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ก าหนดการจัดงาน  

การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ 
(MWIT Science Fair 2022) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 

ภายใต้แนวคิด “สร้างพลังความคิดและชีวิตที่ยั่งยืนด้วยวิทย์และเทคโนโลยี” 

------------------------------------------- 

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 

08.50 น. ผู้ร่วมงานพร้อมกัน ณ ห้องประชุมออนไลน์ 

09.00 - 10.30 น. พิธีเปิด 

❖ ชมคลิปพิธีเปิดและแนะน าผู้เข้าร่วมงาน 
❖ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 

(รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 
❖ กล่าวเปิดงานโดย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 

(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 
❖ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Quantum Innovation”  

โดย ดร. จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ นักเรียนเก่ารุ่นที่ 16 

10.30 - 11.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

11.00 - 12.15 น. การน าเสนอโครงงานแบบบรรยาย 

12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 - 14.30 น. การน าเสนอโครงงานแบบบรรยาย (ต่อ) 

14.30 - 14.45 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

14.45 - 17.45 น. กิจกรรม Science Activities 
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ก าหนดการจัดงาน  

การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ 
(MWIT Science Fair 2022) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 

ภายใต้แนวคิด “สร้างพลังความคิดและชีวิตที่ยั่งยืนด้วยวิทย์และเทคโนโลยี” 

------------------------------------------- 

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 

09.00 - 10.00 น. การเสวนาโดยนักเรียนเก่าของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

❖ ดร. ชัยบุตร อริยะเชษฐ นักเรียนเก่า รุ่นที่ 12 
❖ ดร. พิชญา โพธิลิ้มธนา นักเรียนเก่า รุ่นที่ 14 
❖ นายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ นักเรียนเก่า รุ่นที่ 13 

10.00 - 11.00 น. การแสดงผลงานจากกิจกรรม Science Activities ของนักเรียนทีไ่ด้รับรางวัล 

11.00 - 12.00 น. พิธีปิด 

❖ ชมคลิปประมวลภาพการจัดงาน 
❖ พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 
❖ กล่าวปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 

(รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 

ห้องที ่1 : ฟิสิกส ์    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รศ.ดร. กิตติวิทย์ มาแทน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตพญาไท (กรรมการผู้ให้คะแนน) 
2. ดร. เพชระ ภัทรกจิวานิช ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตพญาไท (กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. งามจิตต์ เจียรกลุประเสริฐ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
4. ดร. มงคล สะพานแก้ว สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์  

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

11.00 
– 

11.15 

PH-04 ถังปั่นสะบัดน้ าออกจากรม่ นางสาววรัญญา  นกมีรอด  
นายเจษฏา จติตใส 
นายพชร ด่านธานินทร ์
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม ่

11.15 
– 

11.30 

PH-09 การใช้เทคนิค Machine Learning วิเคราะห์ข้อมลู
จากเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS เพื่อตรวจหา
อนุภาคฮิกส์ นอกเหนือจากแบบจ าลองมาตรฐาน ที่
สลายตัวเป็นคู่บอตทอมควาร์ก-ปฏิควาร์กในการชน
กันของล าอนุภาคโปรตอนพลังงานสูง 

นางสาวจิณณะ วัยวัฒนะ  
นายปกรณ์  ศักดิ์ศิริมนตร ี
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

11.30 
– 

11.45 

PH-02 การแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวน นายวิชยุตม์  นาคะศูนย ์
 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

11.45 
– 

12.00 

PH-10 การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อความกลมของเม็ดท็อปปิ้ง
โดยใช้กระบวนการ Spherification 

นายอัครพงษ ์ ลิ้มสุวรรณ 
นายตรีชวิศ  ธิติภาสวงศกร 
นายกิตติธัช  คุณาศยั 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุ ี

12.00 
– 

12.15 

PH-05 สิ่งประดิษฐ์ เครื่องแยกไข่แดง นางสาวธนพร คงสมหวัง 
นางสาวทิพย์วารี  อุ่นเรือน 
นางสาวปณิธาดา  มหาพงค ์
 
โรงเรียนนักบุญเปโตร จังหวัดนครปฐม 

12.15 
– 

13.15 
พัก 
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เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

13.15 
– 

13.30 

PH-01 เครื่องมือบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาต
ครึ่งซีก 

นางสาวปิยธิดา  โปตวนิช 
นางสาวชาลิสา  หลวงใจ 
นางสาวชนัษฎา  ตรงต่อกิจ 
 
โรงเรียนเฉลมิขวัญสตรี  จังหวัดพษิณุโลก 

13.30 
– 

13.45 

PH-12 กล่องไข่ไม่แตก นางสาวกมลพร  ธีระก าธร 
นางสาวณัฐณิชา  จารัตน ์
นางสาวธัญชนก  เจริญผล 
 
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสรุินทร ์

13.45 
– 

14.00 

PH-08 อุปกรณ์เก็บและคดัแยกขนาดมะนาว นางสาวเต็มฟ้า  อุมาร ี
นางสาวศิริญาพร  เดชอุดมชัย 
 
โรงเรียนพิจติรพิทยาคม จังหวัดพจิิตร 

14.00 
– 

14.15 

PH-03 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า “Help me 
please ไฟตดิฉุกเฉิน” 

นายอริย์ธัช  พัชรกิจหิรัญโชต ิ
นายสิทธิเดช  อุดมดิเรกวรกุล 
นายปุณณวิช  จันทนเสถียร 
 
โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง จังหวัดชลบุร ี
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ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 

ห้องที ่2 : คณิตศาสตร์   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร. เดชชาติ สามารถ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (กรรมการผูใ้ห้คะแนน) 
2. ดร. มนต์ชัย คูเอกชัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. ธันวา ธีระกาญจน์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (กรรมการผู้ให้คะแนน) 
4. ดร. อัญญารัตน์ บุญวัฒน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์  

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

11.00 
– 

11.15 

MA-03 การจัดสรรพอร์ตการลงทุนของตลาดหุ้นไทยโดยใช้
โมเดลค่าเฉลี่ย - ความแปรปรวน 

นายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธ์ิ 
นายโภไคย  โภคาทรัพย ์
นายอัฑฒกิตติ์  สาวนะชัย 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

11.15 
– 

11.30 

MA-05 การหาความแห้งเเล้งของฝนต่ าสดุและพยากรณ์ความ
แห้งเเล้งของฝนในเดือนกันยายน ตุลาคมและ
พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2564 ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
เชียงรายและล าพูน 

นางสาวพิชญาภา  ไพศาลมรกต 
นายฌามา  วจนชัย 
นายปวริศ  โยธาราษฎร ์
 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม่ 

11.30 
– 

11.45 

MA-07 โลคสัของจุดสูงสดุของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ์ นางสาวทิพปภา  เจนกุลประสูตร 
นางสาวสิรีธร  นวลแก้ว 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล จังหวัดสตูล 

11.45 
– 

12.00 

MA-01 พื้นที่เกลียว n เหลี่ยม ด้านเท่ามมุเท่า นายณัฐนันท์  โออินทร ์
นายชัชพล  นิยมแก้ว 
นายปุณณวิชญ์  เทพศร ี
 
โรงเรียนบูรณะร าลึก จังหวัดตรัง 

12.00 
– 

12.15 

MA-10 การพัฒนาเกมเศรษฐีฟังก์ชันตรีโกณมิตเิพื่อเป็นสื่อการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

นายวรานนทร์  แก้วนัยจิตร 
นายวรรณรตัน์  ชาญสุวรรณ 
นายณภัทร  นิ่มนวล 
 
โรงเรียนอดุมดรุณี จังหวัดสโุขทัย 

12.15 
– 

13.15 
พัก 
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เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

13.15 
– 

13.30 

MA-04 การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตร์ของการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา 

นางสาวกรเกศ  จิรปัปภา 
นางสาวภัฐธีรา  รตันะคณุชัย 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

13.30 
– 

13.45 

MA-06 แบบจ าลองทางหนีไฟท่ีเคลื่อนที่ตามรูปฟังก์ชันไซน ์ นางสาวมนัสนันท์  นิลเรือง 
นางสาววิชิดา  ระวังวงศ์ 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุ ี

13.45 
- 

14.00 

MA-08 การหาความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริง
โดยใช้ทฤษฎี Cross ratio 

นางสาวณัฐฐาวรีนุช  วีระทวีวิทย์ 
นางสาวสิรินารถ  หนูสง 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล จังหวัดสตูล 

14.00 
– 

14.15 

MA-09 การหารูปแบบปิดของสมการเวียนเกิดที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นฟังก์ชันของ n 

นายพีรวิชช์  นิ่มนวล 
นายนวพร  จิตนารินทร ์
นายเศรษฐพงศ์  อินชัย 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
จังหวัดเชียงใหม ่

14.15 
– 

14.30 

MA-02 ปัญหาการเติมช่องว่างสี่เหลี่ยมขนาดต่าง ๆ ด้วยบล็อค 
เตตริสตา่งชนิดเมื่ออยู่ตดิกัน 

นายธนภัทร  คลังนาค 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 
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ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 

ห้องที ่3 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รศ.ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตบางเขน (กรรมการผู้ให้คะแนน) 
2. ผศ.ดร. ศรีสภุา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตศาลายา 
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. วุฒิชาติ แสวงผล คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
4. นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธ์ิ สาขาวิชาคณติศาสตร์และวิทยาการค านวณ โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ ์

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

11.00 
– 

11.15 

CO-09 ระบบแปลภาษามือเพื่อผู้พิการทางการสื่อ
ความหมายด้วยการประมวลผลภาพ 

นายวริทธ์ิธร  คงหนู 
นายศุภกร  สันทัดการ 
นายจิรภัทร  เขื่อนเพชร 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

11.15 
– 

11.30 

CO-03 การสร้างและศึกษาเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบ
พกพาโดยใช้เทคโนโลยไีร้สาย 

นางสาวลภสัศริิ  มูลฟอง 
นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกรเกริกเกียรต ิ
นายศิริชัช  ไข่แก้ว 
 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 

11.30 
– 

11.45 

CO-13 เครื่องตรวจจับควันในห้องน้ าโรงเรียน นายภูวิช  สบายเหลือ 
นายกฤติณ  ก าจรกิตติคณุ 
 
โรงเรียนวสิุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

11.45 
– 

12.00 

CO-15 การคาดการณ์วณัโรคจากภาพเอกซเรย์ปอดโดย
ใช้หลักการ image processing และ deep 
learning 

นางสาวภารดี  สุวรรณวงศ ์
นางสาวฐานิกา  กุลธนปรดีา 
 
โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 

12.00 
– 

12.15 

CO-01 ราวตากผ้าอัตโนมัต ิ นางสาวจุฑามาศ  พรั่งพิบูลย ์
นางสาวปุณณภา  ศรตุานนท ์
นายวชิรวัช  ค าแสนสุข 
 
โรงเรียนเซนตเ์ทเรซา กรุงเทพมหานคร 

12.15 
– 

13.15 
พัก 
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เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

13.15 
– 

13.30 

CO-07 การศึกษาระบบ Smart Farm IOT จากโซล่า
เซลล์มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นสตรอเบอรร์ี ่

นางสาวอภิสรา  เกื้อเเก้ว 
นางสาวสุชานาถ  คงต าหน ิ
นางสาวนิศากร  แก้วประชุม 
 
โรงเรียนมัธยมวดัควนวิเศษมลูนิธิ จังหวัดตรัง 

13.30 
– 

13.45 

CO-05 เครื่องจ่ายยาอตัโนมตัิส าหรับผู้สูงอายุด้วยการ
รู้จ าใบหน้า 

นายธีธัช  สระขาว 
นายจิรภัทร คงช่วย 
 
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง 

13.45 
- 

14.00 

CO-11 แอปพลิเคชันส่งเสริมทักษะทางเคมีเรื่อง
แบบจ าลองโมเลกลุของสารประกอบในรูปแบบ 3 
มิต ิ

นางสาวมนทกานติ  ค ามุก 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

14.00 
– 

14.15 

CO-17 การพัฒนาถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรค
นิ้วล็อค 

นายธนภัทร  ไมเ้ต็ง 
นายศิววัฒน์  แสงจุ้ยวงษ ์
นางสาวอรพชร  ทองมา 
 
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 
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ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 

ห้องที ่4 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รศ.ดร. ศภุวงศ์ ทั่วรอบ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตศาลายา  
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
2. ผศ. สุรพนธ์ ตุม้นาค  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. รุ่งโรจน์ จินตเมธาสวสัดิ์ ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (กรรมการผู้ให้คะแนน) 
4. นายทศพร แสงจ้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

11.00 
– 

11.15 

CO-06 อุปกรณ์ช่วยการกายภาพบ าบัด นายธีรเมต  ช่วยพยุง 
นายกุมภา  เจนสาริกจิ 
นายธนพัฒน์  พรมคล้าย 
 
โรงเรียนพิจติรพิทยาคม จังหวัดพจิิตร 

11.15 
– 

11.30 

CO-16 โครงงานระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา นายณัฐดนยั  พิณะเวศน ์
นายธนพล  แสงบ ารุงทรัพย ์
นายณัฏฐกติต์  ศรสีุข 
 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน ีจังหวัดปทุมธานี 

11.30 
– 

11.45 

CO-02 ระบบล าเลยีงอาหารกุ้งไปยังบ่อเลีย้งแบบใช้พลังงาน
ลม 

นายสมรัตน์  ดลุภาคไพศาล 
นายธีรภพ  พุทธรัตน ์
นายจักรภพ  พุ่มแพรพันธ ์
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

11.45 
– 

12.00 

LA-01 การสังเกตการณ์การเคลื่อนตัวของมวลแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์เหนือกรุงเทพมหานครด้วย
ข้อมูลดาวเทียม 

นายกษิดิศ  วิบูลย์เกยีรติ ์
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

12.00 
– 

12.15 

CO-10 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครือ่งในการจ าแนก
โรคทางสมองจากภาพ CT scan เพื่อการวินิจฉัยโรค
เบื้องต้น 

นายต่อตระกูล  พิมพะจันทร ์
นางสาวนัฐวดี  เขียวไกร 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

12.15 
– 

13.15 
พัก 
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เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

13.15 
– 

13.30 

CO-08 นวัตกรรมอ านวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ นางสาวมณีกาญจน์  มองเพ็ชร 
นางสาวภัทรียา  พิไลแสงสุรีย ์
นางสาวณฐา  สมุติรมัย ์
 
โรงเรียนวดัป่าประดู่ จังหวัดระยอง 

13.30 
– 

13.45 

CO-12 กล่องเก็บรักษาวัคซีนช่ัวคราวขนาดเล็กด้วย
น้ าแข็งแห้ง 

นายเฟาซาล  หมื่นสมาน 
นายกรวิทย์  กอหลัง 
นายอัลอามีน  ยีดอรอแม 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล จังหวัดสตูล 

13.45 
– 

14.00 

CO-14 โมเดลทางปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการแต่งเรื่องสั้น นายกัมปนาท  ยิ่งเสร ี
นางสาวกัญจนาพร  สุคนธชาต ิ
นายชนนันท์  ชัยชนันท์ 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
จังหวัดเชียงใหม ่

14.00 
– 

14.15 

CO-04 ระบบควบคมุความชื้นอัตโนมัติในถังหมักปุ๋ยขนาด
เล็กผา่นเทคโนโลยไีรส้าย 

นางสาวกานต์สินี  ก่อนเศรษฐ ี
นางสาววัชรมน  ปัญญา 
 
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 
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ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 

ห้องที ่5 : เคมี 1   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร. วไิล ศริิวัชรไพบูลย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
2. ดร. ศุภกาญจน์ รัตนกร ภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. ณัฐชา วัฒนาธร ศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) (กรรมการผู้ใหค้ะแนน) 
4. ดร. เกียรติภูมิ รอดพันธ์ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

11.00 
– 

11.15 

CH-25 การดัดแปลงพื้นผิวของผักตบชวาด้วยอนุภาคเงิน
นาโนจากสารสกดัสาหร่ายเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับ
โลหะหนักในแหล่งน้ า 

นางสาวชญานิษฐ์ภัค  เกียรติรศัม ี
นางสาวพรลภัส  พรศรีเมตต ์
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น 

11.15 
– 

11.30 

CH-19 การศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็น
ของเมทอกซิลในเพกทินท่ีสกัดจากพืชและการ
พัฒนาเป็นเจลประคบเย็น 

นางสาวชุติกาญจน์  ต่ าแก้ว 
นางสาวนภสร  จันทร์ตา 
 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม่ 

11.30 
– 

11.45 

CH-22 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ า
ยางธรรมชาตดิ้วยวิธีวัดค่าความเขม้ของการ
กระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino 

นางสาวปิยธิดา  รักษามั่น 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

11.45 
– 

12.00 

CH-04 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วโดยใช้
ตัวเร่งปฏิกริิยาทรานส์เอสเตอร์ริฟเิคชัน
โซเดียมไฮดรอกไซด ์

นายมังกร   เฮงยศมาก 
นางสาววรางคณาง ยอดสง่า 
นางสาวโชติกา  สีนวนจันทร ์
 
โรงเรียนแสนสุข จังหวัดบุรรีัมย์ 

12.00 
– 

12.15 

CH-15 การพัฒนาแผ่นกระดาษเคลือบพอลิไดอะเซทลิีน
และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโซ่ยาวส าหรับใช้
บ่งบอกระยะเวลาและอุณหภูมิการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑ ์

นายอาชาไนย  ยกสมบัต ิ
นายณษพนธ์  พิฑูรมานติ 
นายภูริช  หลมิพัฒนวงศ์ 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

12.15 
– 

13.15 
พัก 

13.15 
– 

13.30 

CH-28 การสกัดเคราตินจากขนไก่โดยใช้แบคทีเรียในดิน นายก้องภพ  ธรรมาภมิุข 
นางสาวกุลิสรา  อินทร์แพง 
นางสาวปภาวรินท ์ หมายกลา้ 
 
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี
จังหวัดนครราชสีมา 
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เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

13.30 
– 

13.45 

CH-01 ฉลากอัจฉริยะเพื่อบอกความสดของกุ้งจาก
กระเจี๊ยบแดง 

นายนฤเบศ  โมนะ 
นางสาวฐิติชญา  สุขอุ้ม 
นางสาวนวพร  ชุณหกุล 
 
โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

13.45 
– 

14.00 

CH-07 ถุงเพาะช าบอนสีจากใบก้ามปูเสรมิด้วยนาโน 
ซิงค์ออกไซด ์

นางสาวมณโีชติรส  สายคุม้ 
นางสาวสลัยลา  คาวิจติร 
นายคเณศ  จุลยก 
 
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 

14.00 
– 

14.15 

CH-14 Fruit-Long: แผ่นดูดซับเอทิลีนจากดินเหนียวนา
โนและนาโนเซลลโูลสเพื่อยืดอายกุารเก็บรักษา
ผลไม ้

นางสาวกวิสรา  รจุิประภากร 
นางสาวลักษิกา  หงส์ฟ่องฟ้า 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 
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ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 

ห้องที ่6 : เคมี 2    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร. รตนนท์ โชติมา ภาควชิาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กรรมการผู้ให้คะแนน) 
2. ผศ.ดร. วีกิตติ์ ศริิศักดิส์ุนทร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. วิศิษฎ์ หิรณัย์ภญิโญภาศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
4. ดร. ณุจุฑา ธรรมสุเมธ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

11.00 
– 

11.15 

CH-06 การศึกษาประสิทธิภาพช้อนชีวภาพจากเกล็ดปลานลิ นางสาวพิชามญช์ุ  กระต่ายทอง 
นางสาวน้ าทิพย์  กรีฉวี 
นายวงศธร  จ าปาทอง 
 
โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
จังหวัดก าแพงเพชร 

11.15 
– 

11.30 

CH-29 TiO2 บนตัวรองรับจากหยวกกล้วย: ตัวเร่งปฏิกริิยา
เชิงแสงลอยน้ าได้ส าหรับการย่อยสลายสารคาร์บาริล 

นางสาวปัทมพร  เอกธนบด ี
นางสาวธนภรณ์  เลิศล้ า 
นางสาวสิรินันท์  ลิม้สุวรรณ 
 
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี
จังหวัดนครราชสีมา 

11.30 
– 

11.45 

CH-20 สารปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ าส าหรับ
เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเขตร้อนจากแทนนินสกัดของ
ใบหูกวาง 

นายสิรยศ  อารีย์วงศ ์
นายการรัฐ ปตีิภพ 
นายนฤบดี  เทียมพันธ์ 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุ ี

11.45 
– 

12.00 

CH-11 การพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบเชิงสีชนิดใหม่ส าหรับ
ไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA 

นางสาวกุลพัชร  ชนาน า 
นายคุณัชญ์  คงทอง 
นางสาวปกิตตา  เกรียงเกษม 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

12.00 
– 

12.15 

CH-08 การศึกษาสารสกดัจากต้นกระดูกไก่ขาว 
(Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K.Schum) 

นางสาวศิรินทร์ขวัญ  แสนบุญศริ ิ
นางสาวสุชานาฏ  ลั่นเต้ง 
นางสาวนฤนาถ  ทายด ี
 
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง 

12.15 
– 

13.15 
พัก 



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 16 

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

13.15 
– 

13.30 

CH-17 สารประกอบเชิงซ้อนของพอลิเมอร์ธรรมชาติไคโต
ซานและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นตัวน าส่ง
อินซูลินทางช่องปากส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

นางสาวกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ 
นายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์ 
นายอธิภัทร  อมรรตัน์ธ ารงค ์
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

13.30 
– 

13.45 

CH-23 การพัฒนาประสิทธิภาพการติดทนของสีย้อม
ธรรมชาติในเส้นใยฝา้ยด้วยโคลนในท้องถิ่นสูตร
ปรับปรุงคณุภาพ 

นางสาวกรปภา  ธิปประโคน 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรรีัมย ์

13.45 
– 

14.00 

CH-26 การพัฒนาแผ่นฟิลม์แปะแผลต้านแบคทีเรียร่วมกับ
สารสกัดจากใบพล ู

นางสาวสานฝัน  ปัทมมงคลชัย 
นางสาวญาณิกานต์  เลิศวงศ์สกลุ 
นางสาวชมพูนุช  เต็มภัทราโชค 
 
โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 

14.00 
– 

14.15 

CH-03 การสังเคราะห์แมคโครโมเลกลุของลิกนินโมเลกุลต่ า
จากผักตบชวากับน้ ามันเพื่อใช้เป็นวัสดุกันน้ า 

นายธนภัทร  ฤทธิจักร 
นายก้องภพ  เกื้อสังข์ 
 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

14.15 
– 

14.30 

CH-12 การพัฒนาผงเรืองแสงจากเปลือกส้มโอเพื่อใช้ในการ
ตรวจลายนิ้วมือแฝง 

นายณัฐดนยั  ศักดาภิพาณิชย ์
นางสาวธนนันท์  สังข์ประเสริฐ 
นางสาวชิสา  เพชรขจ ี
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

 

 

  



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 17 

ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 

ห้องที ่7 : เคมี 3   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร. ไชยา ประสิทธิชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
2. ดร. ธิติกร บุญคุ้ม ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
4. ดร. ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ ์

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 
11.00 

– 
11.15 

CH-18 ผลของแมกนีเซยีมไอออนต่อคณุสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของโครงร่างเลี้ยงเซลล์ที่ท าจากพอลิ
คาร์โปรแลคโตน 

นายสุชัจจ์  เกียรติพิมล 
 
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

11.15 
– 

11.30 

CH-02 การศึกษาการวิเคราะห์ความเข้มขน้โปรตีนด้วย
ภาพถ่ายดิจิทลั 

นายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ 
นายศุภกรณ์  ไร่คลองคร ุ
 
โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

11.30 
– 

11.45 

CH-24 การศึกษาการเข้าจับระหว่าง endothelial nitric 
oxide synthase (eNOS) กับสารกลุ่มฟลาโวนอยด์
ที่สกัดได้จากกระชาย (Boesenbergia  
rotunda) โดยการสรา้งแบบจ าลองโมเลกลุทาง
คอมพิวเตอร์: โมเลกุลาร์ด็อกกิง 

นายมาฬุต  วงค์เตปิน 
นางสาวภัทรพร  ค านึงสิทธิ 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
จังหวัดเชียงใหม ่

11.45 
– 

12.00 

CH-30 การทดสอบหาปริมาณวิตามินซีอย่างง่ายใน
ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มผสมวติามินซทีี่วางขายใน
ท้องตลาดโดยการวดัค่า RGB กับกล่องทึบแสง
อัจฉริยะแบบเคมีย่อส่วน 

นางสาวลดาวรรณ  ชาตินันท ์
นางสาวจารวี  จั่นประดับ 
นางสาวอลิชา  สวามิชัย 
 
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
จังหวัดอ่างทอง 

12.00 
– 

12.15 

CH-13 การพัฒนาสูตรสมูทตี้ส าหรับผู้สูงอายุจากผลไม้และ
ไมโครกรีนโดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอสิระและการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส 

นายภาสวี  ล้อศรีพัฒน ์
นางสาวจาฏุพัจน์  จารุโภคาวัฒน์ 
นางสาวจิรัชญา  เพชรประสิทธ์ิ 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

12.15 
– 

13.15 
พัก 
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เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 
13.15 

– 
13.30 

CH-05 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ าของไฮโดรเจ
ลจากแป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพดและแป้งข้าว
เหนียวเพื่อการเจรญิเติบโตของดอกบานช่ืน 

นางสาวณัฐนิชา  อรรคชัย 
นางสาวค ามณี  มีพันธ์ 
 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 

13.30 
– 

13.45 

CH-27 แผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมและสาร
สกัดจากว่านหางจระเข้ 

นางสาวปิยธิดาภรณ์  อริยะวานิจสกุล 
นางสาวเจษฎาภร  มสีังเกต 
นางสาววรัญญา  กันกา 
 
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสรุินทร ์

13.45 
–  

14.00 

CH-09 การศึกษาและเปรยีบเทียบถ่านอัดแท่งจากชีวมวล นางสาวฮสุนา  อินตาปา 
นางสาวจานัตตา  สานิง 
นางสาวฮาวานี  อัลมาตร 
 
โรงเรียนนดิ้าศึกษาศาสตร์ จังหวัดสตูล 

14.00 
– 

14.15 

CH-16 การพัฒนาทรายแมวย่อยสลายไดจ้ากผักตบชวาและ
กากกาแฟ 

นายธนัช  อ าไพพิสุทธ์ิสกุล 
นางสาวปวรา  วิสุทธิรตันมณ ี
นายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

14.15 
– 

14.30 

CH-21 การศึกษาประสิทธิภาพการสลายไมโครพลาสติก
ผ่านท่อนาโนคาร์บอนจากเปลือกหอยแครง 

นางสาวชนากานต์  รัตนบรุ ี
นางสาวณัฐรตัน์  เพ็ชรรตัน ์
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 

ห้องที ่8  : ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
2. ดร. ธีระวัฒน์ ศรสีุข สถานีวิจัยล าตะคอง ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. กัมปนาท ธาราภูมิ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
4. ดร. ชลกรานต์ อวยจินดา สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรส์ุขภาพ โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ ์

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

11.00 
– 

11.15 

BI-18 ประสิทธิภาพของ Betaproteobacteria ต่อ
ผลผลติของฝรั่งพันธุ์กิมจ ู

นายรัตพล  สุขเข็ม 
นางสาววรรณนภา  เเจ่มจรัส 
นางสาวพัชรินทร์  ฉัตรเงิน 
 
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ ์

11.15 
– 

11.30 

BI-25 ศึกษาและเปรียบเทยีบความสามารถในการดักจับ
ฝุ่นแป้งของต้นรวยรายวัน (Aglaonema sp.) และ
ต้นอัญมณีขาว (Aglaonema sp.) 

นายพิสิษฐ์  สุวะทอง 
นายทัตเทพ  แดงลาด 
นายปฏิพล  สภุาศร ี
 
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  
จังหวัดตรัง 

11.30 
– 

11.45 

BI-30 การศึกษาไมโครพลาสติกในแหล่งแม่น้ าน่าน บริเวณ
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์

นางสาวพลอยไพลิน  ทะสา 
นางสาวมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ 
นางสาวภัทรธิดา  วิริยอมร 
 
โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอตุรดิตถ ์

11.45 
– 

12.00 

BI-28 การพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงส าหรับตรวจหาลายนิ้วมือ
แฝงจากพืชสมุนไพร 

นางสาวศุภวิภา  อันช านาญ 
นางสาวสุธาสินี  สายส ี
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  จังหวัดขอนแก่น 

12.00 
– 

12.15 

BI-06 ประสิทธิภาพสารสกดัหยาบจากวชัพืชรุกรานในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก 

นางสาวธนาวดี  ม่วงงาม 
นางสาวนภสกร  บัวไสว 
 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุร ี

12.15 
– 

13.15 
พัก 
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เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

13.15 
– 

13.30 

BI-17 การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุล
กาติดในประเทศไทย 

นางสาวพลอยภสัสร  ถิรจิตโต 
นางสาวเบญญาวัธน์  ก้องนาวา 
นางสาวอชิรญา  มานิตกลุ 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

13.30 
– 

13.45 

BI-12 ผลการใช้กล่องกระดาษสาที่เคลือบด้วยน้ าหมัก
ตะโกนาต่อการเก็บรักษาคุณภาพของเงาะ 

นางสาวณัฐณิชา ถาวร 
นางสาวนภัสสร ดิษฐบรรจง 
นางสาวภัทรพร  รอบรู้เจริญ 
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม ่

13.45 
– 

14.00 

BI-21 การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ าและ
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในบ่อเลี้ยงกุ้ง
บริเวณอ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา 

นางสาวพชรพรรณ  อดทน 
นายกันตพงศ์  วงศ์พานิชย์ 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  
จังหวัดตรัง 

14.00 
– 

14.15 

BI-03 การพัฒนาชุดทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่
ผลิตไดจ้ากเศษเหลือท้ิงของกระบวนการแปรรูปปลา
น้ าจืด 

นางสาวลักษณ์ชนก  แป้นชาวนา 
นางสาวญาณีรัตน์  รตันกมลวรรณ 
นางสาวปาลติา  แว่นตา 
 
โรงเรียนเซนต์นโิกลาส จังหวัดพิษณุโลก 

 

  



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 21 

ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 

ห้องที ่9 : ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ผศ.ดร. วิวิชชุตา เดชรักษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
2. ดร. ทิพย์ร าไพ ธรรมมงกุฎ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) (กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. ศรันยภ์ัทร์ สุวรรณรัตน์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
4. ดร. อรวรรณ ปิยะบุญ สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

11.00 
– 

11.15 

BI-22 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟลิ์มปิดแผลทีม่ี
ส่วนประกอบของสารสกดัแซนโทน (Xanthone) ที่มี
ผลต่อการลดลงของจ านวนเชื้อ Staphylococcus 
aureus 

นายยุติพงษ์  ค ามอน 
นายสุธินันท์  โพธ์ิเหมือน 
นายณัฐพนธ์  พัลวัล 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรรีัมย ์

11.15 
– 

11.30 

BI-13 การใช้สารสกัดจากผิวมะกรูดต่อความต้านทานเช้ือ
แบคทีเรีย Streptococcus suis บนเขียงไม ้

นางสาวปาริชาติ  วรรณแรก 
นางสาวฐิติชญา  ด าช่วย 
นางสาวพิชญ์สินี  ใจเหล็ก 
 
โรงเรียนบูรณะร าลึก จังหวัดตรัง 

11.30 
– 

11.45 

BI-27 การพัฒนาและทดสอบอายุการเกบ็รักษาสูตร
ของเหลว (Oil-based formulation) เชื้อราไตรโต
เดอร์มา (Trichoderma sp.) เพือ่เป็นสารชีวภณัฑ ์

นายนิธิกร  พูนเดชาลาภ 
 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสติ 
จังหวัดปทุมธาน ี

11.45 
– 

12.00 

BI-07 การสังเคราะห์อนภุาคนาโนซิลเวอร์จากสารสกดัผัก
ลิ้นห่านด้วยวิธีการทางชีวภาพเพื่อยับยั้งเช้ือมาลาเรีย 

นางสาวกชพร  จุลศักดิ ์
 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

12.00 
– 

12.15 

BI-01 ไบโอพลาสติก (Bioplastic) จากตน้ธูปฤาษี ดูดซับ
น้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคารบ์อน 

นางสาววราภรณ์  สุขม่วง 
นายสุดท้ายศิริกลู  เตมีกลู 
นางสาวชุติมณฑน์  รุ่งทอง 
 
โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร 

12.15 
– 

13.15 
พัก 
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เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

13.15 
– 

13.30 

BI-19 การศึกษาปริมาณของแคลเซียมและแมกนเีซียมในน้ า
ที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตของกุ้งขาว 
(Litopenaeus vannamei) ในสภาวะความเค็มต่ า 
(5 ppt) 

นางสาวสุธีรา  วงศ์วิวัฒน์ 
นางสาวแววตา  ท้ายห้วน 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
จังหวัดตรัง 

13.30 
– 

13.45 

BI-16 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกลุเพือ่ใช้ในการระบุชนิด
ของปลาทะเล 

นายกฤตย์  กิตติชัยด ารง 
นายปวริศ  ดาวฉาย 
นายพันธวัสส์  จิระเกียรติกลุ 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

13.45 
– 

14.00 

BI-04 การพัฒนาคุณสมบตัิของเยื่อไมยราบยักษ์ในการขึ้น
รูปเป็นบรรจุภณัฑเ์ก็บรักษามะม่วง 

นางสาวณัฐณิชา  เขื่อนค าป้อ 
นางสาวอมรรตัน์  ศรสีวัสดิ ์
นางสาวปรารสิา  กล้าพนสั 
 
โรงเรียนเซนต์นโิกลาส จังหวัดพิษณุโลก 

14.00 
– 

14.15 

BI-24 การศึกษาความสามารถทางอัลลโีลพาทีของข้าวไร่
พันธุ์เม็ดฝ้าย (Oryza sativa L.) ในระยะต้นกล้าที่
ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเตบิโตของไมยราบ
ยักษ์ (Mimosa pigra L.) 

นายพรพิสิทธิ์  สุขรตัน ์
นายมูฮาหมัด  ขาวด ี
นางสาวอภิษฎา  แพ่งพิสาร 
 
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
จังหวัดตรัง 

14.15 
– 

14.30 

BI-09 การศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากพืช
ในท้องถิ่น 

นางสาวน้ าฝน  แซ่ล ี
นางสาวพีรดา  กาว ี
นางสาวผกาวรรณ์  จันทร์แก้ว 
 
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภเิษก  
จังหวัดเชียงราย 
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ตารางการน าเสนอโครงงานรูปแบบออนไลน์ในงาน MWIT Science Fair 2022 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. ดร. ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตพญาไท (กรรมการผู้ให้คะแนน)                                                              
2. ดร. ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
3. ดร. ภาณพุงษ์ ทองเปรม ภาควชิาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
(กรรมการผู้ให้คะแนน) 
4. ดร. จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ ์

เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

11.00 
– 

11.15 

BI-20 ผลของชนิดวัสดเุพาะต่อการเจริญเติบโตและ
ปริมาณโปรตีนของเห็ดแครง 

นายเตชินท์  บัวแดงด ี
นายเฉลมิชัย  ขุนอินทร์ 
 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
จังหวัดตรัง 

11.15 
– 

11.30 

BI-15 การศึกษา In silico ในการดดัแปลงวัตถุประสงค์
และศึกษาผลข้างเคยีงของยาต้านอาการทางจิต
แบบเก่าและใหม่ในการรักษาการเสพติดเมทแอม
เฟตามีน 

นายโชติภัทร  พรธนมงคล 
นายณภคัร  เวชสุรยีะกลุ 
 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 

11.30 
– 

11.45 

BI-05 ประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุที่
ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า 
(Brassica alboglabra) 

นายนพรุจ  สิริธนะโชติ 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 

11.45 
– 

12.00 

BI-14 ประสิทธิภาพการบ าบดัน้ าเสียชุมชนด้วยถังกรอง
ทรายชีวภาพร่วมกับเทคโนโลยีบึงประดิษฐ ์

นางสาวจันทกานต์  ธนวัตมากม ี
นางสาวเพชรธารา  อัศวกัญจน ์
นางสาวมณรีัตน์  แก้วหงสส์กุล 
 
โรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก 

12.00 
– 

12.15 

BI-11 เปรียบเทยีบความยาวของหลอดเรณูของปาลม์
น้ ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) ในสารละลาย
น้ าตาลบางชนิด 

นางสาวฐาปนี  วุฒิการ 
นางสาวปุณยวรี์  ชูมาก 
นางสาวณัฐณิชา  โสภา 
 
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา 

12.15 
– 

13.15 
พัก 
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เวลา รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อผู้น าเสนอ 

13.15 
– 

13.30 

BI-02 ผลของ Bacillus pumilas ต่อการเจรญิเติบโต
ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าว กข 41 และข้าว 
กข 49 ในสภาวะดินเค็ม 

นางสาวสิริวมิล  พนมชัยชยวัฒน์ 
นางสาวภูริชญา  พนมมาศ 
นายนิติธร  เจริญฤทธิ ์
 
โรงเรียนเฉลมิขวัญสตรี จังหวัดพษิณุโลก 

13.30 
– 

13.45 

BI-23 การประดิษฐ์แผ่นฟลิ์มรับประทานได้จากพิวเร่ 
แครอทเป็นบรรจุภณัฑผ์งปรุงรสบะหมี่กึ่ง
ส าเรจ็รูป 

นางสาวภัทร  วิธานติรวัฒน ์
นายณัฐภคั  จักรีลา 
นางสาวกัญญารัตน์  เที่ยงธรรม 
 
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
จังหวัดตรัง 

13.45 
– 

14.00 

BI-29 ถ่านกัมมันต์จากชีวภาพบ าบัดน้ าเสียจาก
ครัวเรือน 

นางสาวชาลิสา  ขาวเมืองน้อย 
นางสาวกฤติมา  ทองค าเปลว 
นางสาวกฤติยาพร  กุลให ้
 
โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอตุรดิตถ ์

14.00 
– 

14.15 

BI-08 การศึกษาพฤกษเคมีของพืชทนเค็มและเปลือก
หอยท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 

นายกฤตพัฒน์  อภิทักขกุล 
นายภูรณิัฐ  พจนบรรพต 
นายรชต  รัตนเทวมาตย ์
 
โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง จังหวัดชลบุร ี

14.15 
– 

14.30 

BI-26 โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากถ่ัวเหลืองเพื่อทดแทน
แหล่งไนโตรเจนในการเพาะเลีย้ง 
Aurantiochytrium sp. 

นายธนกร  เฮงสุนทร 
 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสติ   
จังหวัดปทุมธาน ี
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BI-01 
 

ไบโอพลาสติก (Bioplastic) จากต้นธูปฤาษี ดูดซับน้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 

ศิริกูล เตมีกูล*, ชุติมณฑน์ รุ่งทอง, วราภรณ์ สุขม่วง, อาภาศิริ ไพรพนม, จตุพล มลีาภา, วริัญญา รักษาธรรม 

 

โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): Jameza921@gmail.com 

 

[บทน า] 
ปัญหาคราบน้ ามันที ่แขวนลอยในแหล่งน้ าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์  และ

สิ่งแวดล้อม  ซึ่งน้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีโมเลกุลสูงไม่สามารถละลายน้ าได้ส่งผลให้เกิดแผ่นฟิล์มหรือ
ฝ้าที่แขวนลอยอยู่บนผิวน้ าท าให้ความสวยงามของทัศนียภาพลดลงรวมไปจนถึงขัดขวางการแลกเปลี่ยนออกชิเจน
ระหว่างอากาศลงสู่น้ าและการส่องผ่านของแสงแดดยังท าให้พืชน้ าสังเคราะห์แสงได้น้อยลง ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจน
ที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของพืชลดลง สาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าตลอดจน
ก่อให้เกิดการเน่าเสียของแหล่งน้ าเนื่องจากเกิดการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนและปลดปล่อยก๊าซหลายชนิดที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซมีเทน (CH4) (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2548) ผู้จัดท าโครงงานได้ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการก าจัดน้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่
ปนเปื้อนในน้ า โดยใช้วิธีดูดซับน้ ามัน เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถด าเนินการได้ง่ ายและเหมาะที่จะน าการศึกษา จาก
การศึกษาพบว่ามีวัชพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถดูดซับน้ ามันได้ดี คือ ต้นธูปฤาษี เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นไม้ล้มลุก
ที่มีอายุประมาณ 2 - 3 ปี และมีการเจริญเติมโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีดอกที่ใช้ในการสืบพันธุ์ เป็นจ านวนมากและ
เป็นพืชที่หาได้ง่ายในชุมชนโดยรอบโรงเรียนเกษมพิทยา อีกทั้งเป็นพืชที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังเป็นพืชที่คน
ส่วนใหญ่มองข้าม ผู้จัดท าโครงงานจึงสนใจที่จะน าต้นธูปฤาษีมาสกัดเป็นไบโอพลาสติกเพื่อทดสอบการดูดซับน้ ามัน
กลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน     

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาไบโอพลาสติก (Bioplastic) จากต้นธูปฤาษีต่อการดูดซับน้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เพื่อ

ศึกษาการใช้ประโยชน์ไบโอพลาสติกจากต้นธูปฤาษีท่ีได้จากการดูดซับน้ ามันกลุ่มสารประกอไฮโดรคาร์บอน 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
เตรียมตัวอย่างการทดลอง โดยสกัดเซลลูโลสในต้นธูปฤาษี   

 
 

 
 
 
 

**วิธีสร้างไบโอพลาสติกในบางส่วน 
ทดสอบประสิทธิภาพของการดูดซับน้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 
 

ต้นธูปฤาษี 100 กรัม 

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์

ปริมาตร 500 มิลลลิิตร 

ล้างด้วยน้ ากลั่น 

อบวัตถุดิบให้แห้งที่อุณหภมูิ 
100 ºC เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 

ปั่นให้ละเอียด           
กรองด้วย
ตะแกรง 

ผงต้นธูปฤาษี  
กรดซิติก + เอทานอล 

CMC 

CMC 
+ 

ดอกธูปฤาษี 

ไบโอพลาสติก
จากต้นธูปฤาษ ี

ต้ม  

1 ช่ัวโมง 

สังเคราะห ์
CMC 

ตากแห้ง 

สร้างไบโอพลาสติกจากต้นธูปฤาษ ี
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
 

ตารางแสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของการดูดซับน้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากศึกษาไบโอพลาสติกจากต้นธูปฤาษีต่อการดูดซับน้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน พบว่า ไบโอ

พลาสติกจากต้นธูปฤาษีเมื่อทดสอบกับน้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่ปริมาณ 20 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร 40 
มิลลิลิตร และ 50 มิลลิลิตร ตามล าดับ ซึ่งประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้นตามค่าการดูดซับ คิดเป็นร้อยละ 85.57 
จะเห็นได้ว่าการทดลองการดูดซับน้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากต้นธูปฤาษีสามารถดูดซับน้ ามันได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากโครงสร้างของดอกธูปฤาษีมีลักษณะเป็นเส้นใยฝอยท าให้มีพื้นที่ผิวมากและอนุภาคของน้ าไม่ยึดเกาะ 
(วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง , 2556) จึงท าให้มีการดูดซับน้ ามันได้ดี 
 

[ค าส าคญั]  
ไบโอพลาสติก, ต้นธูปฤาษ,ี น้ ามันกลุ่มสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
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BI-02 
 

ผลของ Bacillus pumilus ต่อการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าว กข 41 และข้าว กข 49  
ในสภาวะดินเค็ม 

 

สิริวิมล พนมชัยชยวัฒน์1 , ภูริชญา พนมมาศ1, นิติธร เจริญฤทธิ์1, ขวัญฤดี พรมส้มซ่า1*, เกตุการ ดาจนัทา2 

 
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 

2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): kwunruedee.c@chs.ac.th 
 

[บทน า] 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นหลักและหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรที่ส าคัญของไทยคือ

ข้าว ในการปลูกข้าวนั้นความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโต ในปัจจุบันนี้เกษตรกรได้ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับสภาพดินเค็มโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต ซึ่งอาจรุนแรงถึงทาให้พืชตายได้ ผู้จัดท าได้เล็งเห็นความส าคัญของแบคทีเรีย Bacillus pumilus ที่สามารถ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงศึกษาผลของ Bacillus pumilus ต่อการเจริญเติบโตของข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ข้าว กข 41 และข้าว กข 49 ที่ปลูกในสภาวะดินเค็ม ซึ่งข้อมูลที่ได้ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ประยุกต์ใช้แบคทีเรีย Bacillus pumilus เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยเฉพาะในการปลูก
ข้าวในสภาวะดินเค็มที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าว 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อศึกษาความสามารถของแบคทีเรีย Bacillus pumilus ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 ข้าว กข 41 และข้าว กข 49 ที่ปลูกในสภาวะดินเค็ม 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ผลของ Bacillus pumilus ต่อการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิ 105,ข้าว กข 41 และข้าว กข 49 ในสภาวะ

ดินเค็ม มีการด าเนินการโดยเริ่มจากการเตรียมสารละลายเช้ือแบคทีเรีย Bacilas pumilus และการเตรียมเมล็ดข้าวท่ีจะใช้
ในการทดสอบ โดยแช่ในสารละลายแบคทีเรยี Bacilas pumilus จากนั้นเริ่มการเพาะเมล็ดข้าวลงในถาดเพาะกลา้ เมื่อครบ 
7 วันโดยนับตั้งวันท่ีเมล็ดข้าวงอก เติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)  ในแต่ละกรรมวิธีการทดลองที่ระดับความเข้มข้น 
1% และ 1.5% และน าไปวางไว้ให้ได้รับแสงแดดตามธรรมชาติ เมื่อต้นกล้าข้าวอายุครบ 21 วัน ท าการสุ่มเลือกต้นกล้า
จ านวน 30 ต้น จากแต่ละวิธีมาวัดความยาวราก ความยาวล าต้น ช่ังน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของต้นกล้า 
[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 

จากการศึกษาความสามารถในการงอกของเมล็ดข้าวทั้ง 3 สายพันธ์ุ พบว่า เมล็ดข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุ ที่แช่เมล็ดใน
สารละลายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus pumilus มีเปอร์เซ็นต์การงอกเป็น 100% เช่นเดียวกับชุดควบคุมที่แช่เมล็ดในน้ ากลั่น 
ผลของปริมาณ Bacillus pumilus ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวทั้ง 3 สายพันธ์ุ หลังจากปลูกไว้เป็นเวลา 7 วัน โดยที่
ต้นกล้าข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105  ที่แช่ในสารละลาย Bacillus pumilus ทุกระดับความเข้มข้นมีความยาวราก
มากกว่ารากของต้นกล้าข้าวในชุดควบคุมที่แช่เมล็ดลงในน้ ากลั่นที่ไม่มีแบคทีเรีย ดังแสดงในตารางที่ 1 
 



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 30 

ตารางที่ 1 ผลของปริมาณ Bacillus pumilus ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวจากการปลูก 3 สายพันธุ์  
หลังจากการปลูก7 วัน  

พันธุ์ข้าว 
ปริมาณเชื้อ
(cfu/ml) 

ความยาวราก
(cm/ต้น) 

ความยาวล าต้น
(cm/ต้น) 

น้ าหนักสด
(g/ ต้น30 ) 

น้ าหนักแห้ง 
(g/ ต้น30 ) 

ข้าวขาวดอก
มะลิ 105 

control 6.24±0.30 8.39±0.40 3.77±0.23 0.40±0.07 
106 7.13±0.87 8.31±0.88 4.14±0.09 0.60±0.03 
107 8.31±0.33 9.90±0.87 4. 74±0.07 0.65±0.04 
108 11.02±0.55 12.94±0.20 4.96±0.24 0.73±0.05 

ข้าว กข 41 

control 6.30±0.61 8.73±0.72 3.64±0.48 0.47±0.04 
106 7.37±0.66 11.40±0.64 4.68±0.15 0.61±0.03 
107 8.46±0.80 11.24±0.60 4.83±0.15 0.70±0.10 
108 11.52±0.39 12.33±0.41 4.96±0.24 0.88±0.04 

ข้าว กข 49 

control 7.10±0.71 8.97±0.06 3.79±0.36 0.46±0.07 
106 7.52±0.28 11.89±0.61 4.77±0.09 0.66±0.07 
107 8.48±0.68 11.56±0.60 4.87±0.06 0.73±0.09 
108 12.97±0 .76  13.52±0.53 5.01±0.12 0.92±0.04 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษา พบว่า การแช่เมล็ดข้าวท้ัง 3 สายพันธ์ุ ในสารละลายแบคทีเรีย Bacillus pumilus ที่มีปริมาณเชื้อ 

 106, 107 และ 108cfu /ml ก่อนน าไปปลูก ส่งผลให้ต้นกล้าข้าวทั้ง  3 สายพันธุ์ มีความยาวราก ความยาวของล าต้น 
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งเฉลี่ยของพันธุ์ข้าวทั้ง  3 สายพันธ์ุเพิ่มมากข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ท าให้มีความเป็นไป
ได้ที่จะน าแบคทีเรีย Bacillus pumilus มาใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวท่ีปลูกในสภาวะดินเค็ม ซึ่งเป็น
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความทนทานดินเค็มท าให้สายพันธ์ุข้าวเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากข้ึนและเป็นผลดแีก่
เกษตรกรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

[ค าส าคัญ]  
สารละลายแบคทีเรีย Bacillus pumilus, การเจรญิเตบิโตของต้นกล้าข้าว, สภาวะดินเค็ม 
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BI-03 
 

การพัฒนาชุดทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ผลิตได้จากเศษเหลือทิ้งของกระบวนการแปรรูป 
ปลาน้ าจืด 

 

ลักษณ์ชนก แป้นชาวน*, ญาณรีัตน์ รัตนกมลวรรณ, ปาลิตา แว่นตา, อรพรรณ พยัฆกุล 

 

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): mazawa_j@hotmail.com 

 

[บทน า] 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาสภาวะการผลิตเปปโตนจากเศษเหลือทิ้งของปลาน้ าจืดเป็นการศึกษาการน าเครื่องใน 

ของปลาน้ าจืด ได้แก่ ปลาทับทิม (Oreochromis niloticus) ปลาช่อน (Channa striata) และปลาดุก (Clarias 
batrachus) ซึ่งเป็นเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปมาท าการสกัดเพื่อผลิตเปปโตน (Peptone) จากการคัดเลือกชนิด
ของแบคทีเรียโปรติโอไลติกที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส จาก Bacillus cereus และ Bacillus subtilis ที่
ถูกคัดเลือกบนอาหารสูตรจ าเพาะ (skim milk agar) โดยท าการประเมินจากการสร้างวงใสที่ปรากฏบนผิวหน้าอาหาร  
เพื่อน าแบคทีเรียที่ได้ดังกล่าวไปท าการย่อยเครื่องในปลาทับทิมให้ได้ ระดับของการย่อยสลายและปริมาณโปรตีนที่สูงสุด 
เพื่อศึกษาสภาวะในการย่อยสลายที่ดีที่สุด 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเครื่องในปลาทับทิม ปลาช่อน และปลาดุก  ทดสอบประสิทธิภาพในการสร้าง

เอนไซม์โปรติเอสของแบคทีเรีย Baciilus cereus และ Bacillus subtilis ศึกษาสภาวะการย่อยสลายของเครื่องในปลา
ทับทิม ปลาช่อน และปลาดุก ด้วยแบคทีเรียเทียบกับการย่อยสลายเอง  ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ ทางเคมี และ
องค์ประกอบทางจุลินทรีย์ของเปปโตนที่ผลิตได้เทียบกับทางการค้า ทดสอบประสิทธิภาพของเปปโตนที่ผลิตได้ในการใช้
เป็นอาหารเลี้ยงเช้ือจุลินทรีย์เทียบกับเปปโตนทางการค้า และทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์จากเปปโตนท่ีผลิตได้ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และระยะเวลาในการย่อยสลายโปรตีนในเครื่อง

ในปลาทับทิม ปลาช่อน และปลาดุก เพื่อคัดเลือกเครื่องในส าหรับผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาด้วยแบคทีเรียโปรติ
โอไลติก โดยท าการคัดเลือกสภาวะที่ดีที่สุดน ามาผลิตเปปโตน และท าการศึกษาคุณภาพเปปโตนที่ผลิตได้เปรียบเทียบ
กับเปปโตนที่มีจ าหน่ายทางการค้า และศึกษาความสามารถในการเป็นอาหารเลี้ยงเช้ือของเปปโตนที่ผลิตได้เปรียบเทียบ
กับเปปโตนท่ีมีจ าหน่ายทางการค้า 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการท าโครงงาน 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ พบว่าเครื่องในปลาทับทิมมีโปรตีนสูงสุด โดยมีน้ าเป็น

องค์ประกอบหลัก ร้อยละ 76.30  รองลงมาคือโปรตีนร้อยละ 14.90 นอกจากนี้มีไขมันและเถ้าร้อยละ 2.28 และ 1.64 
โดยน้ าหนัก โดยพบว่าปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ในตัวอย่างวัตถุดิบอยู่ ในสัดส่วนที่เหมาะที่จะน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัด
โปรตีนเพื่อผลิตเป็นเปปโตน จากการทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตเอนไซม์โปรติเอส พบว่า B. subtilis แสดงว่าเช้ือ
สามารถผลิตเอนไซม์โปรติเอสออกมาย่อยสลายโปรตีนได้ดีกว่า โดยการย่อยสลายที่สภาวะของค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.5 
ได้ปริมาณโปรตีนสูงที่สุด จากการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการย่อยสลายเครื่องในปลาทับทิมต่อร้อยละของระดับการ
ย่อยสลายและปริมาณโปรตีนที่ได้ พบว่าตัวอย่างเครื่องในปลาทับทิมที่เติม B. subtilis ลงไป ให้ค่าร้อยละของระดับการ
ย่อยสลายและปริมาณโปรตีนท่ีได้สงูกว่าตัวอย่างควบคุม การทดสอบหากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสของตัวอย่างเครื่องใน
ปลาทับทิมที่มีการเติม B. subtilis ลงไป โดยท าการวัดกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสทุก ๆ 6 ช่ัวโมง เป็นเวลา 36 ช่ัวโมง 
พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจะเพิ่มขึ้นในช่วง 18 ช่ัวโมงแรก จึงท าการเลือกเครื่องในปลาทับทิมมาใช้ในการสกัด  
เปปโตนจากสภาวะที่ท าการศึกษา เมื่อศึกษาการเจริญของ B. subtilis และจุลินทรีย์อื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในตัวอย่างเครื่องในปลา
ทับทิมควบคู่ไปกับการศึกษาปริมาณโปรตีนในสารละลายและระดับการย่อยสลายที่เกิดขึ้นที่สภาวะค่าความเป็นกรด-ด่าง 
7.5 อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ทุก ๆ 6 ช่ัวโมง เป็นเวลา 36 ช่ัวโมง พบว่าจ านวนเช้ือและระดับการย่อยสลายที่เพ่ิมขึ้นมี
ความสัมพันธ์กัน เป็นผลให้มีปริมาณโปรตีนในสารละลายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังค่าความเป็น
กรด-ด่างที่ลดลง กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอส และการเจริญของแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เวลา 0 ถึง 6 ช่ัวโมง
แรก ดังนั้นที่ระยะเวลา 6 ช่ัวโมงจึงเหมาะสมในการใช้เป็นสภาวะในการย่อยสลาย เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
เปปโตนที่ผลิตได้จากการย่อยสลายเครื่องในปลาทับทิมที่มีการเติม B. subtilis ลงไป ที่สภาวะความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 
7.5 อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง โดยท าการเปรียบเทียบกับตัวอย่างเปปโตนทางการค้า พบว่าเปปโตนท่ี
ผลิตได้จากตัวอย่างเครื่องในปลาทับทิมให้ปริมาณโปรตนีและเถ้าที่น้อยกว่า และพบปริมาณของความช้ืนและไขมันท่ีสูงกว่า
เปปโตนทางการค้า จากผลการวิเคราะห์คุณภาพสีของเปปโตนที่ผลิตจากเครื่องในปลาทับทิม เปรียบเทียบกับเปปโตนทาง
การค้า พบว่าค่าความสว่าง (L*)  และค่าสีเหลือง  (b*) ของเปปโตนที่ผลิตได้มีค่าน้อยกว่าเปปโตนทางการค้า แต่เปปโตนท่ี
ผลิตได้ ให้ค่าสีเขียวท่ีมากกว่าเปปโตนทางการค้า   เมื่อท าการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ในเปปโตนท่ีผลิตได้จากเครื่องใน
ปลาทับทิมตามมาตรฐานโปรติเอสเปปโตน พบว่าจุลินทรีย์ที่พบในเปปโตนที่ผลติได้จากตวัอย่างเครื่อง ในปลาทับทิมมีค่าไม่
เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ พบว่าเปปโตนท่ีผลิตได้สามารถใช้เป็นสารอาหารส าหรับจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดี  โดยดูได้จาก
น้ าหนักแห้งของเชื้อ 3 ชนิด ซึ่งก็คือ B. subtilis  E. coli  และ S. aureus ที่ได้หลังจากการเลี้ยงเช้ือในสารละลายเปปโตน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการนับจ านวนโคโลนี โดยพบว่าเช้ือทั้ง 3 ชนิดที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดแข็ ง มีจ านวน
โคโลนีที่มากกว่าอาหารที่มีเปปโตนทางการค้า จึงเหมาะสมที่จะน าเปปโตนที่ผลิตได้ไปเป็นส่วนประกอบในชุดทดสอบการ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่ายต่อไป 

[สรุปผลการทดลอง] 
B. subtilis ให้ระดับการย่อยสลายอยู่ที่ร้อยละ 68.25 และปริมาณโปรตีน 2.56 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีค่าสูง

กว่าตัวอย่าง ที่ปล่อยให้เกิดการย่อยสลายเองที่สภาวะเดียวกัน พบว่ามีปริมาณโปรตีน (ในรูปของปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด) ไขมัน เถ้า และปริมาณความชื้นคิดเป็นร้อยละ 93.96, 1.97 และ 4.06 ตามล าดับ และสามารถน าไปใช้ ทดแทน
อาหารส าหรับเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์  โดยท าการทดสอบเลี้ยงแบคทีเรีย  3  ชนิด  คือ  Bacillus subtilis,  Escherichia coli 
และ  Staphylococcus aureus พบว่าเปปโตนท่ีผลิตได้จากเครื่องในปลาทับทิมให้ผลในการเจริญของเชื้อที่ดีกว่าเปปโตน
ทางการค้า โดยน าเปปโตนที่ผลิตได้ไปเป็นองค์ประกอบในการท าชุดส าหรับการทดสอบอย่างง่ายต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
เศษเหลือท้ิงของปลาน้ าจดื, เปปโตน, ชุดส าหรับการทดสอบ, แบคทีเรียโปรติโอไลติก      
 

 

 
 



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 33 

BI-04 
 

การพัฒนาคุณสมบัติของเยื่อไมยราบยักษ์ในการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์เก็บรักษามะม่วง 
 

ณัฐณิชา เขื่อนค าป้อ*, อมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์, ปราริสา กล้าพนัส, อรพรรณ พยัฆกลุ 

 

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author):  mazawa_j@hotmail.com 

 

[บทน า] 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเยื่อไมยราบยักษ์มาขึ้นรูปเป็นกระดาษ และทดสอบคุณสมบัติของกระดาษ เพื่อ

พัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทกส าหรับปกป้องมะม่วงจากความเสียหายเชิงกล คือ การตกกระแทก (Drop test) และ
การชนแบบไม่ยืดหยุ่น (Ballistic pendulum) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากน้ าหมักตะโกนาในการยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือ Colletotrichum sp. ที่ก่อให้เกิดโรคเน่า และศึกษาประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของผลมะม่วง
ระหว่างการเก็บรักษาเพื่อเปรียบเทียบกับการห่อด้วยตาข่ายโฟม และไม่มีวัสดุห่อหุ้ม 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาปริมาณของไมยราบที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของกระดาษ เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเยื่อไมยราบ

ยักษ์ที่มีผลต่อความสามารถในการป้องกันความเสียหายมะม่วง  เพื่อศึกษาความเข้มข้นของน้ าหมักตะโกนาที่มีผลต่อ
ความสามารถในการยับยั้งเช้ือราของกระดาษ เพื่อศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณภาพของผลมะม่วง 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ท าการศึกษากระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ทดสอบคุณสมบัติของกระดาษ และทดสอบคุณสมบัติเชิงกลเพื่อ

ประเมิน ความเป็นไปได้ในการน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ศึกษาความเข้มข้นของน้ าหมักตะโกนาในการยับยั้งเช้ือราที่
ก่อให้เกิดการเน่าเสียของผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไมยราบยักษ์ท่ีได้จากเยื่อไมยราบยักษ์ หรือกระดาษ
ไมยราบยักษ ์ศึกษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์จากไมยราบยักษ์ หรือกระดาษไมยราบยักษ์ 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการท าโครงงาน 
 



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 34 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
กระดาษที่ได้จากวัตถุดิบเปลือกไมยราบยักษ์ มีร้อยละของเยื่อ ความสามารถในการทนต่อแรงภายนอก ความ

หนา ความหนาแน่น (Apparent density ; ธัญญพร และคณะ, 2554)  การดูดซึมน้ า ความช้ืนสัมพัทธ์ ความเปื่อยยุ่ย 
รวมถึงน้ าหนักมาตรฐานที่อยู่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดของ มอก.214 ที่ก าหนดค่าน้ าหนักมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
เยื่อที่ได้จากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร ไม่ควรน้อยกว่า 40 g/mm3 ซึ่งเหมาะที่จะน ามาท าเป็นกระดาษส าหรับเป็นบรรจุ
ภัณฑ์กันกระแทกเพื่อปกป้องผลผลิตทางการเกษตร โดยปริมาตรของรอยช้ า ระดับความสูงของการปล่อยตก และพลังงาน
กระแทกมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือระยะความสูงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้พลังงานกระแทกสูงขึ้นไปด้วยตามสมการ U = mgh 
นั่นเอง ซึ่งหากผลมะม่วงมีมวลเท่ากันและปล่อยด้วยระดับความสูงที่เท่ากันพลังงานกระแทกที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากัน และ
การทดสอบด้วยวิธีการตกกระแทกนั้น ค่าพลังงานกระแทกจะขึ้นอยู่กับระดับความสูงและมวลของมะม่วง ซึ่งไม่สามารถ
ก าหนดให้คงที่ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงท าการทดสอบหาความสามารถในการป้องกันผลมะม่วงโดยวิธีการกระแทกด้วยเครื่อง
ทดสอบ ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและปริมาตรรอยช้ าเฉลี่ยมีแนวโน้มเป็นเส้นตรงเมื่อถึงจุดที่ เริ่มเกิดรอยช้ า
แล้ว (ศุภกิตต์, 2550) พบว่าวัสดุกันกระแทกจากกระดาษที่หนา 4 mm. สามารถป้องกันความช้ าที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด พบว่า
เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum sp. โดยตรวจสอบจากการเจริญของเส้นใยบนอาหาร PDA ที่
วางทับด้วยกระดาษเยื่อไมยราบยักษ์ที่เคลือบด้วยสารสกัดจากน้ าหมักตะโกนาที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมแล้ว พบว่าน้ าหมักตะโกนาที่ความเข้มข้นร้อยละ 100 ให้ผลของการยับยั้งเช้ือ Colletotrichum sp. มากที่สุด  
เนื่องจากผลตะโกนั้นมีสารคอนเดนซ์แทนนิน (Condense tannins) ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือรานั่นเอง โดยมะม่วงที่ห่อ
ด้วยกระดาษไมราบยักษ์หนา 4 mm. เคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนาความเข้มข้น 100% มีร้อยละของการสูญเสียน้ าหนักน้อย
กว่า  พบว่าคุณสมบัติของกระดาษไมยราบยักษ์ที่มีการสานกันของเส้นใยจนท าให้อากาศไม่สามารถผา่นเข้าออกได้ จึงท าให้
มะม่วงมีอัตราการหายใจ รวมถึงการเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ตามไปด้วย  ส่งผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสีเปลือกที่น้อยกว่า พบปริมาณของแข็งที่เพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกัน แต่ปริมาณกรดที่น้อยกว่า ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
เกิดการหมักภายในผลมะม่วง ซึ่งเกิดขึ้นจากการหายใจของมะม่วงที่สุกเพิ่มขึ้นและจากการลดลงของกรดอินทรีย์เมื่อผลไม้
เข้าสู่ระยะสุก (Chansamrankul et al., 2008) นั่นเอง เหมาะจะเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับการชะลอการสุกนั่นเอง 

[สรุปผลการทดลอง] 
พบว่าไมยราบยักษ์มี %yield ของเยื่อสูงถึง 96.48% เมื่อท าการทดสอบคุณสมบัติของกระดาษตามมาตรฐาน 

มอก.214 พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเมื่อน ากระดาษที่ได้ไปทดสอบการป้องกันความเสียหายเชิงกลแล้วพบว่า 
ปริมาณเยื่อ 300g. ความหนา 4 mm. สามารถป้องกันความช้ าได้ดีที่สุด คือมีความต้านทานการช้ าเท่ากับ 796 mm3/J ซึ่ง
ความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดต่อการยับยั้งเช้ือ Colletotrichum sp. คือ 100% โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของการเจริญ
เท่ากับ 1.68±0.18 cm. พบว่ากระดาษเยื่อไมยราบยักษ์ที่เคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนาสามารถน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
ส าหรับเก็บรักษาผลมะม่วงได้เป็นอย่างดี โดยระหว่างระยะเวลาการเก็บ 7 วัน พบว่ามะม่วงมีค่าการเปลี่ยนแปลงร้อยละ
การสูญเสียน้ าหนัก การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ และปริมาณของกรดที่ไทเทรตได้น้อยที่สุด เมื่อ
เทียบกับการปกป้องผลมะม่วงที่ห่อด้วยตาข่ายโฟม และที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้ม 
 

[ค าส าคัญ]  
เยื่อไมยราบยักษ,์ บรรจภุัณฑ์กันกระแทก, คุณสมบตัิของกระดาษ, ต้านทานการช้ า, ยับยั้งเช้ือ 
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BI-05 
 

ประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า  
(Brassica alboglabra) 

 

นพรุจ สิริธนะโชติ*, ภัทร์ศญา สมมานะ 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): rujnopparuj.s@gmail.com 

 

[บทน า] 
ในปัจจุบันขยะพลาสติกมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น พบว่ากระถางพลาสติกเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการผุกร่อน 

ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์กระถางชีวภาพจากวัสดุต่าง ๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกระถาง จึงท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า (Brassica alboglabra) เพื่อ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นคะน้าที่ปลูกจากกระถางใยมะพร้าว กระถางจากฟางข้าว กระถางจากกากกาแฟและ
ฟางข้าว และกระถางจากกากกาแฟและใยมะพร้าว โดยน าไปใช้ปลูกต้นคะน้าเป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบจาก 
จ านวนใบ น้ าหนักและความสูงของต้นคะน้า 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นคะน้าจากกระถางที่ท าจากใยมะพร้าว ฟางข้าว กากกาแฟและฟางข้าว กาก
กาแฟและใยมะพร้าว และกระถางพลาสติก 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของ

ต้นคะน้า (Brassica alboglabra) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นคะน้าที่ปลูกจากกระถางใยมะพร้าว กระถาง
จากฟางข้าว กระถางจากกากกาแฟและฟางข้าว และกระถางจากกากกาแฟและใยมะพร้าว โดยน าไปใช้ปลูกต้นคะน้าเป็น
เวลา 9 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบจาก จ านวนใบ น้ าหนักและความสูงของต้นคะน้า 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การทดสอบประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุต่างชนิดกัน โดยพิจารณาจาก จ านวนใบ  น้ าหนัก และ

ความสูง โดยจ านวนใบท าการสังเกตและบันทึกทุก 1 สัปดาห์หลังจากวันที่เริ่มปลูกเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ตั้งแต่วันท่ี 22 
เมษายน ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ส่วนน้ าหนักและความสูงท าการวัดหลังจากต้นคะน้าได้เจริญเติบโตเต็มที่วันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุต่าง ๆ โดยมีตัวแปรคือจ านวนใบพบว่าคะน้าที่ปลูกใน
กระถางกากกาแฟและฟางข้าวมีจ านวนใบเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.70) กระถางฟางข้าว(4.59) กระถางกากกาแฟและใยมะพร้าว 
(4.52) และกระถางใยมะพร้าว (4.48) ตามล าดับ 

 
รูปที่ 1 น้ าหนักของต้นคะน้า 
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จากการทดสอบประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุต่าง ๆ โดยมีตัวแปรคือน้ าหนักของต้นคะน้า พบว่าต้น
คะน้าที่ปลูกในกระถางใยมะพร้าวมีน้ าหนักเฉลี่ย 9.3 กรัม กระถางฟางข้าวมีน้ าหนักเฉลี่ย 4.3 กรัม กระถางกากกาแฟและ
ใยมะพร้าวน้ าหนักเฉลี่ย 15 กรัม กระถางกากกาแฟและฟางข้าวมีน้ าหนักเฉลี่ย 9.6 กรัม และกระถางพลาสติกน้ าหนัก
เฉลี่ย 11 กรัม 

 
                                            รูปที่ 2 ความสูงของต้นคะน้า 
 
จากการทดสอบประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุต่าง ๆ โดยมีตัวแปรคือความสูงของต้นคะน้า พบว่าต้น

คะน้าที่ปลูกในกระถางใยมะพร้าวมีความสูงเฉลี่ย 30.6 เซนติเมตร กระถางฟางข้าวมีความสูงเฉลี่ย 36.3 เซนติเมตร   
กระถางกากกาแฟและใยมะพร้าวมีความสูงเฉลี่ย 38.6 เซนติเมตร  กระถางกากกาแฟและฟางข้าวมีความสูงเฉลี่ย 36.3 
เซนติเมตร และกระถางพลาสติกมีความสูงเฉลี่ย 30 เซนติเมตร 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
การทดสอบประสิทธิภาพของกระถางชีวภาพจากวัสดุที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของต้นคะน้า (Brassica 

alboglabra) ท าให้ทราบว่ากระถางที่ประดิษฐ์จากกากกาแฟและใยมะพร้าว มีประสิทธิภาพมากกว่ากระถางที่ประดิษฐ์
จากวัสดุอื่น ๆ เนื่องจากกระถางพลาสติกโดยทั่วไปไม่สามารถเพิ่มแร่ธาตุในดินเมื่อเวลาผ่านไปได้ เมื่อเทียบกับกระถาง
ชีวภาพจากวัสดุต่างชนิดกันท่ีได้ประดิษฐ์ขึ้น จึงท าให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเพิ่มแร่ธาตุที่
หายไปเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งในดินได้ ทั้งนี้กระถางชีวภาพจากวัสดุต่างชนิดที่ได้ประดิษฐ์ข้ึน สามารถลดปริมาณการใช้
กระถางพลาสติกได้มากยิ่งขึ้น 
 

[ค าส าคัญ]  
ต้นคะน้า, กากกาแฟ, ฟางข้าว, ใยมะพร้าว 
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BI-06 
 

ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากวัชพืชรุกรานในการก าจัดลูกน้ ายุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก 
 

ธนาวดี ม่วงงาม, นภสกร บัวไสว, สุขธนัท พรมจิต *   
 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): wuthichai@bmp.ac.th 

 

[บทน า] 
ยุงลายพาหะเป็นแมลงที่ส าคัญทางด้านการแพทย์ ยุงหลายชนิดน าโรคร้ายแรงมาสู่คนทั้งยังก่อให้เกิดปัญหา

ทางด้านสาธารณสุขทั่วโลก โรคไข้เลือดออกมียุงลายเพศเมียเป็นพาหะ ซึ่งเป็นโรคที่มีผู้ติดเช้ือและถึงขั้นเสียชีวิตจ านวน
มาก ปัจจุบันมีวิธีการก าจัดยุงเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกซึ่งมักนิยมใช้สารเคมีที่มีส่วนประกอบของสารกลุ่มไพรีทรอยด์ 
(Pyrethroids) กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphates) การใช้สารเคมีเป็นเวลายาวนานอาจน ามาสู่การทนทานต่อ
สารเคมีของยุง ทั้งยังก่อให้เกิดการรับสารพิษไปสู่สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมายในระบบนิเวศแหล่งน้ า เกิดการตกค้างและถูก
ถ่ายทอดไปตามล าดับห่วงโซ่อาหาร ในงานนี้เราจึงเลือกใช้สารพฤกษเคมีที่ได้จากการสกัดสารในวัชพืชรุกรานในธรรมชาติ
มาทดสอบประสิทธิภาพในการก าจัดวงจรชีวิตของลูกน้ ายุงลายบ้าน เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของประชากรยุงลายพาหะ
ในธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์อีกด้วย 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อเปรียบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบผักเสี้ยนผี ใบไมยราบ ใบผกากรอง และดอกผกากรอง ต่อการตาย

ของระยะลูกน้ า ระยะตัวโม่ง และการยับยั้งการเจริญเป็นตัวเต็มวัยของยุงลายบ้าน 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการสกัดสารจากใบผักเสี้ยนผี ใบไมยราบ ใบผกากรอง และดอกผกากรองด้วยตัวท าละลาย 

เอทานอลและเฮกเซน โดยใช้ความเข้มข้นที่ 1,000 500 250 และ 125 ppm มาทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด 
กับลูกน้ ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ระยะที่สาม และติดตามผลการทดลองโดยบันทึกผลจ านวนการตายของลูกน้ า
ยุงลายบ้าน หลังจากช่ัวโมงที่ 72 จากนั้นค านวณร้อยละการตายของลูกน้ า ตัวโม่งและการยับยั้งการเจริญเป็นตัวเต็มวัย 
พร้อมค านวณหาค่าความเข้มข้นต่อการตายของลูกน้ า ( LC50 ) ที่เวลา 24 และ 72 ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
สารสกัดจากใบผักเสี้ยนผี ใบผกากรอง และดอกผกากรอง ที่สกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้นที่  1,000 ppm 

จะก าจัดลูกน้ ายุงลายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 77.88 และ 68.86 ตามล าดับ ในขณะที่ใบไมยราบจะยับยั้งการเจริญ
พัฒนาตัวโม่งไม่ให้เข้าสู่ตัวเต็มวัย ซึ่งพบว่าในไมยราบมีสารแทนนิน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับสารฟีนอล โดยสารดังกล่าวจะ
ก าจัดลูกน้ าและยับยั้งการเจริญเป็นตัวโม่งได้ระดับต่ า แต่สามารถยับยั้งการเจริญเป็นตัวเต็มวัยของลูกน้ ายุงแทน ส าหรับ
สารสกัดในใบผักเสี้ยน ใบไมยราบ และดอกผกากรองที่สกัดด้วยเฮกเซนท่ีความเข้มข้นตั้งแต่ 125 ถึง 500 ppm จะยับยั้ง
ตัวเต็มวัยได้มากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  65.19  41.43 และ 70.37 ตามล าดับ  ในขณะที่สกัดจาก 
ใบผกากรองความเข้มข้นตั้งแต่ 125 ถึง 500 ppm จะก าจัดลูกน้ ายุงได้ดี ซึ่งพบว่าใบผกากรองมีสารซาโปนิน และไซยาโนจี
นิคกลัยโคไซด์ มีคุณสมบัติในการฆ่าแมลง สามารถผลิตไฮโดรเจนไซยาไนด ์สารดังกล่าวจะผ่านเข้าสู่ล าตัวแมลงทางท่อช่วย
หายใจ โดยไปยับยั้ งการท างานของเอนไซม์ไซโตโครมซีออกซิเดส และกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนใน  
ไมโทคอนเดรียท าให้ขัดขวางกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของแมลง ท าให้แมลงขาดแก๊สออกซิเจนและตาย 
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(รูปที่ 2-5) จากการหาค่าความเข้มข้นที่สามารถท าให้ลูกน้ ายุงตายร้อยละ  50 (LC50) พบว่าสารสกัดจากใบผักเสี้ยน 
ในตัวท าละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีค่า LC50 ที่ 24 และ 72 ช่ัวโมง คือ 182.842 และ 79.959 ppm 
ตามล าดับ 

 
 

[สรุปผลการทดลอง] 
สารสกัดจากใบผักเสี้ยนที่สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพก าจัดลูกน้ ายุงได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น 

500 และ 1,000 ppm คิดเป็นร้อยละ 97.78 และ 100 ตามล าดับ โดยมีค่า LC50 ที่ 24 และ 72 ช่ัวโมง คือ 182.842 และ 
79.959 ppm ตามล าดับ รองลงมาคือ สารสกัดจากใบผกากรองที่สกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซนมีประสิทธิภาพก าจัดลูกน้ า
ยุงลายคิดเป็นร้อยละ 82.22 และ 100 ที่ความเข้มข้น 500 และ 1,000 ppm ตามล าดับ ส าหรับระดับความเข้มข้นที่ 500 
ppm ของสารสกัดจากดอกผกากรองในตัวท าละลายเอทานอล สามารถก าจัดระยะตัวโม่งได้ร้อยละ 53.33 ในขณะที่สาร
สกัดในตัวท าละลายเฮกเซนจะยับยั้งการเจริญเป็นตัวเต็มวัยคิดเป็นร้อยละ 62.22 จะเห็นได้ว่า สารสกัดจากดอกผกากรอง
ในตัวท าละลายเฮกเซนมีประสิทธิภาพในการก าจัดลูกน้ าต่ ากว่าในตัวท าละลายเอทานอล  โดยสารสกัดในตัวท าละลาย     
เฮกเซนจะออกฤทธ์ิยับยั้งพัฒนาระยะตัวโม่งและตัวเต็มวัยแทน  

โดยสามารถสรุปได้ว่า สารสกัดจากวัชพืชรุกรานมีประสิทธิภาพในการก าจัดระยะลูกน้ า ยับยั้งการลอกคราบจาก
ระยะลูกน้ าไม่ ให้ เข้าสู่ระยะตัวโม่ง อีกทั้งยับยั้ งการเจริญเติบโตของตัวโม่งไม่ ให้ เจริญเป็นตัวเต็มวัยได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารพฤกษเคมีในธรรมชาติที่จะช่วยยับยั้งวงจรชีวิต
และการเพิ่มจ านวนของประชากรยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออกได้ในอนาคต 
 

[ค าส าคัญ]  
ยุงลายบ้าน, วัชพืชรุกราน, ผักเสีย้น, ไมยราบ, ผกากรอง 
 

 

 
 

  

รูปที่ 2 กราฟแสดงประสิทธิภาพใบผักเสีย้น                      รูปที่ 3 กราฟแสดงประสิทธิภาพใบไมยราบ 

รูปที่ 4 กราฟแสดงประสิทธิภาพใบผกากรอง                   รูปที่ 5 กราฟแสดงประสิทธิภาพดอกผกากรอง 
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BI-07 
 

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์จากสารสกัดผักลิ้นห่านด้วยวิธีการทางชีวภาพ 
เพื่อยับยั้งเชื้อมาลาเรีย 

 

กชพร จุลศักดิ์1*, จันทร์ทิพย์ จุลศกัดิ์1, ภารวี รตันกิจ2 

 
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): kotchaporn15012547@gmail.com 

 

[บทน า] 
ปัจจุบันอนุภาคนาโนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้งาน

ในด้านต่าง ๆ ซึ่งทางด้านการแพทย์ อนุภาคนาโนซิลเวอร์ลักษณะทรงกลม ได้รับความนิยมมากท่ีสุด เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ในการต้านเช้ือจุลชีพ และมีพื้นที่ผิวมาก ตามล าดับ ซึ่งวิธีการสังเคราะห์ที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาคือ วิธีการทาง
ชีวภาพ เนื่องจากมีความเป็นพิษน้อย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต โดยกระบวนการสังเคราะห์ทาง
ชีวภาพ ใช้สารพฤกษเคมีภายในพืชเป็นตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงทนในกระบวนการสังเคราะห์ ทางภาคใต้ของประเทศ
ไทย ยังคงประสบปัญหาโรคมาลาเรียระบาด และมีการศึกษาการน าอนุภาคนาโนซิลเวอร์กับการต้านเช้ือมาลาเรียค่อนข้าง
น้อย 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อศึกษาปัจจัยปัจจัยที่เหมาะในการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์และตรวจสอบคุณลักษณะของอนุภาคนาโน
ซิลเวอร์ รวมถึงทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อมาลาเรีย 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในการสังเคราะห์ จะเป็นการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมด้วยวิธี Univariate method ได้แก่ ความเข้มข้นของสาร

สกัดผักลิ้นห่าน pH อุณหภูมิ ความเข้มข้นของสารละลาย AgNO3 และอัตราส่วนระหว่างสารสกัดผักลิ้นห่านและ
สารละลาย AgNO3 แล้วจึงตรวจสอบคุณลักษณะด้วยเครื่องมือ UV-Visible spectroscopy TEM SEM XRD  EDS FTIR 
Spectroscopy และทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ด้วยวิธี Phytochemical Screening หลังจากนั้นน าไปทดสอบ
ฤทธิ์ในการยับยั้งเช่ือมาลาเรียชนิด P.falciparum K1 strain ด้วยวิธีารวัดปฎิกิริยาเอนไซม์ pLDH activity 

                      
รูปที่ 1 แสดงกระบวนการสังเคราะห์และตรวจสอบ                              รูปที ่2 การออกแบบ 96 well plat   
         คุณลักษณะของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาและตรวจสอบ พบว่าอนุภาคนาโนซิลเวอร์มีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อสังเคราะหที่สภาวะความ

เข้มข้นของสารสกัดผักลิ้นห่านที่อัตราสว่นผงพืชแห้ง 0.01g ต่อน้ ากลั่น 10 mL pH 10 อุณหภูมิ 50 °C สารละลาย AgNO3 
3 mM อัตราส่วนระหว่างสารละลาย AgNO3 ต่อสารสกัดผักลิ้นห่านอยู่ท่ี 1:5 และมีความยาวคลื่นในช่วง 400-500 nm มี
ลักษณะทรงกลม กระจายตัว มีขนาดอยู่ในช่วง 16.60 – 54.42 nm เฉลี่ยอยู่ที่ 28.99 ± 13.54 nm มี terpenoid 
alkaloid tannin และ coumarin ท าหน้าเป็นตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงตัวล้อมรอบอนุภาค และมีค่า IC50 อยู่ที่ 17.21 
± 1.18 µg/ml 

 

   

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษา สามารถสังเคราะห์อนุภาคนาโนซลิเวอรใ์ห้มีประสิทธิภาพที่สุดด้วยสภาวะดังกล่าว มีขนาดอนุภาค

เฉลี่ยที่ 28.99 ± 13.54 nm มี terpenoid alkaloid tannin และ coumarin ท าหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์และสารให้ความ
คงทน และจากการทดสอบเชื้อมาลาเรียมีค่า IC50 อยู่ท่ี 17.21 ± 1.18 µg/ml 
 

[ค าส าคัญ]  
อนุภาคนาโนซลิเวอร์, ผักลิ้นหา่น, การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือมาลาเรีย (P.falciparum) 
 

 

 
 

  

รูปที่ 3 UV-Vis spectra ของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่
สังเคราะห์จากการศึกษาปัจจัยตา่ง ๆ  และการเปลีย่น
สีของสารละลายหลังกระบวนการสังเคราะห์                                                                              

รูปที่ 4 ภาพ TEM SEM ค่าศักย์ซีต้า XRD  
pattern และ FTIR  spectra ตามล าดับ                                                                      
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BI-08 
 

การศึกษาพฤกษเคมีของพืชทนเค็มและเปลือกหอยที่มีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย 
 

รชต รัตนเทวมาตย์, กฤตพัฒน์ อภิทักขกุล, ภูรณิัฐ พจนบรรพต, มณเฑียร ส่งเสรมิ* 

 

โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง จังหวัดชลบุรี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): montiensongserm@gmail.com 

 

[บทน า] 
จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในเมืองชายทะเลของประเทศไทยที่มีช่ือเสียงเรื่องการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้ง

ทรัพยากรที่มีประโยชน์แก่ผู้คนและสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น แต่แนวชายฝั่งทะเลของชลบุรีก าลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
มากมายอันเนื่องจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ บริเวณชายฝั่งทะเลมีพืชทนเค็ม เช่น โปรง  
ผักเบี้ยทะเล ชะคราม และโพทะเล ซึ่งผลิตสารประกอบท่ีมีโครงสร้างทางเคมีที่เป็นสารทุติยภูมิจ านวนมาก สามารถน าไป
ยับยั้งแบคทีเรียที่ที่ท าเกิดโรคต่าง ๆ ท าให้คณะผู้วิจัยจึงท าการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อยู่ในบ้าน
ด้วยสารสกัดที่มีในพืชทนเค็ม และเปลือกหอยนางรมและหอยแมลงภู่ดังกล่าวต่อไป 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อศึกษาสารประกอบทุติยภูมิของพฤกษเคมีในพืชทนเค็มชนิดต่าง ๆ เพื่อศึกษาความสามารถของพืชทนเค็มใน
การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในบ้าน เพื่อศึกษาความสามารถของสารละลายในเปลือกหอยนางรมและ
หอยแมลงภู่ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชทนเค็มทั้ง 4 ชนิด คือ ใบโปรง ใบชะคราม ใบผักเบี้ยทะเล และใบโพทะเลมาท าการ

ตรวจหา 6 ชนิด คือ อัลคาลอยด์ ซาโปนิน แทนนิน สารประกอบฟินอลิก ฟลาโวนอยด์ และและลูโคแอนโทไซยานิน ศึกษา
ความสามารถของพืชทนเค็มในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในบ้าน โดยเก็บตัวอย่างเช้ือแบคทีเรียจากบ้าน 
3 หลังในห้องน้ า ในครัว และในอากาศ ใช้วิธี swap เช้ือ ใส่ในหลอดทดลอง น าไปเพาะเช้ือแบคทีเรียแบบ Pour plate 
method เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สังเกตการเกิดแบคทีเรียในจานเพาะเช้ือจากส่วนต่าง ๆ ในบ้าน น าเช้ือไปท าการย้อม        
สีแกรมว่าเป็นเช้ือแบคทีเรียกลุ่มใด แล้วน าแบคทีเรียแต่ละชนิดที่บริสุทธิ์ไปท าการขยายเช้ือเพื่อหาประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียในที่ต่าง ๆ โดยใช้วิธี Disc-diffusion method  ในตู้บ่มเช้ือ ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สังเกตโซนใสและวัดเส้นผ่านศูนย์กลางในแต่ละจาน และศึกษาความสามารถของสารละลาย
ในเปลือกหอยนางรมและหอยแมลงภู่ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococus aureus และ Escherichia coli โดยใช้
วิธี Disc-diffusion method เช่นกัน            

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ใบโพทะเล มีสารประกอบทุติยภูมิทุกตัวที่ท าการทดสอบ คือกลุ่มอัลคาลอยด์ ซาโปนิน แทนนิน ฟลาโวนอยด์  

สารประกอบฟีโนลิค และลิวโคแอนโทไซยานิน ใบชะครามมีสารทุกตัวยกเว้น ลิวโคแอนโทไซยานิน ใบโปรงขาว และ
ผักเบี้ยทะเลไม่มีซาโปนินและลิวโคแอนโทไซยานิน 

สารสกัดจากใบโปรง และใบโพทะเล และสารสกัดรวมของพืชทนเค็มทั้ง 4 ชนิด มีความสามารถในการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียทุกกลุ่มดังนี้ คือ แบคทีเรียรูปกลมแกรมบวกคาดว่าเป็น S. aureus และ Streptococcus sp. รูปท่อนแกรมลบ 
คาดว่าเป็น E. coli และรูปท่อนแกรมบวก คาดว่าเป็น Bacillus sp. ส่วนใบชะครามและใบผักเบี้ยทะเล สามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียชนิดเดียวคือรูปท่อนแกรมบวก  
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รูปที่ 1 ทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากพืชทนเค็ม 
 

สารละลายในเปลือกหอยนางรมทีไ่ม่เผายับยั้งเช้ือแบคทีเรีย S. aureus ดีทีสุ่ด และในเปลือกหอยแมลงภู่ที่ไมเ่ผา 
มีประสิทธิภาพยับยั้งเช้ือแบคทีเรยี E. coli ดีที่สดุ 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาพฤกษเคมีในพืชทนเค็มใบโปรงขาว ใบโพทะเล และสารสกัดรวมของใบพืช 4 ชนิด พบว่าสามารถ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยใบโปรงขาว เกิดโซนใส ช่วง 12.03 - 16.10 มิลลิเมตร ใบโพทะเล ช่วง 11.23- 
17.27 มิลลิเมตร และสารสกัดรวมของพืชทนเค็มทั้ง 4 ชนิด ช่วง 11.70 - 18.90 มิลลิเมตร สารสกัดของใบชะคราม และ
ใบผักเบี้ยทะเลไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอื่น ๆ  แต่สามารถยับยั้งแบคทีเรียรูปท่อนแกรมบวก เช้ือ 
Bacillus sp. เกิดโซนใส 22.16, 22.43 มิลลิเมตร ตามล าดับ ส่วนเปลือกหอยนางรมและเปลือกหอยแมลงภู่ทั้งที่เผาและ
ไม่เผามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย S. aureus คือ เกิดโซนใสเฉลี่ย 17.13 และ 8.00 
มิลลิเมตรตามล าดับ ส่วนกลุ่มเผาไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียนี้ได้ ส่วนเปลือกหอยนางรมกลุ่มเผาและไม่เผาสามารถยับยั้ง
เช้ือแบคทีเรีย E. coli คือ เกิดโซนใสเฉลี่ย 13.67 และ 9.63 มิลลิเมตร ตามล าดับ และเปลือกหอยแมลงภู่ทั้งในกลุ่มเผา
และไม่เผา เกิดโซนใสเฉลี่ย 21.80 และ 20.03 มิลลิเมตร ตามล าดับ ท าให้ทราบว่าใบพืชและเปลือกหอยมีความสามารถใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้แตกต่างกัน และสามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ที่ก าจัดแบคทีเรียต่อไป   
 

[ค าส าคัญ]  
พฤกษเคม,ี การยับยั้งแบคทีเรีย, เปลือกหอย, พืชทนเค็ม 
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BI-09 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของสีย้อมเนื้อเยื่อพืชจากพืชในท้องถิ่น 
 

น้ าฝน แซ่ลี, พีรดา กาว,ี ผกาวรรณ จันทร์แก้ว, วีระยุทธ ค าด*ี, นุชนาฏ บุญศรี 
 

โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย 
    *E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): virayuth.k@gmail.com 

 

[บทน า] 
ซาฟรานินโอ (Safranin O) เป็นสีย้อมที่นิยมในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาเพื่อใช้ในการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อ

พืชในการย้อมให้เนื้อเยื่อพืชให้มีสีแดงและสามารถแยกส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ง่าย ซึ่งมักจะย้อมติดสารจ าพวกเซลลูโลส ท า
ให้สามารถสังเกตเห็นโครงสร้างภายในเซลล์ได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามจากการใช้สีย้อมดังกล่าวอาจส่งผลเสียตามมาในด้าน
งบประมาณที่สิ้นเปลืองเพราะมีราคาในการจัดซื้อในแต่ละครั้ง ยังเป็นสารเคมีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

กลุ่มผู้ทดลองได้มีการสังเกตเห็นสีของพืชในท้องถิ่นที่มีสีสันสดใสซึ่งใกล้เคียงกับสีซาฟรานิน สามารถหาได้ง่าย
ตามท้องถิ่น และไม่ต้องใช้งบประมาณในการจัดหาพืช จึงมีการดัดแปลงวิธีในการที่จะสกัดสีของพืช  ได้แก่ แก่นฝาง 
กระเจี๊ยบ ดอกอัญชัน เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถสกัดด้วยน้ าประปาแล้วให้สีย้อมที่ไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย มาใช้
ทดแทนเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน และที่ส าคัญมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาสีย้อมเนื้อเยื่อพืชที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสีย้อมเนื้อเยื่อพืชระหว่างสังเคราะห์

สีย้อมธรรมชาติและสีสังเคราะห์ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ตอนท่ี 1 การเตรียมสีจากธรรมชาติด้วยว ิธกีารสกัดจากน้ าเปล่า 
ช่ังกระเจี๊ยบ ดอกอัญชัน และแก่นฝางที่บดละเอียดอย่างละ 10 กรัม เทลงในบีกเกอร์ ขนาด 100 มิลลิลิตร 

จากนั้นเติมน้ าเปล่าอุณหภูมิห้อง 50 มิลลิลิตร พักไว้เป็นเวลา 1 วัน แล้วกรองด้วยกระดาษกรองก่อนน าสีไปใช้ เตรียมสี
ย้อมเนื้อเยื่อเซลล์โดยเติมมอร์แดนท์ (สารที่ช่วยให้ติดสี) ขั้นตอนดังนี้ 1) เทน้ ากระเจี๊ยบ น้ าแก่นฝาง น้ าอัญชันที่เตรียมไว้ 
เติมลงในบีกเกอร์ บีกเกอร์ละ 10 ml 2) น าบีกเกอร์ไปต้มบนเตาไฟฟ้าเป็นเวลา10 นาที ในระหว่างที่ต้มให้เติมมอร์แดนท์
แต่ละชนิดในแต่ละบีกเกอร์ จ านวน 10 หยด  

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีย้อมจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ 
เตรียมล าตันของต้นหญ้าหมอน้อย ใช้ใบมีดโกนตัดตามขวาง (cross section) ให้เป็นแผ่นบาง ๆ จากนั้นใช้สีย้อม

ที่เตรียมไว้ ย้อมเนื้อเยื่อต้นหมอน้อยแล้วส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ บันทึกภาพและเปรียบเทียบการติดสีของเนื้อเยื่อโดย
ใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพที่พิจารณาการติดสีของเนื้อเยื่อวาสคิวลาร์บันเดิล (vascular bundle) การติดสีของ
เนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา (sclerenchyma) และการติดสีของเนื้อเยื่อเอพิเดอร์มิส (epidermis) 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
 

 
รูปที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการย้อมติดสีของสีย้อมแตล่ะชนิด 

จากกราฟการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีย้อมพืชจากธรรมชาติ และสีสังเคราะห์ พบว่า การติดสีของเนื้อเยื่อ
พืชจากแก่นฝาง กระเจี๊ยบ และอัญชันเมื่อมีการย้อมสีแล้วโดยไม่เติมสารที่ช่วยให้ติดสี (มอร์แดนท์) และเปรียบเทียบกับ
ซาฟรานินโอ พบว่าอัญชัน และกระเจี๊ยบ ไม่ติดเนื้อเยื่อพืชและสีแก่นฝางติดเนื้อเยื่อพืชบางส่วน หลังจากเติมสารที่ช่วยให้
ติดสีจากธรรมชาติ (มอร์แดนท์) พบว่าสีย้อมจากพืชสามารถย้อมติดสีเนื้อเยื่อพืชได้ โดยสีที่ติดดีที่สุด คือสีจาก อัญชัน แก่น
ฝาง และกระเจี๊ยบ ตามล าดับ โดยอัญชันที่เติมสารส้ม และอัญชันท่ีเติมน้ ามะนาว (กรด) มีประสิทธิภาพในระดับ 9 เท่ากัน  
และอัญชันท่ีเติมจุนสี ประสิทธิภาพในระดับ 6 ตามล าดับ ส่วนแก่นฝางท่ีเติมสารส้ม จุนสี และน้ ามะนาว มีประสิทธิภาพใน
ระดับ 7 เท่ากัน และกระเจี๊ยบที่เติมจุนสี มีประสิทธิภาพในระดับ 9 กระเจี๊ยบที่เติมน้ ามะนาว มีประสิทธิภาพในระดับ 5 
และกระเจี๊ยบท่ีเติมสารส้ม มีประสิทธิภาพในระดับ 4 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการทดลองการหาประสิทธิภาพของสีย้อมพืชที่ได้จากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ พบว่า สีย้อมจากอัญชัน 

แก่นฝาง และกระเจี๊ยบ ที่สกัดจากน้ าประปาไม่สามารถย้อมตดิโครงสร้างของเซลล์พืชได้ เนื่องจากสีย้อมไม่สามารถย้อมตดิ
กับเส้นใยพืชได้อย่างคงทนและละลายเมื่อโดนน้ าจากหยดน้ าบนกระจกสไลด์ อย่างไรก็ตาม เมื่อเติมสารที่ช่วยให้ติดสีหรือ
สารช่วยย้อม (mordant) ที่ได้จากสารเคมีหรือธรรมชาติ จะช่วยให้เส้นใยพืชดูดซับสีและยึดเกาะกับเส้นใยพืชได้ดียิ่งขึ้น 
กล่าวคือ สีย้อมที่ได้จากอัญชันที่เติมสารส้ม และอัญชันที่เติมน้ ามะนาว สามารถย้อมติดบริเวณวาสคิวลาร์บันเดิลและ
สเกลอเรงคิมาได้ดีที่สุด ส่วนอัญชันที่เติมจุนสีสามารถย้อมติดสีบริเวณเอพิเดอร์มิสได้ดีที่สุด  จากผลการทดลองดังกล่าว 
สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของสีย้อมจากธรรมชาติ ได้แก่ อัญชันที่เติมสารส้ม อัญชันที่เติมน้ ามะนาว (กรด) และกระเจี๊ยบที่
เติมจุนสี มีประสิทธิภาพของการย้อมติดสีในระดับ 9 ซึ่งสามารถใช้แทนสีย้อมซาฟรานินโอ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับ 
11 ได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
สีย้อมจากธรรมชาติ, พืชในท้องถิ่น, สีย้อมสังเคราะห์, สารที่ช่วยให้ติดส ี
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BI-11 
 

เปรียบเทียบความยาวของหลอดเรณูของปาล์มน้ ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) 
 ในสารละลายน้ าตาลบางชนิด 

 

อนิรุธ พรหมเจริญ*, ฐาปนี วุฒิการ, ณัฐณิชา โสภา, ปุณยวรี์ ชูมาก 

 

      โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จังหวัดพังงา 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): anirut.p@sena.ac.th 

 

[บทน า] 
ปาล์มน้ ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) จัดเป็นพืชอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

มากกว่าแสนล้านบาทต่อปี ทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและการจ้างงานตลอดห่วงโซ่ในภาคการผลิตเป็นจ านวนมาก 
ปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่มีอายุการให้ผลผลิตยาวนานถึง 30 ปี สามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้ อนช้ืน ฝนตกชุก 
จึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ในการปฏิสนธิของพืชดอกโดยทั่วไป ยอดเกสรเพศเมียจะขับ
สารละลายที่มีน้ าตาลเป็นองค์ประกอบออกจากเซลล์ผวิเพื่อชักน าให้ tube nucleus สร้างหลอดเรณูภายในระยะเวลาหนึง่ 
โดยจะงอกลงไปตาม style เข้าหา ovule ที่อยู่ในรังไข่ และเกิดการปฏิสนธิกลายเป็นผล ดังนั้น การกระตุ้นให้ละอองเรณู
งอกหลอดไวขึ้นจะส่งผลให้เกิดการปฏิสนธิได้ไวขึ้นเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดท าโครงงานจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ความยาวของหลอดเรณูของปาล์มน้ ามันในสารละลายบางชนิด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการช่วยลดระยะเวลาในการงอก
หลอดเรณูในการปฏิสนธิ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายน ้าตาลบางชนิดที่เหมาะสมที่สุดที่มีผลต่อความยาวของหลอดเรณูของ  

ปาล์มน ้ามัน 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในการศึกษาโครงงานด้านวิทยาศาสตร์เรื่อง เปรียบเทียบความยาวของหลอดเรณูของปาล์มน้ ามัน (Elaeis 

guineensis Jacq.) ในสารละลายน้ าตาลบางชนิด เริ่มจากการเลือกเกสรเพศผู้จากต้นปาล์มน้ ามันที่เจริญเต็มที่ จากนั้น
เตรียมน้ ากลั่นสารละลายกลูโคสความเข้มข้น 5% สารละลายกลูโคสความเข้มข้น 10% สารละลายซูโครสความเข้มข้น 5% 
และสารละลายซูโครสความเข้มข้น 10% โดยมวลต่อปริมาตรตามล าดับ น าเกสรเพศผู้ของปาล์มน้ ามันแช่ลงในน้ ากลั่นและ
สารละลายทั้ง 4 ชนิด ท้ิงไว้ 24 ช่ัวโมง แล้วน าไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยาย 100-400 เท่า แล้วบันทึกความยาว
ของหลอดเรณูในหน่วย (µm) น าข้อมูลในแต่ละทรีทเมนต์ไปวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วย ANOVA จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
หลอดเรณูที่แช่ในสารละลายกลูโคสและสารละลายซูโครสที่ความเข้มข้น 5% และ 10% มีค่าเฉลี่ยความยาว

มากกว่าหลอดเรณูที่แช่ในน้ ากลั่นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าหลอดเรณูที่แช่ในสารละลายซูโครส 
10% มีค่าเฉลี่ยความยาวมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าสารละลายซูโครส 10% มีองค์ประกอบของน้ าตาลและความเข้มข้น
ใกล้เคียงกับน้ าตาลชนิดที่อยู่บนยอดเกสรเพศเมียของปาล์มน้ ามันจึงท าให้มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการงอกหลอดเรณู
ได้ดีที่สุด 
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[สรุปผลการทดลอง] 

หลอดเรณูที่แช่ในสารละลายกลูโคสและสารละลายซูโครสที่มีความเข้มข้น 5% และ 10% มีค่าเฉลี่ยความยาว
มากกว่าหลอดเรณูที่แช่ในน้ ากลั่นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยพบว่าหลอดเรณูที่แช่ในสารละลายซูโครส
10% มีองค์ประกอบของน้ าตาลและความเข้มข้นใกล้เคียงกับน้ าตาลชนิดที่อยู่บนเกสรเพศเมียของปาล์มน้ ามันจึงท าให้มี
ประสิทธิภาพในการกระตุ้นการงอกหลอดเรณูได้ดีที่สุด 
 

[ค าส าคัญ]  
ปาล์มน้ ามัน, หลอดเรณู, Pollen tube, สารละลายน้ าตาล 
 

 

 
 

  

รูปท่ี 1 ละอองเรณูและหลอดเรณูใน
น้ ากลั่น ก าลังขยาย 400 เท่า 

รูปท่ี 2 ละอองเรณูและหลอดเรณูท่ีความ
เข้มข้นกลูโคส 5% ก าลังขยาย 400 เท่า 

รูปท่ี 3 ละอองเรณูและหลอดเรณูท่ีความ
เข้มข้นกลูโคส 10% ก าลังขยาย 400 เท่า 

รูปท่ี 4 ละอองเรณูและหลอดเรณูท่ีความ
เข้มข้นซูโครส 5% ก าลังขยาย 400 เท่า 

รูปท่ี 5 ละอองเรณูและหลอดเรณูท่ีความ
เข้มข้นซูโครส 10% ก าลังขยาย 400 เท่า 
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BI-12 
 

ผลการใช้กล่องกระดาษสาที่เคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนาต่อเก็บรักษาและคุณภาพของเงาะ 
 

ภัทรพร รอบรู้เจรญิ, นภสัสร ดิษฐบรรจง, ณัฐณิชา ถาวร, สุพิชสณิี โรจน์จันทร์ดา* 

 

      โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): suphichsinee@nmp.ac.th 

 

[บทน า] 
ในปัจจุบันเงาะมีผลผลิตเป็นจ านวนมากซึ่งยังขาดเทคโนโลยีที่สามารถรักษาความสดของเงาะและยังเสี่ยงต่อการ

เน่าเสีย ท าให้ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเพราะขนของเงาะจะแห้ง ทั้งยังเปลี่ยนเป็นสีคล้ าหลังจากเก็บเกี่ยวในระยะเวลา
ได้เพียง 3 วัน ตลอดจนระบบการกระจายผลผลิตและการจัดการตลาดยังไม่ดีพอ ทั้งยังส่งผลให้เกิดเช้ือราได้ง่าย ท าให้
คุณภาพเมื่อถึงมือผู้บริโภคนั้นลดต่ าลงและส่งผลเสียต่อสุขภาพ กลุ่มของพวกเราจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการเก็บรักษาและ
ชะลอการเน่าเสียของเงาะ   

กระดาษสาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้ที่ได้จากการด ารงชีวิตของหมู่บ้านบ่อสร้างใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้น้ าหมักตะโกนามาเคลือบร่มกระดาษสา เพื่อให้ร่มกระดาษสามีคุณสมบัติกันฝนและกันน้ าได้ เราจึง
สนใจในคุณสมบัติของน้ าหมักตะโกนา จึงคิดค้นการใช้น้ าหมักตะโกนามาเคลือบกระดาษจากพืชเพื่อใช้ในการท าเป็นกล่อง
เพื่อที่จะใช้ในการเก็บรักษาเงาะให้มีคุณภาพที่ดีและมีสีสันความสดไว้คงเดิม โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อที่จะประหยัด
ค่าใช้จ่ายและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นกล่อง Box for fresh ขึ้นมาเพื่อรักษาความสดใหม่ของเงาะและ
คุณภาพในการขนส่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับเงาะที่สดใหม่และรสชาติดี 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษากระดาษสาที่ใช้ในการห่อกล่องที่มีผลต่อการเก็บรักษาเงาะเพื่อน าไปใช้ในการขนส่ง  เพื่อศึกษาความ

เข้มข้นของน้ าหมักตะโกนาที่น ามาใช้ในการเคลือบกระดาษสาที่ใช้ท าเป็นกล่องต่อการเก็บรักษาเงาะเพื่อน าไปใช้ในการ
ขนส่ง 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การทดลองที่ 1 ศึกษาคุณภาพของกล่องที่ห่อด้วยกระดาษเคลือบน้ าหมักตะโกนาในความเข้มข้นต่างกัน พบว่า 

กล่องที่ห่อด้วยกระดาษสาเคลือบน้ าตะโกนาในความเข้มข้น 100%, 75%, 50% และ 25%  กล่าวคือ กล่องที่ห่อด้วย
กระดาษสาที่เคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนาในความเข้มข้นต่าง ๆ มีค่าความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยที่ต่างกันออกไป และมีค่าการ
ป้องกันเช้ือราที่เกิดขึ้นบนกระดาษจากการน ากระดาษไปเพาะเลี้ยงเช้ือบนอาหารเลี้ยงเช้ือ ซึ่งน าไปทดลองใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน ในระยะเวลา 2 เดือน 

การทดลองที่ 2 ศึกษาคุณภาพของเงาะ ที่อยู่ในกล่องเก็บรักษาเงาะห่อด้วยกกระดาษสาที่เคลือบน้ าหมักตะโกนา 
ในความเข้มข้นต่างกัน พบว่าเงาะท่ีบรรจุในกล่องที่ห่อด้วยกระดาษสาที่เคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนาในความเข้มข้นท่ีต่างกนั
นั้น มีเปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่สูญเสียและการเปลี่ยนแปลงของรสชาติความหวานในวันที่  7 นั้นแตกต่างกันตามกล่องที่ถูก
เคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนาในความเข้มที่ต่างกันตามล าดับ 

การทดลองที่ 3 ศึกษาโครงสร้างของกระดาษสาที่เคลือบน้ าหมักตะโกนาด้วยความเข้มข้นแตกต่างกันภายใต้
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)  พบว่ากระดาษสาที่ด้วยเคลือบน้ าหมักตะโกนาในความเข้มข้น 100%, 
75%, 50%  และ 25% นั้นมีโครงสร้างของกระดาษที่ใกล้เคียงกัน 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
เมื่อมีกรดซิตริกมากย่อมมีรสเปรี้ยวและค่า pH ต่ า โดยที่มีรสเปรี้ยว เนื่องจากเงาะเริ่มเน่าเสียนั่นเอง โดยกล่องที่

ห่อด้วยกระดาษสาที่เคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนามีความช้ืนอยู่มาก และเชื้อแบคทีเรียภายนอกไม่สามารถเข้ามาภายในได้ 
จึงสามารถยืดอายุของเงาะ ไม่ให้เน่าเสียได้ไว ท าให้ปริมาณกรดซิตริกไม่เพิ่มขึ้นมากนัก 

เมื่อน าเงาะไปเก็บรักษาในกล่องกระดาษที่เคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนาในความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่าเงาะมี
รสชาติความหวานท่ีแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับกล่องที่ถูกเคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนาในความเข้มข้นต่างกันตามล าดับ 

 
 
 
 

[สรุปผลการทดลอง] 
Box for fresh เป็นการทดลองที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของเงาะในท้องตลาดที่มีจ านวนมาก ซึ่งยังขาดเทคโนโลยีใน

การขนส่งที่ท าให้เงาะคงความสดและรสชาติเดิมจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค จึงน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการและแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้น้ าหมักตะโกนามาเคลือบกระดาษสาและน าไปห่อกล่อง Box for fresh เพื่อให้สามารถเก็บความสด
ปริมาณสารอาหาร และคุณภาพของเงาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ โดยที่กลุ่มของพวกเราจะ
ส่งเสริม อนุรักษ ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เท่าทันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

[ค าส าคัญ]  
น้ าหมักตะโกนา, เงาะ, กระดาษสา, การขนส่ง 
 

 

 
 

  

รูปที่ 1 การคัดแยกเงาะ รูปที่ 2 หาค่า pH ของเงาะ 
ด้วยวิธีการไตเตรต 

รูปที่ 3 น าเข้ากล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน
แบบส่องกราด 

รูปที่ 4 กราฟแสดงผลการเปลีย่นแปลงปริมาณกรดซิตริก
ของเงาะที่อยู่ในกล่องเก็บรักษาเงาะที่ห่อด้วยกระดาษสา
ที่เคลือบด้วยน้ าหมักตะโกนาในความเข้มข้นที่แตกตา่งกัน 

รูปที่ 5 กราฟแสดงผลค่าความหวานของเงาะที่อยู่ใน
กล่องเก็บรักษาเงาะที่ห่อด้วยกระดาษสาทีเ่คลือบ

ด้วยน้ าตะโกนาในความเขม้ข้นท่ีแตกต่างกัน 
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BI-13 
 

การใช้สารสกัดจากผิวมะกรูดต่อความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย 
Streptococcus suis บนเขียงไม้ 

 

พิชญ์สินี ใจเหล็ก*, ปาริชาติ วรรณเเรก, ฐิติชญา ด้าช่วย, เบญญารตัน์ หนูแก้ว 

 

โรงเรียนบูรณะร าลึก จังหวัดตรัง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): pichsinee207@gmail.com 

 

[บทน า] 
การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดจากการประกอบอาหารโดยใช้เขียงที่มีเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus suis 

หรือการกินอาหารสุก ๆ ดิบอาจท าให้เกิดโรคไข้หูดับซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน สามารถถ่ายทอดสู่คนโดยท าให้เกิด 
Sepsis รวมถึง Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS) เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ข้ออักเสบ ม่านตาอักเสบ โดย
อาการดังกล่าวมาจากเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus suis ซึ่งพบได้ทั่วไปในเนื้อสุกร เมื่อผู้บริโภครับประทานอาหารที่มี
การปนเปื้อนเข้าไปหรือเชื้อเข้าทางบาดแผล ท าให้มีอาการไข้ หอบเหนื่อย คลื่นไส้ ผู้ป่วยอาจสูญเสียการได้ยินจนถึงขั้นหู
หนวกที่เรียกว่า ไข้หูดับ อาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องมาจากการติดเช้ือในกระแสโลหิต  จึงจ าเป็นต้องหาแนวทาง
ในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากเช้ือดังกล่าว โดยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลักของผิวมะกรูดคือ beta-pinene, 
limonene, beta-phellandrene, citronellal และอื่น ๆ ด้วยเอทานอล หลังจากนั้น ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด
จากผิวมะกรูด โดยวิธี agar well diffusion อีกทั้งมะกรูดเป็นพืชสวนครัวที่สามารถหาได้ง่ายและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาผลการใช้สารสกัดจากผิวมะกรูดต่อการต้านทานเช้ือ Streptococcus suis 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
โครงงานนี้ศึกษาสารสกัดจากผิวมะกรูดในการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Streptococcus suis เริ่มจาก

เตรียมเขียงที่ผ่านการใช้งานเเละไม่ท าความสะอาดน าเช้ือไปเพาะบนอาหารเลี้ยงเช้ือ (PDA) และตรวจสอบชนิดของ    
เเบคทีเรียพบว่ามีเชื้อ S. suis จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโดยใช้สารสกัดจากผิวมะกรูด ซึ่งสกัดโดยการปั่น
ผิวมะกรูดเเละเติมเอทานอล95% น าเอทานอลออกด้วยการระเหยจนเหลือเพียงสารสกัด  เเละน าสารสกัดที่ได้มาเจือจาง
ด้วยน้ ากลั่นในระดับความเข้มข้นอัตราส่วนสารสกัดต่อน้ ากลั่น 1:1 1:2 1:3 และ1:4 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย S.suis ด้วยวิธี Agar well diffusion 

 

รูปที่ 1 เเสดงข้ันตอนการเตรียมเชื้อ สกัดสารจากผิวมะกรดูเเละตรวจสอบประสิทธิภาพ 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการน าสารสกัดจากผิวมะกรูดที่สกัดด้วยเมทานอลและน้ ากลั่นมาทดสอบการยับยั้งเช้ือ Streptococcus 

suis ในอัตราส่วนความเข้มข้นต่าง ๆ ได้ผลการทดลอง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวดัค่า Zone of Inhibition ต่อการยับยั้งเช้ือ Streptococcus suis ในแต่ละความเข้มข้น 

อัตราส่วนความเข้มข้น
ของสารสกัด 

 

เส้นผา่นศูนย์กลางของ Zone of Inhibition (cm) 

Petri dish 
1 

Petri dish 
2 

Petri dish 
3 

Petri dish 
4 

Petri dish 
5 

ค่าเฉลี่ย 

Control (น ้ากลั่น) - - - - - - 
1:1 0.4 1.2 - 1.1 - 0.64 
1:2 1 1.5 1.1 1.4 1.1 1.22 
1:3 1.5 1.7 1.7 1.3 1.5 1.54 
1:4 1.8 1.7 1.6 1.7 1.6 1.68 

หมายเหตุ - คือไม่เกิด Zone of Inhibition ในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus  suis  
 

จากการทดลองพบว่า สารสกัดในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:4 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ 
Streptococcus suis ได้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.68 cm อัตราส่วนความเข้มข้น 1:3 มีค่าเฉลี่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.54 cm อัตราส่วนความเข้มข้น 1:2 มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.22 cm อัตราส่วน
ความเข้มข้น 1:1 มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.64 cm และน้ ากลั่นไม่สามารถยับยั้งเชื้อ Streptococcus suis ได้ 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการน าสารสกัดจากเปลือกมะกรูดที่สกัดด้วยเอทานอล 95% และน้ ากลั่นมาทดสอบการยับยั้งเช้ือ 

Streptococcus suis โดยวิธี Agar well diffusion Method พบว่าสารสกัดจากผิวมะกรูดสามารถยังยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ 
ซึ่งสารสกัดในอัตราส่วนความเข้มข้น 1:4 สามารถยับยั้งเชื้อ Streptococcus suis ได้มากท่ีสุด และอัตราส่วน 1:1 สามารถ
ยับยั้งเช้ือได้น้อยที่สุดหรือไม่สามารถยับยั้งเช้ือได้ ส่วนน้ ากลั่นไม่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้   ดังนั้นสารสกัดจากผิว
มะกรูดมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus suis 
 

[ค าส าคัญ]  
Listeriosis, Streptococcus suis, Agar well diffusion, PDA (Potato Dextrose Agar), มะกรดู 
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BI-14 
 

ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียชุมชนด้วยถังกรองทรายชีวภาพร่วมกับเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์ 
 

จันทกานต์ ธนวัตมากมี, เพชรธารา อัศวกัญจน,์ มณรีัตน์, ณัฐพล สจุพันธ์*, ณริศ ธรรมรังษี 
 

โรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): sujaphan@gmail.com 

 

[บทน า] 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียชุมชนด้วยถังกรองทรายชีวภาพร่วมกับเทคโนโลยีบึง

ประดิษฐ์ เป็นการศึกษา ออกแบบระบบเทคโนโลยีชุมชน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งให้อยู่ภายใต้มาตรฐานน้ าทิ้งจาก
อาคาร ประเภท ก. ออกแบบถังกรองชีวภาพให้มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ความสูง 100 เซนติเมตร ถัง
กรองทรายชีวภาพ ประกอบด้วย 6 ระดับช้ันการกรองคือ ช้ันที่ 1 : หินแม่น้ าชนิดหยาบ สูง 8 -10 นิ้ว (Potatoes size 
stone) ช้ันท่ี 2: หินโม่ ขนาด 4 นิ้ว (Slingshot size stone) ช้ันท่ี 3: หินแม่น้ าชนิดผิวเรียบ สูง 8-10 นิ้ว (Yellow bean 
size stones ) ช้ันท่ี 4: ถ่าน ขนาด 8-10 นิ้ว (Charcoal) ช้ันท่ี 5: ทรายหยาบ สูง 9-12 น้ิว (Coarse sand) ช้ันท่ี 6: ทราย
ละเอียด ขนาด 15-20 นิ้ว (Fine sand) ระยะน้ าล้น 24 นิ้ว จ านวน 3 บ่อ ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/ จุดพักน้ า อัตราการ
ไหลของของน้ าเสียเข้าสู่ระบบ 2.5 ± 0.25 ลูกบาศก์เมตร/ จุดพักน้ า ออกแบบระบบน้ าเข้าบริเวณฐานบ่อ เช่ือมต่อบ่อบึง
ประดิษฐ์บริเวณระยะน้ าล้น เข้าสู่ระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ าไหลใต้ผิวดินในแนวนอน ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนด้วยถังกรองทรายชีวภาพร่วมกับเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์ สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ าให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ได้เป็นอย่างดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีชุมชนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน สร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและชุมชนโดยรอบ
สถานศึกษา 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียชุมชนด้วยถังกรองทรายชีวภาพร่วมกับเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์ เพื่อสร้าง

แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชุมชน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเพื่อสร้างเจตคติทีด่ี
ทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนด้วยถังกรองทรายชีวภาพร่วมกับเทคโนโลยีบึง

ประดิษฐ์ ท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้ง ภายใต้มาตฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามที่
กฎหมายระบุ โดยมีขั้นตอนดังนี้ ศึกษาปริมาณ และตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งประกอบด้วยดัชนีวัดคุณภาพน้ า 4 ดัชนีคือ  
1). ไขมัน 2). ไนโตรเจน 3). ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด และ 4). BOD ออกแบบถังกรองทรายชีวภาพ ออกแบบบ่อบึง
ประดิษฐ์ชนิดน้ าไหลใต้ผิวดินแนวนอน ระห่างระหว่างต้นธูปฤาษี 10x10ซม. ตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิง 4 ดัชนีคือ 1). ไขมัน 
2). ไนโตรเจน 3). ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด และ 4). BOD ก่อนเข้าระบบถังกรองทรายชีวภาพ (1) ก่อนเข้าระบบบ่อบึง
ประดิษฐ์ (2) และ น้ าทิ้งออกจากบ่อบึงประดิษฐ์ (3) และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพรวมของระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ าด้วยถังกรองทรายชีวภาพร่วมกับบึง

ประดิษฐ์ มีประสิทธิภาพที่ดี ผ่านค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก. ที่ระบุ ไขมัน < 20 (มก./ลิตร)
ไนโตรเจน < 35 (มก./ลิตร) ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด < 500 (มก./ลิตร) และ BOD < 20 (มก./ลิตร) ทั้งนี้เนื่องจาก ในถัง
กรองทรายชีวภาพ มีระบบการดัก กรองของแข็งขนาดเล็ก จึงสามารถลดปริมาณไขมันและค่าสารที่ละลายได้ เป็นอย่างดี 
อีกทั้งช้ันฟิล์มทรายกรอง (Bio Sand filter) สามารถย่อยสลายจุลินทรีย์ที่เป็นพิษ และปรับปรุงคุณภาพน้ าในด้าน BOD ได้
เป็นอย่างดี ประสิทธิภาพการบ าบัดเฉลี่ยรวม ร้อยละ 71.49 แต่เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภค ก. พบว่า คุณภาพน้ าในระยะที่ 1 ยังไม่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภค ก. ผลการศึกษา       
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การพัฒนาระบบถังกรองทรายชีวภาพร่วมกับบึงประดิษฐ์ พบว่าเมื่อส่งน้ าจากถังกรองทรายชีวภาพเข้าสู่ระบบบึงประดิษฐ์
ค่าดัชนีคุณภาพน้ าอยู่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงจากอาคารประเภค ก. 

[สรุปผลการทดลอง] 
การศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียชุมชนด้วยถังกรองทรายชีวภาพร่วมกับเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์ เป็น

การศึกษา การออกแบบระบบเทคโนโลยีชุมชนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งให้อยู่ภายใต้มาตรฐานน้ าท้ิงจากอาคาร ประเภท 
ก. ชุมชนสามารถน าไปเป็นต้นแบบการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งชุมชนได้ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุนน้อย และมี
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ดี อีกทั้งประโยชน์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและชุมชน
โดยรอบสถานศึกษา ได้เข้ามาศึกษาและน าหลักการปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้ง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ก่อให้เกิดเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรหลักสูตรแกนก ลาง 2551 
ปรับปรุง 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภายใต้วิถีความพอเพียง 
 

[ค าส าคัญ]  
ถังกรองทรายชีวภาพ, บึงประดิษฐ์, การปรับปรุงคณุภาพน้ า, มาตรฐานน้ าทิ้งอาคารประเภท ก. 
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BI-15 
 

การศึกษา In silico ในการดัดแปลงวัตถุประสงค์และศึกษาผลข้างเคียงของยาต้านอาการทางจิต 
แบบเก่าและใหม่ในการรักษาการเสพติดเมทแอมเฟตามีน 

 

กษิดิศ วิบูลเกียรติ์1*, โชติภัทร พรธนมงคล1, ณภคัร เวชสรุียะกลุ1,  
ชลกรานต์ อวยจินดา1, สุจริา มุกดา2, จิราพร ปานมณี2 

 
1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

2สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): s6208010@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine; METH) เป็นสารเสพติดกระตุน้ประสาทท่ีพบการแพร่ระบาดอย่างมาก 

โดย METH ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางให้ปล่อยสาร dopamine มากขึ้น ในขณะเดียวกันยาต้านอาการทางจิต 
(antipsychotic drugs) มีการออกฤทธิ์โดยการจับกับ D2 receptor ที่เป็น receptor เป้าหมายของ dopamine จึงอาจ
ป้องกันผลของการกระตุ้นสารสื่อประสาทของ METH ได้ แต่ยาต้านอาการทางจิตรุ่นแรกก่อให้เกิดอาการข้างเคียงกลุ่ม 
extrapyramidal symptoms (EPS)  จึงได้มีการพัฒนายาต้านอาการทางจิตรุ่นท่ีสองที่สามารถจับกับ 5-HT2A receptor 
ท าให้ลดการเกิดกลุ่มอาการข้างเคียง EPS ในงานนี้จงึได้ท าการท านายความสามารถในการจับกันของยาต้านอาการทางจิต
กับ D2 receptor และ 5-HT2A receptor ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการดัดแปลงวัตถุประสงค์
ของยาต้านอาการทางจิตต่อการรักษา METH ต่อไป 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อหายาต้านอาการทางจิตที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลจากการออกฤทธิ์ของ METH โดยสามารถป้องกัน
การเสพติดจาก overdose ของ dopamine และมีผลข้างเคียงกลุ่ม EPS ต ่า ซึ่งมาจากความสามารถในการจับกับ D2 
receptor สูงกว่า dopamine และมี 5-HT2A/D2 score ratio สูง 

[ระเบยีบวิธีการท าโครงงาน] 
ท านายความสามารถในการจับกันของ ligands กับ receptors โดยใช้โครงสร้างของโปรตีน receptor จาก

ฐานข้อมูล  PDB (Protein Data Bank) และใช้โครงสร้างของยาต้านอาการทางจิต ได้แก่  prochlorperazine, 
haloperidol, zotepine, และ aripiprazole (PDB code: P77, GMJ, ZOT และ 9SC ตามล าดับ) และสารสื่อประสาท 
ได้แก่ dopamine และ serotonin (PDB code: LDP และ SRO ตามล าดับ) เป็น ligands จากฐานข้อมูล PDB 

ส าหรับ olanzapine ซึ่งไม่มีในฐานข้อมูล จะใช้การ Optimization จาก G09 (Method : B3LYP Basis Set : 
6-31+G(d)) ในการสร้างโครงสร้าง คณะผู้จัดท าสร้างกรอบ binding site ของ receptor ดังรูปที่ 1 และท าการค านวน
ผ่านโปรแกรม AutoDock vina เพื่อหาพลังงานของการจับกันระหว่าง ligands และ receptors ผลที่ออกมาอยู่ในรูปของ 
score (kcal/mol) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดค่า Gibbs free energy ของการเกิดปฏิกิริยา โครงสร้างของ complex จะถูกแสดงผล
บน UCSF Chimera 1.15 นอกจากน้ีผลการทดลองที่ได้จะถูกน าไปวิเคราะห์ต่อเพื่อดูโครงสร้างของแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง 
ligands และ receptors ผ่าน  LigPlot+ v2.2.4 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 Autodock Vina window แสดงจุดศูนย์กลางและขนาดของ grid ในการท้า molecular docking ระหว่าง 
ligand กับ protein receptor (a) D2 และ (b) 5-HT2A 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ยาทุกชนิดมีค่า binding score ติดลบกว่า dopamine ดังตารางที่ 1 ดังนั้นยาต้านอาการทางจิตทุกชนิดสามารถ

จับกับ D2 receptor ได้ดีกว่า dopamine เพราะใช้พลังงานน้อยกว่า จึงเป็นการป้องกันไม่ให้ dopamine กระตุ้นเซลล์
ประสาทมากเกินไปจากฤทธิ์ของ METH ดังนั้นการพิจารณายาที่มีความเหมาะสมต่อการรักษาจะพิจารณาจากผลข้างเคียง 
โดยยาที่มี 5-HT2A/D2 ratio สูง จะมี EPS ต่ า prochlorperazine ที่มี ratio สูงที่สุดจึงเป็นยาที่เหมาะสมที่สุด และ 
olanzapine มีความเหมาะสมรองลงมา นอกจากน้ีผู้จัดท าพบว่า haloperidol ซึ่งเป็นยาท่ีมีความสามารถในการจับกับ  
5-HT2A สูงที่สุด เกิดพันธะ H-bond กับล าดับกรดอะมิโน Asp155 ของ receptor ที่ความยาวพันธะ 2.69 Å ดังรูปที่ 2 
สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่พบว่าโครงสร้างที่มีความสามารถในการจับกับ 5-HT2A  สูงจะมีความสัมพันธ์กับล าดับ
กรดอะมิโนดังกล่าว 
 

ตารางที่ 1 ผล binding score ของ dopamine, serotonin และ antipsychotic drugs ต่อ D2 และ 5-HT2A 
ligand Binding score (kcal/mol) 5-HT2A/D2 ratio 

D2 5-HT2A 

dopamine/serotonin -6.5 (dopamine) -6.4 (serotonin) 0.98 
prochlorperazine -8.0 -9.8 1.23 

haloperidol -10.8 -10.4 0.96 
olanzapine -7.9 -8.7 1.10 
zotepine -7.8 -8.1 1.04 

aripiprazole -10.6 -9.6 0.91 
 
 
 
 

 
 
 

[สรุปผลการทดลอง] 
ยา antipsychotic ทุกชนิดสามารถใช้ในการ block D2 receptor จาก overdose dopamine ได้ ดังนั้นการ

พิจารณายาที่มีความเหมาะสมต่อการรักษาการเสพติด METH จะพิจารณาจาก EPS โดยควรเป็นยาที่มีความสามารถใน
การจับกับ D2 ต ่า แต่มีกับ 5-HT2A สูง พบว่ายา prochlorperazine และ olanzapine เป็นยาที่มีความเหมาะสม 
 

[ค าส าคัญ]  
ยาต้านอาการทางจติ, เมทแอมเฟตามีน, D2 receptor, 5-HT2A receptor 
 

 
 

 

  

รูปที่ 2 ภาพการศึกษาจาก LigPlot+ v2.2.4 แสดงพันธะ H-bond ของ 
haloperidol กับล้าดับ Asp155 ของ 5-HT2A receptor 
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BI-16 
 

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการระบุชนิดของปลาทะเล 
 

กฤตย์ กิตติชัยด ารง*, ปวริศ ดาวฉาย, พันธวัสส์ จิระเกียรติกลุ, ชลกรานต์ อวยจินดา 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): krit.kit_g30@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
อาหารแปรรูปจากเนื้อปลา ได้รับความนิยมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง แต่จากปริมาณปลามีอยู่อย่าง

จ ากัด และเนื้อปลาที่มีคุณภาพนั้นมีราคาแพง ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายมีการน าเนื้อปลาที่ด้อยคุณภาพและราคาถูกมา
ปลอมปนเพื่อลดต้นทุนในการผลิต รวมทั้งเพื่อได้ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ดังนั้นการตรวจสอบชนิด
ของปลาในอาหารปลาแปรรูปจึงมีความส าคัญเพื่อการรักษาคุณภาพและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ ในงานวิจัยนี้จึงได้
ออกแบบ และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจากยีน Cytochrome B (Cyt b) โดยออกแบบเป็น species specific primer ที่
มีจ าเพาะต่อปลาแต่ละชนิด 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการระบุชนิดของปลาทะเล  เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของ species specific 

primers 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลจากยีน Cytochrome b ให้มีความสามารถในการระบุชนิดปลาทะเล 6 ชนิด 

ประกอบด้วยYellowfin tuna (Thunnus albacares), Albacore (Thunnus alalunga), Skipjack tuna (Katsuwonus 
pelamis), Pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha), Chum salmon (Oncorhynchus keta) แ ล ะ Sockeye 
salmon (Oncorhynchus nerka) โดยออกแบบไพรเมอร์ให้มีความจ าเพาะต่อปลาแต่ละชนิด ด้วยโปรแกรม Primer 
BLAST และวิเคราะห์คุณสมบัติของไพรเพอร์ ด้วยโปรแกรม Multiplex Primer Analyzer 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการน าล าดับ Cytochrome b ของปลาแต่ละชนิดไปท าการ alignment และคัดเลือกต าแหน่งที่สามารถ

ออกแบบเป็น species specific primers ด้วยการพิจารณา ล าดับเบสที่มีความจ าเพาะต่อชนิดของปลา และน าไพรเมอรท์ี่
ได้ไปทดสอบความจ าเพาะ ปริมาณคู่เบส GC และความยาวที่เหมาะสม ด้วย Primer-Blast จากเว็บไซต์ NCBI จึงได้ล าดับ
ไพรเมอร์ที่จะใช้ทดลอง ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ชุดของ species specific primers และ universal primers ส้าหรับระบุชนิดของปลาทะเล 
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จากนั นจึงน้าไพร์เมอร์ทั งหมดไปตรวจสอบ Melting Temperature (รูปที่ 1) และโอกาสการเกิด Primer 
Dimer ด้วยโปรแกรม Multiple Primer Analyzer จากเว็บไซต์ Thermofisher พบว่ามีโอกาสเกิด Primer Dimer 
แบบจับกับตัวเองหนึ่งเส้น และแบบจับกับไพรเมอร์อีกตัวหนึ่งอีกหนึ่งเส้น (รูปที่ 2) 

 

 
รูปที่ 1 ผลการวเิคราะห์ชุดของไพร์เมอร ์

 

 
รูปที่ 2 การเกิด primer dimers 

 
[สรุปผลการทดลอง] 

จากการออกแบบท าให้เราได้ล าดับไพรเมอร์เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายโมเลกุลส าหรับระบุชนิดปลาทะเลหกชนดิ 
ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีไพรเมอร์สองเส้น ที่มีโอกาสจับกับตัวเองหรือไพรเมอร์สายอื่น ซึ่งมีโอกาสท าให้ไม่สามารถเพิ่ม
จ านวนบริเวณที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตามไพรเมอร์ทั้งสองเส้น อาจยังสามารถเพิ่มจ านวนได้หากมีการปรับสภาวะของ
ปฏิกิริยาที่เหมาะสม และท าให้ลดการเกิด Primer dimers ลงได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
ไพรเมอร์, Cytochrome B, DNA 
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BI-17 
 

การศึกษากายวิภาคศาสตร์ใบเบื้องต้นของพืชสกุลกาติดในประเทศไทย 
 

พลอยภัสสร ถิรจิตโต1, เบญญาวัธน์ ก้องนาวา1*, อชิรญา มานิตกลุ1, จิโรจน์ แสงรตันประเสริฐ1, ปวีณา ไตรเพิ่ม2 

 
1โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

2ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): s6208004@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
พืชสกุลกาติด (Erycibe Roxb.) อยู่ในวงศ์ผักบุ้ง (Convolvulaceae) ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบในประเทศ

ไทยท้ังหมด 11 ชนิด พืชบางชนิดในสกุลกาติดสามารถใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เช่น สารสกัดของ E. elliptilimba 
ช่วยยับยั้งการเพิ่มจ านวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ที่อาจพัฒนาไปสู่การเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว อย่างไรก็ตามพืช
แต่ละชนิดในสกุลนี้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก อีกทั้งโครงสร้างส าคัญที่ใช้ในการระบุชนิด เช่น 
ดอกและผล ไม่สามารถพบได้ในทุกฤดูกาล และอาจไม่พบเมื่อออกส ารวจในภาคสนาม สร้างความไม่ชัดเจนในการระบุชนดิ
ของพืช เมื่อพิจารณางานวิจัยอื่น ๆ ที่เคยศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ใบ พบว่าข้อมูลด้านกายวิภาคศาสตร์สามารถ
น ามาใช้จ าแนกพืชที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกันได้ และเนื่องจากใบเป็นโครงสร้างที่พบเจอได้ทุกฤดูกาลท าให้
สะดวกแก่การศึกษาและน ามาใช้ในการจ าแนก จึงควรศึกษาข้อมูลทางกายวิภาคศาสตร์ใบของพืชสกุลนี้ เพื่อสร้างรูปวิธาน
จัดจ าแนกพืชแต่ละชนิดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญทั้งส าหรับประชาชนทั่วไปที่น าพืชสกุลนี้มาใช้
ประโยชน์และนักวิจัยที่ต้องการน าพืชสกุลนี้มาศึกษาในด้านอื่น ๆ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อจ าแนกชนิดและสร้างรูปวิธานในการระบุชนิดของพืชสกุลกาติดบางชนิดในประเทศไทยด้วยลักษณะทางกาย

วิภาคศาสตร์ของใบ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้น าตัวอย่างใบของพืชที่ได้รับการระบุชนิดไว้แล้วจ านวน 9 ชนิดมาศึกษากายวิภาคศาสตร์ผิวใบด้วย

การลอกผิวใบ และกายวิภาคศาสตร์ตามขวางของใบด้วยกรรมวิธีพาราฟิน จากนั้นน ามาศึกษาและถ่ายภาพภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบใช้แสง แล้วจึงเลือกลักษณะที่คงที่และสามารถใช้ระบุชนิดได้มาสร้างรูปวิธาน การเตรียมสไลด์ถาวรเพื่อ
ศึกษากายวิภาคศาสตร์ผิวใบและตามขวางของใบมีขั้นตอนแสดงดังรูปที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 

 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการศึกษากายวิภาคศาสตรผ์ิวใบโดยวิธีการลอกผิวใบ 

 
รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการศึกษากายวิภาคศาสตรต์ามขวางโดยกรรมวิธีพาราฟิน 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบ พบว่าพืชสกุลกาติดทั้ง 9 ชนิดมีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์บางลักษณะที่

คล้ายคลึงกันและบางลักษณะที่แตกต่างกัน ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังแสดงในตารางที่ 1 ถูกน ามาใช้สร้างรูป
วิธานในการจัดจ าแนก โดยลักษณะเหล่านี้มีความคงที่เนื่องจากเป็นการเรียงตัวของเนื้อเยื่อซึ่งเป็นผลจากการแสดงออก
ของยีน 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะที่น าไปใช้สร้างรูปวิธานของพืชสกุลกาตดิ 
           ลักษณะ 

 
ชนิดพืช 

รูปร่างเส้นกลางใบ การจัดเรยีงของ
มัดท่อล าเลยีงที่

เส้นกลางใบ 

รูปแแบบการจัดเรียงของ
เนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา

บริเวณด้านบนและดา้นล่าง 

จ านวนชั้น/
รูปร่างของเซลล์
ในเน้ือเยื่อชั้นผิว 

ลักษณะ
ของขอบ

ใบ  
ด้านบน ด้านล่าง 

E. albida รูปตัวย ู เว้า โอเมก้าหวักลับ สเกลอรีดแทรกกับชั้นมีโซ
ฟิลล์ที่ด้านบนของใบ 

1/ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ม้วนลง 

E. citriniflora นูน เว้า เกือบกลม แถบเซลล์เส้นใยของโฟลเอ็มที่
ด้านบนของเส้นกลางใบและ
สเกลอรีดในชั้นมีโซฟิลล์ที่
ด้านบนของใบ 

1/ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ม้วนลง 

E. cochinchinensis นูน เว้า เกือบกลม ไม่พบเนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา
ทั้งสองด้าน 

1/ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ราบเรียบ 

E. coriacea ราบเรียบ เว้า โอเมก้าหวักลับ แถบเซลล์เส้นใยของโฟลเอ็มที่
ด้านล่างของเส้นกลางใบและ 
เซลล์เส้นใยแทรกกับชั้นมีโซ
ฟิลล์ที่ด้านบน 

1/ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ม้วนลง 

E. elliptilimba ราบเรียบ เว้า เกือบกลม แถบเซลล์เส้นใยของโฟลเอ็มที่
ด้านล่างของเส้นกลางใบและ
มีเซลล์เส้นใยกระจายทั่วแผ่น
ใบ 

1/ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ราบเรียบ 

E. expansa รูปตัวย ู เว้า เกือบกลม แถบเซลล์เส้นใยของโฟลเอ็มที่
ด้านล่างของเส้นกลางใบ 

1/ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ราบเรียบ 

E. griffithii นูน เว้า เกือบกลม แถบเซลล์เส้นใยของโฟลเอ็ม
ล้อมรอบเส้นกลางใบ 

1-2/ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ม้วนลง 

E. stapfiana รูปตัวย ู เว้า โอเมก้าหวักลับ ไม่พบเนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา
ทั้งสองด้าน 

1/ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ม้วนลง 

E. subspicata ราบเรียบ เว้า เกือบกลม แถบเซลล์เส้นใยของโฟลเอ็มที่
ด้านล่างของเส้นกลางใบ 

1/ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ม้วนลง 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ใบของพืชสกุลกาติด จ านวน 9 ชนิด ด้วยการลอกผิวใบและการตัด

ตามขวางใบโดยใช้กรรมวิธีพาราฟิน พบลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ใบที่ใช้ระบุชนิดได้ คือ รูปร่างเส้นกลางใบ การ
จัดเรียงของมัดท่อล าเลียงท่ีเส้นกลางใบ จ านวนช้ันของเซลล์ในเนื้อเยื่อช้ันผิว รูปแบบการจัดเรียงของเนื้อเยื่อสเกลอเรงคมิา
บริเวณด้านใกล้แกนและไกลแกน และลักษณะขอบใบราบเรียบหรือม้วนลง ซึ่งสามารถน ามาสร้างรูปวิธานระบุชนิดพืชสกลุ
กาติดในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการจ าแนกพืชที่จะน าไปศึกษาหรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อย่างถูกต้องต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
กรรมวิธีพาราฟิน, กายวิภาคศาสตร์ตามขวางของใบ, กายวิภาคศาสตรผ์ิวใบ, พืชวงศ์ผักบุ้ง 
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BI-18 
 

ประสิทธิภาพของ Betaproteobacteria ต่อผลผลิตของฝรั่งพันธุ์กิมจู 
 

รัตพล สุขเข็ม*, วรรณนภา เเจม่จรัส, พัชรินทร์ ฉัตรเงิน, เกรยีงไกร สมค า 

 

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ ์
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 31798@wk.ac.th 

 

[บทน า] 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีเพื่อกระตุ้นผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ชาวเกษตรกรและผู้บริโภค

ได้รับผลกระทบจากสารเคมี จากการส ารวจของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในปี พ.ศ. 2544-2560 
พบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีจ านวน 34,221 ราย เกษตรกรบางกลุ่มจึงมีความพยายามในการหาสิ่ง
อื่นที่ไม่มีผลกระทบดังกล่าว มาใช้กระตุ้นผลผลิตทางการเกษตรแทนการใช้สารเคมี เช่น การใช้ Betaproteobacteria 
(ชนิด Rhodomicrobium vannielii) ซึ่งเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ มีความสามารถในการ
สังเคราะห์แสงได้โดยใช้แบคเทอริโอคลอโรฟิลล์และคาโรทินอยด์ และเมื่อแบคทีเรียนี้ด ารงชีวิต กินอาหาร แบ่งเซลล์ และ
แบ่งตัวนั้น ก่อให้เกิดสารประกอบอินทรีย์ที่ช่ือว่า “กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก” ซึ่งเป็นสารส าคัญที่ท าหน้าที่ควบคุมการ
เจริญเติบโตของต้นพืช ช่วยในการตรึงไนโตรเจนในดินเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ท าให้พืชแข็งแรง 
ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวให้พืชดูดซึมสารอาหารเข้าไปได้ง่ายขึ้น  เเละยังหาซื้อได้
ง่ายมีราคาต้นทุนที่ต่ า ท าให้เหมาะกับการน ามาใช้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาโดยน า Betaproteobacteria เข้า
มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตของฝรั่งพันธุ์กิมจู (Psidium guajava) ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยและเป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทาง
อาหารสูงโดยเฉพาะวิตามินซี ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ในรูปของน้ าฝรั่งจ าหน่ายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ Betaproteobacteria (R. vannielii) ต่อการเจริญเติบโตของต้นฝรั่งพันธุ์กิมจู 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
เพิ่มจ านวนแบคทีเรียโดยน า Betaproteobacteria (R. vannielii) ยี่ห้อ SiamPsb จ านวน 1 ลิตร ผสมกับ

เปลือกไข่ไก่ที่บดเป็นผง 9 กรัม กลูตาเมต (ใช้ผงชูรสแทน) 4 กรัม และน้ าตาลกลูโคส 5 กรัม เพื่อเป็นอาหารเลี้ยง       เเบค
ทีเรีย แล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน เพื่อรอเเบคทีเรียเพิ่มจ านวน จากนั้นทดลองกับฝรั่งพันธุ์กิมจู (P. guajava) โตเต็มวัย 
อายุ 3 ปี ที่ปลูกในสวนเดียวกัน ได้รับแสง น้ า และอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ต่างกัน จ านวน 3 แปลง ท าการทดลองซ้ าแปลง
ละ 3 ต้น กล่าวคือ แปลงที่ 1 ฉีดพ่นน้ ากลั่น 0.5 ลิตรต่อต้นต่อวัน แปลงที่ 2 ฉีดพ่นสารเคมีทั่วไป (สงวนยี่ห้อทางการค้า) 
0.5 ลิตรต่อต้นต่อวัน และแปลงที่ 3 ฉีดพ่น Betaproteobacteria (R. vannielii) ที่เลี้ยงในอาหารเหลวความเข้มข้น 1.8 
mM ปริมาตร 0.5 ลิตรต่อต้นต่อวัน การทดลองใช้เวลา 30 วัน จากนั้นสังเกตการเจริญเติบโตของฝรั่งและผลผลิตที่เกิดขึ้น
เเละบันทึกผล 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาพบว่า ฝรั่งพันธุ์กิมจูแปลงที่ฉีดพ่นน้ ากลั่น มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ าที่สุด ในขณะที่ แปลง

ที่ใช้ Betaproteobacteria (R. vannielii) มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเทียบเท่ากับแปลงท่ีใช้สารเคมี (ตารางที่1) 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองที่เปรียบเทียบระหว่างต้นฝรั่งท่ีใช้สารต่างกนั 

แปลงปลูกฝร่ังท่ี สารที่ใช้ทดสอบ สีของใบฝร่ัง ปริมาณผลผลิตท่ีได้ คุณภาพของผล 

1 
(negative control) 

น้ ากลั่น สีเขียว 
ปนเหลือง 

ได้ผลผลิตเท่าเดมิ มีรอยเเมลงเจาะ
ค่อนข้างมาก 

2 
(positive control) 

สารเคมีทั่วไป สีเขียวเข้ม ได้ผลผลิตมากขึ้น 
50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต ์

มีรอยแมลงเจาะ
เล็กน้อย 

3 
(treatment group) 

Betaproteobacteria 
(R. vannielii) 

ที่เลี้ยงในอาหารเหลว 
ความเข้มข้น 1.8 mM 

สีเขียวเข้ม ได้ผลผลิตมากขึ้น 
50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต ์

มีรอยเเมลงเจาะ
เล็กน้อย 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาพบว่า Betaproteobacteria (R. vannielii) มีผลต่อการเจริญเติบโตของฝรั่งพันธุ์กิมจูเทียบเท่า

กับการใช้สารเคมีในโดยควบคุมการเจริญเติบโต และสามารถก าจัดวัชพืชบางชนิด เเต่การใช้ Betaproteobacteria 
สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากสารเคมี มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ า เเละยังสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตสังเกตได้จากผลผลติที่
เพิ่มขึ้นมา 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก ที่ Betaproteobacteria สร้างขึ้น 
 

[ค าส าคัญ]  
Betaproteobacteria, ฝรั่งพันธุ์กิมจู, กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก 
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การศึกษาปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ าที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
ของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ในสภาวะความเค็มต่ า (5 ppt) 

 

สุธีรา วงศ์วิวัฒน์1*, แววตา ท้ายห้วน1, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ1, พชร เพชรประดับ2 

 
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง 

2สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จังหวัดตรัง 

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): sutheera@pcshstrg.ac.th 
 

[บทน า] 
กุ้งขาวเป็นอาหารทะเลที่สร้างรายได้จ านวนมากให้กับเกษตรกร ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกกุ้ง

รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ท าให้เกษตรกรมีการขยายการเลี้ยงกุ้งมากขึ้น จึงมีการรุกล้ าพื้นที่
ป่ายเลนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อเลี้ยงกุ้งทะเลจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการเลี้ยงกุ้งนอกพื้นที่ป่า
ชายเลน ซึ่งเป็นการเลี้ยงกุ้งที่ความเค็มต่ า แต่จะประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของกุ้งเนื่องจากแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของกุ้งมีไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจ าเป็นที่จะต้องเสริมแร่ธาตุให้กับกุ้ งที่เลี้ยงในความเค็มต่ าโดยเฉพาะแคลเซียม
และแมกนีเซียมซึ่งมีความส าคัญอย่างมากกับการเจริญเติบโตของกุ้ง 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาว แวนาไม 

(Litopenaeus vannamei) ที่เลี้ยงในน้ าที่มีค่าความเค็มต่ า (5 ppt) และเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาว  
แวนาไมที่เลี้ยงในน้ าท่ีมีค่าความเค็มปกติ (35 ppt) และน้ าค่าความเค็มต่ า (5 ppt) 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การทดลองแบ่งเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 เพื่อศึกษาปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เหมาะสม

ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนาไมที่เลี้ยงในน้ าที่มีค่าความเค็มต่ า (5 ppt) โดยก าหนดปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมตามอัตราส่วน 180 : 720 , 240 : 960 และ 360 : 1,440 ppm ละลายลงในน้ าที่ความเค็ม 5 ppt และแยก
เป็นชุดการทดลอง ในการทดลองใช้ลูกกุ้งขาวแวนาไมอายุประมาณ 1 เดือนที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาช่ังน้ าหนักและวัด
ความยาวเริ่มต้นแล้วน าลงในตู้ ตู้ละ 20 ตัว ท าการเปลี่ยนถ่ายน้ าและตรวจวัดค่าต่างๆ ในน้ าสัปดาห์ละ  1 ครั้ง พร้อมทั้ง
วัดความยาวล าตัวและช่ังน้ าหนักทุกอาทิตย์เป็นเวลา 4 สัปดาห์แล้วบันทึกผล และการทดลองที่ 2 เพื่อศึกษาอัตราการ
เจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนาไม ที่เลี้ยงในน้ าท่ีมีค่าความเค็มปกติ (35 ppt)  น้ าค่าความเค็มต่ า (5 ppt) ที่มีการเติมปริมาณ
แคลเซียมและแมกนีเซียมที่ดีท่ีสุดจากการทดลองที่ 1 และน้ าค่าความเค็มต่ า (5 ppt) ที่ไม่มีการเติมปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมเพิ่ม ท าการทดลองเหมือนกับข้ันตอนของการทดลองที่ 1 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์   

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดลอง พบว่าการชุดการทดลองทีมีปริมาณแคลเซียมต่อแมกนีเซียมเป็น 240 : 960 ppm ให้ค่าน้ าหนัก

และความยาวของกุ้งที่สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับชุดการทดลองอื่น ๆ ดังนั้นปริมาณ 240 : 960 ppm ถือเป็นปริมาณที่เหมาะสม
ที่สุดในการเลี้ยงกุ้งที่น้ าค่าความเค็ม 5 ppt เนื่องจากแคลเซียมและแมกนีเซียมมีผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของ     
กุ้งขาวและมีสัดส่วนที่เหมาะสมคือ 1 : 4 แต่ปริมาณจะขึ้นอยู่กับอายุและชนิดของกุ้ง ดังนั้นปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป
จะก่อให้เกิดผลเสียต่อกุ้ง 
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รูปที่ 1 แสดงน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม/ สัปดาห์) และความยาวเฉลี่ยของกุ้งที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละสัปดาห์ (เซนติเมตร/สัปดาห์) 
 

กุ้งที่เลี้ยงในน้ าที่ค่าความเค็มตามธรรมชาติ 35 ppt ให้ค่าน้ าหนักและความยาวของกุ้งที่สูงที่สุด รองลงมาคือ
เลี้ยงในน้ าค่าความเค็มต่ า (5 ppt) ที่มีการเติมปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม 240 : 960 ppm เพราะที่ค่าความเค็ม
ตามธรรมชาติ 35 ppt ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมปกติมีปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียมและแร่ธาตุต่าง ๆ ในน้ าเหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนาไม ซึ่งท าให้อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนาไมมากที่สุด เมื่อเทียบกับอีก 2 ชุดการ
ทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 แสดงน้ าหนักเฉลีย่ (กรัม/ สัปดาห์) และความยาวเฉลี่ยของกุ้งที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละสัปดาห์ (เซนติเมตร/สัปดาห์) 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการทดลองที่ 1 สรุปได้ว่าที่ระดับความเค็มต่ าที่ 5 ppt ควรเสริมปริมาณแคลเซียมต่อแมกนีเซียมที่ระดับ 

240 : 960 ppm จะท าให้การเจริญเติบโตดีที่สุด และจากการทดลองที่ 2 สรุปได้ว่าการเติมปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมลงในน้ าที่ 5 ppt ท าให้อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนาไมดีกว่า การไม่เติมปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมลงในน้ าที่ 5 ppt แต่ก็ยังน้อยกว่าอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนาไมที่ค่าความเค็มตามธรรมชาติอยู่
เล็กน้อย ดังนั้นการเลี้ยงกุ้งโดยมีการเติมปริมาณแคลเซยีมและแมกนีเซียมลงในน้ าท่ี 5 ppt ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรบั
เกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ท่ีห่างไกลจากทะเล และเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของป่าชายเลนท่ีมีความส าคญั
ต่อระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น 
 

[ค าส าคัญ]  
แคลเซียม, แมกนีเซียม, ความเค็มต่ า, กุ้งขาวแวนาไม 
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ผลของชนิดวัสดุเพาะต่อการเจริญเติบโตและปริมาณโปรตีนของเห็ดแครง 
 

เตชินท์ บัวแดงดี*, เฉลิมชัย ขุนอนิทร์, อรรถพล ขันแก้ว 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): chtaezzz@gmail.com 

 

[บทน า] 
โปรตีนคือโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างเซลล์แต่ละเซลล์ขึ้นมา โดยปกติร่างกายสามารถรับสารอาหาร

ประเภทโปรตีนได้ผ่านทางอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ต่าง ๆ แต่ในอีกทางเลือกหนึ่งเราสามารถรับสารอาหารประเภทโปรตีน
จากพืชหรือจุลชีววิทยาบางชนิดได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องที่ ภาคใต้ของประเทศไทยนั้นเป็นบริเวณที่มี
สภาพความชุ่มช้ืนค่อนข้างสูงซึ่งท าให้เกิดพืชพันธุ์เฉพาะถิ่น ดังเช่น เห็ดชนิดหนึ่งที่มีความโดดเด่น เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป
นั่นคือ เห็ดแครง และคนใต้นิยมเรียกเห็ดชนิดนี้ว่า “เห็ดยาง” เพราะสามารถพบเห็นได้ง่ายบนท่อนไม้ยางพารา ทางคณะ
ผู้จัดท าจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะศึกษาหาแนวทางการเพาะเห็ดแครงที่สามารถให้ผลผลิตเจริญเติบโตดีและมีปริมาณ
โปรตีนที่สูงเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกให้กับบุคคลผู้รักสุขภาพและกลุ่มคนมังสวิรัติที่ต้องการบริโภคโปรตีนทางเลือก
จากพืชเพื่อทดแทนการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยตรง    
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อศึกษาวัสดุเพาะเห็ดแครงที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุด และเพื่อศึกษาวัสดุเพาะเห็ดแครงที่สามารถให้ผลผลิต
มีปริมาณโปรตีนที่สูงท่ีสุด   

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการทดลองเพาะเห็ดแครงโดยวิธีการบรรจุเช้ือเห็ดแครงเข้าไปในท่อนไม้โดยตรง ซึ่งวัสดุที่ใช้  คือ 

ท่อนไม้ยางพารา ท่อนไม้มะขาม ท่อนไม้มะม่วง อย่างละ 3 ชุดการทดลองย่อย และการทดลองเพาะเห็ดแครงโดยวิธีการใช้
ไม้แปรรูป (ขี้เลื่อย) ซึ่งวัสดุที่ใช้คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยไม้มะม่วง ขี้เลื่อยไม้มะขาม อย่างละ 3 ชุดการทดลองย่อย 
แล้วน ามาประเมินผลผลิตการเจริญเติบโตของเห็ดแครงโดยการวัดจากน้ าหนักสดของเห็ดแครงที่ได้จากวัสดุเพาะแต่ละ
ชนิด และการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนรวม โดยวิธี Kjeldahl Method (AOAC, 2000) 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการประเมินผลผลิตของเห็ดแครงโดยการวัดจากน้ าหนักสดของเห็ดแครงที่ได้จากวัสดุเพาะแต่ละชนิด (รูปที่ 

1) พบว่า การเพาะโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราให้ผลผลิตที่มีน้ าหนักสดเฉลีย่สูงที่สุด เท่ากับ 17.60±0.49 g รองลงมาเป็นการ
เพาะโดยใช้ขี้เลื่อยไม้มะขามและการเพาะโดยใช้ท่อนไม้มะขาม  ซึ่งให้ผลผลิตที่มีน้ าหนักสดเฉลี่ย เท่ากับ 15.00±0.84 g 
และ 4.14±0.47 g ตามล าดับ ส่วนการเพาะโดยใช้ท่อนไม้มะม่วงให้ผลผลิตที่มีน้ าหนักสดน้อยที่สุด เท่ากับ 3.07±0.30 g   

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบน้ าหนักสดรวมของ
เห็ดแครงท่ีได้จากวสัดุเพาะที่แตกต่างกัน 
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และจากการประเมินผลผลิตของเห็ดแครงโดยวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนรวมของเห็ดแครงที่ได้จากวัสดุเพาะแต่ละชนิด 
(รูปที่ 2) พบว่า การใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะส่งผลต่อปริมาณโปรตีนในเห็ดแครงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
21.24±0.40 w/w รองลงมาเป็นการเพาะโดยใช้ขี้เลื่อยไม้มะม่วงและการเพาะโดยใช้ขี้เลื่อยไม้มะขาม ซึ่งให้ผลผลิตที่มี
ปริมาณโปรตีน คิดเป็นร้อยละ 20.06±1.70 w/w  และ 19.34±1.87 w/w ตามล าดับ ส่วนการเพาะโดยใช้ท่อนไม้มะขาม
ให้ผลผลิตที่มีปริมาณโปรตีนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.41±0.09 w/w 
 

 
 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาการเพาะเห็ดแครงโดยใช้วัสดุเพาะที่ต่างชนิดกัน พบว่า เห็ดแครงที่ใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุ

เพาะ ให้ผลผลิตที่มีน้ าหนักสดสูงสุดที่ 17.6 g ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุภา ศรีนาค และคณะ ที่ท าการศึกษาการ
เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ด้วยกากใยสับปะรดจากโรงงานทิปโก้ ฟูดส์ประเทศไทย พบว่า ผลผลิตเห็ดสูงสุดคือการเพาะด้วยขี้
เลื่อย 100% เมื่อช่ังน้ าหนักเห็ดสดโดยรวม และจากการประเมินปริมาณโปรตีนรวม พบว่า การเพาะเห็ดแครงโดยขี้เลื่อย
ไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะให้ผลผลิตที่มีปริมาณโปรตีนรวมสูงสุดที่  21.24 %w/w ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐพล         
ศรประเสริฐ และ สยาม อรุณศรีมรกต ที่ท าการศึกษาการเพาะเห็ดแครงเสริมด้วยใบหญ้าแฝกลุ่มในวัสดุเพาะขี้เลื่อยไม้
ยางพารา พบว่า การทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้วยใบหญ้าแฝกลุ่ม ในอัตราส่วนต่าง ๆ ต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดแครง 
พบว่าสูตรที่ใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพการผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 48.78 และเมื่อวิเคราะห์คุณค่า
ทางอาหารจากดอกเห็ดจากการเลี้ยงบนวัสดุเพาะสูตรที่ใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100% นี้ พบว่า มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุดถึง 
19.56 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม น้ าหนักแห้ง ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเพาะเห็ดแครงให้ได้
ผลผลิตที่มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุดและเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกให้กับผู้รักสุขภาพหรือกลุ่มคนมังสวิรัติอีกทางหนึ่ง 
 

[ค าส าคัญ]  
วัสดุเพาะ, เห็ดแครง, น้ าหนักสด, ปริมาณโปรตีน 
 

 
 

  

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบเปรยีบเทียบ
ปริมาณโปรตีนรวมของเห็ดแครงท่ีได้จากวสัดุ
เพาะที่แตกต่างกัน 
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การศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน ้าและกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)  
ในบ่อเลี ยงกุ้ง บริเวณอ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 

พัชรนุช ข่ายม่าน, พชรพรรณ อดทน*, กันตพงศ์ วงศ์พานิชย์, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ, หน่ึงฤทัย ชัยมณี 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 1st.pacharapun@gmail.com 

 

[บทน า] 
กุ้งขาวถือเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทย ด้วยมูลค่าการส่งออกกว่าปีละ 100 ล้านบาท แต่ในการเลี้ยงกุ้งขาว

จ าเป็นต้องใช้น้ าทะเลที่มีขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นและในบ่อเลี้ยงกุ้งยังมีการใช้วัสดุพลาสติกหลายชนิด ซึ่งพบว่าอาจ
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกได้ จากการศึกษาพบว่าไมโครพลาสติกเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการป่วยและ
น ามาสู่การตายของกุ้งได้ อีกทั้งบริเวณจังหวัดสงขลาถือเป็นจังหวัดที่มีการส่งออกกุ้งขาวมากที่สุด ทางคณะผู้จัดท าจึงได้
จัดท าโครงงานการศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกุ้งและบ่อเลี้ยงกุ้งบริเวณอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ าและกุ้งในฟาร์มกุ้งบริเวณอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา และเพื่อ

ศึกษาขนาด รูปร่าง สี และชนิดของไมโครพลาสติกที่พบในน้ าและกุ้งบริเวณอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ท าการสุ่มตัวอย่างน้ าและกุ้งในบ่อโดยเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อเลี้ยง บ่อพักน้ า และบ่อเตรียมเพื่อการเลี้ยง 1,000 

มิลลิลิตร ท าซ้ า 3 ครั้ง และประเภทละ 2 บ่อ แล้วมาท าการเตรียมแล้วน ามาย่อยด้วยวิธีการของ Metalon & Hill เพื่อ
ก าจัดสารอินทรีย์ แล้วกรองผ่านกระดาษกรองขนาด 1 มิลลิเมตรและ 300 ไมโครเมตร หลังจากนั้นน าสารอนินทรีย์ที่
ตกค้างไปอบให้แห้ง แล้วน าตัวอย่างที่ได้มาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อจ าแนกสี และรูปร่าง หลังจากนั้นน าไปแยกชนิดด้วย
การตรวจสอบลักษณะทางเคมีด้วยเทคนิค FT-IR 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 

 
รูปที่ 1 แสดงประเภทไมโครพลาสติกที่พบ 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจ านวนไมโครพลาสติกที่พบในบ่อ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ านวนไมโครพลาสติกที่พบในกุ้ง 

 
 

จากผลการส ารวจพบว่าน้ าจากบ่อบ าบัดมี ปริมาณไมโครพลาสติกมากที่สุด (28±1.41pcs/1000 ml) ตามด้วย
บ่อพักน้ า (26±2.82pcs/1000 ml) และ บ่อกุ้ง (13±3.53pcs. /1000 ml) ตามล าดับ ปริมาณ เฉลี่ยของไมโครพลาสติกที่
พบในกุ้งคือ 435 ช้ินต่อ กิโลกรัม ไมโครพลาสติกที่พบในกุ้งส่วนใหญ่มีขนาด 300 µm – 1 mm เป็นชนิดเส้น และมีสีขาว 
ชนิดของไมโครพลาสติกที่พบบ่อยที่สุดคือ polystyrene ตามด้วย polypropylene และ polyethylene ตามล าดับ 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกทั้งในตัวกุ้งและน้ าที่ ใช้เลี้ยงกุ้ง 
โดยคาดว่าจะมาจากน้ าทะเลที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง หรือจากวัสดุที่ใช้ในบ่อกุ้ง 

[สรุปผลการทดลอง] 
จึงสามารถสรุปได้ว่าในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง มีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกทั้งในตัวกุ้งและน้ าท่ีใช้เลี้ยงกุ้ง 

โดยคาดว่าจะมาจากน้ าทะเลที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง หรือจากวัสดุที่ใช้ในบ่อกุ้ง การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกจะส่งผล 
กระทบอันใหญ่หลวงให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากกุ้งที่ ได้รับไมโครพลาสติกจะมีขนาดเล็ก โตช้า หรือตายเป็น
จ านวนมาก ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพและปริมาณของกุ้งที่ผลิตได้ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของ ประเทศไทยได้รับความเสียหาย 
เนื่องจากกุ้งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกส าคัญ 
 

[ค าส าคัญ]  
กุ้งขาว, ไมโครพลาสติก, เทคนิค FT-IR, บ่อเลี้ยงกุ้ง 
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BI-22 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มปิดแผลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดแซนโทน (Xanthone) ที่มี
ผลต่อการลดลงของจ านวนเชื้อ Staphylococcus aureus 

 

สุธินันท์ โพธิ์เหมือน1, ณัฐพนธ์ พลัวัล1, ยุติพงษ์ ค ามอน1, ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์1*, ยุวดี สุวรรณ์1 , สนุิตย์ สุขส าราญ2 

 
1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมัย์ จังหวัดบรุีรัมย ์

2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร กรุงเทพมหานคร  
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): Sreewikan.krum@pccbr.ac.th 

 

[บทน า] 
มังคุด เป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบ เขตร้อน อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด นอกจากนั้น ยังมีสารประกอบ

ส าคัญที่ช่ือว่า แซนโทน (Xanthone) ซึ่งเป็นสารสกัดที่พบเฉพาะในมังคุด ทั้งบริเวณเปลือก เมล็ด และเนื้อของมังคุด 
นอกจากน้ียังพบใน “ยางสีเหลือง” ที่ผิวเปลือกมังคุดผลการวิจัยพบว่ายางสีเหลืองประกอบด้วยสารแซนโทนถึงร้อยละ 75 
(พัชรี, 2551) ซึ่งยางมังคุดเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นมังคุดคุณภาพไม่ดี แต่ในอนาคตอาจมีการน าไปสกัดสารแซน
โทน เพื่อใช้ประโยชน์ทางเวชภัณฑ์น ามาใช้ต้านเช้ือแบคทีเรีย เช้ือราสร้างภูมิต้านทานโรคร้ายแรงต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และ
อาจเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยาส าหรับต่อต้านโรคมะเร็ง โรคเอดส์ 
ยาแก้อักเสบ ยาแก้ภูมิแพ้ และยารักษาโรคผิวหนังหรือผสมรวมกับสารโพลีเอสเตอร์ที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติก โดย
เช่ือกันว่าสามารถยืดอายุการใช้งานได้หลายเท่าเพราะมีคุณสมบัติทนต่อแสงอัลตร้าไวโอเลตได้ดี  (ปาริชาติ, 2562) ทาง
ผู้จัดท าจึงสนใจสร้างแผ่นฟิล์มที่มีการสกัดมาจากเปลือกมังคุดซึ่งถือว่าเป็นวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร ที่ช่ือว่า Xanthones 
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus (S. aureus) ที่เป็นสาเหตุของเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนในแผล
ท าให้เกิดโรคเนื้อเน่า หรือเรียกว่า เนคโครไทซิ่ง แฟสเชียไอติส (Necrotizing fasciitis) (อัษฎางค์, 2562) โดยการใช้สาร
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และน าสารแซนโทน ผสมเข้าไปเพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม เนื่องจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสมี
ความยืดหยุ่นและมีโครงสร้างรูพรุนท าให้สารแซนโทน สามารถเข้าไปแทรกตัวในโครงสร้างและมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน (อรุณรัตน์, 2561) 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อขึ้นรูปแผ่นฟิล์มปิดแผลที่มีส่วนประกอบของสารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุด และเพื่อทดสอบ

ประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มปิดแผลจากสารสกัดแซนโทนจากเปลือกมังคุด และการยับยั้งเชื้อ S. aureus 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การศึกษาโครงงานนี้เริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารแซนโทน และอนุพันธ์ของสารแซนโทนที่อยู่

ภายในเปลือกมังคุด จากนั้นสกัดและน ามาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มโดยใช้คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส  (Carboxymethyl 
cellulose, CMC)  และการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus ของฟิล์มที่ผสมสารสกัดแซนโทน 
0.05 0.10 0.15 0.20 และ 0.25 กรัม ด้วยวิธ ีDisc diffusion techniques จากนั้นน าแผ่นฟิล์มไปวิเคราะห์คุณสมบัติโดย
วัดความหนาด้วย digital micrometer ความสามารถในการละลายน้ าได้ วัดค่าสีและความโปร่งใส และจากการทดสอบ
คุณสมบัติเชิงกลความต้านทานแรงดึงโดยเครื่อง universal testing machine (UTM)  

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาสามารถข้ึนรูปแผ่นฟิล์มได้ และการศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus ของ

ฟิล์มที่ผสมสารสกัดแซนโทน 0.05 0.10 0.15 0.20 และ 0.25 กรัม พบว่าแผ่นฟิล์มที่ผสมสารสกัดแซนโทน 0.05 กรัม 
สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้ดีที่สุด บริเวณยับยั้งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.82 มิลลิเมตร โดยเฉลี่ย จากนั้นน า
แผ่นฟิล์มไปวิเคราะห์คุณสมบัติโดยวัดความหนาด้วย digital micrometer ได้ 0.124 มิลลิเมตร โดยเฉลี่ย ความสามารถ
ในการละลายน้ าได้ 12.79% โดยเฉลี่ย การวัดค่าสีและความโปร่งใสอยู่ระหว่าง 24.00 – 49.50% และจากการทดสอบ
คุณสมบัติเชิงกลโดยเครื่อง universal testing machine (UTM) พบว่าแผ่นฟิล์มมีความต้านทานแรงดึงอยู่ระหว่าง -
12.50 MPa ถึง 19.00 MPa 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดง HPLC โครมาโทรแกรมของสารสกดัจากเปลือกมังคุด พบว่าสารสกัด 11.3 มิลลิกรัม มีปรมิาณ 

α-mangostin เท่ากับ 3 มลิลิกรมั คิดเป็น 26.55% จากนั้นน าสารสกัดมาขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาพบว่าเมื่อท าการตรวจสอบค่าสารสกัดแซนโทนแล้วพบว่ามีสาร α -mangostin ซึ่งเป็นอนุพันธ์

ของแซนโทนปริมาณเท่ากับ 3 mg จากสารสกัดปริมาณ 11.3 mg คิดเป็น 26.54% และเมื่อขึ้นรูปแผ่นฟิล์มโดยใช้สาร
คาร ์บอกซี เมทิลเซลลูโลสผสมกับสารสกัดแซนโทน  พบว่า แผ่นฟิล์มสามารถยับยั้ งการเจริญเติบโตของเช้ือ 
Staphylococcus aureus ได้ และมีคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มในด้านต่าง ๆ เหมาะที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธ์ิภาพต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
สารสกัดแซนโทน, Staphylococcus aureus, Carboxymethyl cellulose 
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BI-23 
 

การประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 
 

ณัฐภัค จักรีลา*, ภัทร วิธานติรวัฒน,์ กัญญารตัน์ เที่ยงธรรม, หนึ่งฤทัย เกียรติพิมล, กฤติกา บรริักษ์นรากุล 

 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  จังหวัดตรัง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): nuttapak3002@gmail.com 

 

[บทน า] 
โครงงานการประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปเพื่อ

ทดแทนพลาสติก มีวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1) เพื่อศึกษาสมบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มจากพิวเร่แครอทที่มีความ
เข้มข้นต่าง ๆ 2) เพื่อเปรียบเทียบความหนาแน่น ความทนต่อแรงดึงขาด และความสามารถในการละลายน้ าระหว่าง
แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทกับพลาสติกผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และ 3) เพื่อทดแทนพลาสติกผงปรุงรส
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ในการศึกษานี้ใช้อัตราส่วนพิวเร่แครอทต่อน้ า ดังนี้ 0 : 100, 10 : 90, 30 : 70, 50 : 50, 70 : 30 และ 
100 : 0 ท าการเติมโซเดียมอัลจิเนต (Sodium Alginate) 4.32 g และไซลิทอล (Xylitol) 5.4 g สรุปผลการทดลอง ได้ว่า 
1) ฟิล์มรับประทานได้จากแครอทสามารถจับตัวกันมีสีและเนื้อสัมผัสคล้ายกับแครอท 2) อัตราส่วนของพิวเร่แครอทส่งผล
ต่อความหนาแน่น ความทนต่อแรงดึงขาด ความสามารถในการละลายน้ า และ 3) แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอท 
สามารถใช้ทดแทนพลาสติกผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาสมบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มจากพิวเร่แครอทแต่ละความเข้มข้น  เพื่อเปรียบเทียบความ

หนาแน่น ความทนต่อแรงดึงขาด และความสามารถในการละลายน้ า ระหว่างแผ่นฟิล์มจากพิวเร่แครอทกับบรรจุภัณฑ์ผง
ปรุงรสบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป และเพื่อน ามาทดแทนบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการศึกษาสมบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มจากพิวเร่แครอท โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 
รูปที่ 1 วิธีการศึกษาสมบตัิการขึ้นรูปผลิตภณัฑ์แผ่นฟิลม์จากพิวเร่แครอท 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
แผ่นฟิล์มทุกอัตราส่วนมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันโดยความเข้มของสีแผ่นฟิล์มแปรผันตรงกับอัตราส่วน

พิวเร่แครอท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผ่นฟิล์มพิวเร่แครอทแตล่ะความเข้มข้นในจานเพาะเช้ือ (A) และมวลเฉล ่ียของแผ่นฟิล์มหลังอบ (B) 
 

ความหนาแน่นของแผ่นฟิล์มที่ศึกษามีค่าอยู่ระหว่าง 1.168 - 1.372 g/cm3 ความทนต่อแรงดึงขาดของ แผ่นฟิล์มอยู่
ระหว่าง 10.61 - 29.55 Mpa อุณหภูมิของน้ ามีผลต่อการละลายน้ าของแผ่นฟิล์ม คือ น้ ากลั่นอุณหภูมิ 80C ละลายได้
ดีกว่าน้ ากลั่นอุณหภูมิห้อง และอัตราส่วนพิวเร่แครอท 50:50 สามารถละลายได้เรว็ท่ีสุดที่เวลาประมาณ 4 นาที จึงน ามาใช้
เป็นตัวอ้างอิงในการน ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ความหนาแน่น (A) และความทนต่อแรงดึง (B) 
 

แผ่นฟิล์มที่ใช้พิวเร่แครอทอัตราส่วน 50:50 สามารถทดแทนบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปได้ โดยสามารถน า
บรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
[สรุปผลการทดลอง] 

ฟิล์มรับประทานได้จากแครอทสามารถจับตัวกันมีสีและเนื้อสัมผัสคล้ายกับแครอท ซึ่งอัตราส่วนของพิวเร่แครอท
ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของแผ่นฟิล์ม ความหนาแน่น ความทนต่อแรงดึงขาด ความสามารถในการละลายน้ า  และ
แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอท สามารถใช้ทดแทนพลาสติกผงปรุงรสบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
 

[ค าส าคัญ]  
พิวเร่แครอท, สารพลาสติกไซเซอร์, แผ่นฟิลม์รับประทานได ้
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BI-24 
 

การศึกษาความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย (Oryza sativa L.) ในระยะต้นกล้า  
ที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) 

 

พรพิสิทธ์ิ สุขรัตน์*, อภิษฎา แพ่งพิสาร, มฮูาหมดั ขาวดี, ภาวณิา หะเทศ 

 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  จังหวัดตรัง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 31700@gmail.com 

 

[บทน า] 
ข้าวไร่เป็นพืชที่มีความส าคัญในด้านความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและชุมชนที่มีพื้นที่ท ากินน้อย โดยผลิต

เพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารหลัก ในครัวเรือน ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เกษตรกรปลูกข้าวไร่แซมในสวนไม้ผล ยางพารา 
และปาล์มน้ ามันที่มีอายุ 1-3 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้าวไร่ได้รับปัจจัยในการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เพราะถูกวัชพืชแย่ง
อาหารบางส่วนไป เนื่องจากความสามารถในการแก่งแย่งแข่งขันของวัชพืชกับข้าวไร่ โดยทั่วไปในสภาพธรรมชาติวัชพืชมี
โอกาสและความสามารถในการแข่งขันได้ดีกว่าข้าวไร่ (ร่วมจิตร นกเขา และคณะ , 2560) ไมยราบยักษ์ (Mimosa      
pigra L.) เป็นหนึ่งในวัชพืชที่พบได้ในแปลงปลูกข้าวไร่ สามารถแพร่ได้อย่างรวดเร็ว มีหนามที่แหลมคมท าให้ยากต่อการ
ท าลาย และถูกจัดเป็นพืชต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทย (พรรษวุฒิ โกศลานันท์ , 2561) การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช
ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของสารเคมีในพืช ดิน และน้ าเป็นอันตราย  ต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบันมีการศึกษา
และน าสารสกัดจากพืชต่าง ๆ มาใช้แทนสารเคมีสังเคราะห์ด้วยการใช้อัลลีโลพาธี (Allelopathy) ซึ่งเป็นปฏิกิริยาทาง
ชีวเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในระบบนิเวศระหว่างพืชที่ปลดปลอ่ย (จ าเนียร ชมภู และคณะ, 2562) ดังนั้น คณะผู้จัดท าจงึ
สนใจศึกษาความสามารถทางอัลลีโลพาทีจากข้าวไร่โดยเลือกใช้ข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้ายในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
ไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม และเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อศึกษาความสามารทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้ายที่อายุต่างกันที่ส่งผลต่อการงอ กและการ
เจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการศึกษาความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้ายในระยะต้นกล้าที่ส่งผลต่อการงอก 

และการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ โดยการเตรียมตัวอย่างดิน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวอย่างข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย และ
ไมยราบยักษ์ ที่อายุ 7, 10, 13, 16, 19 และ 22 วันตามล าดับ เพื่อน ามาทดสอบความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่
พันธุ์เม็ดฝ้ายในการยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ ความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้ายที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ และตรวจสอบสารอัลลีโลพาทีจากข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย โดยการตรวจสอบสารแอลคา
ลอยด์ สารซาโปนิน และสารฟลาโวนอยด ์

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
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การตรวจสอบความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้ายในระยะต้นกล้าที่ส่งผลยับยั้งการงอกของ
เมล็ดไมยราบยักษ์ในห้องปฏิบัติการและในการปลูกข้าวร่วมกันกับไมยราบยักษ์ พบว่าต้นข้าวที่อายุ 7 วัน สามารถยับยั้ง
การงอกได้ดีที่สุดในห้องปฏิบัติการ ต้นข้าวที่อายุ 13, 16 และ 22 วัน สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ได้ดี
ที่สุดเมื่อปลูกร่วมกัน การตรวจสอบความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้ายในระยะต้นกล้าที่ส่งผลยับยั้งการ
เจริญเติบโตของไมยราบยักษ์โดยการช้ังน้ าหนักแห้ง พบว่าต้นข้าวที่อายุ 13 วัน สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไมยราบ
ยักษ์ที่ปลูกร่วมกันได้ดีที่สุด และต้นข้าวที่อายุ 16 วัน สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ที่ปลูกร่วมกันได้ดี
ที่สุด การตรวจสอบปริมาณสารอัลลโีลเคมิคอลที่สกัดจากข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝา้ยในระยะตน้กล้าโดยการสกัดจากเอทิลอะซเิตท 
พบว่ามีสารกลุ่ม Allcaloids Saponins และ Flavonoid และการวัดปริมาณอัลลีโลพาทีจากข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้ายในระยะ
ต้นกล้า พบว่าต้นข้าวอายุ 16 วัน มีปริมาณสารมากที่สุด รองลงมาคือ 10, 13, 7 และ 22 วัน ตามล าดับ 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาความสามารถทางอัลลีโลพาทีของข้าวไร่พันธุ์เม็ดฝ้าย ในระยะต้นกล้า ที่ส่งผลต่อการงอกและการ

เจริญเติบโตของไมยราบยักษ์ ต้นกล้าข้าวที่อายุ 7 วันสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยักษ์ได้ดีที่สุด ต้นกล้าข้าวท่ี
อายุ 13 วันสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบยกัษ์ได้ดทีี่สุด  ต้นกล้าข้าวที่อายุ 16 วันสามารถกระตุ้นการเจริญเตบิโต
ของเมล็ดไมยราบยักษ์ได้ดีที่สุด การตรวจการทดสอบสารกลุ่มอัลลีโลเคมิคอลที่สกัดจากข้าวในระยะต้นกล้าข้าวพันธุ์เม็ด
ฝ้ายด้วยเอธิลอะซิเตต พบสารแอลคาลอยด์ สารซาโปนิน และสารฟลาโวนอยด ์
 

[ค าส าคัญ]  
อัลลีโลพาที, ข้าวไร,่ ไมยราบยักษ์ 
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BI-25 
 

ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการดักจับฝุ่นแป้งของต้นรวยรายวัน (Aglaonema sp.) และ 
ต้นอัญมณีขาว (Aglaonema sp.) 

 

ทัตเทพ แดงลาด*, ปฏิพล สุภาศร,ี พิสิษฐ์ สุวะทอง, ภาวิณา หะเทศ, วีรยุทย์ นิลละออ 

 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  จังหวัดตรัง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): mix.mixcon@gmail.com 

 

[บทน า] 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในมลพิษทางอากาศ จากการศึกษาของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนใช้เวลา  

ร้อยละ 87 ช่ัวโมงต่อวันภายในอาคารและจากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่าการได้รับฝุ่นเกิดขึ้นภายในอาคาร
เป็นหลัก โดยฝุ่นจะเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจท าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ แป้งฝุ่นก็เป็นอนุภาคขนาดเล็ก
ประกอบไปด้วยโลหะหนัก หากเข้าสู่ร่างกายและไปสะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆจะท าให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้ การลด
ฝุ่นในบ้านน้ันท าได้หลายวิธี เช่น จากการศึกษาของธนากร รัตนพันธุ์ และคณะ เกี่ยวกับการดักจับฝุ่นของไม้ประดับภายใน
อาคารพบว่าสามารถดักจับฝุ่นได้ ทางกลุ่มของพวกเราก็เลยศึกษาเเละเปรียบเทียบความสามารถในการดักจับฝุ่นแป้งของ
ต้นรวยรายวันและต้นอัญมณีขาว ซึ่งมีความแตกต่างในรูปร่างและลักษณะของผิวใบ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการดักจับฝุ่นแป้ง ของต้นรวยรายวันและต้นอัญมณีขาว และเพื่อ 

ศึกษาลักษณะใบของต้นรวยรายวันและต้นอัญมณีขาวในการดักจับฝุ่นแป้ง 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
น าท่อพีวีซีมาตัดให้มีความยาว 100 เซนติเมตร จ านวน 12 เส้น และน าแผ่นพลาสติกใสมาตัดให้มีความยาวด้าน

ละ 105 เซนติเมตร ทั้งหมด 5 แผ่น น าท่อพีวีซีมาต่อเป็นโครงทรงลูกบากศ์ จากนั้นน าแผ่นพลาสติกใสมายึดกับโครงท้ัง 5 
ด้าน เขียนโค้ดส าหรับวัดและเก็บค่าปริมาณฝุ่น ความช้ืน อุณหภูมิและความเข้มแสงด้วยโปรแกรม Arduino IDE และตั้ง
ค่าพัดลมให้ได้ลมที่มีความเร็ว 0.3 เมตรต่อวินาทีด้วยอุปกรณ์ควบคุมพัดลม โดยบันทึกข้อมูลที่ตรวจวัดได้ด้วย Google 
Sheet น ากระถางท่ีมีต้นรวยรายวันมาหุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ วางต้นรวยรายวันวางอยู่ตรงกลางกล่องเครื่องฟอกอากาศ
อยู่บริเวณด้านหน้าของต้นรวยรายวัน ห่าง 45 เซนติเมตร อุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหมดอยู่บนกล่องกระดาษทางด้านขวา และ
พัดลมทางด้านซ้าย จากนั้นช่ังแป้งฝุ่น หนัก 5 กรัม น าไปวางบนกล่องกระดาษทางด้านขวา โดยวางห่างจากพัดลม 5 
เซนติเมตร เริ่มเปิดเครื่องฟอกอากาศก่อน 15 นาที ก่อนจะปิด แล้วจึงบันทึกผลด้วยอุปกรณ์ตรวจวัด โดยบันทึกผล 1 ครั้ง 
ทุก ๆ 4 วินาที เป็นเวลา 47 ช่ัวโมง ท าซ้ าชนิดละ 3 ซ้ า ท าการทดลองซ้ าโดยเปลี่ยนจากต้นรวยรายวันเป็นต้นอัญมณีขาว 
เครื่องฟอกอากาศและชุดควบคุม 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
 

  
 

รูปที่ 1, 2 และ 3 แสดงปริมาณฝุน่แป้ง ชนิด PM.1 PM2.5 และ PM10 ตามล้าดับ ในแตล่ะช่วงเวลา 
 

จากการศึกษาการดักจับฝุ่นแป้งของต้นรวยรายวันและต้นอัญมณีขาว พบว่าต้นรวยรายวันและต้นอัญมณีขาว 
สามารถดักจับฝุ่นแป้งได้ จากการเปรียบเทียบสีที่ปรากฏบริเวณใบก่อนการทดลองและหลงัการทดลองด้วยกล้องจุลทรรศน์
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แบบใช้แสง พบว่าสีที่ปรากฏบริเวณใบก่อนการทดลองจะมีโทนสีเขียวและเขียวอมเหลือง หลังการทดลองสีที่ปรากฏ
บริเวณใบจะมีสีเขียวอมเทาและสีเทา ซึ่งสีที่ปรากฏหลังการทดลองมีโทนสีคล้ายกับสีขอ งแป้งฝุ่น จากการศึกษา
ความสามารถในการดักจับฝุ่นแป้งของต้นรวยรายวันและต้นอัญมณีขาว พบว่า ต้นรวยรายวันมีความสามารถในการดักจับ
ฝุ่นแป้งได้มากกว่าต้นอัญมณีขาว วันท่ีท าการทดลองต้นรวยรายวัน โดยที่ต้นรวยรายวันมีพื้นที่ใบมากกว่าต้นอัญมณีขาว ซึ่ง
ความสามารถในการดักจับฝุ่นแป้งยังมีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการดักจับฝุ่นแป้ง คือ การคายน้ าของพืช 
(Transpiration) โดยจากการศึกษาของคณะผู้จัดท า พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยและความเข้มแสงเฉลี่ยของวันที่ท าการทดลอง 
ของต้นรวยรายวันน้อยกว่าของต้นอัญมณีขาว ความช้ืนใน อากาศเฉลี่ยของวันที่ท าการทดลองของต้นรวยรายวันมากกว่า 
ของต้นอัญมณีขาว และปริมาณปากใบของต้นรวยรายวันมีจ านวนมากกว่าต้นอัญมณีขาว ซึ่งจะเห็นว่าวันที่ท าการทดลอง 
ต้นรวยรายวัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟุ้งของฝุ่นแป้ง ท าให้การฟุ้งของฝุ่นแป้งน้อยกว่าวันที่ท าการทดลองของต้นอัญมณีขาว 
ส่วนปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการคายน้ าท าให้ต้นรวยรายวันมีอัตราการคายน้ าที่ต่ ากว่าต้นอัญมณีขาว และมีการ
สะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีบริเวณปากใบท่ีมากกว่าต้นอัญมณีขาว ดังนั้นพื้นที่ใบและจ านวนปากใบเป็นส่วนส าคัญต่อ
การดักจับฝุ่นแป้ง 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
ต้นรวยรายวันและต้นอัญมณีขาวสามารถดักจับฝุ่นแป้งได้ ต้นรวยรายวันมีความสามารถในการดักจับฝุ่นแป้งได้ 

มากกว่าต้นอัญมณีขาว และพื้นท่ีใบและจ านวนปากใบเป็นส่วนส าคัญต่อการดักจับฝุ่นแป้งมากกว่าปัจจัยในการคายน้ า 
 

[ค าส าคัญ]  
ฝุ่นแป้ง, ต้นรวยรายวัน, ต้นอัญมณีขาว 
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BI-26 
 

โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนแหล่งไนโตรเจนในการเพาะเลี้ยง 
Aurantiochytrium sp. 

 

ธนกร เฮงสุนทร1*, พิมพ์วลัญช์ เกษรบุบผา1, สเุปญญา จิตตพันธ์2, เทพปัญญา เจรญิรตัน์2 

 
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) จังหวัดปทุมธาน ี

2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จงัหวัดปทุมธานี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): mthanakorn@gmail.com 

 

[บทน า] 
Aurantiochytrium sp. เป็นราเส้นใยในกลุ่มทรอสโทไคตริดส์สายพันธุ์หนึ่งที่มีศักยภาพสูงในฐานะของแหล่ง

กรดไขมันหลายชนิด เช่น DHA, DPA และ EPA โดยหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและสะสมไขมัน คือ 
แหล่งไนโตรเจน ซึ่งเช้ือจะสามารถสร้างและสะสมกรดไขมันได้ดีในสภาวะที่มีปริมาณของแหล่งไนโตรเจนจ ากัด  จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้แหล่งไนโตรเจนส าเร็จรูป ท าให้ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงเพิ่มสูงขึ้น คณะ
ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการผลิตแหลง่ไนโตรเจนทางเลอืกจากวัตถุดิบทางเกษตรที่หาไดง่้าย เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยพบว่า 
กากนมถั่วเหลืองหรือกากน ้าเต้าหู้มีแนวโน้มที่จะสามารถน ามาพัฒนาเป็นแหล่งไนโตรเจนทางเลือกได้  เนื่องจากมีปริมาณ
โปรตีนสูงถึงร้อยละ 31.5 โดยน ้าหนักแห้ง และองค์ประกอบทางเคมีของโปรตีนมีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ ในงานวิจัยนี้
จึงศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากนมถั่วเหลือง  เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ไนโตรเจนทางเลือกส าหรับการเพาะเลี้ยง Aurantiochytrium sp. FIKU018 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษากระบวนการผลิต, ผลของความเข้มข้นของกรด HCl, อุณหภูมิ และระยะเวลาที่มีผลต่อการผลิตโปรตนี

ไฮโดรไลเซทจากกากนมถั่วเหลือง และทดลองใช้โปรตีนไฮโดรไลเซทที่ผลิตได้เป็นทางเลือกส าหรับการเพาะเลี้ยง  
Aurantiochytrium sp. FIKU018 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ศึกษาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากนมถั่วเหลือง โดยน ากากนมถั่วเหลืองไปอบและบดละเอียด น าไปผสม

กับกรด HCl ที่มีความเข้มข้นต่างกัน (0.5, 1.0 และ 1.5 M) แล้วน าไปนึ่งในหม้อนึ่งแรงดันไอน้ าที่อุณหภูมิ (110, 115 และ 
120 °C) และระยะเวลา (20, 40 และ 60 นาที) ที่ต่างกัน วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในตัวอย่างโดยใช้วิธี Bradford protein 
assay จากนั้น เลือกตัวอย่างที่มีปริมาณโปรตีนสงูสุด 5 ตัวอย่าง ไปวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดวิซ์ด้วยวิธี Dinitro salicylic 
colorimetric reducing sugar assay (DNS) เ ลื อ กตั ว อย่ า งที่ เ หม าะสมที่ สุ ด ในทา งปฏิ บั ติ  ไ ป ใ ช้ เ พ าะ เ ลี้ ย ง 
Aurantiochytrium sp. FIKU018 ในฐานะแหล่งไนโตรเจน ส าหรับอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรดัดแปลงที่ต่างกัน ได้แก่  โปรตีน
ไฮโดรไลเซท + กลูโคส + ยีสต์สกัด (GYPH), โปรตีนไฮโดรไลเซท + กลูโคส + เปปโตน (GPPH) และโปรตีนไฮโดรไลเซท + 
กลูโคส (GPH) ใช้ กลูโคส + ยีสต์สกัด + เปปโตน (GYP) เป็นอาหารสูตรควบคุม เพาะเลี้ยงเช้ือเป็นระยะเวลา 72 ช่ัวโมง 
เก็บตัวอย่างทุก 24 ช่ัวโมง น ามาหาน ้าหนักเซลล์แห้ง และปริมาณน ้าตาลรีดิวซ์คงเหลือ 



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 76 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษา พบว่า ชุดการทดลองที่ใช้กรด HCl 0.5 M อุณหภูมิ 120 °C ระยะเวลา 20 นาที มีปริมาณโปรตีน

สูงสุดที่ 2.25 ± 0.03 กรัม/ลิตร และพบว่าปัจจัยทั้งสามมีผลต่อปริมาณโปรตีนไฮโดรไลเซทอย่างมีนัยยะส าคัญ (p ≤ 0.05) 
โดยความเข้มข้นของกรด HCl มีผลต่อปริมาณโปรตีนไฮโดรไลเซทมากที่สุด รองลงมาเป็นระยะเวลาในการนึ่งไอน้ าและ
อุณหภูมิที่ใช้ในการนึ่งไอน้ า ตามล าดับ โดยค่าของความเข้มข้นของกรด HCl, อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ดีที่สุด ได้แก่ 0.5 
M, 120 °C และ 20 นาที ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ พบว่า ชุดการทดลองที่ใช้กรด HCl 0.5 M 
อุณหภูมิ 115 °C ระยะเวลา 40 นาที สามารถวัดความเข้มข้นของน ้าตาลรีดิวซ์ได้สูงสุดที่ 4.80 ± 0.17 กรัม/ ลิตร จึงได้
เลือกชุดการทดลองทั้งสองชุดมาเปรียบเทียบกัน เพื่อคัดเลือกชุดการทดลองที่เหมาะที่สุดไปใช้ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท
ส าหรับใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนทางเลือก โดยเลือกชุดการทดลองที่ใช้กรด HCl 0.5 M อุณหภูมิ 115 °C ระยะเวลา 40 นาที 
เป็นชุดการทดลองที่เหมาะสมที่สุดในทางปฏิบัติ จากนั้น ศึกษาศักยภาพของโปรตีนไฮโดรไลเซทในฐานะแหล่งไนโตรเจน
ทางเลือก พบว่า เมื่อครบ 72 ช่ัวโมง อาหารเลี้ยงเช้ือสูตร GPH เป็นอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรดัดแปลงที่ให้ผลการทดลองดีที่สุด 
โดยให้ค่าน้ าหนักเซลล์แห้งสูงสุดที่ เท่ากับ 8.33 ± 0.07 กรัม/ลิตร ที่ช่ัวโมงที่ 72 ของการเพาะเลี้ยง ตามด้วยอาหารเลี้ยง
เช้ือสูตร GPPH และ GYPH ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของเช้ือ Aurantiochytrium sp. FIKU018 ใน
อาหารเลี้ยงเช้ือสูตรดัดแปลง ยังคงต ่ากว่าที่เจริญเติบในอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรควบคุม  GYP ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก
องค์ประกอบท่ีซับซ้อนของโปรตีนไฮโดรไลเซท ส่งผลให้เชื้อต้องการระยะเวลาที่มากขึ้นในการย่อยสลายและดูดซึมโปรตีน
ไฮโดรไลเซทก่อนท่ีจะน าไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต 

 

 
รูปที่ 1 การเจรญิเติบโตของเชื้อ Aurantiochytrium sp. FIKU018 ในอาหารเลีย้งเช้ือท่ีต่างกัน 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
ปัจจัยทั้งสามมีผลต่อการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทร่วมกันอย่างมีนัยยะส าคัญ (p ≤ 0.05) โดยความเข้มข้นของ

กรด HCl มีผลต่อปริมาณโปรตีนไฮโดรไลเซทมากที่สุด รองลงมาเป็นระยะเวลาและอุณหภูมิตามล าดับ และในการ
เพาะเลี้ยงเช้ือ Aurantiochytrium sp. ในอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรดัดแปลงที่แตกต่างกัน พบว่าอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร GPH เป็น
อาหารเลี้ยงเช้ือสูตรดัดแปลงที่ให้ผลการทดลองดีที่สุด โดยผลจากการทดลองนี้ สามารถน าไปใช้ต่อยอดการวิจัยไปสู่การ
พัฒนาแหล่งไนโตรเจนทางเลือกที่สามารถลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
โปรตีนไฮโดรไลเซท, กากถ่ัวเหลือง, แหล่งไนโตรเจนทางเลือก, Aurantiochytrium sp. 
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BI-27 
 

การพัฒนาและทดสอบอายุการเก็บรักษาสูตรของเหลว (Oil-based formulation) 
เชื้อราไตรโตเดอร์มา (Trichoderma sp.) เพื่อเป็นสารชีวภัณฑ์ 

 

นิธิกร พูนเดชาลาภ1*, ภูผา สุวรรณเอนก1, เทพปัญญา เจรญิรตัน์2, ชนิตโชติ ปิยพิทยานันท์2, ธีรวัฒนา ภาระมาตย์2 

 
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี

2สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): nitikorn.mungkorn@gmail.com 

 

[บทน า] 
ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) เป็นเช้ือราในไฟลัมแอสโคไมโคตา อาณาจักรฟังไจ จัดเป็นเช้ือราที่มี

ประโยชน์น ามาใช้ป้องกันและการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชหลากหลายชนิด ด้วยกลไกการเจริญเติบโตสร้างเส้นใย
และสปอร์รวดเร็วท าให้เจริญแข่งขัน แก่งแย่งอาหาร น้ า แร่ธาตุ อากาศ แหล่งที่อยู่อาศัยกับเช้ือก่อโรคพืช สร้างเส้นใยพัน
รัดและแทงเข้าไปในเช้ือก่อโรคดูดอาหารจากเช้ือก่อโรค ปล่อยเอนไซม์ย่อยเช้ือก่อโรคโดยตรง สร้างสารปฏิชีวนะที่เป็น
อันตรายต่อเช้ือก่อโรค ชักน าให้พืชสร้างเอนไซม์หรือโปรตีนให้มีความต้านทานต่อเช้ือก่อโรคและอื่น  ๆ (ปรีชา บุญท้วม, 
2019) ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการน าเช้ือราไตรโคเดอร์มาผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์มาควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชโดยชีววิถีในภาค
การเกษตรหลากหลายรูปแบบ อาทิ การใช้สูตรผง สูตรหัวเช้ือเหลว สูตรแกรนูล เป็นต้น ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและอายุการ
เก็บรักษาท่ีแตกต่างกันออกไป จากรายงานวิจัยของ Ramanujam และคณะ (2010) กล่าวว่า โดยสูตรน้ ามันเหมาะสมกับ
การฉีดพ่นทางใบ ภายใต้สภาพอากาศที่แห้ง และสมควรมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว สปอร์จะสามารถด ารงอยู่ได้นานขึ้นบน
พื้นผิว แม้ในช่วงที่อากาศแห้ง เนื่องจากสปอร์จะถูกปกคลุมด้วยน้ ามัน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้แห้ง  ดังนั้นคณะผู้จัดท าเกิด
ความสนใจที่จะท าการพัฒนาสูตรชีวภัณฑ์เชื้อไตรโคเดอร์มา และศึกษาช่วงอายุการเก็บรักษาของเชื้อราไตรโคเดอร์มาใน 
ชีวภัณฑ์สูตรของเหลว (Oil-based formulation) โดยใช้น้ ามัน 2 ชนิด ได้แก่ น้ ามันงา และน้ ามันถ่ัวเหลือง เพื่อสามารถ
น ามาต่อยอดท าเป็นชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาและทดสอบอายุการเก็บรักษาของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในสูตรของเหลว (Oil-based formulation) 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ท าการเพาะเลี้ยงเช้ือไตรโคเดอร์มาบนอาหารแข็ง Potato Dextrose Agar (PDA) เป็นเวลา 7 วัน และน า 

โคนิเดียเตรียมสารละลายโคนิเดียแขวนลอยเข้มข้น 107 โคนิเดีย/ มิลลิลิตร เตรียมชีวภัณฑ์สูตรเหลวชนิด Oil-based 
จ านวน 4 สูตร ได้แก่ (1) สูตรน้ ามันงา  (2) สูตรน้ ามันงา + กลูโคสเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) (3) สูตรน้ ามันถั่วเหลือง (4) สูตร
น้ ามันถั่วเหลือง + กลูโคสเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) และสูตรควบคุมกับสูตรควบคุม + กลูโคส เข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) ในแต่
ละสูตรประกอบไปด้วยน้ ามันเข้มข้นร้อยละ 1-5 (v/v) ยกเว้นชุดควบคุมไม่เติมน้ ามันกลีเซอรอลเข้มข้นร้อยละ 1 (v/v) 
เป็นสารช่วยคงรูป Tween 20 เข้มข้นร้อยละ 2  (v/v) เป็นประสานน้ ากับน้ ามันเข้าด้วยกัน สารลดแรงตึงผิวร้อยละ  3 
(v/v) สารละลายโคนิเดียแขวนลอยร้อยละ 1 (v/v) และปรับปริมาณด้วยน้ ากลั่นสเตอร์ไรด์ให้เป็น 100 มิลลิลิตร 
ท าการศึกษา 4 ครั้ง เป็นเวลา 48 วัน  โดยเทคนิคการเจือจางเป็นล าดับ ปิเปตตัวอย่างแต่ละสูตรจากอัตราการเจือจางที่
เหมาะสมปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ท าการกระจายลงบนจานเพาะเช้ือที่มีอาหาร PDA บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 24 
ช่ัวโมง ตรวจนับจ านวนโคโลนีที่เจริญเจริญเติบโต ค านวณหาค่าซีเอฟยูต่อมิลลิลิตร และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม 
ANOVA 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาการอยู่รอดของโคนิเดียไตรโคเดอร์มาในสารชีวภัณฑ์สูตร oil-based พบว่า เมื่อท าการเก็บรักษา

ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 วัน จ านวนเช้ือไตรโคเดอร์มาลดลง โดยในสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาสูตรน้ ามันถั่วเหลืองให้
อัตราการอยู่รอดของโคนิเดียสูงสุด สูตรน้ ามันถั่วเหลืองเข้มข้นร้อยละ 3 (v/v) มีอัตราการอยู่รอดของโคนิเดียร้อยละ 
14.55 ตามด้วยสารชีวภัณฑ์สูตรน้ ามนัถ่ัวเหลอืงเข้มข้นร้อยละ 4 (v/v) + กลูโคสเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) มีอัตราการอยู่รอด
ร้อยละ 13.75 และสูตรน้ ามันถั่วเหลืองเข้มข้นร้อยละ 4 (v/v) มีอัตราการอยู่รอดร้อยละ 12.5 ส่วนการอยู่รอดของโคนิเดีย
ในสูตรน้ ามันงาเข้มข้นร้อยละ 1 (v/v) มีอัตราการอยู่รอดสูงสุดคือ มีร้อยละ 16.25 รองลงมาคือสูตรน้ ามันงาเข้มข้นร้อยละ 
4 (v/v) + กลูโคสเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) มีอัตราการอยู่รอดร้อยละ 15 และสูตรน้ ามันงาเข้มข้นร้อยละ 3 (v/v) มีอัตรา
การอยู่รอดร้อยละ 12.86  จากสารชีวภัณฑ์ทั้ง 4 สูตร พบว่าสูตรน้ ามันงาเข้มข้นร้อยละ 1 (v/v) มีการเจริญของโคนิเดียสงู
ที่สุด ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการกระจายตัวที่มีประสิทธิภาพและการท าให้เป็นเนื้อเดียวกันของ  Tween 20 
และสารลดแรงตึงผิวในอนุภาคน้ ามันไปยังโคนิเดียในน้ ามันงาความเข้มข้นร้อยละ 1 ได้เหมาะสมกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณความเข้มข้นของน้ ามันงาและน้ ามันถั่วเหลืองที่มีความเข้มข้นสูงกว่า รวมถึงน้ ามันถั่วเหลืองที่มีปริมาณความเข้มข้น
เดียวกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่านอกจาก สูตรน้ ามันงาเข้มข้นร้อยละ 1 (v/v) ที่ให้อัตราการอยู่รอดสูงที่สุดแล้ว 
สูตรน้ ามันเข้มข้นร้อยละ 3-4 ของน้ ามันทั้งสองชนิดที่เติมหรือไม่เติมกลูโคสก็ให้อัตราการอยู่รอดของโคนิเดียใกล้เคียงกัน 
เช่นกัน 

 
รูปที่ 1 ร้อยละการเจริญของโคนิเดียเชื้อไตรโคเดอรม์า      รูปที่ 2 ร้อยละการเจริญของโคนเิดียเชื้อไตรโคเดอรม์า 

            ในน้ ามันถั่วเหลือง                                                   ในน้ ามันงา                                               

[สรุปผลการทดลอง] 
จากผลการศึกษาพบว่าอัตราการเจริญของโคนิเดียในวันที่ 48 สูงสุด ได้จากสูตรน้ ามันงาเข้มข้นร้อยละ 1  มี

อัตราการอยู่รอดสูงสุดร้อยละ 16.25 ตามด้วยสูตรน้ ามันงาเข้มข้นร้อยละ 4 + กลูโคสเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) มีอัตราการ
อยู่รอดร้อยละ 15 และ สูตรน้ ามันถั่วเหลืองเข้มข้นร้อยละ 3 มีอัตราการอยู่รอด 14.55 ตามล าดับ ที่น่าสนใจคือในทุกสูตร
ที่มีกลูโคสเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) โคนิเดียจะงอกในสูตรเริ่มต้น แต่จะไม่ส่งผลต่อการงอกของโคนิเดียโดยรวมในเวลาต่อมา 
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ (p value > 0.05) ช้ีให้เห็นว่าผลลัพธ์ทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ซึ่งจะน าไปสู่การต่อยอดศึกษาเพิ่มเติมถึงการเพิ่มปริมาณน้ ามันให้เหมาะสมต่อสูตรชีวภัณฑ์ เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาให้
ยาวนานยิ่งขึ้น และพัฒนาให้เป็นสารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
เชื้อไตรโคเดอร์มา, Oil-based formulation, อายุการเก็บรักษา, การควบคุมโดยชีววิธี 
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การพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงส าหรับตรวจหาลายนิ้วมือแฝงจากพืชสมุนไพร 
 

ศุภวิภา อันช านาญ1, สุธาสินี สายสี1*, รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์2 

 

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น 
2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): evevexst@gmail.com 
 

[บทน า] 
การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับลายนิ้วมือมีความส าคัญเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากผงฝุ่น

ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเป็นผงฝุ่นเคมีที่มีขนาดเล็กมาก สารเคมีจึงสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายผ่าน
การสัมผัสหรือสูดดม และจะส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้ใช้งาน ผู้จัดท าได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการใช้ผงฝุ่นเคมี จึง
เกิดแนวคิดในการพัฒนาผงฝุ่นส าหรับตรวจหาลายนิ้วมือแฝงที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้ใช้งานน้อยลงโดยใช้สารจาก
ธรรมชาติทดแทน นอกจากนี้สมบัติการเรืองแสงของผงฝุ่นจะช่วยให้การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝ งที่อยู่บนพื้นผิว
หลากหลายสีปรากฏรอยลายนิ้วมือแฝงชัดเจนมากกว่าการใช้ผงฝุ่นธรรมดา จากการศึกษาพบว่าพบว่าเคอร์คิวมินและไร
โบฟลาวินหรือวิตามิน B2 เป็นสารที่มีคุณสมบัติเรืองแสงและสามารถพบได้ในพืชสมุนไพรบางชนิด เนื่องจากเป็นสารจาก
ธรรมชาติและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ดังนั้น ผู้จัดท าจึงเลือกใช้พืชสมุนไพรที่มีสารเคอร์คิวมินและไรโบฟลาวินทั้งหมด 2 
ชนิด ได้แก่ ไพล (Zingiber montanum) และพญาไร้ใบ (Euphorbia tirucall) มาใช้ในการพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงส าหรับ
ตรวจหาลายนิ้วมือแฝง 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงส าหรับตรวจหาลายนิ้วมือแฝงจากพืชสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ ไพล (Zingiber 
montanum) พญาไร้ใบ (Euphorbia tirucall) 
[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 

จัดท าผงฝุ่นโดยใช้วิธีน าพืชไปอบแห้ง แล้วบดด้วยเครื่องบด จากนั้นจึงน าไปกรองผ่านตะแกรงขนาด 100 mesh 
เมื่อได้ผงฝุ่นแล้วน าไปทดสอบประสิทธิภาพโดยพิมพ์ลายนิ้วมือบนจานแก้ว ปัดผงฝุ่น  แล้วน าไปส่องดูภายใต้เครื่อง TLC 
UV Cabinet เพื่อสังเกตสมบัติการเรืองแสง และท าการนับจุดส าคัญ (Minutiae) ที่อยู่บนลายนิ้วมือเพื่อประเมินระดับ
คุณภาพของผงฝุ่น จากนั้นท าการทดสอบระยะเวลาในการเรืองแสงของผงฝุ่น โดยทิ้งผงฝุ่นไว้เป็นระยะเวลา 1, 2, 3 และ 4 
สัปดาห์ แล้วน ามาทดลองใช้งานและส่องดูภายใต้เครื่อง TLC UV Cabinet เพื่อสังเกตสมบัติการเรืองแสง 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงส าหรับตรวจหาลายนิ้วมือแฝงจากพืชสมุนไพร พบว่าผงฝุ่นจากไพลที่ได้จะมีสี

เหลือง เมื่อสังเกตภายใต้แสง UV  ผงฝุ่นเกิดการเรืองแสงสีเขียว และผงฝุ่นจากพญาไร้ใบที่ได้จะมีสีน้ าตาลอมเขียว เมื่อ
สังเกตภายใต้แสง UV  ผงฝุ่นเกิดการเรืองแสงสีชมพู เนื่องจากในไพลมีเคอร์คิวมินและในพญาไร้ใบมีไรโบฟลาวินเป็น
องค์ประกอบ โดยสารทั้งสองเป็นสารที่มีคุณสมบัติเรืองแสงจึงท าให้ผงฝุ่นสามารถเรืองแสงได้ จากการนับจุดส าคัญที่อยู่บน
ลายนิ้วมือจะพบว่าผงฝุ่นจากไพลมีจ านวนจุด 8-12 จุด และผงฝุ่นจากพญาไร้ใบมีจ านวนจุด 3-7 จุด เมื่อท าการทดสอบ
ระยะเวลาในการเรืองแสงของผงฝุ่น พบว่าเมื่อผ่านไป 4 สัปดาห์ ผงฝุ่นที่น ามาใช้งานยังคงเรืองแสงอยู่ 
[สรุปผลการทดลอง] 

จากการพัฒนาผงฝุ่นเรืองแสงส าหรับตรวจหาลายนิ้วมือแฝงจากพืชสมุนไพร พบว่าผงฝุ่นสามารถใช้ตรวจหา
ลายนิ้วมือแฝงได้ และเป็นสารจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย ดังนั้น ในการน ามาใช้งานจึงไม่ส่งผลเสียต่อ
ร่างกาย และผงฝุ่นที่ได้มีคุณสมบัติการเรืองแสงภายใต้แสง UV ซึ่งการที่ผงฝุ่นเกิดการเรืองแสงภายใต้แสง UV ได้นั้นเป็น
ประโยชน์อย่างมากในงานนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับการตรวจหาลายนิ้วมือที่อยู่บนพื้นผิวหลากสีหรืออยู่ในบริเวณที่มืด โดย
จะช่วยให้สังเกตเห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนมากกว่าผงฝุ่นธรรมดา 
 

[ค าส าคัญ]  
ผงฝุ่น, ลายนิ้วมือแฝง, จุดส าคญั (Minutiae) 
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ถ่านกัมมันต์จากชีวภาพบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน 
 

ชาลิสา ขาวเมืองน้อย*, กฤติมา ทองค าเปลว, กฤติยาพร กุลให,้ ศิรลิักษณ์ แหยมคง, วิชญาพร ดีบาง 

 

โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอตุรดิตถ ์
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 37257@un.ac.th 

 

[บทน า] 
ปัญหามลพิษทางน้ าในชุมชนส่วนใหญ่มาจากน้ าเสียของแหล่งครัวเรือน โดยแนวทางหนึ่งของการบ าบัดน้ าเสียคือ 

การใช้ถ่านกัมมันต์ในการดูดซับสาร สี และกลิ่นในน้ าเสีย เนื่องจากถ่านกัมมันต์เป็นถ่านที่เกิดจากการน าเอาวัตถุดิบ
ธรรมชาติที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบมาผ่านกระบวนการก่อกัมมันต์ ซึ่งท าให้วัตถุดิบนั้นมีโครงสร้างรูพรุนและมีพื้นที่ผิว
ในการดูดซับสารในน้ าเสียได้ นอกจากถ่านกัมมันต์แล้ว การบ าบัดน้ าเสียยังสามารถใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ
จุลินทรีย์  EM เพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ าและลดกลิ่นเหม็นเน่าของน้ าเสียได้ 

ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะใช้ถ่านกัมมันตจ์ากชีวภาพซึ่งผลติจากการน าส่วนของพืชที่เป็นวสัดุ  
เหลือใช้ทางการเกษตร คือ ซังข้าวโพด เปลือกทุเรียน ไม้มะขาม และกะลามะพร้าว มาท าถ่านกัมมันต์และแช่ด้วยจุลินทรีย์ 
EM ในการบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อศึกษากระบวนการในการผลิตถ่านกัมมันต์จากชีวภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการบ าบัดน้ าเสียจาก
ครัวเรือน และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรือน  

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การผลิตถ่านกัมมันต์จากชีวภาพ โดยน าตัวอย่างจากพืช 4 

ชนิด ได้แก่ เปลือกทุเรียน ซังข้าวโพด ไม้มะขาม และกะลามะพร้าวไปเผาในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร แล้วน ามาสังเกต
ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ รูพรุนในเนื้อถ่านภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอและความหนาแน่นของถ่านจากการวัดจาก
ระยะห่างจากจุดที่ถ่านจมถึงก้นภาชนะ แล้วน าถ่านท่ีได้ไปแช่กับสารละลายแคลเซียมคลอไรด ์เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้น
น าไปต้มเป็นเวลา 12 นาที แล้วน าถ่านมาสังเกตลักษณะทางกายภาพอีกครั้ง และตอนที่ 2 คือ การทดสอบประสิทธิภาพ
ของถ่านกัมมันต์จากชีวภาพ โดยการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ชุดควบคุม คือน้ าเสียตัวอย่างที่เก็บจาก
แหล่งชุมชน ชุดที่ 2 ชุดทดลองประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากพืช คือ ชุดที่ใส่ถ่านกัมมันต์จากพืช 4 ชนิดลงในน้ าเสีย 
ชุดที่ 3 ชุดทดลองประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากชีวภาพ คือ ชุดที่ใส่ถ่านกัมมันต์จากชีวภาพ 4 ชนิดลงในน้ าเสีย และ
ชุดที่ 4 ชุดทดลองประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM คือ ชุดที่ใส่เฉพาะจุลินทรีย์ EM ลงในน้ าเสีย ท าการวัดค่า TDS และ EC 
ด้วย Test kit และ ค่า pH, Total Alkalinity, Nitrite, Total Chlorine, Hardness และ Bromine ด้วย Test strips ทุกๆ 
5 นาที เป็นเวลาทั้งหมด 15 นาที สังเกตสีและกลิ่นของน้ า เพื่อน าผลการทดลอง ในแต่ละชุดมาเปรียบเทียบกัน จากนั้นน า
น้ าหลังจากการบ าบัดในชุดทดลองทั้งหมดไปทดลองเลี้ยงแหนเป็ดเล็ก 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ผลการทดลองในตอนที่ 1 พบว่าการกระตุ้นทางเคมีด้วยแคลเซียมคลอไรด์มีแนวโน้มท าให้รูพรุนของถ่านเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่การชุบด้วยจุลินทรีย์ EM ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูพรุนในถ่านส่วนใหญ่ โดยจ านวนของรูพรุนในถ่านจากซัง
ข้าวโพด ไม้มะขาม และกะลามะพร้าวมีค่าใกล้เคียงกันมาก คืออยู่ที่ 9 – 10 รู/ ตารางเซนติเมตร และมีค่ามากกว่าจ านวน
ของรูพรุนในถ่านจากเปลือกทุเรียน เมื่อสังเกตจากระยะห่างจากจุดที่ถ่านจมถึงก้นภาชนะ พบว่าถ่านที่มีความหนาแน่น
มากที่สุด คือ ถ่านจากกะลามะพร้าว ไม้มะขาม ซังข้าวโพด และเปลือกทุเรียน ตามล าดับ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
ถ่านกัมมันต์จากชีวภาพในตอนที่ 2 พบว่าถ่านกัมมันต์จากชีวภาพที่ท าจากไม้มะขามมีความสามารถท าให้ค่าปริมาณ
ของแข็งรวมที่ละลายน้ า (Total Dissolved Solid : TDS) ลดลงจาก 230 ppm เป็น 205 ppm ในนาทีที่ 15 หลังจากแช่
ถ่านในน้ าเสีย และถ่านกัมมันต์จากชีวภาพที่ท าจากกะลามะพร้าวสามารถ  ท าให้ค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้า (Electrical 
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Conductivity : EC) ลดลงจาก 512 µs/cm เป็น 456 µs/cm ในขณะที่ถ่านชนิดอื่นๆ มีผลท าให้ค่า TDS และ EC ของน้ า
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 15 นาทีที่แช่ถ่านในน้ าเสีย และพบว่ากลิ่นเน่าเหม็นของน้ าเสียค่อยๆจางลง จนกระทั่งจาง
หายไปในนาทีที่ 15 ในทุกชุดการทดลอง ในขณะที่สีของน้ าเสียที่ถูกบ าบัดด้วยถ่านกัมมันต์จากพืชและถ่านกัมมันต์จาก
ชีวภาพจะให้ผลแตกต่างกัน คือน้ าเสียจะใสขึ้นเมื่อบ าบัดด้วยถ่านกัมมันต์จากพืช แต่มีสีที่เข้มขึ้นและออกไปทางเหลือง
คล้ายกับสีของจุลินทรีย์ EM ในถ่านกัมมันต์จากชีวภาพ และเมื่อน าน้ าหลังจากการบ าบัดในชุดทดลองทั้งหมดไปใช้ในการ
เลี้ยงแหน พบว่าแหนที่เลี้ยงอยู่ในน้ าที่ถูกบ าบัดด้วยถ่านกัมมันต์จากชีวภาพท้ังหมดมกีารเพิ่มจ านวนน้อยกว่าแหนที่เลี้ยงอยู่
ในน้ าของชุดควบคุมและน้ าที่บ าบัดด้วยถ่านกัมมันต์จากพืช 

[สรุปผลการทดลอง] 
การกระตุ้นทางเคมีด้วยแคลเซียมคลอไรด์มีผลท าให้ลักษณะทางกายภาพของถ่านดีขึ้น และการแช่ถ่านที่ถูกการ

กระตุ้นทางเคมีด้วยแคลเซียมคลอไรด์แล้วด้วยจุลินทรีย์ EM ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของถ่านและ
ถ่านกัมมันต์จากชีวภาพที่ท าจากไม้มะขามและกะลามะพร้าวมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารในน้ าเสียได  ้และมี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้เฉพาะถ่านกัมมันต์จากพืช โดยถ่านจะเริ่มดูดซับในช่วงนาทีที่ 15 หลังจากการแช่ถ่านลงในน้ า 
ซึ่งประสิทธิภาพที่ดีของถ่านจากกะลามะพร้าวและไม้มะขามนี้มีความเช่ือมโยงกับจ านวนของรูพรุนในถ่านและความ
หนาแน่นที่มากกว่าถ่านจากซังข้าวโพดและเปลือกทุเรียน ส่วนของการบ าบัดกลิ่นเน่าเหม็นในน้ าเสียนั้น ถ่านทุกชนิดมี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดกลิ่นในน้ าเสียได้ดีเท่ากัน และสีของน้ าเสียที่บ าบัดด้วยถ่านกัมมันต์จากชีวภาพมีแนวโน้มเข้มขึ้น
จากสีของจุลินทรีย์ EM นอกจากนี้ผลจากการน าน้ าหลังการบ าบัดในชุดทดลองทั้งหมดไปใช้ในการเลี้ยงแหน แสดงให้เห็น
ว่าน้ าเสียที่ถูกบ าบัดด้วยถ่านกัมมันต์จากชีวภาพมีปริมาณของสารต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเป็นธาตุอาหารของพืชน้ าลดลง 
เนื่องมาจากประสิทธิภาพที่ดีในการดูดซับสารในน้ าเสียของถ่านกัมมันต์จากชีวภาพท าให้จ านวนของแหนเพิ่มขึ้นน้อยกว่า
ในชุดควบคุมและน้ าที่บ าบัดด้วยถ่านกัมมันต์จากพืช โดยผลจากการทดลองในครั้งนี้เป็นแนวทางในการท าเครื่องกรองน้ า
จากถ่านกัมมันต์จากชีวภาพท่ีสามารถใส่ลงในน้ าเสียเพื่อบ าบัดน้ าเสียต่อไปได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
ถ่านกัมมันต์จากชีวภาพ, จลุินทรีย ์EM, การบ าบัดน้ าเสียจากครัวเรอืน 
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BI-30 
 

การศึกษาไมโครพลาสติกในแหล่งแม่น้ าน่าน บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

มลวิพา ศิลป์พรมอาจ*, พลอยไพลิน ทะสา, ภัทรธิดา วิรยิอมร, นวศิริ ศิริรณรงค์ 
 

โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอตุรดิตถ ์
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 37912@un.ac.th 

 

[บทน า] 
ปัจจุบันสถานการณ์ของขยะในโลกเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในแต่ละปี 

ประเด็นปัญหาด้านขยะที่เป็นท่ีสนใจ ปัญหาหนึ่งคือไมโครพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกขนาดเล็กที่มักเกิดจากการย่อยสลาย
หรือแตกหักของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ เป็นสิ่งที่เราสามารถพบเจอและใกล้ชิดเป็นประจ าจากการใช้ชีวิตประจ าวัน จาก
การศึกษาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในปัจจุบันพบว่ามีไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่กับในทุกสิ่งแวดล้อมและอยู่ใกล้ตัวมนุษย์
มาก และเป็นภัยเงียบท่ีผู้คนในสังคมยังไม่ได้ตระหนักถึง 

ด้วยเหตุนี้ท าให้คณะผู้จัดท าสนใจที่จะศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในชุมชม โดยเลือกศึกษา
ใน “แม่น้ าน่าน” ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญในจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นแม่น้ าส่วนต้นที่ยังผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชมท่ีแม่น้ า
ไหลผ่านไม่มากนัก โดยผู้วิจัยสนใจศึกษาปริมาณ รูปร่างและชนิดของไมโครพลาสติก เพื่อน ามาวิเคราะห์แหล่งที่มาของไม
โครพลาสติกชนิดต่าง ๆ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหามลพิษนี้ เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักและสร้างจิตส านึก
ถึงการที่ท้ิงขยะลงในแหล่งน้ า และน าไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อศึกษาปริมาณของไมโครพลาสติกในแม่น้ าน่าน บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และเพื่อวิเคราะห์
แหล่งที่มาของไมโครพลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่พบในแม่น้ าน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ส่วนแรกได้ท าการเก็บน้ าตัวอย่างจากแม่น้ าน่านในสถานที่เดียวกันแต่ในต าแหน่งที่ต่างกันจากผิวน้ ามา

สลายสารอินทรีย์ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นน าน้ าตัวอย่างไปอบแล้วกรองด้วยชุดกรองสุญญากาศ 
และน ากระดาษกรองที่ผ่านการกรองน้ าแล้วไปอบ จากนั้นน ากระดาษที่ผ่านการอบแล้วมานับจ านวนไมโครพลาสติก
ทั้งหมดและบันทึกผลรูปร่างและสีของไมโครพลาสติกทุกเม็ดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอและวัดขนาดและความ
ยาวท่ีแท้จริงของช้ินไมโครพลาสติกภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 

ส่วนที่สองการวัดความเร็วของกระแสน้ า วัดโดยการใช้เชือกที่มีความยาว 5 เมตรติดกับลูกปิงปอง และปล่อยลูก
ปิงปองให้ลอยไปตามกระแสน้ าโดยที่มีตลับเมตรเป็นแนว จากน้ันจับเวลาที่ลูกปิงปองลอยไปในระยะทาง 5 เมตร 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จ านวนไมโครพลาสติกที่พบมีหน่วยการวัดเป็นช้ินต่อลูกบาศก์เมตร จากการสังเกตชิ้นของไมโครพลาสติกที่ติดบน

กระดาษกรอง จากการสุ่มตัวอย่างน้ า 6 ลิตร พบไมโครพลาสติก 66 ช้ิน ขนาดของไมโครพลาสติกทั้งหมดมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางน้อยกว่า 0.1 มม. ความอุดมสมบูรณ์ของไมโครพลาสติกคือ 11,000 ช้ินต่อลูกบาศก์เมตร 

เมื่อพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณ์ของไมโครพลาสติกทั้งหมดในการศึกษานี้ถือว่าสูงเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับ
การศึกษาไมโครพลาสติกในแม่น้ าเจ้าพระยาของTa & Babel เนื่องจากวิธีการเก็บตัวอย่างน้ าที่แตกต่างกัน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบคว้านโดยตรง ในการศึกษานี้มีประสิทธิภาพในการดักจับไมโครพลาสติกทุกขนาดมากกว่าวิธีการเก็บน้ า
ตัวอย่างแบบ Manta Micro-Plastic Net ที่ใช้ตาข่ายขนาด 30 ไมครอนในการดักจับไมโครพลาสติก  

ในเรื่องของรูปร่าง การศึกษานี้พบรูปร่างของไมโครพลาสติกเพียงสองประเภทเท่านั้น คือ เส้นใย จ านวน 43 ช้ิน 
และ ช้ิน จ านวน 23 ช้ิน โดยสีน้ าเงินเป็นสีของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุด โดยจากการวิเคราะห์สีของไมโครพลาสติก
คาดว่ามาจากเชือกไนล่อนที่ใช้กันทั่วไปในครัวเรือนและในไร่นา เส้นใยของเสื้อที่หลุดร่อนออกมาตามกาลเวลาและ
กลายเป็นไมโครพลาสติก 

อัตราเร็วของน้ าในแต่ละต าแหน่งมีอัตราเร็วของน้ าเท่ากันคือ 11.5 เมตรต่อวินาที 
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ตารางที่ 1 ความชุกชุม การกระจายรูปร่าง และสีของไมโครพลาสตกิในแม่น้ าน่าน 

รูปร่าง 
สี (ช้ิน) 

รวม (ช้ิน) 
ความชุกชุม 
(ช้ิน m3) 

ร้อยละ 
น้ าเงิน ม่วง ด า ขาว ใส 

การเก็บน้ าตัวอยา่งที่ต าแหน่งห่างจากฝั่ง 2 เมตร 
เส้นใย 7 3 3 0 0 13 4,333.33 19.70 
ช้ิน 0 0 0 3 0 3 1,000 4.55 

การเก็บน้ าตัวอยา่งที่ต าแหน่งห่างจากฝั่ง 10 เมตร 
เส้นใย 10 10 10 0 0 30 10,000 45.45 
ช้ิน 4 0 0 15 1 20 6,666.67 30.30 

รวม (ช้ิน) 21 13 13 18 1 66 11,000 100 
ร้อยละ 31.82 19.70 19.70 27.27 1.51 0 0 100 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากงานวิจัยนี้ท่ีได้ศึกษาหาไมโครพลาสติกในแม่น้ าน่านพบว่ามีไมโครพลาสติกจ านวน 66 ช้ินจากการสุ่มตัวอย่าง

น้ า 6 ลิตรที่เก็บรวบรวมโดยการสุ่มตัวอย่างน้ า จากข้อมูลพบว่ามีไมโครพลาสติกจ านวน 11,000 ช้ินต่อลูกบาศก์เมตรใน
แม่น้ าน่าน โดยชนิดของไมโครพลาสติกท่ีพบมากที่สุดคือเส้นใยสีน้ าเงินที่สงสัยว่ามีต้นก าเนิดมาจากเชือกไนล่อน 
 

[ค าส าคัญ]  
แม่น้ าน่าน, ไมโครพลาสติก, มลพษิ, มลสาร, เส้นใย 
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CH-01 
 

ฉลากอัจฉริยะเพื่อบอกความสดของกุ้งจากกระเจี๊ยบแดง 
 

ฐิติชญา สุขอุ้ม*, นฤเบศ โมนะ, นวพร ชุณหกุล, สุวัฒน์ชัย ประพาฬ, พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน 

 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): Titichaya.suk@gmail.com 

 

[บทน า] 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการค้าขายอาหารทะเลทั้งภายประเทศและภายนอกประเทศ  ซึ่งมีการขนส่งจาก

พื้นที่ที่อยู่ติดทะเลจึงท าให้อาหารทะเลไม่สดและอาจเกิดการเน่าเสียในระหว่างการขนส่งได้  โดยที่ผู้บริโภคจะต้องสังเกต
ด้วยตัวเองซึ่งใช้ความช านาญในการเลือกซื้อ โครงงานนี้จึงได้พัฒนาฉลากหรือกระดาษที่สามารถตรวจวัดการเน่าเสียของ
อาหารทะเลได้ โดยการสกัดสารสีภายในกระเจี๊ยบแดงท่ีมีคุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์แล้วชุบบนกระดาษกรองจะได้กระดาษ
กระเจี๊ยบ แล้วไปทดสอบการเปลี่ยนสีของกระดาษกระเจี๊ยบด้วยไอระเหยของแอมโมเนียแสดงให้เห็นว่ากระดาษกระเจี๊ยบ
สามารถตรวจวัดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นเบสได้ จึงน ากระดาษกระเจี๊ยบไปทดสอบการเปลี่ยนสีด้วยกุ้งสด พบว่ากระดาษ
กระเจี๊ยบเกิดการเปลี่ยนสีได้เมื่อกุ้งเริ่มเกิดการเปลี่ยนสภาพและเริ่มมีกลิ่น แสดงให้เห็นว่าสามารถน ากระดาษกระเจี๊ยบไป
ใช้ในการบอกการเน่าเสียของกุ้งได้ และสามารถน าไปพัฒนาให้เป็นฉลากอัจฉริยะส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารสดในเชิง
พาณิชย์ได ้

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อน ากระดาษกระเจี๊ยบมาทดสอบการเน่าเสียของกุ้งและเพื่อผลิตฉลากอัจฉริยะจากกระเจี๊ยบแดงท่ีช่วยอ านวย

ความสะดวกในการเลือกซื้ออาหารสดส าหรับการบริโภค 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษชุบน้ ากระเจี๊ยบแดง โดยชั่งกลีบเลี้ยงของดอกกระเจี๊ยบตากแห้ง 50 กรัมและน าไปตม้

ในน้ ากลั่นจนเดือด เมื่อสีของกลีบกระเจี๊ยบซีดขาวจึงปิดไฟแล้วทิ้งไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นกรองเอาแต่น้ ากระเจี๊ยบ
แล้วน ากระดาษกรองชุบน้ ากระเจี๊ยบแดงจากนั้นท้ิงไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เมื่อแห้งแล้วน ามาตัดให้เป็นช้ินที่ขนาดเท่ากัน 
ขั้นตอนต่อไปท าการทดสอบการเปลี่ยนสีของกระดาษกระเจี๊ยบด้วยสารละลายแอมโมเนียเพื่อเป็นชุดควบคุม โดยน า
กระดาษกระเจี๊ยบที่เตรียมไว้ ติดกาวสองหน้าแบบบางและติดไว้ที่ฝาด้านในของจานเพาะเช้ือ แล้วหยดสารละลาย
แอมโมเนียลงในจานเพาะเลี้ยง แล้วปิดด้วยฝาจานเพาะเลี้ยงที่มีกระดาษกระเจี๊ยบติดไว้ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 10 
นาที เพื่อให้แอมโมเนียเกิดการระเหยเป็นไอ แล้วบันทึกผลการทดลอง ข้ันตอนต่อไปท าการใช้กระดาษกระเจี๊ยบทดลองกับ
กุ้ง โดยคัดเลือกกุ้งชนิดเดียวกันที่มีขนาดเท่ากัน จากนั้นใส่ลงในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดสนิท และน ากระดาษกระเจี๊ยบติด
ไว้บนด้านในของฝากล่อง แล้วน าไปปิดกล่องที่มีกุ้งที่เตรียมไว้ ท าการบันทึกการเปลี่ยนสีของกระดาษกระเจี๊ยบทุก  ๆ 30 
นาที ขั้นตอนสุดท้ายท าการออกแบบฉลากอัจฉริยะ โดยน าข้อมูลการเปลี่ยนสีของกระดาษกระเจี๊ยบจากการทดลองข้างตน้ 
และมาใช้เป็นสีเพื่อเปรียบเทียบการเน่าเสียของกุ้งและออกแบบฉลากเป็นสติ๊กเกอร์ส าหรับติดที่ภาชนะ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการหยดสารละลายแอมโมเนียลงในจานเพาะเช้ือ พบว่ากระดาษกระเจี๊ยบเกิดการเปลี่ยนสีจากสแีดงไปเปน็สี

เขียวในสภาวะที่มีไอระเหยของเบส เมื่อน ากระดาษกระเจี๊ยบไปทดสอบกับกุ้งที่เกิดการเน่าเสียพบว่าที่นาทีที่  90 จะเริ่ม
เห็นกระดาษกระเจี๊ยบเปลี่ยนเป็นสีเขียวที่บริเวณมุมของกระดาษในขณะที่กุ้งเน่าภายในกล่องยังไม่มีการเปลี่ยนสีที่
สังเกตเห็นได้ชัด เมื่อเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตามขอบของกระดาษแล้วค่อยๆแพร่ไปตรงกลางของกระดาษ 
เนื่องจากการเน่าเสียของกุ้งเกิดสารละลายแอมโมเนียและสารประกอบไนโตรเจนระเหย ท าให้สารสีในกระเจี๊ยบมีสารแอน
โทไชยานิดิน (Anthocyanidin) ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ในรูปกรด เมื่อน ามาท าปฏิกิริยากับแอมโมเนีย (NH3) จะเกิดการน า
โปรตอน (H+) ออกจากโครงสร้างของแอนโทไซยานิดินและท าปฏิกิริยากับแอมโมเนีย (NH3) ท าให้เกิดแอมโมเนียมไอออน 
(NH4

+)  เมื่อแอนโทไชยานิดินสูญเสียโปรตอน (H+) จะมีความเป็นเบสมากขึ้น เมื่อเกิดปฏิกิริยากับแอมโมเนียหลายครั้ง
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โครงสร้างของแอนโทไชยานิดินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสารที่มีโครงสร้างแตกต่างกันตามค่า pH และท าให้เกิด
การเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ ของกระเจี๊ยบจึงสามารถท าให้อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว โดยในนาทีที่  210 กุ้ง
บางส่วนเปลี่ยนเป็นสีส้มและกระดาษกระเจี๊ยบเปลี่ยนเป็นสีเขียวตามบริเวณขอบที่เห็นได้ชัด  แสดงให้เห็นว่าสามารถน า
กระดาษกระเจี๊ยบไปใช้ในการระบุการเน่าเสียของกุ้งได้ โดยฉลากอัจฉริยะจะประกอบด้วยส่วนที่สังเกตกระดาษกระเจี๊ยบ 
(Fresh–Check Indicator) โดยออกแบบเป็นรูปกุ้งโปร่งใส เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสีของกระดาษกระเจี๊ยบ และส่วน
แถบสีเพื่อเปรียบเทียบระดับความสดของกุ้ง  

 

      
รูปที่ 1 การเปลี่ยนสีของกระดาษกระเจี๊ยบและกุ้ง เมื่อเริ่มการทดลอง (บนซ้าย) และนาทีที่ 210 (ล่างซ้าย) และรูปฉลาก

ส าหรับการตรวจวัดการเน่าเสียของกุ้ง (ขวา) 
 

[สรุปผลการทดลอง] 
กระดาษกระเจี๊ยบที่ทดลองในสารละลายแอมโมเนียเกิดการเปลี่ยนสีจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวเข้ม  โดย

สารละลายแอมโมเนียที่ความเข้มข้นต่ ากระดาษกระเจี๊ยบจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้น้อย  ในขณะเดียวกัน
สารละลายแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นจะท าให้กระดาษกระเจี๊ยบเกิดการเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างชัดเจนมากขึ้น โดย
กระดาษกระเจี๊ยบท่ีทดลองในเนื้อกุ้งที่เกิดการเน่าเสียและไม่ได้แช่เย็น กระดาษกระเจี๊ยบจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวอม
น้ าตาลภายใน 90 นาที และเกิดการเปลี่ยนสีอย่างชัดเจนเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น ดังนั้นสามารถน ากระดาษกระเจี๊ยบไปใช้ใน
การระบุการเน่าเสียของกุ้งได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
กระเจี๊ยบแดง, กุ้ง, การเน่าเสีย, ฉลากอัจฉริยะ 
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CH-02 
 

การศึกษาการวิเคราะห์ความเข้มข้นโปรตีนด้วยภาพถ่ายดิจิทัล 
 

ธนฉัตร เจ็งกุหลาบ, ศุภกรณ์ ไร่คลองครุ, อาจอง ขาวเธียร, สุวัฒน์ชัย ประพาฬ* 

 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): suwatchaipp@gmail.com 

 

[บทน า] 
โปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสิ่งมีชีวิต ประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนที่เช่ือมกับ

โดยพันธะเปปไทด์ โปรตีนจึงส าคัญอย่างมากในร่ายกายของสิ่งมีชีวิตและยังมีความส าคัญด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การตรวจ
สุขภาพผ่านทางเลือด และปัสสาวะ หรือแม้แต่บอกคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โดยการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนมี
หลายวิธี ส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทาง spectrometry ซึ่งใช้หลักการดูดกลืนแสงของสารละลาย และต้องใช้
เครื่องมือที่พกพาออกภาคสนามได้ยาก และไม่สามารถใช้กับสารที่มีตะกอนได้  โดยการวิเคราะห์โปรตีนด้วยเทคนิค 
spectrometry มักจะใช้วิธีการท าให้โปรตีนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสารเพื่อท าให้เกิดสีและวัดค่าการดูดกลืนแสง ดังนั้นคณะ
ผู้จัดท าจึงศึกษาการน าสารละลายโปรตีนท่ีเกิดสีมาใช้ในการวิเคราะห์ความเข้มข้นด้วยการถ่ายภาพ และน าภาพถ่ายดิจิทัล
ไปใช้ส าหรับการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายโปรตีน 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อศึกษาการใช้ภาพถ่ายดิจิทัลส าหรับการวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารละลายโปรตีนโดยใช้กล่องถ่ายภาพที่
ควบคุมแสง 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การศึกษาเริ่มจากการเตรียมกล่องการควบคุมแสงส าหรับถ่ายภาพที่มีขนาด 15x15x15 cm ซึ่งภายในกล่องติด

แถบไฟ LED เพื่อให้แสงสว่างภายในกล่อง และท าแท่นวางคิวเวตที่สามารถปรับต าแหน่งได้ ด้านบนของกล่องเจาะช่อง
ส าหรับน าคิวเวตเข้า – ออกจากกล่อง และเจาะรูด้านหน้ากล่องเพื่อท าเป็นช่องและติดเคสโทรศัพท์ส าหรับถ่ายภาพด้วย 
iPhone6 จากนั้นน้ าสารละลายโปรตีนมาตรฐานที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ เตรียมโดยใช้สารละลาย Human Albumin 
Serum 20% จากสภากาชาดไทยมาเจือจางให้มีความเข้มข้น 0.2 – 2.0 mg/mL ท าปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรตเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนสี แล้วน าไปใส่ในคิวเวต แล้วน าไปวางในกล่องควบคุมแสงเพื่อถ่ายภาพด้วย iPhone6 น าภาพถ่ายไป
วิเคราะห์ความเข้มแสงสีแดง เขียว และน้ าเงิน (RGB intensity) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป น าค่า RGB ไปสร้างกราฟ
มาตรฐานของสารละลายโปรตีนด้วย Microsoft Excel พร้อมสร้างสมการเส้นตรงเพื่อน าไปใช้ส าหรับการวิเคราะห์ความ
เข้มข้นของสารละลายโปรตีน 

 

 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการทดลอง a แสดงการเกิดสีของสารละลายโปรตีนกับสารละลายไบยูเรต  b การใช้กล่องส าหรับ

ถ่ายภาพ  c การน าภาพถ่ายดิจิทลัไปหาความเขม้แสง RGB และ d การสร้างกราฟของสารละลายโปรตีนมาตรฐาน 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ในการศึกษาระยะห่างระหว่างหลอดทดลองกับกล้องจะเห็นว่าเมื่อคิวเวตอยู่ใกล้กล้องท าให้กล้องไม่สามารถโฟกัส

ภาพได้ภาพที่ได้จึงไม่ชัดเจน ส่งผลให้คุณภาพของภาพถ่ายที่ได้ลดลงมีผลต่อการน าไปใช้ในการสร้างกราฟมาตรฐานของ
สารละลายโปรตีนและการน าไปใช้ และในการทดลองจึงเลือกใช้ระยะห่างระหว่างคิวเวตกับกล้องที่ 10 cm  เนื่องจากเป็น
ระยะที่ใกล้ที่สุดที่ไม่มีผลของเงาสะท้อนและโฟกัสภาพได้ชัดเจน ในส่วนของสีม่วงที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาของสารละลาย
โปรตีนมาตรฐานกับสารละลายไบยูเรตพบว่าเมื่อสารละลายโปรตีนที่มีความเข้มข้นมากขึ้นจะท าให้เกิดสีม่วงเข้มและมีค่า 
RGB ลดลงท าให้กราฟมาตรฐานมีความชันเป็นลบ จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสารละลายโปรตีนมาตรฐานกับค่าความ
เข้มสี RGB พบว่าสีเขียว (G) มีค่าความชันมากท่ีสุด เนื่องจากค่าความชันนั้นจะบอกถึงค่า Sensitivity ซึ่งเป็นค่าความไวใน
การตรวจวัด โดยสมการเส้นตรงของแสงสีเขียวคือ y = -33.621x + 136.74 (R2 = 0.9911) เมื่อ x คือความเข้มข้นของ
โปรตีน และ y คือค่าความเข้มแสงสีเขียว 

 

      
รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเขม้แสง RGB และความเข้มข้นของสารละลายโปรตนีมาตรฐาน 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถท าการวิเคราะห์ความเข้มข้นโปรตีนด้วยการถ่ายภาพได้ โดยใช้กล่อง

ควบคุมแสงส าหรับการถ่ายภาพ โดยให้ระยะห่างระหว่างคิวเวตและกล้องถ่ายภาพ 10 cm และจากการศึกษาการ
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยภาพถ่ายดิจิทัลพบว่าค่าของแสงที่เหมาะสมที่สุดในการวิเคราะห์คือ ค่า G หรือสีเขียว 
เนื่องจากมีค่า   R-squared และ ค่าความชันหรือ Sensitivity ที่สูง โดยมีสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ y = -33.621x + 
136.47 โดยที ่y คือค่าความเข้มของสีเขียว (G) และ x คือความเข้มข้นของสารละลายโปรตีน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของสารละลายโปรตีนในสารตัวอย่าง และสามารถพกพาออกไปใช้ภาคสนามได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
การวิเคราะห์ความเข้มข้นโปรตีน, ภาพถ่ายดิจิทัล, ดิจิทัลอิมเมจคลัเลอริเมตรี, ค่า RGB 
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CH-03 
 

การสังเคราะห์แมคโครโมเลกุลของลิกนินโมเลกุลต่้าจากผักตบชวากับน ้ามันเพื่อใช้เป็นวัสดุกันน ้า 
 

ก้องภพ เกื อสังข์, ธนภัทร ฤทธิจักร, ทัศน์ปองคุณ ดาราจร* 

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): Thatponkhun@benjama.ac.th 

 

[บทน า] 
ผักตบชวา (Water Hyacinth) มี ช่ือวิทยาศาสตร์คือ  Eichhornia crassipes (Mart.) Solms อยู่ ในวงศ์  

Pontederiaceae ผักตบชวาเป็นพืชที่ถูกกล่าวว่าเป็นวัชพืชน้ าที่ก่อให้ เกิดปัญหามากมายที่สุดในโลก ผักตบชวาเริ่ม 
แพร่กระจายไปในประเทศในเขตร้อนและกึ่งร้อนกว่า 50 ประเทศท่ัวทุกทวีป ซึ่งถือเป็นการท าลายระบบนิเวศในระยะยาว 
โดยผักตบชวาเป็นแหล่งลิกนินธรรมชาติแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งที่พบได้ง่าย และมีปริมาณมาก หากสามารถน าผักตบชวามา
ใช้ประโยชน์ได้ ก็จะถือว่าเป็นการช่วยจัดการปัญหาผักตบชวา 

ลิกนินเป็นพอลิเมอร  ์ทางชีวภาพท้าหน้าที่เป็นสารยึดติด เช่ือมเซลล  ูโลสกับเฮมิเซลลูโลสให้ติดกัน ภายในผนัง 
เซลล์โครงสร้างของลิกนินมีขนาดใหญ่และซ ับซ้อน จากการศึกษาพบว่าลิกนินประกอบด้วยมอนอเมอร ์ส าคัญ 3 ชนิด คือ 
p-coumaryl alcohol, coniferyl alcohol และ sinapyl alcohol ซึ่งมอนอเมอร์ทั้ง 3 ตัวจะถูกเช่ือมกันด้วยพันธะของ 
สายโซ่คาร์บอนและพันธะอีเทอร์  

น ้ามันพืช หรือ ไขมันพืช เป็นไขมันท ี่สกัดจากเมล็ดหรือจากส่วนอื่น ๆ ของพืช ไขมันพืชเป็นไตรกลีเซอไรด์แบบ 
ต่าง ๆ ที่ผสมกัน โดยในปัจจ ุบันนี ได้มีการคิดค้นชนิดของน ้ามันพืชขึ นมาหลายชนิดที่มีคุณสมบัติและองค์ประกอบที่ต่างกัน 
โดยทั่วไปค่าไอโอดีนของน ้ามันพืชจะเป็นดัชนีชี บอกถึงการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรซ์ได้มากหรือน้อย  ซึ่งสามารถได้เป็น 3 
ชนิด คือ น ้ามันชักแห้ง (Drying oil) น ้ามันชักกึ่งแห้ง (Semi Drying oil) และ น ้ามันไม่ชักแห ้ง (Non Drying oil) 
โดยในอุตสาหกรรมการท้าสารเคลือบกระดาษจะมีการเติมสารที่ ไม่ชอบน ้า (s iz ing agents) ส้าหรับกันน ้า  
สารพวกนี จะท้าให้มุมสัมผัสของหยดน ้าโตมาก  ท้าให้น ้าไม่สามารถเปียกเส้นใยและไม่สามารถซึมผ่านกระดาษ 
ดังนั นหากน้าผักตบชวามาสังเคราะห์แมคโครโมเลกุลของลิกนินมาผสมก  ับน ้ามันจะสามารถผลิตวัสดุกันน ้าที่มีคุณภาพ 
และสามารถก้าจัดปัญหาผักตบชวาได้อีกหนทางหนึ่ง 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื ่อศึกษาการสังเคราะห์แมคโครโมเลกุลระหว่างลิกนินโมเลกุลต่ ากับน้ ามันพืช ได้แก่ น้ ามันวอลนัท 

น้ ามันแมคาเดเมีย และน้ ามันงา โดยเปรียบเทียบหาชนิดของน้ ามันพืชที่มีคุณสมบัติความสามารถในการป้องกันน้ าได้ดี
เพื่อไปผลิตเป็นสารเคลือบที่ป้องกันน้ าได้ รวมถึงการน าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างวัสดุกันน้ า การจัดการ
ปัญหาผักตบชวา และการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผักตบชวา 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ตัวอย่างผักตบชวาจะถูกน ามาอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน น าไปสกัดลิกนิน (Delignification) ท าการสกัด

ผกัตบชวาในสภาวะที่เป็นกรดและด่างหลังจาก autoclave กรองกากของผักตบชวาออกก่อนตกตะกอนลิกนินด้วยน้ ากลั่น 
จากนั้น กรองลิกนินผ่านกระดาษกรอง Whatman No.1 ก่อนน าไปอบ กรองกากของผักตบชวาออกก่อนตกตะกอนลิกนิน 
โดยการปรับ pH จากนั้นกรองลิกนินผ่านกระดาษกรอง Whatman No.1 ก่อนน าไปอบและปั่นเหวี่ยง น าลิกนินที่สกัดได้
จากตัวอย่างผักตบชวาละลายลิกนินในอะซิโตน กวนสารละลายพร้อมลูกบด น าส่วนของเหลวที่ได้จากการกรองไปเข้า
เครื่องระเหยตัวท าละลายแบบสุญญากาศ จากนั้นละลายลิกนินโมเลกุลต่ า 1 กรัมในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
ผสมน้ ามันที่ต้องการทดสอบ ล้างน้ ามันที่ไม่ได้ท าปฏิกิรยาออกโดยใช้เพนเทน น าสารในช้ัน KOH ไประเหยน้ าออก ด้วย
เครื่องระเหยตัวท าละลายแบบสูญญากาศ ล้าง KOH และสิ่งตกค้างด้วยไดอะไลซิส (Dialysis) ท าซ้ าโดยเปลี่ยนชนิดน้ ามัน 
น าสารที่สังเคราะห์ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR, GPC, TGA และวิเคราะห์ค่ามุมสัมผัส 
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รูปที่ 1 การกรองกากผักตบชวาจากสารสกัดผักตบชวาสภาวะที่เปน็กรดและด่าง 

 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาการสังเคราะห์แมคโครโมเลกุลของลิกนินโมเลกุลต่้าจากผักตบชวา โดยพบว่าในขั นการสกัดลิกนิน 

ลิกนินจากตัวอย่างผ  ักตบชวาตกตะกอนได้ดีในสารละลายกรด CH3COOH : HCOOH : H2O (55:30:15 v/v/v) และ 
ในสารละลายด่าง NaOH 1% และท้าการปรับ pH ให้เท่ากับ 2 โดยใช้ H2SO4 โดยพบว่าเมื่อตกตะกอนล ิกนินในสภาวะที่ 
pH ต่้า จะได้ลิกนินในปร  ิมาณที่มาก เมื่อได้ลิกนิน คณะผู้จัดท้าจึงน้าลิกนินที่ได้มาท้าการทดลองต่อไปเพื่อสกัด 
เป็นลิกนินโมเลกุลต่้าตามวิธีข้างต้น ซึ่งลิกนินโมเลกุลต่้าจะเกิดปฏิกิริยาได้ไวกว่าลิกนินปกติ แล้วจึงน้าไปสังเคราะห์แมค 
โรโมเลกุลกับน ้ามันทั งสามชนิดอันประกอบด้วย น ้ามันวอลนัท น ้ามันแมคาเดเมีย และน ้ามันงา ซึ่งเป็นน ้ามันชักแห้ง 
(Drying oil) น ้ามันไม่ชักแห้ง (Non Drying oil) และน ้ามันชักกึ่งแห้ง (Semi Drying oil) ตามล้าดับ พบว่าแมคโคร 
โมเลกุลระหว่างของลิกนินกับน้ ามันวอลนัทมีสมบัติการป้องกันน้ ามากที่สุด เพราะเป็นชนิดของ Drying oil ซึ่ง Drying oil 
มีปริมาณพันธะที่ไม่สเถียรอยู่มาก เกิดฟิล์มได้ดี มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวต้าแหน่งเดียวที่มากแสดงว่ามีแรงตึงผิว มาก 
และมีค่าไอโอดีนท่ีสูง 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการสังเคราะห์แมคโครโมเลกุลของลิกนินโมเลกุลต่้าจากผักตบชวากับน ้ามันพืชเพื่อใช้เป็นวัสดุกันน ้า โดย 

สังเคราะห์แมคโครโมเลกุลระหว่างล  ิกนินโมเลกุลต่้ากับน ้ามันพืช ได้แก่ น ้ามันวอลนัท น ้ามันแมคาเดเมีย และน ้ามันงา 
โดยพบว่าแมคโครโมเลกุลระหว่างของลิกนินกับน ้ามันวอลนัทมีสมบัติการป้องกันน ้ามากที่สุด และสามารถน้าไปใช้สร้าง 
วัสดุกันน ้าได้จริง 
 

[ค าส าคัญ]  
ลิกนิน, ผักตบชวา, แมคโครโมเลกลุ, น ้ามันพืช 
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CH-04 
 

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

 

สุชัญญา เรืองรัมย์, โชติกา สีนวนจันทร์, พัฒน์นรี ประชาติ, เตชิต พันชนะ*, อานุชิต ตุ้มจงกล 

 

โรงเรียนแสนสุข จังหวัดบุรรีัมย ์
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): tontaechit@gmail.com 

 

[บทน า] 
ไบโอดีเซลเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ ามันที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ไบโอดีเซลจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งมี
กระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบมาจากน้ ามันพืช ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดที่หมุนเวียนสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ราคาน้ ามัน
พืชที่เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลนั้นมีราคาที่ค่อนข้างแพง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตจึงได้น าน้ ามัน
พืชจากโรงอาหารของโรงเรียนที่ผ่านการใช้งานแล้วจากการท าอาหารกลางวันมาใช้ในการผลิตไบโอดีเซล  

โครงงานนี้จึงเลือกใช้น้ ามันพืชใช้กับตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการผลิตไบโอดีเซล โดยใช้
กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน ซึ่งน้ ามันพืชใช้แล้วที่สามารถหาได้ง่ายภายในโรงเรียนคือน้ ามันพืชใช้แล้วจากการ
ท าอาหารกลางวันซึ่งเหมาะกับการน ามาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในระดับเล็กหรือระดับกลาง รวมถึงการศึกษาการผลิต   
ไบโอดีเซลเพื่อที่จะน าไปเผยแพร่แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตไบโอดีเซลเพื่อที่จะน ามาใช้งานเองได้ นอกจากนี้ยัง
เป็นการช่วยลดการใช้พลังงานในยามขาดแคลนและเป็นการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อ
น าไปสู่การใช้งานจริง 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
วัตถุดิบ น้ ามันพืชใช้แล้ว โซเดียมไฮดรอกไซด์ เมทานอล  
สภาวะที่ใช้ในการทดลอง อุณหภูมิที่ใช้ในการท าปฏิกิริยา 60 °C เวลาที่ใช้ในการท าปฏิกิริยา 60 นาที ปริมาณ

ของตัวเร่งปฏิกิริยา (NaOH ) ที่แตกต่างกัน คือ 4, 6, 8 กรัม ปริมาตรของเมทานอลที่แตกต่างกัน คือ 75 , 100, 125  
มิลลิลิตร และปริมาตรของน้ ามันคือ 500 มิลลิลิตร  

น ามาท าการทดลองโดยท าปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันระหว่างน้ ามันพืชใช้แล้ว กับโซเดียมไฮดรอกไซด์
ปริมาณ 4, 6, 8 กรัม โดยใช้ปริมาตรของเมทานอล 5, 100, 125  มิลลิลิตร และ ปริมาตรของน้ ามันคือ 500 มิลลิลิตร ที่
อุณหภูมิในการท าปฏิกิริยา 60 °C และเวลาในการท าปฏิกิริยา 60 นาที เก็บตัวอย่างเมื่อเข้าสู่สภาวะคงตัว คือ เมื่อท า
ปฏิกิริยาไปแล้ว 60 นาที วิเคราะห์หาผลได้ของไบโอดีเซลและปริมาณสบู่ น าไบโอดีเซลที่ได้ไปทดลองใช้กับเครื่องยนต์
การเกษตร 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองผลิตไบโอดีเซลตามอัตราส่วนต่าง ๆ 
ปริมาตร

น้ ามัน (ml) 
ปริมาตร 

เมทานอล (ml) 
ปริมาณโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ (g) 

ปริมาตรสารผสม 
(ml) 

ผลได้ของ 
ไบโอดีเซล (ml) 

ปริมาณ
สบู่ (ml) 

ผลการใช้
ทดลองงาน 

500 

75 
4 575 350 225 ใช้ไม่ได ้
6 575 100 475 ใช้ไม่ได ้
8 575 75 500 ใช้ไม่ได ้

100 
4 600 400 200 ใช้ได้ 
6 600 125 475 ใช้ได้ 
8 600 100 500 ใช้ไม่ได ้

125 
4 625 550 75 ใช้ไม่ได ้
6 625 400 225 ใช้ไม่ได ้
8 625 175 450 ใช้ไม่ได ้

 

จากตารางที่ 1 ผลการทดลองผลิตไบโอดีเซลตามอัตราส่วนต่างๆ พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาตรของเมทานอลจะท าให้
ผลได้ของไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น แต่ท าให้ไบโอดีเซลที่ได้ใช้งานจริงไม่ได้ และเมื่อเพิ่มปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์จะท าให้
ผลได้ของไบโอดีเซลลดลง ถ้าปริมาตรของเมทานอลและโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่สัมพันธ์กัน ไบโอดีเซลที่ได้จะใช้งานไม่ได้  
ดังนั้น อัตราส่วนของปริมาตรน้ ามันต่อเมทานอลต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ส่งผลให้ไบโอดีเซลใช้งานได้คือ 500:100:4 และ 
500:100:6 แต่ในอัตรส่วน 500:100:4 ให้ผลได้ของไบโอดีเซลที่ 400 มิลลิตร จึงเหมาะสมต่อการใช้งานมากกว่า 

[สรุปผลการทดลอง] 
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารที่สามารถหาซื้อได้

ง่ายตามท้องตลาดและใช้น้ ามันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้วซึ่งมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ า เหมาะแก่การผลิตใช้งานได้เองในชุมชน 
ซึ่งจากการทดลองตามโครงงานนี้ พบว่าค่าผลได้ของไบโอดีเซลสูงสุดอยู่ที่ 400 มิลลิลิตร และจากการทดลองใช้งานจริงกับ
เครื่องยนต์การเกษตร พบว่าสามารถใช้งานได้จริง ดังนั้นอัตราส่วนในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้วโดยใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมคือ 500:100:4 
 

[ค าส าคัญ]  
ไบโอดีเซล, ทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั, โซเดียมไฮดรอกไซด ์
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CH-05 
 

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ าของไฮโดรเจลจากแป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด  
และแป้งข้าวเหนียว เพื่อการเจริญเติบโตของดอกบานชื่น 

 

ณัฐนิชา อรรคชัย*, ค ามณี มีพันธ,์ มลิวัลย์ เลาหสูต, แคทลียา โมทะจิตร 

 

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 32612@klws.ac.th 

 

[บทน า] 
เกษตรกรไทยประสบปัญหาสภาวะที่ดินขาดแคลนน้ าหรือดินแห้ง สภาวะที่แร่ธาตุในดินขาดแคลน ซึ่งส่งผล

กระทบให้พืชขาดน้ าและแร่ธาตุ ท าให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่เกษตรกรต้องการ ซึ่งไฮโดรเจลเป็นวัสดุพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ าหรอื
ดูดซับน้ าได้มาก จึงได้น าไฮโดรเจลมาใช้เป็นตัวดูดซับน้ าในการปลูกพืช ในงานนี้ได้ท าการศึกษาการสังเคราะห์ไฮโดรเจล 
จากแป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด และแป้งข้าวเหนียว ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปผสมกับดินแล้วน าไปใช้ในการปลูกดอกบานช่ืนต่อไป 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ าของไฮโดรเจลจากแป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด และแป้งข้าวเหนียวที่มีผล

ต่อการเจริญเติบโตของดอกบานช่ืน 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการศึกษาการสังเคราะห์ไฮโดรเจลจากแป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด และแป้งข้าวเหนียว 

อัตราส่วนโดยมวลระหว่าง แป้ง : บอแรกซ์ คือ 1:05 1:1 และ 1:1.5 ที่อุณหภูมิ 100 ºC เป็นเวลา 10, 20 และ 30 นาที 
แล้วน าไปศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ าของไฮโดรเจลที่ท าจากแป้งข้าวโพด และแป้งข้าวเหนียวเป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง และน าไฮโดรเจลไปพิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้างด้วยเทคนิค FTIR Spectrophotometry เทียบกับสาร
มาตราฐานของแป้งทั้ง 3 ชนิด และบอแรกซ์ จากนั้นน าไฮโดรเจลที่สังเคราะห์ไปศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของดอก
บานช่ืนในสภาวะขาดน้ าที่ใช้ดินปลูกท่ีผสมไฮโดรเจลจากแป้งข้าวเหนียว และไม่ผสมไฮโดรเจลจากแป้งข้าวเหนียวในเวลา 
7 วัน (รูปที่ 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงลักษณะต้นบานช่ืนในสภาวะขาดน้ าที่ใช้ดินปลูกท่ีผสมไฮโดรเจล และไม่ผสมไฮโดรเจลจากแป้งข้าวเหนียว 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ าของไฮโดรเจลจากแป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด และแป้ง

ข้าวเหนียวเพื่อการเจริญเติบโตของดอกบานช่ืน พบว่าไฮโดรเจลจากแป้งข้าวโพดที่อัตราส่วน 1:1 และไฮโดรเจลจากแป้ง
ข้าวเหนียวที่อัตราส่วน 1:1.5 มีคุณสมบัติความเป็นไฮโดรเจลมากที่สุด มีลักษณะกึ่งแข็ง มีความหนืดสูง และยืดหยุ่น  

ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงงานจึงเลือกไฮโดรเจลจากแป้งข้าวโพด และแป้งความเหนียวมาทดสอบประสิทธิภาพการ
ดูดซับน้ า เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่า ไฮโดรเจลจากแป้งข้าวเหนียวในอัตราส่วน 1: 1.5 มีค่าร้อยละการดูดซับน้ าสูงกว่า
ไฮโดรเจลจากแป้งข้าวโพด คณะผู้จัดท าโครงงานจึงใช้ไฮโดรเจลจากแป้งข้าวเหนียวมาใช้เป็นไฮโดรเจลส าหรับปลูกดอก
บานช่ืน ซึ่งดอกบานช่ืนท่ีปลูกด้วยดินผสมไฮโดรเจลจากแป้งข้าวเหนียวจะเหี่ยวแห้งน้อยกว่าต้นบานช่ืนท่ีปลูกด้วยดินท่ีไม่
ผสมไฮโดรเจล (รูปที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ตารางแสดงลักษณะและประสิทธิภาพการดดูซึมน้ าของไฮโดรเจลแป้งข้าวเหนียว 
 
[สรุปผลการทดลอง] 

จากการศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ าของไฮโดรเจลจากแป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด และแป้ง
ข้าวเหนียวเพื่อการเจริญเติบโตของดอกบานช่ืน พบว่า ไฮโดรเจลแป้งข้าวเหนียว อัตราส่วน 1:1.5 เวลา 30 นาที มี
คุณสมบัติความเป็นเจลมากที่สุด มีการดูดซับน้ าสูงถึง 81% และดอกบานช่ืนที่ปลูกด้วยดินผสมไฮโดรเจลจากแป้งข้าว
เหนียวเหี่ยวเฉาน้อยกว่าต้นบานช่ืนที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ผสมไฮโดรเจล ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการปลูกพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ได้ในอนาคต 
 

[ค าส าคัญ]  
ไฮโดรเจล, สารบอแรกซ์, แป้งข้าวเหนียว, ต้นบานช่ืน 
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CH-06 
 

การศึกษาประสิทธิภาพช้อนชีวภาพจากเกล็ดปลานิล 
 

วงศธร จ้าปาทอง, พิชามญช์ุ กระต่ายทอง, น ้าทิพย์ กรีฉวี, มณฑติา สาสนะ* 

 

โรงเรียนกา้แพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก้าแพงเพชร 
  *E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): Sasana.monthita@gmail.com 

 

[บทน า] 
พลาสติกมีคุณสมบัติยากต่อการสลายตัวและเสื่อมสภาพ ท าให้ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกคงอยู่ใน

สภาพแวดล้อมได้เป็นเวลานานและก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติก จึงมีการศึกษาค้นคว้าวัสดุชีวภาพย่อยสลายได้ง่ายมา
ทดแทนเกล็ดปลาเป็นของเหลือทิ้งที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ มีความทนทานตกไม่แตกและมีความยืดหยุ่นดัดงอได้ และมี
คุณสมบัติเชิงกลคล้ายพลาสติก ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะน าเกล็ดปลามาใช้ในการท าช้อนเพื่อน าไปทดแทนช้อน
พลาสติกและช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบัน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสร้างช้อนจากเกล็ดปลานิลและศึกษาความหนาแน่นของตัวอย่างเกล็ดปลาที่มีวัสดุประสานและไม่มีวัสดุ

ประสาน ทดสอบประสิทธิภาพการคงทนต่อก าลังดัดและก าลังอัดของตัวอย่างเกล็ดปลาที่มีวัสดุประสานและไม่มีวัสดุ
ประสานและประสิทธิภาพการคงทนต่อการซึมน้ า และการคงสภาพของช้อนจากเกล็ดปลานิล 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
เตรียมเกล็ดปลานิลท าโดยเเช่ในสารละลาย HCl 1 M NaOH 2 M ล้างด้วยน้ าสะอาดจนค่า pH เป็นกลางจากนัน้ 

น ามาแช่ในเอทานอล 95% เพื่อก าจัดสี ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม แบบมีและไม่มีวัสดุประสาน ได้แก่ แป้งข้าวโพด แป้งข้าว
เจ้า แป้งมันส าปะหลังและแป้งข้าวเหนียว น าเกล็ดปลากับแป้งทีละชนิดไปผสมกับเอทานอล แคลเซียมคาร์บอเนต        
กลีเซอรอล เจลาติน แล้วน าไปอบ จากนั้นน าไปทดสอบกับเครื่อง universal testing machine น าไปค านวณหาความ
หนาแน่น ก าลังอัด ก าลังดัด เลือกแป้งที่มีผลดีที่สุด คือ แป้งข้าวโพด แป้งมันส าปะหลัง น ามาขึ้นรูปเป็นช้อนโดยมีส่วนผสม
เหมือนกับทรงสี่เหลี่ยม น าช้อนที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพการคงทนต่อการซึมน้ าและการคงสภาพ  

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาความหนาแน่นของตัวอย่างเกล็ดปลาที่มีและไม่มีวัสดุประสาน พบว่าตัวอย่างเกล็ดปลาที่มีวัสดุประสาน

มีความหนาแน่น ความคงทนต่อก าลังอัดและก าลังดัดมากกว่าตัวอย่างเกล็ดปลาที่ไม่มีวัสดุประสาน การสร้างช้อนจาก
เกล็ดปลานิล (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 การขึ นรูปช้อนจากเกลด็ปลานลิ 

การขึ นรูปช้อนจากเกล็ดปลานิล ภาพ ลักษณะช้อนจากเกล็ดปลานิล 

1.  การขึ นรูปโดยไม่มีวัสดุประสาน         
1.1ช้อนจากเกล็ดปลานิล 

 

เกล็ดปลานิลติดกันเป็นรูปช้อน 
มีการเรียงตัวสลับและทับซ้อนกัน และมีน ้าหนักเบา 

2.  การขึ นรูปโดยมีวัสดุประสาน                       
2.1 ช้อนจากเกล็ดปลานิลท่ีใช้แป้ง 
มันส้าปะหลังเป็นวัสดุประสาน 

 

มีความแข็งแรง มีผิวสัมผัสท่ีเรียบเนียน 

2.2 ช้อนจากเกล็ดปลานิลท่ีใช้แป้ง 
ข้าวโพดเป็นวัสดุประสาน 

 

มีความแข็งแรงมีผิวสัมผัสท่ีเรียบเนียนกว่าช้อนท่ีใช้ 
แป้งมันส้าปะหลังเป็นวัสดุประสาน 
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การทดสอบประสิทธิภาพการคงทนต่อการซึมน้ าและการคงสภาพของช้อนจากเกล็ดปลานิล พบว่าเกล็ดปลาที่มี
วัสดุประสานไม่พบการซึมออกของน้ าทุกช่วงอุณหภูมิและช้อนที่มีวัสดุประสานเป็นแป้งข้าวโพดมีความคงสภาพมากกว่า
แป้งมันส าปะหลัง เนื่องจากมีค่าความขุ่นน้อยกว่าการน าเกล็ดปลานิลมาล้างด้วยน้ าสะอาด จากนั้นน าไปแช่สารละลาย 
HCl เพื่อก าจัด Ca2+ และโลหะเจือปนอื่น ๆ จากนั้นแช่ด้วยสารละลาย NaOH เพื่อก าจัดเมลานินที่ติดบริเวณเกล็ดปลา 
แล้วน ามาแช่ด้วยเอทานอลเพื่อก าจัดเม็ดสีอื่น ๆ ออก จะได้เกล็ดปลาที่มีลักษณะนิ่มเหมาะแก่การขึ้นรูปช้อน พื้นผิวของ
เกล็ดปลาหลังท าความสะอาดยังมีหมู่ฟังก์ชันหมู่ acetamide ซึ่งช่วยในการเช่ือมการติดกันระหว่างเกล็ดปลา ท าให้
เกล็ดปลาที่ยึดติดเป็นช้ินเดียวกัน ช้อนจากเกล็ดปลานิลที่มีวัสดุประสานเป็นพลาสติกไซเซอร์ ท าให้เป็นวัสดุประสานยึดติด
เกล็ดปลาในรูปของช้อนได้ ช้อนจากเกล็ดปลานิลที่ได้จะมีลักษณะแข็งแรง โดยช้อนใช้วัสดุประสานเป็นแป้งข้าวโพดจะมี
ความเรียบเนียนมากกว่า เนื่องจากแป้งข้าวโพดเกิดกระบวนการ retrogradation คือการจัดเรียงตัวใหม่ของอะไมโลสได้ดี
กว่า ท าให้ได้ผิวที่เรียบเนียนกว่าแป้งมันส าปะหลัง และพบว่าช้อนที่มีวัสดุประสานเป็นแป้งมันส าปะหลังมีการซึมน้ าที่
มากกว่าแป้งข้าวโพด เนื่องจากแป้งข้าวโพดมีอะไมโลสร้อยละ 28 ขณะที่แป้งมันส าปะหลัง ร้อยละ 17 ซึ่งอะไมโลสมีสมบตัิ
ไม่ละลายน้ า ท าให้โครงสร้างภายในร่างแหมีความแข็งแรง 

[สรุปผลการทดลอง] 
การสร้างช้อนและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคงทนต่อการซึมน้ าและการคงสภาพของช้อนจากเกล็ดปลานิล 

สรุปได้ว่าการสร้างช้อนจากเกล็ดปลานิลโดยมีแป้งข้าวโพดเป็นวัสดุประสานจะท าให้ช้อนมีคุณสมบัติที่ดีโดยมีผิวเรียบเนียน
มีความแข็งแรงมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีและมีการคงสภาพของช้อนที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ 
 

[ค าส าคัญ]  
ช้อน, เกล็ดปลานลิ, แป้งข้าวโพด 
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CH-07 
 

ถุงเพาะช าบอนสีจากใบก้ามปูเสริมด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ 
 

คเณศ จลุยก*, สลัยลา คาวิจิตร, มณีโชตริส สายคุม้, ชมทิศา ขันภกัดี 
 

1โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): Chomtisa.k@deebuk.ac.th 

 

[บทน า] 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงเพาะช าบอนสีจากไปก้ามปูเสริมนาโนซิงค์ออกไซด์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

กระบวนการท าถุงเพาะช าบอนสีจากวัสดุธรรมชาติ ศึกษาใบพืชที่เหมาะสมในการท าถุงเพาะช าบอนสีเสริมด้วยนาโนซิงค์ 
ออกไซด์โดยแบ่งการทดลองดังนี้ การหาตัวประสานที่เหมาะสมในการท าถุงเพาะช าบอนสี ตัวประสานที่น ามาทดลองคือ
โชน หยวกกล้วยและแป้งมันส าปะหลังและหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของตัวประสานแล้วน ามาทดสอบหาแรงกดและแรงดึง
รวมทั้งเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า แล้วท าการทดลองหาใบพืชที่เหมาะสมในการท าถุงเพาะช าบอนสีคือใบมะขาม ใบก้ามปู
และใบทองหลางโดยการหาค่า pH ของใบพืช หาความคงทนต่อแรงกดและแรงดึง เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ าของถุงเพาะช า
บอนสีจากใบพืชแต่ละชนิดและสังเกตการเจริญเติบโตของบอนสีโดยวัดจากความสูงของล าต้นและความกว้างยาวของใบ
บอนสีที่ปลูกด้วยถุงเพาะช าบอนสีจากใบพืชแต่ละชนิด  และน าถุงเพราะช าบอนสีไปชุบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์แล้วน าไป
ทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเช้ือรา ผลการศึกษาพบว่าตัวประสานที่เหมาะสมคือหยวกกล้วยปริมาณ 75 กรัมท าให้ถุงเพาะ
ช ามีความคงทนต่อแรงกดและแรงดึง รวมทั้งเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ ามากที่สุดใบก้ามปูเหมาะส าหรับน ามาท าถุงเพาะช า
บอนสีมากท่ีสุดเพราะช่วยเพิ่มความคงทนต่อแรงกดและแรงดึงรวมทั้งเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ าของถุงเพาะช าบอนสีได้ และ
ช่วยให้บอนสีเจริญเติบโตดีที่สุดและถุงเพาะช าจากใบก้ามปูเสริมนาโนซิงค์ออกไซด์สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราของบอนสี
ได้ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษากระบวนการท าถุงเพาะช าบอนสีจากวัสดุธรรมชาติ ศึกษาใบพืชที่เหมาะสมในการท าถุงเพาะช าบอนสี

และศึกษาคุณภาพของถุงเพาะช าบอนสีเสริมด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ศึกษากระบวนการท าถุงเพาะช าบอนสจีากวัสดุธรรมชาติ  
ศึกษาตัวประสานที่เหมาะสมโดยช่ังกาบมะพร้าว 100 กรัม โชน 50 กรัมผสมกันในภาชนะแล้วเติมสารสะลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด ์1.5 โมลาร์ 500 มิลลิลิตร และเติมน้ า 500 มิลลิลิตร น าไปต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
1 ช่ัวโมง แล้วน าไปล้างด้วยน้ าเปล่าน ากากที่ได้ใส่แม่พิมพ์ อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

ท าการทดลองเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตัวประสานจากโชนเป็นหยวกกล้วยและแป้งมันตามล าดับ น าถุงเพาะช าท่ีได้
ไปทดสอบความคงทนต่อแรงดึงด้วย Data logger และ Dual-Range Force Sensor และทดสอบการดูดซึมน้ า เมื่อได้ตัว
ประสานที่เหมาะสมคือหยวกกล้วยแล้วท าการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของหยวกกล้วยคือ 100 กรัม  75 กรัม 50 กรัม
และ 25 กรัม แล้วน าไปทดสอบความคงทนต่อแรงดึงและทดสอบการดูดซึมน้ า                                                                                                                     

ศึกษาใบพืชที่เหมาะสมในการท าถุงเพาะช าบอนสี 
น าใบมะขาม ใบก้ามปู และใบทองหลางมาปั่นให้ละเอียดแล้วช่ังอย่างละ 15 กรัม ใส่บีกเกอร์เติมน้ า 100 

มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ 30 นาทีกรองใบพืชออก น ามาทดสอบ ค่า pH บันทึกผล แล้วท าถุงเพาะช าบอนสีตามข้อ1 โดยท าถุง
เพาะช าบอนสีจากใบมะขาม ใบก้ามปู และใบทองหลาง โดยใส่ใบพืชปั่นละเอียด 50 กรัม น าถุงเพาะช าที่ได้ไปใช้ปลูกหัว
บอนสีศึกษาการเจริญเติบโตทุก 5 วัน โดยวัดความสูงของล าต้น วัดขนาดใบ และสังเกตสีของใบ 

ศึกษาคุณภาพของถุงเพาะช าบอนสีจากใบก้ามปูเสริมด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ 
น าถุงเพาะช าบอนสีจากใบก้ามปูมาแช่ในสารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์เข้มข้น 3 โมลาร์ เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง แล้ว

น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น าถุงเพาะช าท่ีได้ไปวางในที่ที่มีความช้ืนสูง สังเกตการเกิดเช้ือ
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ราทุก 5 วัน เป็นเวลา 2 เดือน และน าถุงเพาะช าบอนสีจากใบก้ามปูเสริมด้านนาโนซิงค์ออกไซด์ไปปลูกหัวบอนสี สังเกต
การเจริญเติบโตและการเกิดเช้ือราของหัวบอนทุก 5 วัน เป็นเวลา 1 เดือน 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาพบว่าหยวกกล้วย 75 กรัมเป็นตัวประสานที่ดีที่สุดในการท าถุงเพาะช าบอนสีโดยมีความคงทนต่อ

แรงดึงเท่ากับ 2.280 นิวตัน ค่าความคงทนต่อแรงกดเท่ากับ 3.546 นิวตัน และมีเปอร์เซ็นการดูดซึมน้ า 529.41% และเมื่อ
ศึกษาใบพืชที่เหมาะสมในการท าถุงเพาะช าบอนสีพบว่าใบก้ามปูมีความเป็นกรดน้อยที่สุด  มีค่า pH เท่ากับ 6.13 และถุง
เพาะช าบอนสีจากใบก้ามปูมีความคงทนต่อแรงดึงและแรงกดมากที่สุด โดยมีค่าความคงทนต่อแรงดึงและแรงกดเท่ากับ 
2.870 และ 4.240 นิวตัน ตามล าดับ และมีเปอร์เซ็นการดูดซึมน้ ามากที่สุดเท่ากับ 595.64% และจากการศึกษาการ
เจริญเติบโตของบอนสีที่เพาะด้วยถุงเพาะช าบอนสีจากใบมะขาม ใบก้ามปู และใบทองหลาง เป็นเวลา 1 เดือนพบว่าถุง
เพาะช าบอนสีจากใบก้ามปูท าให้บอนสีมีความสูงของล าต้นมากท่ีสุดเท่ากับ 8.8 เซนติเมตร และท าให้ใบมีความแข็งแรงมีสี
สวยงามโดยมีขนาดความกว้างของใบเท่ากับ 5.2 เซนติเมตร และความยาวของใบเท่ากับ 6.2 เซนติเมตร ดังนั้นใบก้ามปูจึง
เหมาะสมที่สุดในการน ามาท าถุงเพาะช าบอนสีเพราะช่วยในการดูดซึมน้ าและท าให้บอนสีเจริญเติบโตได้ดทีี่สุด เนื่องจากใบ
ก้ามปูมีแร่ธาตุไนโตรเจนสูง ช่วยดูดซึมน้ าได้ดี และเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน 

 จากการทดลองท าถุงเพาะช าบอนสีจากใบก้ามปูเสริมด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์พบว่าถุงเพาะช าที่ชุบนาโนซิงค์ออก
ไซด์ช่วยในการยับยั้งการเกิดเชื้อราที่ถุงเพาะช าได้ และเมื่อน าไปใช้ปลูกบอนสีพบว่าสามารถยับยั้งการเกิดเช้ือราบริเวณหัว
และรากบอนสีได้ 

[สรุปผลการทดลอง] 
หยวกกล้วยเป็นตัวประสานที่เหมาะสมที่สุดในการท าถุงเพาะช าบอนสี ใบก้ามปูเหมาะสมที่สุดในการน ามาท าถุง

เพาะช าบอนสี ท าให้บอนสีเจริญเติบโตดีมีความแข็งแรง และใบสวยงาม และถุงเพาะช าบอนสีเสริมด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์
สามารถป้องกันการเกิดเช้ือราของบอนสีได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
ถุงเพาะช า, นาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO), Data Logger, Dual-Range Force Sensor                                                                                                                      
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CH-08 
 

การศึกษาสารสกัดจากต้นกระดูกไก่ขาว (Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K.Schum) 
 

ศิรินทร์ขวัญ แสนบุญศริิ, นฤนาถ ทายดี, สุชานาฏ ลั่นเต้ง, ปิยะศักดิ ์ลั่นเต้ง*, กรรณิการ์ ลั่นเต้ง 

 

โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง                                                                                  
 *E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): ticpiyasak@gmail.com 

 

[บทน า] 
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกซึ่งปัจจุบัน ยังคงมียอดผู้ป่วยสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานหากไม่ได้รับการดูแลรกัษาที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย ได้แก่ จอตา
ผิดปกติจากเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ และที่ส าคัญเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าขาและส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ท าให้แผลเน่าเปื่อยและเกิดการลุกลามอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยอาจจะต้องเสียอวัยวะเหล่านั้นไป สมุนไพรหลายชนิดมี
สรรพคุณในการรักษาแผล จากการสอบถามข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน พบว่ามี
สมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาแผลคนเป็นโรคเบาหวาน และหนึ่งในนั้นคือ ต้นกระดูกไก่ขาว ทาง
ผู้จัดท าโครงงานจึงมีความสนใจศึกษาสารสกัดจากต้นกระดูกไก่ขาว เพื่อศึกษาชนิดของสารที่พบในต้นกระดูกขาว 
เปรียบเทียบปริมาณสารสกัดที่ได้จากสว่นของราก ล าต้น และใบ จากการสกัดโดยการใช้น้ าและเอทานอลเป็นตัวท าละลาย 
และศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาชนิดของกลุ่มสารสกัดที่น่าจะได้จากต้นกระดูกไก่ขาว เปรียบเทียบปริมาณสารสกัดที่ได้จากส่วนของ

ราก ล าต้น และใบของต้นกระดูกไก่ขาว เปรียบเทียบปริมาณสารสกัดที่ได้จากต้นกระดูกไก่ขาว เมื่อใช้น้ าและเอทานอลเปน็
ตัวท าละลาย และศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ท่ีท าให้เกิดแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ศึกษาชนิดของกลุ่มสารที่สกัดจากต้นกระดูกไก่ขาว (ราก ล าต้น และใบ) 
น าส่วนที่ต้องการสกัดของต้นกระดูกไก่ขาวล้างท าความสะอาด สับเป็นช้ิน และน าไปบดจ านวน 10 กรัม ช่ัง

น้ าหนักส่วนท่ีต้องการศึกษาของต้นกระดูกไก่ขาวที่บดเรียบร้อยแล้วจ านวน 1 กรัม และเติมน้ า 10 มิลลิลิตร จ านวน 4 ชุด 
ลงในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร น าไปต้มในอ่างความร้อนเป็นเวลา 5 นาที น าสารสกัดที่ได้แต่ละบีกเกอร์มากรอง และ
แบ่งใส่หลอดทดลองจ านวน 2 ชุดปริมาณเท่า ๆ กัน น าสารที่สกัดได้มาทดสอบสาร Phenolic Saponin Alkaloid และ 
Flavonoid 

 การทดสอบประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดแผลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 เตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือโดยใช้ Beef extract 3 กรัม Peptone 5 กรัม และ น้ ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร น าสารละลาย

ต่าง ๆ ละลายในน้ ากลั่น คนให้เข้ากันโดยใช้ความร้อน ปรับค่า pH ให้เท่ากับ 7 โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 
0.1 นอร์มอล เตรียม Nutrient agar ใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกับ NB เติมผงวุ้น 15 กรัม ต้มที่อุณหภูมิ 97-100 องศา
เซลเซียส คนด้วยแท่งแก้ว ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต ของเช้ือจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิด แผลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดสอบสารสกัดในต้นกระดูกไก่ขาว พบว่า สาร Phenolic Saponin และ Flavonoid สามารถพบได้ทั้ง

ราก ล าต้น และใบ แต่สาร Alkaloid พบได้ในราก และล าต้น ไม่พบในใบ (รูปที่ 1) 
 

 

รูปที่ 1 การทดสอบสารสกัดในต้นกระดูกไก่ขาวในราก ล้าต้น และใบ 
 

 

รูปที่ 2 ผลการทดสอบสารตา่ง ๆ ด้วยน ้าและเอทานอล 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในแผลผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า เส้นผ่าน 
ศูนย์กลางของบริเวณยับยั งเชื อ (clear zone) ได้ค่าเฉลี่ยเป็น 0.95 และ 1.24 เซนติเมตร 

[สรุปผลการทดลอง] 
สารสกัดที่พบในต้นกระดูกไก่ ได้แก่ สาร Phenolic Saponin Alkaloid และ Flavonoid ซึ่งสามารถพบได้ทั้ง

ราก ล าต้น และใบ แต่สาร Alkaloid พบได้ในราก และล าต้น แต่ไม่พบในใบ สาร Saponin และ Alkaloid ในรากต้น
กระดูกไก่สกัดด้วยเอทานอลจะได้ปริมาณสารมากกว่าสกัดด้วยน้ าซึ่งสารสกัดจากต้นกระดูกไก่ขาว มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในแผลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
ต้นกระดูกไก่ขาว, การยับยั้งเช้ือ, โรคเบาหวาน, การสกดัสาร 
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CH-09 
 

การศึกษาและการเปรียบเทียบถ่านอัดแท่งชีวมวล 
 

จานัตตา สานิง*, ฮาวานี อัลมาตร, ฮุสนา อินตาปา, วลีรตีน์ ไชยเทพ 

 

            โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์  จังหวัดสตูล                                                                                                                    
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): silatur.38@gmail.com 

 

[บทน า] 
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ในการท าชีวมวลเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ประโยชน์

ต่อไป เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของถ่านอัดแท่งชีวมวล และเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการติดไฟของถ่านอัดแท่งชีวมวล จากการศึกษาประสิทธิภาพการให้ความร้อน และระยะเวลาในการติดไฟ
ของถ่านอัดแท่งจากชีวมวล แต่ละชนิดโดยมีถ่านอัดแห่งจากไม้ยางพาราเป็นตัวควบคุม พบว่าถ่านอัดแท่งจากเปลือกหมาก 
มีประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และมีระยะเวลาในการติดไฟนานที่สุด ซึ่งนานกว่าตัวควบคุม รองลงมาคือเปลือก
มะพร้าวที่ให้ความร้อนเร็วและสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไป 25 นาที พบว่าอุณหภูมิจะลดลงและคงที่ ระยะเวลาใกล้เคียงกับตัว
ควบคุม รองลงมาคือเปลือกขนุน และเปลือกกล้วย ซึ่งให้อุณหภูมิต่ าและระยะเวลาในการติดไฟน้อยที่สุด จากสภาพ
ปัจจุบันในเรื่องของการใช้เช้ือเพลิงนั้น มีการน าเช้ือเพลิงจ านวนมากหลากหลายชนิด ส่วนหน่ึงนั้นก็คือถ่าน ที่ทุกครัวเรือน
จะมีไว้ใช้ในการประกอบอาหารปิ้งย่าง ซึ่งถ่านท่ัวไปที่ทุกคนคุ้นชินในการใช้คือถ่านท่ีผลิตมาจากไม้ซึ่งจะต้องตัดมาเพื่อผลิต
เป็นถ่าน สถานการณ์โลกในปัจจุบันตอนนี้คือโลกก าลงัเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งการตัดไม้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีก่อให้เกิดภาวะโลก
ร้อนได้ จากการส ารวจวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ก็พบว่ามีเศษชีวมวลหลากหลายชนิดที่เป็นเศษเหลือใช้เช่น 
เปลือกมะพร้าว เปลือกหมาก เปลือกกล้วย เปลือกขนุน จากการศึกษางานวิจัยการผลิตเช้ือเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุ      
ชีวมวล (ลักษมี และคณะ, 2557) พบว่าเศษวัสดุชีวมวลที่เหลือใช้สามารถน ามาผลิตเป็นเช้ือเพลิงอัดแท่งได้ การศึกษาใน
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษชีวมวลทดแทนจากถ่านที่ผลิตจากไม้และเพื่อที่จะเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการให้ความร้อน และระยะเวลาในการติดไฟของถ่านอัดแท่งแต่ละชนิด 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ในการท าชีวมวลเหลือใช้มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งเพื่อใช้ประโยชน์ ศึกษาและเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของถ่านอัดแท่งชีวมวล และท าการเปรียบเทียบระยะเวลาในการติดไฟของถ่านอัดแท่ง  
ชีวมวล 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพการให้ความร้อน ระยะเวลาในการตดิไฟ ของถ่านอัดแท่งจากชีวมวล 

ชนิดของถ่าน 
ประสิทธิภาพในการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส) 

ระยะเวลาในการติดไฟ(นาที) 
5 นาที 10 นาที 15 นาที 20 นาที 25 นาที 

ตัวควบคุม 
(ไม้ยางพารา) 

35 43 62 78 82 60 

เปลือกมะพร้าว 54 72 76 77 70 60 
เปลือกหมาก 36 43 52 56 62 1 ช่ัวโมง 20 นาที 
เปลือกขนุน 34 42 49 54 64 58 
เปลือกกล้วย 34 39 40 40 39 28 

จากตารางการศึกษาประสิทธิภาพการให้ความร้อน และระยะเวลาในการติดไฟของถ่านอัดแท่งจากชีวมวล แต่ละ
ชนิดโดยมีถ่านอัดแห่งจากไม้ยางพาราเป็นตัวควบคุม พบว่าถ่านอัดแท่งจากเปลือกหมาก มีประสิทธิภาพในการให้ความ
ร้อน และมีระยะเวลาในการติดไฟนานที่สุด ซึ่งนานกว่าตัวควบคุม รองลงมาคือเปลือกมะพร้าวที่ให้ความร้อนเร็วและสูง 
แต่เมื่อเวลาผ่านไป 25 นาที พบว่าอุณหภูมิจะลดลงและคงที่ระยะเวลาใกล้เคียงกับตัวควบคุม รองลงมาคือเปลือกขนุน 
และเปลือกกล้วย ซึ่งให้อุณหภูมิต่ าและระยะเวลาในการติดไฟน้อยท่ีสุด 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการทดลองการศึกษาและเปรียบเทียบถ่านอัดแท่งจากชีวมวล สรุปได้ว่าถ่านอัดแท่งจากเปลือกหมากมี

ประสิทธิภาพในการให้ความร้อนและระยะเวลาในการติดไฟนานท่ีสุด 
 

[ค าส าคัญ]  
ถ่านอัดแท่ง, วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น, พลังงานชีวมวล 
 

 
 

  



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 103 

CH-11 
 

การพัฒนาต้นแบบชุดทดสอบเชิงสีชนิดใหม่ส าหรับไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA   
 

กุลพัชร ชนาน้า1, คุณัชญ์ คงทอง1, ปกิตตา เกรยีงเกษม1, วันเสด็จ เจริญรมัย์2*, เกียรติภมูิ รอดพันธ์1* 

 

            1โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 
2ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด (IBST) ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวิภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 

จังหวัดปทุมธาน ี
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): kungbtram@gmail.com, 

kiattipoom.rod@mwit.ac.th 
 

[บทน า] 
โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจากการแพร่กระจายของไวรัสหรือแบคทีเรียนั้นเป็นอันตราย เนื่องจากสามารถส่งผลให้

ผู้ที่ติดเช้ือเกิดอาการป่วย บางโรคท าให้เกิดอาการรุนแรง และอาจถึงขั้นเสียชีวิต ตัวอย่างเช่น เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือ 
โคโรนาไวรัส 2019 ท่ียังคงระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก หนึ่งในวิธีการเฝ้าระวัง ตลอดจนป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
คือ การตรวจวินิจฉัยที่มีความรวดเร็วแม่นย า ในปัจจุบันนี้ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับความนิยม 
แม่นย า และน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ Polymerase Chain Reaction หรือ PCR ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีตรวจหาสารพันธุกรรมของ
เชื้อก่อโรค และต่อมาได้มีการพัฒนา Loop-mediated Isothermal Amplification หรือ LAMP ซึ่งสามารถท าได้ง่ายกวา่
การท า PCR ที่มีการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ทางคณะผู้จัดท าจึงคิดจะน าวิธี RT-LAMP มาพัฒนาต่อให้สามารถ
น าไปใช้ในการตรวจโรคแบบภาคสนามได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่การน าแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งมีการแพร่ระบาดในมนุษย์มาทดลอง
นั้นมีความเสี่ยงที่คณะผู้จัดท าจะติดเช้ือเองอย่างมาก จึงได้เลือกเช้ือที่มีการแพร่ระบาดเฉพาะในกลุ่มปลานิลและปลา
ทับทิม นั่นคือ Tilapia Lake Virus หรือ TiLV  มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุดตรวจ LAMP ภาคสนามแทน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาชุดตรวจโรคด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีอย่างง่าย ซึ่งอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าโดยใช้ pH-sensitive dye 

ที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นตัวบ่งช้ีปฏิกิริยา และสร้างต้นแบบชุดตรวจภาคสนาม ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ตรวจโรคติดเชื้อได้
หลากหลายเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
โครงงานนี้เริ่มจาก การเตรียมตัวอย่างและสกัด RNA จากปลานิลที่ติดเช้ือ TiLV จึงเตรียมสารละลาย RNA ที่มี

ความเข้มข้นของ เช้ือ TiLV ที่ 105, 104, 103, 102, 10, 1 และ 0.1 ส าเนา/ ไมโครลิตร (copy/µl) เพื่อใช้ในการทดลอง
ต่อไปในส่วนที่สองคือพัฒนา pH-sensitive dye ส าหรับใช้ในปฏิกิริยา colorimetric LAMP โดยเริ่มจากการน าอินดิเคเตอร์ 
ชนิดต่าง ๆ มาท า color profile เพื่อดูสีที่ค่า pH ต่าง ๆ (รูปที่ 1) จากนั้นเลือกผสมสีที่สนใจเพื่อสร้างเฉดสีใหม่แล้วน าไป
ผสมกับน้ ายา LAMP (ที่มี primers ส าหรับตรวจ TiLV) แล้วเติมตัวอย่างบวก (TiLV) และตัวอย่างลบ (น้ ากลั่น) แล้วบ่มที่ 
63 0C 45 นาที (Kampeera et al., 2020) จากนั้นเลือกสีที่สามารถแยกผลบวก และลบ ได้อย่างชัดเจนเพื่อใช้งานต่อไป 
ในส่วนที่สาม คือ การทดสอบความจ าเพาะ (specificity) ของเทคนิค โดยใช้เช้ือโรคอื่น ๆ ที่พบในปลาเป็น template 
ตามด้วยการหาปริมาณเช้ือ TiLV ที่น้อยที่สุด ที่สามารถตรวจได้ (sensitivity) แล้วทดสอบต่อกับตัวอย่างจริง (blind 
samples) (RNA ที่สกัดจากปลานิล 75 ตัว) แล้วเทียบผลกับวิธี RT-PCR (gold standard) (Dong et al., 2017) และใน
ส่วนสุดท้ายคือการเอา prototype ที่ได้ไปลองประยุกต์ใช้ในการตรวจโรคอื่น ๆ เช่น วัณโรค  (TB) โควิด-19 โรค 
phytoplasma ในอ้อย และโรคเกล็ดหลุด (SDDV) ในปลา โดยเปลี่ยนแค่ตัว primer ที่จ าเพาะกับโรคที่ต้องการตรวจโดย
ที่องค์ประกอบอ่ืนของน้ ายา LAMP ยังคงเดิม   
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ชุดตรวจเชิงสีที่พัฒนาขึ้นสามารถแยกผลบวก (ติดเช้ือ TiLV) (สีเขียว) ออกจากผลลบ (ปลอดเชื้อ) (สีน้ าเงิน) อย่าง

ชัดเจน มีความจ าเพาะสูง เนื่องจากไม่ให้ผลบวกปลอมกับเช้ืออื่น ๆ  (รูปที่ 2) สามารถตรวจ TiLV น้อยที่สุดได้ถึง 10 
อนุภาค/ ปฏิกิริยา (copy/ reaction) ซึ่งสูงกว่าเทคนิค RT-PCR มาตรฐานถึง 10 เท่า (รูปที่ 3) ในการทดสอบกับตัวอย่าง
จริง 75 ตัว พบว่าให้ค่าความแม่นย าในการตรวจตัวอย่างปลอดเช้ือและตัวอย่างติดเช้ือ และความน่าเช่ือถือโดยรวม คือ 
94.12% 97.56% และ 96.00% ตามล าดับ  

จากการทดลองเปลี่ยน primers เพื่อตรวจโรคอื่น ๆ พบว่า สามารถตรวจได้เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าชุดตรวจ
ต้นแบบที่นี้มีศักยภาพในการน าไปประยุกต์ใช้ตรวจโรคติดเช้ือได้หลากหลาย เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคตได้ และขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาชุดตรวจภาคสนาม 

 

 
รูปที่ 1 การท า color profile   รูปที ่2 ผลการทดสอบ Specificity   รูปที่ 3 ผลการทดสอบ Sensitivity  

 รูปที่ 4 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Colorimetric LAMP ในการตรวจโรคอื่น ๆ 

[สรุปผลการทดลอง] 
ชุดตรวจ LAMP เชิงสี เพื่อตรวจสอบการแพร่ระบาดของเช้ือและรับมือกับโรคอุบัติใหม่ ทางคณะผู้จัดท าได้

ด าเนินการส่วนของการออกแบบ optimal condition ของชุดทดสอบเรียบร้อยแล้ว และก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาชุดตรวจ
ภาคสนามของ LAMP เชิงสีส าหรับใช้ตรวจการติดเช้ือ TiLV ในกลุ่มปลานิลและปลาทับทิม ซึ่งคาดว่าจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการตรวจโรคติดเช่ือท่ีเกิดจากไวรัสทั้งชนิด DNA และ RNA อื่น ๆ หรือโรคอุบัติใหม่ได้ต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
Tilapia Lake Virus (TiLV) disease, Reverse Transcription-Loop-mediated Isothermal Amplification  
(RT-LAMP), pH-sensitive dye 
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CH-12 
 

การพัฒนาผงเรืองแสงจากเปลือกส้มโอเพื่อใช้ในการตรวจลายนิ้วมือแฝง 
 

ณฐัดนัย ศักดาภิพาณิชย์1*, ธนนันท์ สังข์ประเสริฐ1, ชิสา เพชรขจี1, ดวงแข ศรีคุณ1, เกรียงศักดิ์ ส่งศรโีรจน์2  
 

1โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม  
2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรงุเทพมหานคร  

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): natdanai.sak_g30@mwit.ac.th  
 

[บทน า] 
เปลือกส้มโอเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่พบมากโดยเฉพาะในจังหวัดนครปฐม งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะน า

เปลือกส้มโอมาเพิ่มมูลค่าโดยการใช้สารชีวโมเลกุลในเปลือกส้มโอเป็นสารตั้งต้นมาสังเคราะห์คาร์บอนดอทซึ่งเป็นวัสดุ
ขนาดนาโนที่มีคุณสมบัติการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ และน าคาร์บอนดอทที่ได้มาพัฒนาเป็นผงเรืองแสงส าหรับตรวจหา
ลายนิ้วมือแฝง คาร์บอนดอทสามารถสังเคราะห์ได้จากสารอินทรีย์ทั้งที่เป็นสารอินทรีย์โมเลกุลเล็กและสารชีวโมเลกุลหรือ
พอลิเมอร์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้ความร้อนในเตาเผา การใช้หม้อนึ่งไอน้ า การใช้คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น 
งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์คาร์บอนดอทจากเปลือกส้มโอโดยการย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ และสังเคราะห์ผงเรืองแสง
ฟลูออเรสเซนต์จากสารผสมของซิลิกาเจลและสารละลายคาร์บอนดอท 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสังเคราะห์คาร์บอนดอทจากเปลือกส้มโอโดยใช้ไมโครเวฟและพัฒนาผงคาร์บอนดอทผสมซิลิกาเจลส าหรับ

ตรวจหาลายนิ้วมือแฝง 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การสังเคราะห์ผงซิลิกาเจลผสมคาร์บอนดอทท าได้โดยผสมเปลือกส้มโอที่แห้งและบดละเอียด 0.5  g ในน้ า 10 

mL น าไปให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟในระบบปิด (Speedwave, Berghof, Germany) ที่อุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 10 
นาที เมื่อกรองตะกอนออกจะได้สารละลายสีน้ าตาลอ่อนท่ีมีการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ น าสารละลายที่ได้ 5 mL ผสมกับ
ซิลิกาเจลขนาดอนุภาค 70-230 mesh ปริมาณ 2 g (Merck, Germany) แล้วให้ความร้อนจนซิลิกาเจลแห้งสนิท มี
ลักษณะเป็นผงละเอียด ไม่จับเป็นก้อน  

การทดสอบการใช้ผงซิลิกาเจลผสมคาร์บอนดอทในการหาลายนิ้วมือแฝง ท าได้โดยท าลายพิมพ์แว็กซ์ด้วยตรายาง
รูปการ์ตูนบนแผ่นพลาสติก จากนั้นโปรยผงซิลิกาเจลลงบนบริเวณเหนือลายพิมพ์ ถ่ายภาพใต้แสงปกติและแสงยูวีความยาว
คลื่น 365 nm วิเคราะห์ความคมชัดของลายนิ้วมือโดยใช้โปรแกรม ImageJ และชุดค าสั่งเฉพาะส าหรับการนับจ านวน
ลักษณะเฉพาะแบบเส้นส้อม (Bifurcation) 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
สารละลายที่ได้จากการย่อยเปลือกส้มโอด้วยคลื่นไมโครเวฟมีคุณสมบัติการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์สีเขียวแสดง

ถึงการเกิดคาร์บอนดอท สารผสมของซิลิกาเจลและสารละลายคาร์บอนดอทมีลักษณะเป็นผงสีเหลืองและคงคุณสมบัติการ
เรืองแสงฟลูออเรสเซนต์เมื่อกระตุ้นด้วยแสงยูวี การทดสอบการใช้ซิลิกาเจลในการหาลายพิมพ์แว็กซ์พบว่า ภายใต้แสงปกติ
ภาพที่ได้จากการใช้ซิลิกาเจลและซิลิกาเจลผสมคาร์บอนดอทมีความคมชัดใกล้เคียงกัน เมื่อฉายแสงยูวีซิลิกาเจลจะมีการ
สะท้อนแสงบางส่วนแต่ไม่เรืองแสงท าให้เห็นลายพิมพ์ท่ีไม่คมชัด แต่ซิลิกาเจลผสมคาร์บอนดอทมีคุณสมบัติการเรืองแสงจงึ
ให้ภาพถ่ายใต้แสงยูวีที่คมชัดมากกว่าการถ่ายภาพใต้แสงปกติ (รูปที่ 1) การประเมินความคมชัดของภาพด้วยโปรแกรม 
ImageJ ท าได้โดยการแปลงภาพถ่ายให้เป็นภาพลายเส้นจากนั้นวิเคราะห์จ านวนลักษณะเฉพาะแบบเส้นส้อมที่ตรวจพบใน
ภาพ (รูปที่ 2) ผลการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม ImageJ ให้ข้อมูลสอดคล้องกับการสังเกตด้วยตาเปล่า ภาพที่ได้จากซิลิกาเจล
ผสมคาร์บอนดอทใต้แสงยูวีมีจ านวนเส้นส้อมที่ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบมากที่สุด ส่วนภาพถ่ายที่มีความคมชัดน้อยลงจะมี
การตรวจพบลักษณะเส้นส้อมมากกว่าหรือน้อยกว่าภาพต้นแบบ 
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รูปที่ 1 การหาลายพมิพ์แว็กซ์โดยใช้ซิลิกาเจลและซลิิกาเจลผสมคารบ์อนดอท 

 

 
รูปที่ 2 การวิเคราะห์เอกลักษณ์เฉพาะแบบเส้นส้อม (Bifurcation) โดยชุดค าสั่งในโปรแกรม ImageJ 

 
[สรุปผลการทดลอง] 

งานวิจัยนี้สามารถสังเคราะห์สารละลายคาร์บอนดอทที่มีการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์จากวัตถุดิบตั้งต้นคือ  
เปลือกส้มโอโดยวิธีการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ การผสมซิลิกาเจลกับสารละลายคาร์บอนดอทให้ผงเรืองแสง   
ฟลูออเรสเซนต์ ผลการศึกษาเบื้องต้นโดยใช้ภาพพิมพ์ตรายางแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการพัฒนาซิลิกาเจลผสม
คาร์บอนดอทเพื่อใช้ในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง ทั้งนี้ผงฟลูออเรสเซนต์ที่สังเคราะห์ได้ยังมีการเรืองแสงค่อนข้างต่ า จึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาสภาวะการย่อยเปลือกส้มโอด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ให้สารละลายคาร์บอนดอทที่มีประสิทธิภาพการ
เรืองแสงสูงขึ้น รวมถึงการศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของซิลิกาเจลและสารละลายคาร์บอนดอทในข้ันตอนการสังเคราะห์
ผงฟลูออเรสเซนต์ และการพัฒนาชุดค าสั่งในโปรแกรม ImageJ ที่สามารถลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือเพิ่มเติมจาก
ลักษณะเส้นส้อม 
 

[ค าส าคัญ]  
เปลือกสม้โอ, คาร์บอนดอท, ลายนิ้วมือแฝง 
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CH-13 
 

การพัฒนาสูตรสมูทตี้ส าหรับผู้สูงอายุจากผลไม้และไมโครกรีนโดยพิจารณาจากความสามารถ 
ในการต้านอนุมูลอิสระและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 

ภาสวี ล้อศรีพัฒน์1*, จาฏุพัจน์ จารุโภคาวัฒน์1, จริัชญา เพชรประสทิธ์ิ1, ณุจุฑา ธรรมสุเมธ1, สิรริัตน์ พานิช2 

 

            1 โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร  

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): passavee.los_g30@mwit.ac.th 
 

[บทน า] 
เนื่องจากเมื่อคนมีอายุมากขึ้นร่างกายจะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระลดลง ประกอบกับปัญหาเรื่องการเคี้ยวและ

การกลืนอาหารของผู้สูงอายุท าให้ไม่สามารถรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระได ้ผู้สูงอายุส่วนใหญจ่งึ
ได้รับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ คณะผู้จัดท าจึงสนใจแก้ปัญหานี้
ด้วยการพัฒนาสูตรสมูทตี้ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีรสชาติที่ดีส าหรับผู้สูงอายุ โดยเลือกส่วนผสมของสมูทตี้
จากไมโครกรีนและผลไม้จ านวน 10 ชนิด ซึ่งได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในสูตรสมูทตี้โดยใช้การทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส (Sensory test) และท าการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด (Total Phenolic Content: 
TPC) ซึ่งเป็นหน่ึงในตัวบ่งช้ีถึงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Folin-Ciocalteu assay 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาสูตรสมูทตี้จากไมโครกรีนและผลไม้ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงและและมีรสชาติดีส าหรับ

ผู้สูงอาย ุ

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 7-9 คน ท าการทดสอบ sensory test 

ของสมูทตี้ที่ท าจากไมโครกรีนและผลไม้แต่ละชนิด จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ ผักเคล บรอกโคลี กรีนโอ๊ค ผักบุ้ง ผักโขมแดง 
กล้วย มะม่วง ส้มโอ ลูกหม่อน และฝรั่ง ซึ่งผู้ร่วมวิจัยจะชิมสมูทตี้แต่ละสูตรแล้วให้คะแนนความพึงพอใจด้วยการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสตั้งแต่ 1-5 คะแนน โดยประเมินในแง่ของรสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติหลังการชิม ลักษณะ
ภายนอก และความพึงพอใจโดยรวม และน าสมูทตี้ไปทดลองหา TPC ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu assay เมื่อได้คะแนน
ความพึงพอใจและค่า TPC มาแล้วจะเลือกไมโครกรีนและผลไม้ที่มีคะแนนความพึงพอใจและปริมาณ TPC สูงมาเป็น
ส่วนผสมในการพัฒนาสูตรสมูทตี้ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงและและมีรสชาติดี   

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการประเมินความพึงพอใจโดยการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัพบว่าสมูทตี้ผลไม้ทุกชนิด (รูปที่ 1ก) มี

คะแนนประเมินเฉลี่ยสูงกว่าสมูทตีไ้มโครกรีน (รูปที่ 1ข) โดยสมูทตีม้ะม่วงและกล้วยมีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมสูง และ
จากการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu assay พบว่าสมูทตีผ้ลไม้มีคา่ TPC เฉลี่ย
สูงกว่าสมูทตีไ้มโครกรีน (รูปที่ 2) และผลไม้ที่มีค่า TPC สูงสองล าดบัแรก คือ สมูทตี้ลูกหม่อนและฝรัง่ โดยมีค่า TPC เท่ากับ 
24.7 และ 17.6 mg GAE/1 mL smoothie ตามล าดับ แตเ่นื่องจากสมูทตีฝ้รั่งได้คะแนนความพึงพอใจสูงกว่าสมูทตีลู้ก
หม่อนเกือบทุกด้าน ดังนั้นผู้วิจัยจงึเลือกมะม่วง กล้วย ซึ่งมคีะแนนความพึงพอใจสูง และฝรั่ง ซึ่งมคี่า TPC สูง มาเป็น
ส่วนผสมในการพัฒนาสูตรสมูทตี้ จ านวน 2 สูตร โดยสูตรที่ 1 ประกอบด้วยกล้วย 70 g : มะม่วง 65 g : ฝรั่ง 65 g : น ้า 100 
g และสูตรที่ 2 ประกอบด้วยกล้วย 100 g : มะม่วง 100 g : น ้า 100 g ซึ่งท้ังสองสูตรมีคะแนนประเมินความพึงพอใจใน
ระดับสูงในทุกด้าน (รูปที่ 3) 
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รูปที่ 1 แสดงผลทดสอบคณุภาพทางประสาทสัมผัสของสมูทตี้ (ก.) ผลไม้ (ข.) ไมโครกรีน 

 

 

 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
ในงานนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาสูตรสมูทตี้ที่มปีริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระสูงและมีรสชาติดเีหมาะส าหรับผูสู้งอายุ จ านวน 

2 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ประกอบด้วยกล้วย มะม่วง ฝรั่ง และน้ า และสูตรที่ 2 ประกอบด้วยกล้วย มะม่วง และน้ า โดยการ
เลือกส่วนผสมในสมูทตี้พิจารณาจากส่วนผสมที่มีคะแนนความพึงพอใจจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูง ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าสมูทตี้ทั้งสองสูตรนี้จะสามารถท าเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาด้านการเคี้ยวหรือกลืนอาหารจนท าให้ได้รับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระไม่
เพียงพอได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
สารตา้นอนุมูลอสิระ, ไมโครกรีน, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด (Total Phenolic 
Content: TPC) 
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รูปที่ 2 แสดงค่าสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด 
(TPC) ของสมูทตี ไมโครกรีนและผลไม ้

 

รูปที่ 3 แสดงผลทดสอบคณุภาพทาง 
ประสาทสัมผัสของสตูรที่ 1และสตูรที่ 2 
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CH-14 
 

Fruit-Long: แผ่นดูดซับเอทิลีนจากดินเหนียวนาโนและนาโนเซลลูโลสเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ 
 

กวิสรา รุจิประภากร1*, ลักษิกา หงส์ฟ่องฟ้า1, พิชญุตม์ ลือปิยะพาณชิย์1, ณุจุฑา ธรรมสเุมธ1, จิรดา สงิขรรัตน์2, 
ชิตชไม โอวาทฬารพร3 

 
1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ จังหวัดปทุมธานี 
3ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): s6207978@mwit.ac.th 
 

[บทน า] 
ผลไม้เป็นแหล่งวิตามินและเกลือแร่ที่จ าเป็นต่อร่างกาย คนส่วนใหญ่จึงนิยมบริโภคผลไม้ แต่ด้วยระยะเวลาการ

ขนส่งและเก็บรักษาท่ีนานก่อนผู้บริโภคจะได้รับท าให้ผลไม้เน่าเสียและเกิดเป็นขยะอินทรีย์ปริมาณมาก ในปัจจุบันมีวิธีการ
ยืดอายุผลไม้อยู่หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการใช้ตัวดูดซับเอทิลีน ซึ่งเป็นแก๊สที่ผลิตขึ้นจากผลไม้และท าให้ผลไม้สกุ โดยหนึ่งใน
ตัวดูดซับเอทิลีนท่ีนิยมใช้ ได้แก่ ด่างทับทิม ซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเมื่อน าไปดูดซับเอทิลีนแล้วจะเกิดการเปลี่ยน
สีท าให้ผู้บริโภคกังวลเรื่องความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ตัวดูดซับเอทิลีนจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีรูปร่างสวยงาม แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกลับท าให้ประสิทธิภาพในการดูดซับได้
ไม่ดีเท่ากับการใช้สารเคมีหรือโลหะหนัก ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงสนใจที่จะพัฒนาวัสดุดูดซับเอทิลีนที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูดซับแต่ยังคงปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยได้ศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับที่ท ามาจากกระดาษ
คราฟท์เคลือบดินเหนียวนาโนและนาโนเซลลูโลสจากกากใบชาในอัตราส่วนต่าง ๆ รวมถึงศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับ
แผ่นดูดซับ ซึ่งได้แนวคิดของรูปแบบแผ่นดูดซับมาจากแผ่นดูดซับของบริษัท IT's Fresh และศึกษาการยืดอายุการเก็บ
รักษามะเขือเทศพันธุ์ลูกท้อ (Lycopersicon esculentum Mill.) จากการใช้แผ่นดูดซับที่พัฒนาขึ้น 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาแผ่นดูดซับเอทิลีนที่ท ามาจากกระดาษคราฟท์เคลือบดินเหนียวนาโนร่วมกับนาโนเซลลูโลสจากกาก   

ใบชา 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
โครงงานนี้ได้พัฒนาแผ่นดูดซับเอทิลีนจากกระดาษคราฟท์เคลือบดินเหนียวนาโนและนาโนเซลลูโลส โดย

สังเคราะห์  นาโนเซลลูโลสจากกากใบชาและดินเหนียวนาโนจากแร่ดนิเหนียวเบนโทไนต ์จากนั้นพัฒนาวัสดุดูดซับเอทิลีนที่
ท ามาจากกระดาษคราฟท์เคลือบด้วยดินเหนียวนาโน 0 , 10, 20, 40 และ 60 mg ในสารละลาย Polyvinyl Alcohol 
(PVA) และสารผสม PVA กับนาโนเซลลูโลส เพื่อทดสอบหาวัสดุดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สสงูที่สุด โดยใช้การ
ทดสอบการดูดซับแก๊สไอโอดีนซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับเบื้องต้น แล้วน าวัสดุดูดซับที่ได้ไป
ทดสอบหารูปแบบแผ่นดูดซับโดยน าถุงเย็นและกล่องนมมาประกบเช่นเดียวกับแผ่นดูดซับของบริษัท IT's Fresh ดังรูปที่ 1 
เพราะคาดว่าจะช่วยกันไม่ให้ไอน้ าเข้ามารบกวนการดูดซับแก๊สซึ่งจะท าให้สามารถดูดซับเอทิลีนได้มากขึ้น สุดท้ายน าแผ่น
ดูดซับเอทิลีนท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สสูงที่สุดไปทดสอบความสามารถในการยืดอายุผลไม้ 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงภาพรูปแบบแผ่นดูดซับท่ีได้
ต้นแบบมาจากบริษัท IT’s Fresh 

รูปท่ี 2 แสดงขั้นตอนการพัฒนาแผ่นดูดซับเอทิลีนจากกระดาษคราฟท์
เคลือบดินเหนียวนาโนและนาโนเซลลูโลส 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สของแผ่นดูดซับเอทิลีนจากดินเหนียวนาโนและนาโนเซลลูโลสพบว่านาโน

เซลลูโลสที่สังเคราะห์ได้จากกากใบชามีขนาดความกว้างอยู่ที่ 8.23 nm และดินเหนียวนาโนที่สังเคราะห์จากแร่ดินเหนียว
เบนโทไนต์มีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 780-1423 nm จากการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สเบื้องต้น พบว่ากระดาษ
คราฟท์หน้าขาวหลังขาวเคลือบด้วยดินเหนียวนาโน 60 mg และ 10%w/v PVA ในนาโนเซลลูโลสเข้มข้น 6.67 mg/ml 
สามารถดูดซับแก๊สไอโอดีนได้มากท่ีสุดถึง 424.60 mg/g น้ าหนักสารเคลือบ ส าหรับการทดสอบหารูปแบบแผ่นดูดซับที่ดี
ที่สุดโดยน าถุงเย็นและกล่องนมมาประกบเป็น 3 ช้ันเช่นเดียวกับแผ่นดูดซับของบริษัท IT's Fresh พบว่าถุงเย็นและกล่อง
นมท าให้ประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สไอโอดีนลดลง แผ่นดูดซับที่พัฒนาขึ้นจึงมีเพียงวัสดุดูดซับเพียงช้ันเดียว สุดท้ายเมื่อ
น าแผ่นดูดซับไปยืดอายุผลไม้โดยใช้มะเขือเทศพันธุ์ลูกท้อเป็นผลไม้ตัวอย่างในการศึกษาจากการเปรียบเทียบสีมะเขือเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันเป็นเวลา 7 วัน ด้วยแอปพลิเคชัน Colorimeter พบว่า มะเขือเทศที่ถูกเก็บรักษาในกล่องที่มี
แผ่นดูดซับสุกช้ากว่ามะเขือเทศในกล่องที่ไม่มีแผ่นดูดซับ 

 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงสีที่เปลี่ยนไปของมะเขือเทศท่ีเก็บรักษาในกล่องวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 7 (จากซ้ายไปขวา) 
(a) มะเขือเทศท่ีถูกเก็บรักษาในกล่องที่ไม่มีแผ่นดูดซับ (b) มะเขือเทศท่ีถูกเก็บรักษาในกล่องที่มีแผ่นดูดซับ 

[สรุปผลการทดลอง] 
โครงงานนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับเอทิลีนเพื่อยืดอายุผลไม้จากแผ่นดูดซับที่ท ามาจากกระดาษคราฟท์

เคลือบดินเหนียวนาโนและนาโนเซลลูโลส จากการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สเบื้องต้นโดยใช้ไอโอดีนพบว่า
กระดาษคราฟท์หน้าขาวหลังขาวที่เคลือบด้วยดินเหนียวนาโน 60 mg ใน 10%w/v PVA ในนาโนเซลลูโลสเข้มข้น 6.67 
mg/ml สามารถดูดซับแก๊สไอโอดีนได้มากที่สุด และเมื่อน าแผ่นดูดซับมาใช้ยืดอายุผลไม้แล้ว พบว่าแผ่นดูดซับที่พัฒนาขึ้น
มาสามารถยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศพันธุ์ลูกท้อ (Lycopersicon esculentum Mill.) ได้ส าเร็จ 
 

[ค าส าคัญ]  
แผ่นดูดซับเอทิลีน, นาโนเซลลูโลส, ดินเหนียวนาโน, การยืดอายุผลไม้, บรรจภุัณฑ์อาหาร 
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CH-15 
 

การพัฒนาแผ่นกระดาษเคลือบพอลีไดอะเซทีลีนและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโซ่ยาวส าหรับใช้ 
บ่งบอกระยะเวลาและอุณหภูมิการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 

 

อาชาไนย  ยกสมบตัิ1*, ณษพนธ ์ พิฑูรมานิต1, ภรูิช หลิมพัฒนวงศ์1, ดวงแข ศรีคุณ1, สัมฤทธ์ิ วัชรสินธุ์2 

 
1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): archanai.yok_g30@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
ปัจจุบันมีการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การเปลี่ยนสี

เมื่อผลิตภัณฑ์เกิดการเสื่อมสภาพ งานวิจัยนี้ศึกษาพัฒนาเซนเซอร์ชนิดกระดาษที่สามารถแสดงผลการเปลี่ยนสีตาม
อุณหภูมิและเวลาการเก็บรักษา ส่วนของเซนเซอร์ท าจากแผ่นกระดาษเคลือบด้วยพอลิไดอะเซทิลีน (polydiacetylene, 
PDA) ซึ่งมีสมบัติการเปลี่ยนสีจากสีน้ าเงินเป็นสีแดงเมื่อถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า คือ อุณหภูมิและ สารอินทรีย์ ส่วนของ
สารอินทรีย์ที่เป็นสิ่งเร้าท าจากแผ่นกระดาษชุบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโซ่ยาว (long chain hydrocarbon, LHC) ที่มี
สถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องและเป็นของแข็งที่อุณหภูมิต่ า 2 ชนิดได้แก่ กรดโอเลอิก และน้ ามันมะพร้าว ซึ่งมีจุด
หลอมเหลวท่ี 13 °C และ 24 °C ตามล าดับ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาคุณสมบัติการเปลี่ยนสีของแผ่นกระดาษที่เคลือบด้วยพอลิไดอะเซทิลีน (PDA) และ สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนโซ่ยาว (LHC) เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
เตรียมแผ่นกระดาษเคลือบ PDA โดยหยดสารละลาย 1% w/v ของ 10, 12- pentacosadiynoic acid ใน 2-

propanol ปริมาตร 5 μL ลงบนกระดาษกรอง ท้ิงไว้ให้แห้งเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง แล้วน าไปฉายแสง UV ความยาวคลื่น 254 
nm เป็นเวลา 2 นาที จนเกิดเป็นสีน้ าเงิน เตรียมแผ่นกระดาษชุบ LHC โดยน ากรดโอเลอิก หรือน้ ามันมะพร้าว 250 μL 
หยดลงบนแผ่นกระดาษกรองที่ตัดเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 mm ที่วางอยู่บนแผ่นพลาสติกแข็ง น าไปเก็บท่ีช่องแช่
แข็งเพื่อให้น้ ามันกลายเป็นไข ประกอบชุดการทดลองโดยวางแผ่นกระดาษกรองเคลือบ PDA ทับลงบนแผ่นกระดาษกรอง
ชุบ LHC แล้วปิดทับด้วยสติกเกอร์ใส น าชุดการทดลอง PDA:กรดโอเลอิก และ PDA:น้ ามันมะพร้าว ไปเก็บท่ีช่องแช่แข็ง 
 (-6 °C) ช่องกลางของตู้เย็น (9°C) และ อุณหภูมิห้อง (25 – 30 °C) เก็บข้อมูลโดยการถ่ายภาพที่เวลา 0, 5, 10, 30, 60 
นาที และเมื่อเวลาผ่านไป 6, 24, 48 ช่ัวโมง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของ PDA โดยการวัดค่าเฉดสีหรือค่า Hue (H) ใน
ระบบสีแบบ HSB โดยใช้โปรแกรม ImageJ  เนื่องจากสีแดงในระบบ HSB มีค่า H อยู่สองช่วงคือ 0-31 และ 225-255 
ดังนั้นจึงต้องมีการ rotate color space เพื่อให้ค่าสีแดงไม่คร่อมอยู่ระหว่างค่าต่ าสุดและสูงสุดของสเกลการวัดโดยการ
ติดตั้ง color inspector plugin เพิ่มในโปรแกรม ImageJ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ช่วงอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนสีของกระดาษเคลือบ PDA:LHC มีความสัมพันธ์กับจุดหลอมเหลวของ LHC โดยชุด

การทดลอง PDA:กรดโอเลอิก เกิดการเปลี่ยนสีเร็วกว่า PDA:น้ ามันมะพร้าว ที่อุณหภูมิเดียวกัน สอดคล้องกับสมมติฐาน
การเปลี่ยนสีของ PDA ที่เกิดจากการแทรกตัวของโมเลกุล LHC เมื่ออยู่ในสถานะของเหลวเข้าในสายพอลิเมอร์ ท าให้
โครงสร้างพอลิเมอร์ที่มีความไม่เป็นระเบียบมากขึ้น การรบกวนระบบคอนจูเกตในสายพอลิเมอร์มีผลต่อค่าการดูดกลืนแสง 
กล่าวคือการเกิด hypsochromic shift ท าให้สีที่มองเห็นเปลี่ยนสีจากน้ าเงินเป็นแดง การเปลี่ยนสีจะเกิดได้รวดเร็วข้ึนเมื่อ
เก็บชุดการทดลองที่อุณหภูมิสูง PDA:กรดโอเลอิก เปลี่ยนสีจากน้ าเงินเป็นน้ าเงินม่วงเมื่อเก็บในช่องแช่แข็งเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง และเปลี่ยนสีจากน้ าเงินเป็นแดงอย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 10 นาที เมื่อเก็บที่อุณหภูมิห้อ ง PDA:น้ ามันมะพร้าว 
เปลี่ยนสีน้อยมากในเวลา 48 ช่ัวโมงเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ ากว่า 10 °C ในตู้เย็น และเปลี่ยนสีจากน้ าเงินเป็นแดงอย่าง
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สมบูรณ์ในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อเก็บท่ีอุณหภูมิห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การเปลี่ยนสีของกระดาษเคลือบ PDA และ LHC เมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิและเวลาตา่ง ๆ 

[สรุปผลการทดลอง] 
กระดาษเคลือบพอลิไดอะเซทิลีนและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโซ่ยาวสามารถเกิดการเปลี่ยนสีตามสภาวะของ

อุณหภูมิและการเก็บรักษา ผลการทดลองเบื้องต้นบ่งช้ีว่าชุดการทดลองกรดโอเลอิกมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาต่อยอด
เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บรักษาในช่องแช่แข็งตลอดเวลา ส่วนชุดการทดลองน้ ามันมะพร้าวมีช่วงการเปลี่ยนสีที่
เหมาะสมส าหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ าและมีช่วงอายุการเก็บรักษาประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
 

[ค าส าคัญ]  
พอลิไดอะเซทิลีน, สารประกอบไฮโดรคารบอนโซย่าว, เซนเซอร์วัดการเปลีย่นแปลงตามเวลาและอุณหภูมิ 
 

 
 

  



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 113 

CH-16 
 

การพัฒนาทรายแมวย่อยสลายได้จากผักตบชวาและกากกาแฟ 
 

ธนัช อ าไพพิสุทธ์ิสกุล*, ปวรา วิสทุธิรัตนมณี, ชินาธิป เช่ียวชาญวัฒนา, อุษา จีนเจนกิจ 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): s6208039@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
ทรายแมว (cat litter) เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับแมวที่ใช้ส าหรับรองรับสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่ายของแมว อย่างไรก็

ตามการใช้ทรายแมวที่ไม่ส่งผลเสียหรือสร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม สามารถก าจัดทิ้งโดยสะดวกโดยการทิ้งลงโถสุขภัณฑ์ มี
เพียงทรายแมวที่ผลิตจากเศษไม้หรือวัสดุจากพืชที่สามารถย่อยสลายได้เท่าน้ัน ซึ่งปัจจุบันต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมี
ราคาแพงกว่าทรายแมวจากเบนโทไนต์หรือทรายภูเขาไฟ  ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนาทรายแมวที่มีผลดีกับ
สิ่งแวดล้อม ก าจัดได้ง่าย ให้มีคุณภาพและต้นทุนท่ีถูกลง ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ผักตบชวา (water hyacinth) เป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิต เนื่องจากเป็นวัชพืชตามแหล่งน้ าทั่วไป มีลักษณะของล าต้นเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ า สามารถดูดซับน้ าได้ดี ซึ่ง
การศึกษานี้จะเป็นการน าผักตบชวามาใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ทางคณะผู้วิจัยเลือกใช้กากกาแฟซึ่งเป็นของ
เหลือจากร้านขายกาแฟสดมีคุณสมบัติในการดับกลิ่นมาใช้ร่วมกับผักตบชวาเพื่อดูดกลิ่นของปัสสาวะและอุจจาระแมว
รวมถึงเป็นการน ากากกาแฟมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย และอีกประเด็นหนึ่งทรายแมวที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถจับตัว
กันเป็นก้อนเมื่อสัมผัสของเหลวได้ ทางคณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้แป้งข้าวโพดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อช่วยให้ทรายแมวนั้น
จับตัว นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการเติมโซเดียมเบนโซเอตเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายแมวเกิดเช้ือรา ดังนั้นทาง
คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเพื่อหาอัตราส่วนระหว่างผักตบชวา แป้งข้าวโพด โซเดียมเบนโซเอต และกากกาแฟ ที่
เหมาะสมกับการท าให้ทรายแมวที่มีประสิทธิภาพ โดยท าการทดสอบการดูดซับน้ า การดูดซับกลิ่น การจับตัวเป็นก้อน และ
การย่อยสลายได้ง่าย 
[จุดประสงค์ของโครงงาน] 

เพื่อพัฒนาอัตราส่วนผสมของผักตบชวา แป้งข้าวโพด โซเดียมเบนโซเอต กากกาแฟที่เหมาะสมในการท าทราย
แมวและศึกษาประสิทธิภาพทรายแมวที่พัฒนาขึ้นโดยการทดสอบการดูดซับน้ าและการจับตัวเป็นก้อน และการดูดซับกลิ่น 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การทดลองแบ่งเป็น 2 ตอน  
ตอนที่ 1 คือการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ สัดส่วนระหว่างผักตบชวาปั่น กาก

กาแฟ แป้งข้าวโพด และสารกันบูดซึ่งใช้โซเดียมเบนโซเอต  
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 การหาประสิทธิภาพของทรายแมวในด้านการดูดซับน้ าและการจับตัวเป็นก้อน และการดูดกลิ่น 
         ทดสอบการดูดซับน้ าและการจับตัวเป็นก้อน โดยน าทรายแมวในแต่ละอัตราส่วนอย่างละ 3 กรัม มา

ทดสอบโดยการหยดน้ าแล้ววัดปริมาณน้ าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทรายแมวไม่สามารถดูดน้ าได้ ช่ังน้ าหนักของทรายแมวที่
ดูดน้ าแล้ว และเทียบกับน้ าหนักของทรายแมวขณะแห้งบันทึกปริมาณน้ าที่สามารถดูดได้ และน้ าหนักของทรายแมวหลัง
การหยดน้ าบันทึกลักษณะของทรายแมวผักตบชวาหลังจากการดูดน้ าเต็มที่ 
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         ทดสอบการดูดกลิ่น  โดยใช้การไทเทรตหาปริมาณแอมโมเนียที่ทรายแมวผักตบชวาดูดไอระเหยของ
แอมโมเนียเข้าไปได้ด้วย HCl 0.05 M โดยให้ทรายแมวดูดกลิ่นไอระเหยจากสารละลายแอมโมเนียที่ถูกวางไว้บน shaker 
200 rpm เป็นเวลา 30 นาที   

   
 
 
 
 
 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดลองพบว่าองค์ประกอบหลักที่สามารถดูดน้ า คือผักตบชวา และกากกาแฟเป็นองค์ประกอบหลักใน

การดูดกลิ่น อย่างไรก็ตามทรายแมวที่ดีจะต้องสามารถดูดน้ าได้มากและจับตัวเป็นก่อนได้ โดยจากการทดลองพบว่า
อัตราส่วนท่ีสามารถดูดน้ าได้มากท่ีสุดคือ อัตราส่วนผักตบชวา : แป้งข้าวโพด : สารกันบูด : กากกาแฟ เป็น 2:13:1:1 ซึ่งดูด
น้ าได้ถึง 2.06 มิลลิลิตรต่อทรายแมว 1 กรัม ในขณะที่การดูดกลิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทรายแมวควรมี  พบว่า
ทรายแมวสามารถดูดแอมโมเนียละลายได้ 0.0021 M ขณะที่ทรายแมวที่มีอัตราส่วน 1:13:1:2 ดูดแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
เมื่อน าไปละลาย 0.0033 M แต่สามารถดูดซับน้ าได้เพียง 1.28 มิลลิลิตร 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากผลการทดลองสรุปได้ว่าอัตราส่วนท่ีดีที่สุดของทรายแมวผักตบชวาคือ อัตราส่วนผักตบชวา : แป้งข้าวโพด : 

สารกันบูด : กากกาแฟ เป็น 2:13:1:1 โดยพิจารณาถึงสมบัติการดูดน้ าเป็นหลัก การจับตัวเป็นก้อน และการดูดกลิ่น
ตามล าดับ ซึ่งทรายแมวที่พัฒนาได้นี้สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาเป็นทรายแมวที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ สะดวกใน
การก าจัดเมื่อแมวใช้แล้วโดยทิ้งลงชักโครกได้ ไม่ก่อให้เกิดการแพร่เช้ือต่อไปเหมือนการทิ้งทรายแมวชนิดอื่นที่ทิ้งในถังขยะ
และรถขยะมารับไป ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเช้ือโรคได้  ทรายแมวผักตบชวานี้มีต้นทุนต่ าและเป็นการใช้วัสดุทาง
ธรรมชาติที่เป็นวัชพืชและกากกาแฟที่ท้ิงแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าได้   
 

[ค าส าคัญ]  
ทรายแมวย่อยสลายได้, ผักตบชวา, แมว 
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CH-17 
 

สารประกอบเชิงซ้อนของพอลิเมอร์ธรรมชาติไคโตซานและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นตัวน าส่ง
อินซูลินทางช่องปากส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 

กมลภัทร กาญจนธนเศรษฐ*, สรวชิญ์ ตันติเจริญวิวัฒน์, อธิภัทร อมรรัตน์ธ้ารงค์, ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): kamolpat.kan_g30@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวนมาก จ าเป็นจะต้องน าอินซูลินเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด ซึ่ง

ส่งผลเสียมากมายเช่นเกิดอาการบาดเจ็บและความเจ็บปวดจากการฉีด วิธีการแก้ปัญหาอย่างหน่ึงส าหรับการฉีดอินซูลินคอื 
การท าให้อินซูลินสามารถรับประทานได้ แต่เนื่องจากอินซูลินเป็นสารจ าพวกโปรตีนท าให้เกิดการย่อยสลายได้ในกระเพาะ
อาหาร (pH ต่ า) ก่อนที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่ล าไส้เล็ก (pH สูง) วิธีการหนึ่งส าหรับท าให้อินซูลินทนสภาวะความ
เป็นกรดในกระเพาะอาหารได้นั้นคือ การน าเข้าสู่ระบบขนส่งยา (drug delivery) ซึ่งท าได้โดยน าสารอื่นเข้ามาห่อหุ้มสาย
ของอินซูลินไว้ อาทิเช่นสายพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ โดยที่คุณสมบัติของสายพอลิเมอร์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตอบสนองต่อค่า
ความเป็นกรดเป็นเบส เพื่อสามารถปลดปล่อยอนุภาคของอินซูลินได้ ทางคณะผู้จัดท าโครงงานจึงต้องการพัฒนาระบบ
ขนส่งอินซูลินทางช่องปากโดยใช้วิธีการ Complex coacervation ซึ่งอาศัยคุณสมบัติของ Zn2+ ที่อยู่ในอินซูลิน จึงท าให้
อินซูลินเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ พอลิเมอร์ที่เป็นประจุลบได้ ซึ่งในที่นี้ทางผู้จัดท าได้เลือกใช้ คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 
(CMC) และเพิ่มความแข็งแรงให้กับอนุภาคสารประกอบเชิงซ้อนด้วย สายพอลิเมอร์ไคโตซานที่มีคุณสมบัติเป็นสาย         
พอลิเมอร์ประจุบวก ซึ่งสายพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดนี้สามารถตอบสนองต่อค่า pH เพื่อที่จะสามารถปลดปล่อยอนุภาค
อินซูลินได้ในสภาวะที่เหมาะสมภายในล าไส้เล็กและถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ในท่ีสุด 

 

 
 

รูปที่ 1 แบบจ้าลองของสารประกอบเชิงซ้อนด้วยวิธีการ complex coacervation 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนระหว่างอินซูลินกับสายพอลิเมอร์ธรรมชาติ คือไคโตซานและ CMC เพื่อ

พัฒนาเป็นอินซูลินที่สามารถรับประทานส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยที่สารประกอบเชิงซ้อนที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถ
ปลดปล่อยอินซูลินในช่วง pH 6.8 ซึ่งตรงกับค่า pH บริเวณล าไส้เล็กท่ีสามารถเกิดการดูดซึมอินซูลินได้ดี 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน ของอินซูลิน ไคโตซาน  และคาร์บอกซีเมทิล

เซลลูโลสนั้น ได้ใช้สารละลาย Eriochrome Black T-Zn complex เป็นตัวแทนส าหรับอนุภาคอินซูลินเนื่องจากอินซูลินที่
ขายตามท้องตลาดนั้นมีการเติม Zn2+ เข้าไปเพื่อช่วยในการเก็บรักษาอินซูลิน, ในขั้นต้นจึงเป็นการหาอัตราส่วนระหว่าง 
Zn-complex : CMC : ไคโตซาน ที่ใช้ในการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน ซึ่งมีทั้งหมด 5 อัตราส่วนคือ Zn-C-Ch01 
(1:1:1), Zn-C-Ch02 (1:2:1), Zn-C-Ch03 (1:1:2), Zn-C-Ch04 (1:3:1), Zn-C-Ch05 (1:1:3) โดยการสังเคราะห์โมเลกุล
สารประกอบเชิงซ้อนจะเริ่มจาก สังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง CMC และ Zn-complex แล้วน าสารประกอบ
เชิงซ้อน CMC- Zn complex รวมกับไคโตซานในเครื่องกวนสาร ท าซ้ าโดยเปลี่ยนปริมาตรของไคโตซานและ CMC ตาม
อัตราส่วนข้างต้น จนครบทั้ง 5 สูตร จากนั้นแยกส่วนที่เป็นสารละลายและส่วนที่เป็น อนุภาคของสารประกอบเชิงซ้อนที่
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เกิดขึ้นโดยการกรอง เก็บสารละลายส่วนบนน าไปตรวจสอบหาปริมาณของ Zn-complex ที่ไม่ได้ถูกห่อหุ้มโดยการวัดค่า
การดูดกลืนแสงท่ี 589 นาโนเมตรเพื่อน าไปค านวณหาค่าความสามารถในการบรรจุของสารประกอบเชิงซ้อน 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ผลจากการเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Zn-complex-CMC จากอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 1:3 พบว่าท า

ให้ได้สารประกอบเชิงซ้อนขนาดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีรูปร่างเป็นทรงกลมมีขนาดอยู่ระหว่าง 0.1 -0.5 มิลลิเมตร ซึ่ง
เป็นผลมาจากการที่ Zn2+ ใน Zn-complex ท าหน้าที่เป็นตัวเช่ือมสายพอลิเมอร์ CMC ที่มีหมู่คาร์บอกซิเลตที่มีประจุเป็น
ลบท าให้สาย CMC ขดรวมตัวกันเป็นอนุภาคทรงกลมได้ แต่เมื่อท าการกรองน าอนุภาค Zn-complex-CMC ออกมาจาก
สารละลายจะพบว่าสารประกอบเชิงซ้อนนี้ไม่สามารถคงรูปไว้ได้ จึงมีการเพิ่มสารพอลิเมอร์ของไคโตซานเพื่อเข้าไปห่อหุ้ม
รอบนอกของอนุภาคตามอัตราส่วนในตารางที่ 1 ผลปรากฏว่า สารประกอบเชิงซ้อนระหว่า Zn-complex, CMC และ    
ไคโตซาน (Zn-C-Ch) ทั้ง 5 สูตรนั้นสามารถคงรูปอยู่ได้เมื่ออยู่ในสารละลายแต่เมื่อน ามากรองเพื่อท าไปศึกษาคุณสมบัติ
ต่าง ๆ กลับพบว่าอนุภาคไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นได้จาก 2 สาเหตุคือ การที่มีอัตราส่วนของ Zn2+ ที่ท า
หน้าที่เป็นตัวเช่ือมสายพอลิเมอร์อยู่น้อยเกินไป หรืออัตราส่วนของไคโตซานที่ท าหน้าที่ในการสร้างความแข็งแรงของ
สารประกอบเชิงซ้อนมีค่าน้อยเกินไป 

[สรุปผลการทดลอง] 
สามารถสังเคราะห์แบบจ าลองของตัวขนส่งอินซูลินทางช่องปากได้จาก Eriochrome Black T-Zn complex ซึ่ง

เป็นตัวแทนของอินซูลิน และสายพอลิเมอร์ธรรมชาติ CMC และ ไคโตซานได้ แต่ความสามารถในการคงรูปของ
สารประกอบเชิงซ้อนยังไม่ดีมากนักจึงท าให้ไม่สามารถแยกออกจากตัวท าละลายเพื่อน าไปศึกษาต่อได้ จึงต้องมีการปรับ
อัตราส่วนของ Zn complex และ ไคโตซาน เพื่อเพ่ิมความสามารถในการคงตัวให้กับสารประกอบเชิงซ้อนต่อไปในอนาคต 
 

[ค าส าคัญ]  
อินซูลิน, ไคโตซาน, คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, Zn-complex 
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CH-18 
 

ผลของแมกนีเซียมไอออนต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ 
โครงร่างเลี้ยงเซลล์ที่ท าจากพอลิคาร์โปรแลคโตน 

 

สุชัจจ์ เกียรติพิมล1*, อัญชิษฐา ภาชโน1, อัษฎาพร ตั้งประเสริฐ2 

 
1 โรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์ สรุาษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

2ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาวัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): Suchaj142547@gmail.com 

 

[บทน า] 
การรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบัน เช่น การผ่าตัดเพื่อรักษาด้วยโลหะหรือเซรามิก หรือการปลูกกระดูก

ใหม่เพื่อทดแทนกระดูกข้อเข่าที่เสียหายยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นปัญหาในงานคลินิก ความรู้ทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อจึงได้ถูก
น ามาใช้ร่วมกับการรักษา เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น วิศวกรรมเนื้อเยื่อประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
เซลล์ โครงร่างเลี้ยงเซลล์ และโมเลกุลให้สัญญาณ โครงร่างเลี้ยงเซลล์เปรียบเหมือนโครงช่ัวคราวให้เซลล์เกิดการยึดเกาะ
และเจริญเติบโต จนกระทั่งเนื้อเยื่อจริงเกิดการฟื้นสภาพ พอลิคาร์โปรแลคโตน (PCL) เป็นหนึ่งในวัสดุชีวภาพที่นิยม
น ามาใช้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อมนุษย์ สามารถย่อยสลายไดแ้ละมีความแข็งแรง นอกจากน้ีการ
ผสมสารออกฤทธิ์ชีวภาพ (bioactive) เช่น แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) เข้าไปในโครงร่างเลี้ยงเซลล์จะช่วยส่งเสริมให้
เซลล์เกิดการสร้างเนื้อเยื่อได้ดีขึ้นอีกด้วย เพราะฉะนั้น โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมโครงร่างเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติ
ที่ท าจาก PCL และ MgSO4 ที่ เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของ MgSO4 ที่ ต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโครง
ร่างเลี้ยงเซลล์ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อเตรียมโครงร่างเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติที่ท าจาก PCL และ MgSO4 และศึกษาผลของความเข้มข้นของ MgSO4 

ต่อ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโครงร่างเลี้ยงเซลล์ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
โครงงานนี้ได้ท าการศึกษาผลของความเข้มข้นของ MgSO4 ต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโครงร่างเลี้ยง

เซลล์ที่ท าจาก PCL ด้วยวิธีการหล่อด้วยตัวท าละลายและชะล้างอนุภาค จากนั้นท าการทดสอบสมบัติต่าง  ๆ ได้แก่ 
การศึกษาโครงสร้างด้วย FT-IR การศึกษาสัณฐานวิทยาและขนาดของรูพรุน สมบัติการบวมน้ า สมบัติการย่อยสลาย การ
ทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง และการทดสอบความสามารถในการมีชีวิตรอดของเซลล์ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาสมบัติต่างๆของโครงร่างเลี้ยงเซลล์ที่ท าจากPCL และ MgSO4 ผล FT-IR ของโครงร่างเลี้ยงเซลล์ที่

เคลือบด้วย MgSO4 จะพบสเปกตรัม IR ในช่วงเลขคลื่นที่ 1093 cm-1 และ 1089 cm-1 ซึ่งอยู่ในช่วงพีคของ MgSO4 ผล
การศึกษาสัณฐานวิทยาและขนาดของรูพรุนพบว่าแต่ละตัวอย่างมีขนาดของรูพรุนประมาน 80-240 nm ซึ่งเหมาะสมจะท า
ให้เซลล์เกาะและเจริญเติบโตได้ ผลการทดสอบสมบัติการบวมน้ าพบว่าอัตราการบวมน้ าจะเร็วในช่วงนาทีแรกๆ และจะเริม่
มีอัตราการบวมน้ าที่ค่อนข้างช้าลงจนไม่มีความแตกต่างกัน หลังจากนั้นแต่ละตัวอย่างจะมีการบวมน้ าสูงขึ้นในช่วงนาทีที่ 
180 ถึงนาทีที่ 1,800 โดยโครงร่างเลี้ยงเซลล์ที่มีปริมาณ MgSO4 3% บวมน้ าได้ดีกว่าโครงร่างเลี้ยงเซลล์ที่มีปริมาณ 
MgSO4 1 % อย่างไรก็ตามอัตราการบวมน้ าของตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม ไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ จากการทดสอบ
สมบัติการย่อยสลายพบว่าโครงร่างเลี้ยงเซลล์แต่ละตัวอย่างมีอัตราการย่อยสลายที่ค่อนข้างคงที่ โครงร่างเลี้ยงเซลล์ 
MgSO4 ที่มีความเข้มข้นของ MgSO4 มากกว่าจะมีอัตราการย่อยสลายสูงกว่า อย่างไรก็ตามตัวอย่างทุกกลุ่มตัวอย่างยังคง
สามารถรักษารูปร่างอยู่ได้ 1 เดือน จากการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึงพบว่าโครงร่างเลี้ยงเซลล์แต่ละตัวอย่างมีค่า
การต้านทานแรงดึงที่แตกต่างกัน โครงร่างเลี้ยงเซลล์ PCL มีค่าความต้านทานแรงดึงต่ าที่สุด ในขณะที่โครงร่างเลี้ยงเซลล์ที่
มีปริมาณ MgSO4 1% มีค่าต้านทานแรงดึงสูงที่สุด อย่างไรก็ตามทุกกลุ่มยังมีค่าความต้านทานแรงดึงต่ าเมื่อเทียบกับ
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เนื้อเยื่อจริง จากการทดสอบความสามารถในการมีชีวิตรอดของเซลล์พบว่าเซลล์สามารถเจริญเติบโตได้บนโครงร่างเลี้ยง
เซลล์ โครงร่างเลี้ยงเซลล์ที่มีความเข้มข้น MgSO4 เพิ่มขึ้นท าให้อัตราการมีชีวิตรอดของเซลล์ลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของไอออนของ Mg ในรูป MgSO4 ท าให้ Mg นอกเซลล์อาจมีมากเกินไป ส่งผลใหแ้มกนีเซียมเข้าสู่เซลลแ์ละท าลายเซลล์ได้ 

[สรุปผลการทดลอง] 
โครงร่างเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติที่ท าจาก PCL และ MgSO4 ที่มีปริมาณ MgSO4 แตกต่างกันจะแสดงคุณสมบัติ

ทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกัน น่ันคือจากผลทางลักษณะทางสัณฐานวิทยาแสดงให้เห็นว่าโครงร่างมีรูพรุนที่
เหมาะสม ผลการบวมน้ าโครงร่างมีอัตราการบวมน้ าค่อนข้างต่ า ผลการย่อยสลายการเติม MgSO4 ท าให้อัตราการย่อย
สลายเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีโครงร่างเลี้ยงเซลล์ยังมีความต้านทานแรงดึงต่ า ต้องท าการปรับปรุงสมบัติเชิงกลให้เหมาะสมที่จะ
น าไปใช้งาน และจากผลการทดสอบการมีชีวิตรอดของเซลล์ การเติม MgSO4 ในปริมาณที่เหมาะสมจะท าให้เซลล์สามารถ
เจริญเติบโตในโครงร่างเลี้ยงเซลล์ได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
โครงร่างเลี้ยงเซลล์, พอลคิาร์โปรแลคโตน, แมกนีเซียมซัลเฟต 
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CH-19 
 

การศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็นของเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดจากพืช 
และการพัฒนาเป็นเจลประคบเย็น 

 

แคทลียา สมแปง*; ชุติกาญจน์ ต่ าแก้ว, นภสร จันทรต์า 

 
 โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม่ 

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 48831@yupparaj.ac.th 
 

[บทน า] 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทมีการใช้ผักและผลไม้เป็นวัตถุดิบ ปัญหาส่วนใหญ่

ที่พบคือมีเศษผักและผลไม้เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต จากการศึกษาพบว่าเปลือกของผักและผลไม้บางชนิดมี เพกทิน 
(Pectin) ซึ่งเป็นสารประกอบ Polysaccharide สะสมอยู่ในปริมาณมาก และเพกทินมีสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืด ในทาง
อุตสาหกรรมอาหารมีการน าเพกทินมาประยุกต์ใช้เป็นสารก่อเจล ในผลิตภัณฑ์เจลลี่ แยม และน้ าผลไม้ โดยเพกทินที่อยู่ใน
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนมากถูกน าเข้ามาจากต่างประเทศ ท าให้ราคาในท้องตลาดสูง โครงสร้างของเพกทินจะมี “เมทอกซิล” 
(Methoxyl) ซึ่งมีสมบัติในการเพิ่มความหนืด สามารถเกิดเป็นเจลได้ในสภาวะที่เหมาะสม โดยเพกทินสามารถสกัดได้จาก
พืชหลายชนิด และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ดังนั้นสมบัติการเพิ่มความหนืดของเมทอกซิลจึงเป็นท่ีสนใจ 
จึงได้ศึกษาปริมาณเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดจากพืชตัวอย่างได้แก่ ข้าวโอ๊ต แตงกวา และฟักทอง และน ามาพัฒนาเป็น
เจลประคบเย็น 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเมทอกซิลในเพกทินท่ีสกัดไดจ้ากพืชตัวอย่าง ได้แก่ ข้าวโอ๊ต แตงกวา ฟักทอง โดยวิธีการ

สกัดด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและน้ ากลั่น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดได้ในการเพิ่ม
ความหนืดและยืดระยะเวลาในการกักเก็บความเย็นของเจลประคบเย็นที่มีเพกทินกับเจลประคบเย็นที่ไม่มี เพกทิน และเพื่อ
พัฒนาเจลประคบเย็นให้มีระยะเวลาในการกักเก็บความเย็นได้นานขึ้น 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
 

 
ตอนที่ 1 การสกัดเพกทินจากพืชตัวอย่าง จากนั้นท าการวิเคราะห์หาน้ าหนักสมมูลของเพกทินและทดสอบหาค่า

ระดับเมทิลเลช่ัน (Degree of Methyl esterification ; DM) และวิเคราะห์หาปริมาณเมทอกซิลโดยน าค่า  DM ไป
เปรียบเทียบกับตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า DM และปริมาณเมทอกซิล (ที่มาของตาราง; อรพิน ภูมิภมร, 2523) 

ตอนที่ 2 การน าเพกทินไปพัฒนาเป็นเจลประคบเย็น เพื่อท าการเปรียบเทียบเจลประคบเย็นที่มีเพกทินและเจล 
ประคบเย็นที่ไม่มีเพกทิน จากนั้นบันทึกผลโดยวิเคราะห์จากอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใน 1 หน่วยเวลา 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ผลการทดลองตอนท่ี 1พบว่าข้าวโอ๊ตมีน้ าหนักสมมูลมากที่สุด ค่า DM มีค่าน้อยท่ีสุดและมีปริมาณเมทอกซิลน้อย

ที่สุด (น าไปไปเปรียบเทียบกับตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า DM และปริมาณเมทอกซิล) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าวโอ๊ต
จัดเป็นเพกทินชนิด Low Methoxyl ซึ่งมีคุณสมบัติการเกิดเจลได้ดแีละมีความหนืดสงู แสดงให้เห็นว่า ข้าวโอ๊ตมีสมบัติการ
กักเก็บความเย็นได้นานมากที่สุด  

ผลการทดลองตอนที่ 2 จากสมบัติในการเพิ่มความหนืดของเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดจากข้าวโอ๊ตท าให้สามารถ
กักเก็บความเย็นได้นานมากที่สุด น ามาพัฒนาเป็นเจลประคบเย็นที่มีเพกทินและเปรียบเทียบกับเจลประคบเย็นที่ไม่มี      
เพกทิน 

     
 
 
 
จากการน าเพกทินไปพัฒนาไปเป็นเจลประคบเย็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บความเย็น พบว่าเจลประคบ

เย็นที่มีเพกทินจากข้าวโอ๊ตสามารถกักเก็บความเย็นได้ดีกว่าเจลประคบเย็นที่ไม่มีเพกทิน พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิใน 1 หน่วยเวลา จะเห็นว่ากราฟด้านซ้ายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เร็วกว่ากราฟด้านขวา นั่นคือ 
เจลประคบเย็นที่ผสมเพกทินสามารถกักเก็บความเย็นได้นานกว่าเจลประคบเย็นที่ไม่มีเพกทิน 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการสกัดเพกทิน การวิเคราะห์หาปริมาณเมทอกซิลในเพกทิน การวิเคราะห์หาน้ าหนักสมมูล การวัดระดับค่า 

DM สรุปได้ว่าเมทอกซิลในเพกทินที่สกัดจากพืชตัวอย่าง 3 ชนิด มีปริมาณแตกต่างกัน โดยในข้าวโอ๊ต มีเมทอกซิลปริมาณ
น้อยที่สุด และเมทอกซิลในเพกทินมีผลต่อการเพิ่มความหนืดและยืดระยะเวลาในการกักเก็บความเย็นของเจลประคบเย็น 
โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันใน 1 หน่วยเวลา และสามารถพัฒนาเป็นเจลประคบเย็นจากพืชที่มีระยะการกัก
เก็บความเย็นได้นานข้ึน 
 

[ค าส าคัญ]  
เพกทิน (Pectin), เมทอกซิล (Methoxyl), DM (Degree of Methyl esterification) 
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กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิเจลประคบเย็น 
ที่มีเพกทินใน 1 หน่วยเวลา 

กราฟแสดงการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิเจลประคบเย็นที ่
ไม่มเีพกทินใน 1 หน่วยเวลา 
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CH-20 
 

สารปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ าส าหรับเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเขตร้อนจากแทนนินสกัดของ 
ใบหูกวาง 

 

การรัฐ ปีตภิพ*, สิรยศ อารีย์วงศ์, นฤบดี เทียมพันธ์, มนัส สิทธิโชคธรรม 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): Kanrat.pee@pccphet.ac.th 

 

[บทน า] 
ในปัจจุบันมีผู้คนจ านวนมากท่ีมีความต้องการที่จะเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น ปลากัด โดยในการเลี้ยงปลานั้นปัจจัย

ส าคัญอันดับแรกที่ต้องมีคือน้ าสะอาดที่มีสภาวะเหมาะสมในการอยู่อาศัยของปลาเหล่านั้น แต่จากปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันท าให้น้ าในแหล่งธรรมชาติเสื่อมโทรมจนคุณภาพแย่ลงและไม่เหมาะสมกับการใช้งานส าหรับคนเมืองหรือคนท่ัวไป
การจะหาแหล่งน้ าเหล่านี้ยิ่งเป็นเรื่องยากและไม่สะดวก หากจะน าน้ าประปามาใช้ก็ต้องผ่านกระบวนการปรับสภาพโดย
การต้องมีการน าน้ าประปามาเก็บพักเพื่อลดปริมาณคลอรีน แล้วน้ าใบไม้เปลือกไม้มาหมักแช่เพื่อเติมแทนนินลงไป ซึ่ง
กระบวนการที่กล่าวมานี้ถือเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่สะดวกส าหรับกลุ่มคนเมืองที่ใช้ชีวิตรีบเร่ง มีเวลาน้อย มีพ้ืนท่ีจ ากัด และ
หาวัสดุที่จะน ามาหมักเพื่อให้ได้แทนนินแต่เนื่องจากในใบหูกวางมีสารแทนนินที่ท าให้น้ ามีสีเข้มและมีความเป็นกรดอ่อน
และความสามารถในการควบคุมสภาพน้ า สามารถจับตัวกับแอมโมเนียที่ละลายอยู่ในน้ า มีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือ รวมถึงมี
ความสามารถในการจับตัวกับโลหะที่ละลายอยู่ในน้ าให้ตกตะกอนได้ ซึ่งเป็นคุณภาพน้ าที่เหมาะสมส าหรับปลาสวยงามเขต
ร้อน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษากระบวนการสกัดและคุณสมบัติของของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางในรวมถึงกระบวนการเตรียม

สารสกัดแทนนินให้กลายเป็นผงส าหรับใช้งาน และศึกษาผลของสารสกัดแทนนินที่มีต่อคุณภาพน้ า ได้แก่ สี ค่าความเป็น
กรดด่าง ความสามารถในการก าจัดคลอรีน แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรตในน้ า รวมถึงปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า และ
คุณสมบัติของผงสารสกัดในการลดอัตราการเจริญเติบของเชื้อในน้ า 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในการสกัดแทนนินจากใบหูกวางจะใช้การสกัดแบบใช้ตัวท าละลายได้แก่ น้ า เอทานอล และน้ าผสมกับเอทานอล

ในอัตราส่วน 1:1 แล้วน าสารสกัดที่ได้มาหาความเข้มข้นโดยอ้างอิงจากกราฟมาตรฐานของแทนนินท่ีได้จากเครื่อง UV-Vis 
spectrophotometer จ า ก นั้ น น า ส า รสกั ดที่ ไ ด้ ท า ใ ห้ เ ป็ น ผ ง โ ดยก า ร เ ติ ม  cyclodextri, maltodextrin แ ละ
ซิลิกอนไดออกไซด์ตามล าดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการละลาย โดยจากการทดลองเตรียมสารตัวเติมในอัตราส่วนของ 
maltodextrin ต่อปริมาณแทนนินรวมกับ cyclodextrin ในอัตราส่วน 1:1, 2:1, 3:1 และ 4:1 แล้วน าไปให้ความร้อนเพื่อ
เปลี่ยนเป็นผงและตรวจสอบคุณสมบัติของผงเช่น การดูดความช้ืน การละลายและหลังจากนั้นน าผงที่ได้ไปทดสอบ
ผลกระทบที่มีต่อน้ าหลังจากใส่ผงลงไปเช่น ค่า pH ประสิทธิภาพในการก าจัดแอมโมเนียในน้ ารวมถึงความสามารถในการ
ลดอัตราการเจริญเติบโตของเช้ือ S.aureus ซึ่งเป็นเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคในปลา หลังจากทราบความเข้มเข้มของแทนนินที่ใช้
ในผลิตภัณฑ์แล้ว ก็ใส่เกลือเพื่อปรับความเข้มข้นของระดับความเค็มในน้ าให้มีความเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของปลา
สวยงามเขตร้อนได้ 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดลองของการสกัดแทนนินจากใบหูกวางพบว่า น้ าผสมกับเอทานอลในอัตราส่วน 1:1 สามารถสกัด 

แทนนินได้มากท่ีสุด      
 

 
 
 

ในส่วนของการทดลองการเติมสารที่ช่วยในการละลายน้ าและลดการจับตัวกันของผงพบว่าผงทุกอัตราส่วน
สามารถละลายน้ าได้หมด และผงที่มีอัตราส่วนของmaltodextrin ต่อปริมาณแทนนินรวมกับ cyclodextrin ในอัตราส่วน 
2:1 มีลักษณะดีที่สุดเนื่องจากดูดความช้ืนได้ไม่ดี ในส่วนของการทดลองของการหาความเข้มข้นของแทนนินในการใช้งาน
พบว่าความเข้มข้นของแทนนินในทุกความเข้มข้นสามารถลดอัตราการเจริญเติบของเช้ือในน้ าได้ และความเข้มข้นของ   
แทนนินช่วง 40-60 ppm สามารถลดระดับแอมโมได้ดีที่สุดและจากการศึกษาของเง่ือนไขในการไม่เป็นพิษต่อปลาพบว่า
ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมที่สุดคือความเข้มข้นที่ 50 ppm และได้มีการเติมเกลือเพื่อปรับความเข้มข้นของระดับความเค็มใน
น้ าโดยให้น้ ามีความเข้มข้นของระดับความเค็ม 0.01% ลงไปในผลิตภัณฑ์อีกด้วย 
 

 
 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาจะท าให้ทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สามารถปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ าได้ โดยสามารถควบคุม

ระดับของแอมโมเนียได้รวมไปถึงความสามารถลดอัตราการเจริญเติบโตของเช้ือน้ า และสามารถควบคุมระดับความเข้มข้น
ของเกลือในน้ าให้มีความเหมาะสมแก่อยู่อาศัยของปลาได้อีกด้วย 
 

[ค าส าคัญ]  
แทนนิน, Streptococcus aureus, สารปรับปรุงน้ า 
 

 
 

(a) (b) 

สารปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ าส าหรับเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามเขตร้อนจากแทนนินสกัดของใบหูกวาง 

(b) กระบวนการเตรียมผงของแทนนิน (a) กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหวา่งจ านวนวันท่ีใช้ใน
การสกัดแทนนินด้วยตัวท าละลายที่ต่างกัน  
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CH-21 
 

การศึกษาประสิทธิภาพการสลายไมโครพลาสติกผ่านท่อนาโนคาร์บอนจากเปลือกหอยแครง 
 

ชนากานต์ รัตนบุรี*, ณัฐรัตน์ เพ็ชรรัตน์, กนกรตัน์ สิงห์นุ้ย 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): Kanrat.pee@pccphet.ac.th 

 

[บทน า] 
ในปัจจุบันเกิดการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปนเปื้อนไมโครพลาสติกใน

แหล่งน้ ามักเกิดจากกิจกรรมการอุปโภคผลิตภัณฑ์หรือเวชส าอางที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงแหล่งน้ าเสียชุมชนและ
แหล่งอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและเนื่องจากไมโครพลาสติกเหล่านี้สามารถดูดซับสารปนเปื้อนอินทรีย์และ
โลหะได้ จึงเป็นตัวการส าคัญในการน าสารพิษเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร และก่อให้เกิดการสะสมสารพิษตลอดห่วงโซ่อาหารซึ่ง
ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยตรง ในงานนี้จึงได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการสลายไมโครพลาสติกผ่านท่อ    
นาโนคาร์บอนจากเปลือกหอยแครง ซึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายโครงสร้างโมเลกุลของไมโครพลาสติกให้มีขนาดเล็กลง
จนไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษากระบวนการการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนจากเปลือกหอยแครง  ศึกษาประสิทธิภาพในการสลาย  

ไมโครพลาสติกของท่อนาโนคาร์บอนจากเปลือกหอยแครง และเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกที่ส่งผล
กระทบต่อแหล่งน้ า 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนจากเปลือกหอยแครงโดยการน าเปลือกหอยแครงผ่านกระบวนการ 

Carbonization ให้ได้ซึ่ง Powder activated carbon (PAC)  และน าไปผ่านกระบวนการ Flame synthesis เพื่อท าการ
สังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน หลังจากนั้นน าไปท าการ coating ด้วยแมงกานีสร่วมกับปฏิกิริยารีดอกซ์ เพื่อเพ่ิมคุณสมบัติใน
การช่วยย่อยสลายโครงสร้างของไมโครพลาสติกและน าท่อนาโนคาร์บอนท่ีได้ไปตรวจวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและ 
อสัณฐานวิทยาด้วย SEM รวมไปถึงธาตุองค์ประกอบภายในของท่อนาโนคาร์บอนด้วยเทคนิค EDS แล้วน าท่อนาโน
คาร์บอนไปทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายไมโครพลาสติกก่อนและหลังในแหล่งน้ าตัวอย่างที่มีการจ าลองการปนเปื้อน
ของไมโครพลาสติกด้วยเครื่อง TDS (Total dissolved solids) 
 

 
รูปที่ 1 แสดงข้ันตอนการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนและการทดสอบประสิทธิภาพ 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
 

                             
รูปที่ 2 และ 3 แสดงลักษณะโครงสร้างและอสณัฐานของท่อนาโนคาร์บอน (CNTs) 

 

จากการตรวจวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและอสัณฐานของท่อนาโนคาร์บอนที่ได้มีลักษณะเป็นทรงกระบอก (cylindrical 
shape) และมีขนาดระดับนาโน อีกท้ังยังมีปริมาณธาตุแมงกานีสที่เป็นองค์ประกอบร้อยละ 3.8 
 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงค่า TDS ระหวา่งการย่อยสลายไมโครพลาสติกและเวลาด้วย CNTs 

 

จากการวัดค่า TDS ก่อนและหลังในแหล่งน้ าตัวอย่างที่มีการจ าลองการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก พบว่าหลังจากใส่ท่อ
นาโนคาร์บอนในแหล่งน้ าตัวอย่างในช่วงเวลา 2-6 ช่ัวโมง ค่า TDS ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการสลายไมโครพลาสติกผ่านท่อนาโนคาร์บอนจากเปลือกหอยแครงพบว่าเมื่อใส่ท่อ

นาโนคาร์บอนที่ผ่านกระบวนการ coating ด้วยแมงกานีสร่วมกับปฏิกิริยารีดอกซ์ในแหล่งน้ าตัวอย่างที่มีการจ าลองการ
ปนเปื้อนของไมโครพลาสติกท าให้ค่า TDS ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงถึงประสิทธิภาพในการย่อยสลายไมโครพลาสติกของ
ท่อนาโนคาร์บอน ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพท่ีมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในแหล่ง
น้ าปิด เช่น โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยแครงซึ่งเป็นการบ าบัดธรรมชาติด้วย
ธรรมชาติ 
 

[ค าส าคัญ]  
ท่อนาโนคาร์บอน, เปลือกหอยแครง, ไมโครพลาสติก 
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CH-22 
 

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้ม 
ของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino 

 

ปิยธิดา รักษามั่น1*, ปาณิสรา พลจรัส1, ภัทรพร บุญสนอง1, พรพิมล เรืองเพ็ง1, ฉวีวรรณ คงแก้ว2 

 
 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธาน ี

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): piyathida2718@gmail.com 
 

[บทน า] 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกยางพาราล่าสุดในเดือนตุลาคม 2564 รวมมูลค่า

อยู่ท่ี 45,904.93 ล้านบาท ซึ่งน้ ายางพารามีโปรตีนอยู่ 1.4 % โดยน้ าหนัก เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้แพ้โปรตีน จากการศึกษา
พบว่าเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางมีราคาค่อนข้างสูง การใช้งานท่ียุ่งยาก และพกพาไม่สะดวก คณะผู้จัดท าจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี 
RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อออกแบบเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบ

สี RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) สร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความ
เข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) เพื่อตรวจวัดหาปริมาณโปรตีนในน้ ายาง
ธรรมชาติด้วยเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB 
โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) กับวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนด้วยวิธีเจลดาห์ล 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี 

RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) เป็นวิธีที่ออกแบบโดยใช้กูเกิลสเก็ตอัพ (Google sketchUp) และสร้างขึ้น
โดยใช้เซนเซอร์อ่านค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB ส าหรับ Arduino เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจวัด
ปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติ จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนที่มีผลต่อค่าความเข้มของ
การกระเจิงแสงในระบบสี RGB ในตัวอย่างน้ ายางที่มีการเติมสารมาตรฐานอัลบลูมินที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เพื่อหาปริมาณ
โปรตีนในตัวอย่างน้ ายางข้นชนิดแอมโมเนียสูง 

 
รูปที่ 1 แสดงวิธีการท าโครงงาน ออกแบบ สร้างเครื่อง Spectro RGB Meter และตรวจวัดหาปริมาณโปรตีน 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการ

กระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) การศึกษาต าแหน่งองศาของแหล่งก าเนิดแสงที่
เหมาะสมคือ 180 องศาจากตัววัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB ระยะทางจากต าแหน่งแหล่งก าเนิดแสง
ถึงต าแหน่งตัวอย่างสารที่เหมาะสมคือ 4 เซนติเมตร ระยะทางจากต าแหน่งตัวอย่างสารถึงตัววัดค่าความเข้มของการ
กระเจิงแสงในระบบสี RGB ที่เหมาะสมคือ 2 เซนติเมตร เพื่อท าการสร้างเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติ
ด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) หลังจากนั้นจึงน า
เครื่อง Spectro RGB meter ท าการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในน้ ายางชนิดแอมโมเนียสูง ซึ่งการเตรียมตัวอย่างได้ศึกษา
อัตราเร็วในการปั่นเหวี่ยงสารละลายอัลบลูมินในตัวอย่างเพื่อไล่แอมโมเนียที่เหมาะสมคือ 4,000 รอบ/ นาที ระยะเวลาใน
การปั่นเหวี่ยงสารละลายอัลบลูมินในตัวอย่างคอลลอยด์ที่เหมาะสมคือ 20 นาที และจากการศึกษาความสัมพันธ์ค่าความ
เข้มข้นสารละลายอัลบลูมินกับค่าความเข้มของการกระเจิงแสงในระบบสี RGB ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์เป็นสมการเส้นตรง
ดิ่งลงช่วงความเข้มข้นของอัลบลูมิน 100-500 ppm ให้ค่าความเป็นเส้นตรง (R2) มากกว่า 0.9 ซึ่งได้ความเข้มข้นของ
โปรตีนในตัวอย่างน้ ายางข้นชนิดแอมโมเนียสูงได้เท่ากับ 0.3 % w/v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงความสมัพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายโปรตีนมาตรฐานกับความเข้มของ 
การกระเจิงแสงในระบบสี RGB เพื่อวิธีการค านวณหาความเข้มข้นของโปรตีน โดยใช้วิธีการสร้างกราฟมาตรฐานด้วย 

วิธี Multiple Regression 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการทดลองพบว่า เครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ ายางธรรมชาติด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิง

แสงในระบบสี RGB โดยใช้ Arduino (Spectro RGB meter) ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้จัดท าโครงงานได้พัฒนาขึ้นสามารถตรวจวัด
โปรตีนได้แม่นย า โดยพบว่าปริมาณโปรตีนท่ีได้มีค่าเท่ากับ 0.3 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักต่อปริมาตร มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ์เท่ากับ 1.01% อีกทั้งตรวจวัดง่าย ท าได้รวดเร็วพกพาได้สะดวก และลดต้นทุนในการผลิต นอกจากน้ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมน้ ายางธรรมชาติต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
ระบบสี RGB, โปรตีนในน้ ายางธรรมชาติ, อัลบลูมิน, เครื่อง Spectro RGB Meter 
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การพัฒนาประสิทธิภาพการติดทนของสีย้อมธรรมชาติในเส้นใยฝ้ายด้วยโคลนในท้องถิ่น 
สูตรปรับปรุงคุณภาพ 

 

กรปภา ธิปประโคน1*, วัชราภรณ์ แสนนา1, วิลาวัลย์ พรหมชุม1, วลัยา สุทธิข า2 

 
 1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมัย์ จังหวัดบรุีรัมย์  

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): khornpapha.thip@pccbr.ac.th 

 

[บทน า] 
ผ้าหมักโคลนถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบุรีรัมย์สืบสานมาอย่างช้านาน แต่ในปัจจุบันทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอนิยมใช้สารเคมีในการย้อมสีผ้า ท าให้น้ าเน่าเสียและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าล้มตาย อีกทั้ง
สารเคมีนี้ยังสามารถถ่ายทอดผา่นทางห่วงโซ่อาหาร และก่อให้เกิดโรคในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดท า
มีความสนใจในการย้อมสีผ้าฝ้ายโดยใช้สีจากธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า และเพิ่มมูลค่า
ให้กับสิ่งทอ ท าให้กลุ่มผู้ผลิตผ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งผลดีต่อสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
ทางผู้จัดท าจึงได้มีแนวคิดในการน าโคลนในท้องถิ่นท่ีปรับปรุงคุณภาพแล้วมาใช้ในการช่วยย้อมติดสีจากธรรมชาติของเส้น
ใยฝ้าย ซึ่งผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากผ้าฝ้ายมีราคาถูก และสามารถเข้าถึงได้ง่ าย เส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใย
เซลลูโลสที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอน ออกซิเจนและไฮโดรเจน มีการจัดเรียงตัวท าให้เส้นใยฝ้ายมีคุณสมบัติความแข็งแรง 
ยืดหยุ่นและดูดซึมได้ง่าย ท าให้ผู้จัดท าสนใจในการพัฒนาโครงงานมาใช้กับผ้าฝ้ายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคและ
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ทอผ้าฝ้ายและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบในสีย้อมจากธรรมชาติ และธาตุองค์ประกอบในโคลนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการติด

ทนสีของเส้นใยฝ้าย รวมถึงศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างการจับตัวระหว่างโมเลกุลสี เส้นใย และสารมอร์แดนซ์ 
ปรับปรุงคุณภาพของโคลนในท้องถิ่นด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการช่วยย้อมติดสีจาก
ธรรมชาติในเส้นใยฝ้าย และทดสอบประสิทธิภาพในการติดทนของสีย้อมธรรมชาติในเส้นใยฝ้าย 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
กระบวนการทดลองเริ่มจากการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของโคลนจากหนองสูงที่น ามาใช้เป็นโคลน

ต้นแบบ กับโคลนในท้องถิ่น และท าการเพิ่มประสิทธิภาพการติดทนสีย้อมธรรมชาติของโคลนในท้องถิ่น จากนั้นน าโคลน
ทั้ง 2 แหล่งมาท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการย้อมติดทนสีจากธรรมชาติของเส้นใยฝ้าย เริ่มตั้งแต่การระบุ
องค์ประกอบของโคลนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการย้อมผ้าฝ้ายโดยเทคนิค EDS และเลือกวัสดุที่เพ่ิมลงในโคลนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการย้อมผ้าฝ้ายโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งเลือกเปลือกไข่ หลังจากนั้น ยืนยันผลการ
ประสิทธิภาพของโคลนท่านการพัฒนาโดยการทดสอบการล้างตามวิธี  AATCC และวัดการตกสีด้วยเทคนิค 
Spectrophotometer UV-visible นอกจากนี้ได้มีการยืนยันประประสิทธิภาพการติดทนสีของเส้นใยฝ้ายจากการทดสอบ
แสงแดดตามมาตรฐานระบบ CIELAB และทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดลองพบว่าโคลนที่ได้รับการพัฒนาโดยการเพิ่มไอออนของโลหะจากการสกัดเปลือกไข่มีประสิทธิภาพ

ในการติดทนสีย้อมจากธรรมชาติสูงขึ้น เนื่องมาจากการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของแก่นฝาง โดยใช้ FT-IR spectrometer 
พบคีโตนในบราซิลีน ที่มีประจุลบเมื่อรวมตัวกับไอออนของโลหะในโคลนที่ผ่านการปรับปรุงจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการย้อมติดทนสีธรรมชาติในเส้นใยฝ้ายได้สูงกว่าโคลนหนองสูงที่มีความโดดเด่นในกลุ่มผู้ทอผ้าในด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการช่วยติดทนสีของเส้นใย 
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[สรุปผลการทดลอง] 

ปริมาณของธาตุซิลิกอนในโคลน ท าให้ประสิทธิภาพในการติดทนสีลดลง และหากเพิ่มไอออนโลหะในโคลนจะ
ช่วยให้เส้นใยฝ้ายมีประสิทธิภาพในการติดทนสีสูงขึ้น จากการพัฒนาประสิทธิภาพการย้อมติดทนของสีย้อมธรรมชาติจาก
แก่นฝางด้วยเปลือกไข่ไก่และเปลือกหอยซึ่งมีปริมาณของแคลเซียมไอออนสูง พบว่า ประสิทธิภาพของการติดทนของสีย้อม
ในเส้นใยฝ้ายดีขึ้น  เมื่อวิเคราะห์พื้นผิวของเส้นใยพบว่า มีส่วนประกอบของโคลนเคลือบอยู่ทั่วบริเวณเส้นใยฝ้าย ทดสอบ
ความซีดจางด้วยแสงแดดและคุณภาพเชิงกลจากการทดสอบความคงทนต่อแรงดึงขาดพบว่า โคลนในท้องถิ่นสูตรปรับปรุง
คุณภาพด้วยเปลือกไข่ มีประสิทธิภาพในการน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการย้อมติดทนของสีธรรมชาติ และสามารถใช้
วัตถุดิบที่มีปริมาณไอออนโลหะชนิดอ่ืนทดแทนได้ เช่น เปลือกหอย 
 

[ค าส าคัญ]  
การปรับปรุงคุณภาพโคลน, การตกสี, การตดิทนสีของเส้นใยฝ้าย, Brazilein 
 

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงองค์ประกอบ
ของโคลนจากท้ังสองแหล่ง 

รูปที่ 3 แผนภูมิและตารางแสดงองค์ประกอบ
ของโคลนในท้องถิ่นที่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพ 

รูปที่ 1 กราฟแสดงต าแหน่งของหมู่
ฟังก์ชันในสีย้อมธรรมชาติจากแก่นฝาง 

รูปที่ 4 กราฟแสดงผลการทดสอบการติดทนของสีย้อม
ธรรมชาตดิ้วยเครื่อง UV – visible spectrometer 

รูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบความซีดจางด้วยแสงแดด ของโคลนท่ี
ยังไม่ปรับปรุงคุณภาพ (บน) และที่ผ่านการปรับปรุงคณุภาพ (ล่าง) 

รูปที่ 6 ตารางแสดงผลการทดสอบ
ความสามารถต่อการทนต่อแรงดึงขาด ด้วย

เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ 
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การศึกษาการเข้าจับระหว่าง endothelial nitric oxide synthase (eNOS)  
กับสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้จากกระชาย (Boesenbergia rotunda)  

โดยการสร้างแบบจ าลองโมเลกุลทางคอมพิวเตอร์: โมเลกุลาร์ด็อกกิง 
 

ภัทรพร ค านึงสิทธิ1, มาฬตุ วงค์เตปิน1*, ขวัญชนก วนะวนานนท์1, วิภาวดี อยู่อินทร์2 

 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

2ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): marut.w@satitcmu.ac.th 

 

[บทน า] 
Nitric Oxide (NO) เป็นโมเลกุลที่ท าหน้าท่ีส่งสัญญาณภายในเซลลต์่างๆ ของร่างกาย สร้างขึ้นโดยเอนไซม์ nitric 

oxide synthase (NOS) ซึ่งประกอบด้วย 3 ไอโซฟอร์ม โดย endothelial NOS (eNOS) เป็นไอโซฟอร์มที่พบในเซลล์บุ
ผนังหลอดเลือด มีผลต่อปริมาณของไนตริกออกไซด์ (NO) ในเซลล์บุผนังหลอดเลือดเนื่องจาก eNOS จะท าหน้าที่
ออกซิไดซ์กรดอะมิโนแอล-อาร์จินีน (L-arginine) ให้เป็นกรดอะมิโนแอล-ซิทูลิน (L-citrulline) และ ไนตริกออกไซด์ 

การลดลงของปริมาณไนตริกออกไซด์ในเซลล์บุผนังหลอดเลือดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส าคัญของการเกิดโรคหลอด
เลือดตีบแข็ง (Atherosclerosis) ในปัจจุบันได้มีการศึกษาและทดลองน าพืชบางชนิดมาสกัดและศึกษาประสิทธิภาพในการ
เพิ่มอัตราคลายตัวของหลอดเลือด ผ่านการกระตุ้นการท างานของ eNOS แต่ไม่ได้มีการศึกษากลไกในเชิงระดับโมเลกุลของ
การเกิดปฏิกิริยาหรือระบุต าแหน่งเป้าหมายที่สารเข้าท าปฏิกิริยากับ eNOS 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
ในการศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษากลไกระดับโมเลกุลในการออกฤทธิ์กระตุ้นการคลายตัวของหลอดเลือด

ของสารกลุ่มฟาโวนอยด์ที่สกัดได้จากกระชาย (Boesenbergia rotunda) โดยการเพิ่มปริมาณไนตริกออกไซด์ผ่านการ
กระตุ้น eNOS โดยจะท าการศึกษาเป้าหมายของสารในการเข้าจับ, ลักษณะการเข้าจับ และพลังงานพันธะของสารสกัดกับ 
eNOS รวมทั้งเปรียบเทียบกันในกลุ่มสารที่น ามาศึกษา เพื่อระบุหาสารส าคัญที่มีฤทธ์ิกระตุ้นเอนไซม์ eNOS ส าหรับน าไปสู่
การพัฒนาเป็นยารักษาโรคหลอดเลือดตีบแข็งต่อไป 

[ระเบียบวิธกีารท าโครงงาน] 
โครงงานนี้เริ่มต้นด้วยการศึกษาสาเหตุการก าเนิดโรค Atherosclerosis ความสัมพันธ์และวิถีที่เกี่ยวข้องกับ

อาการหลอดเลือดตีบแข็ง พิจารณาหาตัวการส าคัญที่มีผลต่ออุบัติการณ์หลอดเลือดตีบแข็ง ค้นคว้างานวิจัยที่มีการศึกษา
สารสกัดจากพืชเบื้องต้นว่ามีฤทธิ์ในการกระตุ้น eNOS โดยมีการระบุปริมาณ NO หลังการทดสอบ มีการทดสอบกับ       
L-NAME (ตัวยับยั้งการท างานของ eNOS) และระบุชนิดของโครงสร้างเคมีภายในสารสกัด ค้นคว้างานวิจัยท่ีมีการระบุสาร 
Agonist ของ eNOS เพื่อใช้เป็น Positive control ต่อมาจัดเตรียมโครงสร้างของโปรตีนเป้าหมาย (eNOS) รหัส PDB ID : 
6PP1 จาก Protein Data Bank (PDB) และท าการปรับแต่งโปรตีน (น าโครงสร้างน้ าออก, เติมไฮโดรเจน) อ้างอิงข้อมูล
จาก Protein report โดยใช้โปรแกรม Discovery Studio 2021 ต่อมาจัดเตรียมโครงสร้างสารสกัดจากกระชายที่มีการ
ระบุไว้ในงานวิจัย (Adhikari et al., 2020) จาก PubChem ท าการปรับแต่งประจุของสารในโปรแกรม GaussView และ
ท าการปรับโครงสร้างสารให้อยู่สภาพที่เสถียร (Optimization) ด้วยโปรแกรม Gaussian  ต่อมาน าโครงสร้างสารที่เป็น 
Positive control มาท าโมเลกุลาร์ด็อกกิงกับ eNOS ผ่านโปรแกรม AutoDock เพื่อให้ได้พารามิเตอร์ที่สามารถท านายได้
ตรงกับงานวิจัยที่อ้างอิง และเพื่อให้พารามิเตอร์นั้นมีความแม่นย าในการท านายการเข้าจับของสารที่ต้องการศึกษา ต่อมา
จึงได้น าพารามิเตอร์นั้นมาทดสอบกับสารกลุ่มฟาโวนอยด์ที่สกัดได้จากกระชาย โดยน าผลที่ได้มาแสดงค่าพลังงาน   
ตรวจสอบต าแหน่งกรดอะมิโนท่ีสารเข้าจับ และลักษณะการเข้าจับด้วยโปรแกรม Discovery Studio 2021 (รูปที่ 1) 
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รูปที่ 1 แสดงระเบยีบวิธีการท าโครงงาน 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาการเข้าจับระหว่าง endothelial nitric oxide synthase (eNOS) กับสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่สกัดได้

จากกระชาย เทียบกับ Positive control คือสาร Serotonin พบว่า สารที่น ามาศึกษามีเป้าหมายในการเข้าจับกับ eNOS 
ตรงกับ Positive control คือที่บริเวณกรดอะมิโน VAL336 และTRP 447โดยสาร Naringenin 5-methyl ether มีค่า
พลังงานในการเข้าจับต่ าที่สุด รองลงมาคือสาร Pinocembrin,  Alpinetin, Pinostrobin และ 4-Hydroxypanduratin A 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1 ค่าพลังงานและเปา้หมายของ Positive control กับสารที่สกัดได้จากกระชายในการเข้าจบักับ eNOS 
Positive control Total Binding energy 

∆G (kcal/mol) 
Target/binding site 

Serotonin -8.31 PRO334, VAL336, PHE353, GLY355, TRP356, 
TYR357, MET358, Glu361, TRP447 

Compound   
Alpinetin -8.60 PRO334, VAL336, MET339, PHE353, SER354, 

GLY355, TRP356, GLU361, TRP447, TYR475 
Naringenin 5-methyl ether -8.87 PRO334, VAL336, MET339, PHE353, SER354, 

GLY355, TRP356, TYR357, GLU361, TRP447, TYR475 
Pinocembrin -8.73 PRO334, VAL336, MET339, PHE353, SER354, 

GLY355, TRP356, GLU361, TRP447, TYR475 
Pinostrobin -8.31 PRO334, VAL336, MET339, PHE353, SER354, 

GLY355, TRP356, GLU361, TRP447, TYR475 
4-Hydroxypanduratin A -7.58 VAL104, PHE105, SER246, GLN247, ARG250, 

VAL336, ASN338, MET339, TRP447, TYR475, 
GLN476, PRO477, ASP478 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
ในการศึกษาครั้งนี้โดยใช้เทคนิคโมเลกุลาร์ด็อกกิง แสดงผลว่าสารกลุ่มฟาโวนอยด์ที่สกัดได้จากกระชายทั้ง 5 

ชนิด ให้ค่าพลังงานที่มีประสิทธิภาพในการน าไปพัฒนาเป็นโครงสร้างของยา ทั้งนี้พบว่าสารส่วนใหญ่เข้าท าปฏิกิริยากับ 
eNOS ที่ กรดอะมิโน VAL336 และTRP447 นอกจากน้ียังมีการท าพันธะกับ Heme ซึ่งเป็นโคแฟคเตอร์ของ eNOS ท าให้
กล่าวได้ว่า VAL336 และTRP447 เป็นกรดอะมิโนที่ส าคัญของ eNOS โดยสามารถน าความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในทาง
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมต่อไปได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
Atherosclerosis, endothelial NOS (eNOS), ไนตริกออกไซด์, Boesenbergia rotunda, L-arginine 
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CH-25 
 

การดัดแปลงพื้นผิวของผักตบชวาด้วยอนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดสาหร่ายเพื่อใช้เป็น 
ตัวดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ า 

 

ชญานิษฐ์ภัค เกียรติรัศมี 1*, พรลภัส พรศรีเมตต์1, ศิรินันท์ กุลชาติ2 

 
 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น 

2 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): fongda.c@gmail.com 

 

[บทน า] 
ในปัจจุบันน้ าเสียมักมีการปนเปื้อนด้วยโลหะหนักท่ีเป็นพิษ เช่น ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู ฯลฯ โดยโลหะ

หนักเหล่านี้ที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ าไม่สามารถสลายตัวได้เอง ซึ่งเมื่อมนุษย์หรือสัตว์ได้สัมผัสหรือบริโภคเข้าไปในร่างกาย 
จะส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง จนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นในงานโครงงานนี้จึงสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์              
ที่สามารถดูดซับโลหะหนักในน้ าได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน นั่นคือการดัดแปลงหมู่ฟังก์ชันบนผักตบชวา            
ด้วยอนุภาคเงินนาโนเพื่อใช้ในการดูดซับโลหะหนัก  ซึ่งอนุภาคเงินนาโนสังเคราะห์ได้จากการใช้สารสกัดจากสาหร่าย 
(โซเดียมอัลจิเนต) เป็นตัวล้อมรอบ จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้สามารถเกิด             
อันตรกิริยากับโลหะชนิดต่าง ๆ ได้ จากนั้นน าอนุภาคเงินนาโนที่ได้ไปดัดแปลงบนพื้นผิวของผักตบชวา ซึ่งผั กตบชวาเป็น
พืชน้ าที่มีน้ าหนักเบา มีเซลลูโลสสูง เหมาะแก่การน าไปขึ้นรูปเป็นกระดาษ ที่ง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มอายุการใช้งานของ
อนุภาคเงินนาโนได้ เมื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นดูดซับโลหะหนักได้แล้วจะด าเนินท าการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับ
โลหะหนักของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุในตัวอย่างน้ าจริง 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อท าการดัดแปลงพื้นผิวของผักตบชวาด้วยอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้ โดยใช้สารสกัดจากสาหร่าย และ

เพื่อน าผักตบชวาท่ีดัดแปลงพ้ืนผิวด้วยอนุภาคเงินนาโนไปใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ า 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
เริ่มจากการสังเคราะห์อนุภาคเงินท่ีมีสารสกัดสาหรา่ยเป็นตวัล้อมรอบและพิสูจน์เอกลักษณ์ดว้ยเทคนิคยูว-ีวิซเิบลิ 

สเปกโทรสโกปี และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) จากนั้นท าการทดสอบการดูดซับโลหะหนักเบื้องต้น 
กับโลหะหนักชนิดต่าง ๆ ได้แก่ Zn2+, Pb2+, Ba2+ , Ca2+ , Cd2+ และ Fe2+  ขั้นตอนต่อไปคือ การขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูด
ซับ โดยใช้ผักตบชวาเป็นสารตั้งต้น และทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนัก ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ ด้วย
เทคนิค Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)  

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักของผักตบชวาที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วยอนุภาคเงินนาโน เริ่มต้นด้วย

สังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนโดยใช้สารสกัดจากสาหร่าย (โซเดียมอัลจิเนต) เป็นตัวช่วยเพิ่มความเสถียร จากนั้นท าการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรสโกปี พบว่า อนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่
ความยาวคลื่น 406 นาโนเมตร (รูปที่ 1a) ซึ่งเป็นสมบัติเซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์ของอนุภาคเงินนาโน จากนั้นได้ท า
การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (รูปที่ 1b) พบว่า มีลักษณะเป็นทรงกลมและมีขนาด
เฉลี่ยอยู่ที่ 21.62  6.40 นาโนเมตร และจากการทดสอบการดูดซับโลหะหนักเบื้องต้นของอนุภาคเงินนาโน พบว่า
สามารถเกิดอันตรกิริยากับโลหะ Zn2+, Ca2+, Pb2 , Cd2+, Fe2+ และ Ba2+   ได้ ดังแสดงในรูปที่ 1c นอกจากนี้ผู้จัดท า
โครงงานได้ท าการพัฒนาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบกระดาษดูดซับเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย โดยสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
กระดาษที่พร้อมใช้งานในการดูดซับได้เป็นท่ีเรียบร้อย และพบว่า สูตรที่กระดาษมีความแข็งแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับสูตร
อื่น ๆ คือใช้ ผักตบชวา 0.5 กรัม เจลาติน 0.5 กรัม วานิลลิน 2 มิลลิลิตร น้ าปราศจากไอออน 20 มิลลิลิตร และอนุภาคเงิน
นาโน 20 มิลลิลิตร กวนให้เข้ากันและอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง (รูป 1d) 
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รูปที่ 1 a) การดูดกลืนแสงของอนุภาคเงินนาโน  b) ภาพ TEM ของอนุภาคเงินนาโน  
c) การทดสอบความสามารถในการดูดซับเบื้องต้นของอนุภาคเงินนาโนกับโลหะต่าง ๆ  d) การขึ้นรูปกระดาษ 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากสารสกัดสาหร่าย  พบว่า สามารถสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนได้ตามที่

ต้องการ และสามารถพัฒนาขึ้นรูปเป็นผลติภณัฑก์ระดาษท่ีพร้อมใช้งานในการดูดซับโลหะหนักได้ และเป็นการใช้ประโยชน์          
จากผักตบชวาท่ีมีมากเกินไปในธรรมชาติ  จนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าได้อีกด้วย 
 

[ค าส าคัญ]  
อนุภาคเงินนาโน, ผักตบชวา, โลหะหนัก, สารสกัดจากสาหร่าย 
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CH-26 
 

การพัฒนาแผ่นฟิล์มแปะแผลต้านแบคทีเรียร่วมกับสารสกัดจากใบพลู 
 

สานฝัน ปัทมมงคลชัย, ญาณิกานต์ เลิศวงศ์สกลุ, ชมพูนุช เต็มภัทราโชค, พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธ์ุ* 

 

โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): pimsiri.d@kvis.ac.th 

 

[บทน า] 
จากการศึกษาก่อนหน้าได้ระบุว่าสารสกัดจากใบพลูมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ดี และมีฤทธิ์

สมานแผลทางคณะผู้จัดท าจึงต้องการน าสารสกัดจากใบพลูมาผสมใส่ในฟิล์มที่ท าจากเซลลูโลสเพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์แผ่น
แปะแผลที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและช่วยสมานแผลได้ ซึ่งจากการทบทวนเอกสารพบว่าการใช้เซลลูโลสร่วมกับการ
ผลิตแผ่นฟิล์ม จะช่วยให้แผ่นฟิล์มสามารถย่อยสลายไดง่้ายยิ่งขึ้น ดังนั้นการน าสารสกัดมารวมกับฟิล์มที่ผลิตจากเซลลโูลสที่
สามารถย่อยสลายได้น่าจะมีศักยภาพในการผลิตแผ่นแปะแผลที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้พืช
สมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นท าการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุในตัวอย่างน้ าจริง 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาและผลิตแผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสมกับการท าแผ่นแปะแผล และหาความเข้มข้น

ของสารสกัดจากใบพลูที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
โครงงานนี้ได้ท าการผลิตแผ่นฟิล์มแปะแผลร่วมกับสารสกัดจากใบพลู โดยสกัดสารส าคัญจากใบพลูด้วยเอทานอล

แล้วน ามาผสมกับแผ่นฟิล์มเซลลูโลสที่เลือกแล้วว่ามีคุณสมบัติทางกายภาพดีที่สุด 2 แบบ จากนั้นวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การก าจัดแบคทีเรียของสารสกัดใบพลูและฟิล์มผสมสารสกัดใบพลูด้วยวิธี disc diffusion หลังจากหาค่า MIC และ MBC 
ของสารสกัด 

                                1)                                                                     2) 

รูปที่ 1 แสดงวิธีการท าฟิล์มเซลลูโลส 1) วิธีการท า 2) ตัวแปรที่ใช้ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดลองเพื่อผลิตแผ่นฟิล์มเซลลูโลสเพื่อหาสูตรการผลิตแผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีท่ีสุดพบว่า 

ฟิล์มที่มีส่วนผสมของ Butyl acrylate (BA) ความเข้มข้น 1% , Carboxymethyl cellulose (CMC) 2% และแบบที่มี
ความเข้มข้นของ BA 2% , CMC 2% โดยใช้โพลิเมอร์ 100 ml/plate ได้ผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมต่อ
การน าไปต่อยอดเพื่อผลิตแผ่นแปะแผลมากที่สุด 

การสกัดและทดสอบสารสกัดจากใบพลูด้วยวิธีการหาค่า Minimal inhibitory concentration (MIC) และ 
Minimal bactericidal concentration (MBC) โดยใช้แบคทีเรีย Escherichia coli เป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมลบ 
และ Bacillus subtilis เป็นตัวแทนของแบคทีเรียแกรมบวก ได้ผลการทดลองดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่า MIC และ MBC ของสารสกดัใบพลูที่มีผลต่อแบคทีเรีย 
 
 
 
 
 

จากผลการทดสอบค่า MIC และ MBC สารสกัดใบพลูมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเช้ือ
แบคทีเรียแกรมบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ ดังนั้นจึงเลือกใช้ความเข้มข้นของสารสกัดใบพลูที่ 
37.5 mg/ml ในการน าไปผสมกับฟิล์มเพื่อผลิตแผ่นแปะแผลที่สามารถยับยั้งและฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้ทั้งแบคทีเรียแกรม
บวกและแบคทีเรียแกรมลบ 

การทดสอบฟิล์มที่ผลิตขึ้นด้วยวิธี Disc diffusion method ผลปรากฏว่าเมื่อน าสารสกัดผสมเข้ากับฟิล์ม
เซลลูโลส จะท าให้สามารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทั้งสองชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สารสกัด
เพียงอย่างเดียวในการยับยั้งแบคทีเรีย 
                1)                                    2)                                3)                                 4) 

 

รูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบการยบัยั้งเช้ือแบคทีเรีย 1) E. coli film testing 2) E. coli disc diffusion 
3) B. subtilis film testing 4) B. subtilis disc diffusion 

[สรุปผลการทดลอง] 
ฟิล์มเซลลูโลสที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีท่ีสุด 2 แบบได้แก่ แบบโพลิเมอร์ 100 ml/plate ที่ความเข้มข้นของ 

BA 1% CMC 2% และแบบ BA 2% CMC 2% ดังนั้นจึงเลือกใช้ฟิล์มทั้งสองในการน าไปต่อยอดในการผลิตแผ่นแปะแผล 
ในส่วนของสารสกัดจากใบพลูมีฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเช้ือ B. subtilis ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวก และ E. coli ซึ่งเป็น
แบคทีเรียแกรมลบได้ ซึ่งสามารถยับยั้งและฆ่าเช้ือแบคทีเรีย B. subtilis ได้ดีกว่า E. coli เมื่อน าสารสกัดและฟิล์มที่มี
คุณสมบัติดีที่สุดมาผลิตเป็นแผ่นแปะแผลแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทั้งสองชนิด
ได้ดีกว่าการใช้สารสกัดจากใบพลูเพียงอย่างเดียว 
 

[ค าส าคัญ]  
สารสกัดใบพลู, ฟลิ์มเซลลโูลส, แผน่ฟิล์มรักษาแผล 
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CH-27 
 

แผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมและสารสกัดจากว่านหางจระเข้ 
 

ปิยธิดาภรณ์ อรยิะวานิจสกุล*, เจษฎาภร มสีังเกต, วรัญญา กันกา, ลัดดา สุขยานุดิษฐ์ 
 

 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสรุินทร ์
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 36671@Sirin.ac.th 

 

[บทน า] 
เนื่องจากการสร้างเนื้อเยื่อของผิวหนังในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมี  ไฟไหม้หรือความร้อน จนท าให้เกิด

การหลุดลอกของผิวหนังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ แนวทางการรักษาปกติแพทย์จะน าผิวหนังส่วนดีของผู้ป่วยมา
ปิดบาดแผลเพื่อช่วยในการซ่อมแซมผิวหนัง  วิธีดังกล่าวผู้ป่วยต้องสูญเสียเนื้อเยื่อจากอวัยวะดีบางส่วนก่อให้เกิดการ
เจ็บปวดและเสื่องต่อการติดเชื้อเพิ่มมากข้ึน จึงท าการพัฒนาวิจัยแผ่นเนื้อเยื่อปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมและสารสกัดจาก
ว่านหางจระเข้ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการสมานแผล การอักเสบและป้องกันการติดเชื้อในบาดแผลเรื้อรัง รวมถึงบาดแผลทั่วไป
ได้อย่างมีประสิทธิผล กระตุ้นการสร้างผิวใหม่ให้เร็วขึ้นและเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมีความปลอดภัยสูง 
ราคาไม่แพง 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการใช้โปรตีนกาวไหมและสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่มีผลท าให้แผลที่เกิด

การหลุดลอกของผิวหนัง การอักเสบของแผล มีประสิทธิผลดีขึ้นท่ีสุด 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้มีวัตถุอยู่ 2 ชนิด คือโปรตนีไหมและสารสกัดจากว่านหางจะเข้ โดยเริ่มจากการสกดัโปรตีนไฟโบรอินจาก

รังไหมโดยมีขั้นตอนการสกัด ดังนี ้

รังไหม 
เส้นไหมหลังจาก

ก าจัดเซอรซิินออก 
สารละลายโปรตีนไหม
ใน CaCl2 ความเข้มข้น 

3 โมลาร ์

ขั้นตอนการ 
dialysis 

รังไหม
สี
เหลือง     

 

รังไหม
สีขาว 

    
 

 
ขั้นตอนการสกดัจากวุ้นว่านหางจระเข ้

 
 
 

 
 
 
 

น าส่วนที่เป็นวุ้นใส
ไปปั่นให้ละเอียด 

น าตะกอนที่ได้ไป dialysis 
ที่ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 48 ชั่วโมง 

สารสกัดว่านหางจระเข้
หลังจากท าให ้แห้งโดย 
Lyophilization 

น าส่วนใสที่ได้ไป dialysis
ที่ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 48 ชั่วโมง 
 

ตกตะกอนโปรตีนในว่าน
หางจระเข้ ด้วย 
(NH4)2SO4 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษา แผ่นปิดแผลจากสารสกัดโปรตีนกาวไหมได้ผลทดลองดังนี้ 
 

ตารางแสดงลักษณะของบาดแผลบนหลังหนู ณ เวลาต่าง ๆ ภายหลังจากการน าแผ่นแปะมาปิดทับท่ีบาดแผล 
ระยะเวลา ไม่เป็นเบาหวาน/

ปิดแผลด้วย 

ผ้าก๊อซ 

เป็นเบาหวาน/ 

ปิดแผลด้วย 

ผ้าก๊อซ 

เป็นเบาหวาน/ 

ปิดแผลด้วย 

แผ่นแปะ YP 

เป็นเบาหวาน/ 

ปิดแผลด้วยแผ่นแปะ

Y35A0.05P 

เป็นเบาหวาน/ 

ปิดแผลด้วยแผ่นแปะ

Y55A0.05P 

0   วัน 

     
7   วัน 

     
14 วัน 

     
21 วัน 

     
 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาแผ่นปิดแผลจากสารสกัดโปรตีนกาวไหมและว่านหางจระเข้ พบว่าช่วยเร่งกระบวนการสมานแผล

ด้านการอักเสบและป้องกันการติดเช้ือในบาดแผลเรื้อรัง รวมถึงบาดแผลทั่วไปได้อย่างประสิทธิผล แผลเรียบเนียนเนื้อเยื่อ
บาดแผลบริเวณที่ได้รับการสมานด้วยวัสดุปิดแผลมีปริมาณสูงขึ้น 
 

[ค าส าคัญ]  
แผ่นปิดแผล, ไฟโบรอิน, รังไหม, สารสกัดจากว่านหางจระเข้, การสมานแผล 
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CH-28 
 

การสกัดเคราตินจากขนไกโ่ดยใช้แบคทีเรียในดิน 
 

ปภาวรินท์ หมายกล้า1*, กุลสิรา อนิทร์แพง1, ก้องภพ ธรรมาภิมุข1, มนรวัส รวยธนพานิช1, เศกสิทธิ ์ ช านาญศิลป์1,2 

 
 1โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

2สาขาวิชาเคมี ส านักวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี จงัหวัดนครราชสีมา 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): papawilism@gmail.com 

 

[บทน า] 
ขนไก่เป็นขยะมูลฝอยทางการเกษตรที่ก าจัดยากและมีปริมาณมากถึง 3,000 ตันต่อปี ปัจจุบันเกษตรกรใช้วิธีการ

ฝังกลบขนไก่หรือการเผาซึ่งท าให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีผลให้ดินเป็นกรด และเป็นมลพิษในอากาศ แต่ในองค์ประกอบ
ของขนไก่มีเคราตินซึ่งถูกจัดเป็นแหล่งโปรตีนช้ันดีสูงถึง 90% เคราตินคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบมากในผม เล็บ ขนสัตว์ เขา
สัตว์และกีบเท้า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งน าไปเป็นพลาสติกชีวภาพหรือใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ แต่
จากกระบวนการผลิตเคราตินในท้องตลาดมีกระบวนการผลิตที่ยากกว่าโปรตีนชนิดอื่นเนื่องจากมีพันธะไดซัลไฟด์ท่ีแข็งแรง 
ท าให้มีราคาสูง โครงงานนี้จึงน าขนไก่มาสกัดเคราตินโดยใช้กระบวนการ Enzymatic hydrolysis จากแบคทีเรียที่พบใน
ดินในการย่อยขนไก่เพื่อลดต้นทุน แต่เนื่องจากพันธะของโครงสร้างแข็งแรง จึงใช้ระยะเวลานานในการย่อยเพื่อให้ได้     
เคราติน เราจึงเลือกใช้แบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยขนไก่ ดังนี้ Bacillus subtilis, Bacillus siam nemesis, 
Escherichia coli และแบคทีเรียจากดินที่รอระบุสายพันธุ์อีก 4 ชนิด เพื่อเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตเคราติน 
ใช้สารเคมีในการผลิตเคราตินที่มีความปลอดภัย  

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อตรวจสอบความสามารถของแบคทีเรียในการย่อยขนไก่ได้  และเพื่อสกัดเคราตินจากขนไก่ด้วยกระบวนการ 

Enzymatic hydrolysis 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าเตรียมขนไก่โดยล้างไขมันออกจากขนไก่ด้วยผงซักฟอก จากนั้นอบในเครื่องอบลมร้อน และเก็บใน

ภาชนะปิด จากนั้นเตรียมแบคทีเรียโดยน าแบคทีเรียที่ถูกเก็บในอุณหภูมิที่ต่ ามาก ดังนี้ Bacillus subtilis, Bacillus siam 
nemesis, Escherichia coli และแบคทีเรียที่ยังไม่ระบุสายพันธุ์อีก 4 ชนิด มาท าการขีดเช้ือในจานเพาะเช้ือ (Streak 
plate) เพื่อท าแบคทีเรียให้บริสุทธ์ิ และเลี้ยงเช้ือท่ีบริสุทธ์ิแล้วในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลว จากนั้นน าไปย้อมแกรมเพื่อตรวจสอบ
รูปร่างและแกรมของแบคทีเรีย โดยแบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง ชุดแรกใส่บัฟเฟอร์ ชุดที่สองไม่ใส่บัฟเฟอร์ โดยแต่ละชุดการ
ทดลองจะย่อยขนไก่โดยย่อยในอาหารเลี้ยงเช้ือพร้อมแบคทีเรียที่สามารถย่อยขนไก่ได้   ดังนี้ Bacillus subtilis, Bacillus 
siam nemesis, Escherichia coli ส่วนหลอดที่เหลือตรวจสอบความสามารถในการย่อยขนไก่ของแบคทีเรียที่สกัดได้อีก 4 
ชนิด ท าซ้ าทั้งหมด 4 การทดลอง โดยใช้เวลา 24, 48, 72 และ 96 ช่ัวโมง ตามล าดับ และหยุดกระบวนการเมทาบอลิซึม
ด้วยสารละลายกรดไตรคลอโรอะซิติก จากนั้นตรวจสอบสารเนื้อผสมที่ได้  และสกัดเคราตินโดยใช้ Sodium Dodecyl 
Sulfate Polyacrylamind gel electropolysis (SDS-PAGE) ตรวจสอบโครงสร้างตะกอนที่ได้ผ่านเครื่อง Liquid 
chromatography Mass spectrometry (LC-MS) รวมทั้งตรวจสอบชนิดแบคทีเรียที่ย่อยได้  

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการสกัดเคราติน
จากขนไก่ 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดลองเบื้องต้นพบว่าขนไก่หลังการล้างและก าจัดไขมัน มีน้ าหนักหายไปประมาณ 50 กรัม และพบ

สารละลายคอลลอยด์หลังการย่อยขนไก่จากแบคทีเรีย Bacillus subtilis, Bacillus siam nemesis, Escherichia coli  
ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทราบชนิดแล้ว ซึ่งจะมีการท าการทดลองเพิ่มเติมในแบคทีเรียที่ยังไม่ระบุสายพันธ์ุ 

[สรุปผลการทดลอง] 
น้ าหนักขนไก่ที่หายไปเป็นสารจ าพวกไขมันและดินที่ติดอยู่กับขนไก่ ดังนั้นก่อนการน าขนไก่มาใช้จ าเป็นต้องท า

ความสะอาดขนไก่เพื่อให้ได้เคราตินท่ีบริสุทธิ์ จากการทดลองเบื้องต้นพบว่าแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดสามารถย่อยขนไก่ได้ โดย
ย่อยขนไก่ตามระยะเวลาที่ก าหนด และจะต้องตรวจสอบตะกอนท่ีได้จากการย่อยขนไก่ต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
เคราติน, ขนไก,่ แบคทีเรยี, แบคทีเรียในดิน 
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CH-29 
 

TiO2 บนตัวรองรับจากหยวกกล้วย: ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงลอยน้ าได้ส าหรับการย่อยสลาย 
สารคาร์บาริล 

 

ปัทมพร เอกธนบดี1*, ธนภรณ์ เลศิล้ า1 , สิรินันท์ ลิม้สุวรรณ1, จตุรพร น่ิมเจรญิ1, ธีรนันท์ ศิริตานนท์2 

 
 1 โรงเรียนสรุวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา 

2สาขาวิชาเคมี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 6330166@g.sut.ac.th 

 

[บทน า] 
สารคาร์บาริลเป็นสารเคมีทางการเกษตรที่นิยมใช้เพื่อฆ่าแมลงศัตรูพืชในผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ 

นอกจากนี้ยังใช้กับสัตว์ปีก ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง เพื่อก าจัดแมลงรบกวน แต่มีความเป็นอันตรายสูง สามารถดูดซึมผ่าน
ผิวหนังได้ โดยเฉพาะบริเวณที่มีรอยแผลหรือรอยข่วน ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา เป็นสารก่อมะเร็ง และตกค้างใน
สิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน มีงานวิจัยก่อนหน้าท าการทดลองสลายสารคาร์บาริลด้วยวิธีการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยา แต่ในการน าไปใช้งานจริงมีข้อจ ากัดคือ การก าจัดสารไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลังจาก
การสลายสารท าได้ยากเนื่องจากมีลักษณะเป็นผง ในงานนี้ได้ท าการศึกษาหยวกกล้วยมาใช้เป็นตัวรองรับสารไทเทเนียม   
ไดออกไซด์ในการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงส าหรับสลายสารคาร์บาริล เพื่อลดปัญหาดังกล่าว เนื่องจากสามารถลอยน้ าได้ เป็น
ขยะทางการเกษตร และราคาถูก 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสลายสารคาร์บาริลโดยใช้หยวกกล้วยเป็นตัวรองรับไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธีการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงจากหยวกกล้วยโดยเตรยีมหยวกกลว้ยขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

แล้วน าไปเป็นตัวรองรับสารไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยมีโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็นตัวเช่ือมให้สาร
ไทเทเนียมไดออกไซด์ติดอยู่บนหยวกกล้วย เพื่อน าไปผ่านกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและก าจัดสารคาร์บาริลในน้ า
จากนั้นวิเคราะห์ว่าบนหยวกกล้วยมีสารไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยเทคนิค Scanning electron microscope (SEM) และ
เทคนิค Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDX) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสลายสารคาร์บาริลด้วยเครื่อง UV-
Vis spectrophotometer เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสลายสารคาร์บาริล 

 

รูปที่ 1 แสดงข้ันตอนการเตรียม TiO2 บนตัวรองรับจากหยวกกล้วย 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการตรวจสอบพื้นผิวของหยวกกล้วยด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) พบว่า 

ไทเทเนียมไดออกไซด์ สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวของหยวกกล้วยได้ หลังจากน าไปเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและตรวจสอบด้วย
เทคนิค Energy Dispersive X-Ray Analysis (EDX) พบว่าสามารถเกิดปฏิกิริยายอ่ยสลายคารบ์าริลได ้แต่การทดสอบโดย
การวัดความเข้มข้นด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer พบว่าความเข้มข้นของสารคาร์บาริลลดลงอย่างไม่มี
นัยส าคัญ คาดว่าเกิดจากมีปริมาณโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ และไทเทเนียมไดออกไซด์น้อยเกินไป หรืออาจยังอบหยวกกล้วย
ในขั้นตอนแรกได้ไม่แห้งพอจึงจะต้องมีการพัฒนาต่อไป 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากศึกษาการสลายสารคาร์บาริลด้วยวิธีการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับหยวก

กล้วยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถแก้ปัญหาเรื่องไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ตกค้างอยู่ในน้ าหลังจากท าการสลายสารเสร็จสิ้น 
ผลการศึกษานี้จะท าให้ปริมาณสารคาร์บาริลที่เป็นพิษในน้ าลดลง ลดการตกค้างของสารไทเทเนียมไดออกไซด์ภายหลังท า
ปฏิกิริยา และน าหยวกกล้วยซึ่งเป็นขยะทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

[ค าส าคัญ]  
ตัวเร่งปฏิกริิยาเชิงแสง, พอลไิวนิลแอลกอฮอล์, ไทเทเนียมไดออกไซด์, คาร์บาริล, หยวกกล้วย 
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CH-30 
 

การทดสอบหาปริมาณวิตามินซีอย่างง่ายในผลิตภัณฑ์น้ าดื่มผสมวิตามินซีท่ีวางจ าหน่ายในท้องตลาด
โดยการวัดค่า RGB กับกล่องทึบแสงอัจฉริยะแบบเคมีย่อส่วน 

 

จารวี จั่นประดับ, ลดาวรรณ ชาตนิันท์, อลิชา สวามิชัย*, วรรณนภา ธุววิทย์, ปรวรรณ คารวะวิชัย 

 
 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 32194@apw.ac.th 
 

[บทน า] 
วิตามินซีหรือกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างเองได้

จึงจ าเป็นต้องรับประทานเข้าไป วิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งพบว่าถ้าร่างกายได้รับปริมาณวิตามินซีไม่เพียงพอจะ
ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต่ าลงท าให้ติดเช้ือไวรัสและแบคทีเรียได้ง่ายขณะเดียวกันวิตามินซีก็ถูกท าลายได้ง่ายด้วยแสง ความช้ืน 
ความร้อน ออกซิเจนและในสิ่งแวดล้อมท่ีมีสภาพเป็นด่าง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัส
โคโรน่า ในประเทศไทย จึงมีผู้ผลิตน าประโยชน์ของวิตามินซีในการช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์น้ าดื่มที่
มีการผสมวิตามินซี โดยแต่ละยี่ห้อมีการระบุปริมาณวิตามินซีไว้ ท าให้ผู้บริโภคหลงเช่ือและได้ซื้อตามคุณสมบัติหรือ
ส่วนผสมที่กล่าวไว้ข้างผลิตภัณฑ์ โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าปริมาณวิตามินซีที่ระบุไว้บนฉลาก มีอยู่จริงหรือไม่ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างชุดการทดสอบในการตรวจหาปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างง่าย

แบบเคมีย่อส่วนโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ภาพในการเปรียบเทียบกับปริมาณวิตามินซีในกราฟมาตรฐาน จากค่า RGB และ
ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับหลักความปลอดภัยและยั่งยืน น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
เตรียมสารละลายกรดแอสคอร์บิกมาตรฐาน โดยการเตรียมตัวท าละลายสารละลายโซเดียมไทโอ-ซัลเฟตมาละลาย

ในสารละลายกรดแอสคอร์บิก 5 ความเข้มข้นได้แก่ 0.5, 0.4, 0.1, 0.05 และ 0.01 แล้วน าสารละลายกรดแอสคอร์บิกมา
ทดสอบโดยการหยดน้ าแป้ง 4 หยด และหยดสารละลายไอโอดีน 1% 15 หยด ใช้ไม้จิ้มฟันคนแล้วจับเวลา 1 นาที 15 วินาที 
น าเข้ากล่องทึบแสงอัจฉริยะและถ่ายรูปท าซ้ าจนครบทั้ง 5 ความเข้มข้น หลังจากนั้นน ารูปที่ได้ไปหาค่า RGB ในโปรแกรม 
Photoshop และน าไปหาสมการกราฟมาตรฐานโดยสร้างกราฟในโปรแกรม Excel แล้วตรวจสอบปริมาณวิตามินซีใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมวิตามินซีโดยท าตามขั้นตอนเดียวกันกับการทดสอบสารละลายกรดแอสคอร์บิกมาตรฐาน หลังจากที่
ได้ค่า RGB ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมวิตามินซี น าค่าท่ีได้ไปแทนในสมการกราฟมาตรฐานเพื่อค านวณกลับหาความเข้มข้น
ของวิตามินซีในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมวิตามินซี หลังจากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของ
ปริมาณวิตามินซีเมื่อเปรียบเทียบกับฉลากที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาพบว่าค่า RGB จากโปรแกรม Photoshop สามารถใช้บอกความแตกต่างของสีความเข้มข้น

สารละลายกรดแอสคอร์บิกที่แตกต่างกันโดยจากการทดสอบพบว่าสารละลายไอโอดีนและน้ าแป้งกับสารละลายกรด
แอสคอร์บิกท่ีมีความเข้มข้น  0.50  โมลาร์ มีค่า RGB สูงสุด คือ 512 และสารละลายแอสคอร์บิกความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ 
มีค่า RGB ต่ าที่สุด คือ 18  ดังนั้น ปริมาณสารละลายแอสคอร์บิกจะแปรผันตรงกับค่า  RGB  เมื่อน าค่า RGB ที่ได้ไปสร้าง
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า RGB กับความเข้มข้นของสารละลายแอสคอร์บิก จะได้สมการกราฟมาตรฐาน  
Y = 0.001x - 0.0025 
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จากนั้นน าค่า RGB ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมวิตามินซี 3 ยี่ห้อที่ได้มาค านวณหาปริมาณวิตามินซีและ
เปรียบเทียบกับปริมาณวิตามินซีที่ข้างฉลากโดยใช้สมการกราฟมาตรฐาน ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มยี่ห้อที่ 1 และยี่ห้อที่ 2 มี
ความเข้มข้นของสารละลายกรดแอสคอร์บิกใกล้เคียงกันมากจึงมีค่า RGB ที่เท่ากัน เนื่องจากค่า RGB จ าเป็นต้องเป็นเลข
จ านวนเต็ม ดังตาราง 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมตาม
ร้านสะดวกซื อ 

ที่มีการผสมวิตามินซี 

ค่า RGB ค่าความเข้มข้นของ 
สารละลาย 

แอสคอร์บิกที่ค้านวณ 

ค่าความเข้มข้น 
ของสารละลาย 

แอสคอร์บิกที่ฉลาก 

เปอร์เซ็นต์ 
ความคลาดเคลื่อน 

ยี่ห้อ ที่ 1 4 0.0015 0.0014 0.01 
ยี่ห้อ ที่ 2 4 0.0015 0.0015 0 
ยี่ห้อ ที่ 3 5 0.170 0.0022 0.03 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการทดลองสร้างชุดตรวจสอบวิตามินซีโดยใช้หลักการการเปลี่ยนสีของไอโอดีนเมื่อท าปฏิกิริยากับน้ าแป้งซึ่ง

จะได้สารละลายสีน้ าเงินและเมื่อท าปฏิกิริยากับวิตามินซีจะท าให้สีน้ าเงินเกิดความเปลี่ยนแปลงศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของสีสารละลายจากความเข้มข้นของกรดแอสคอร์บิก โดยการน าไปหาค่า RGB ในโปรแกรม เพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบค่าสีได้ชัดเจนซึ่งจะท าให้ได้ชุดทดสอบที่มีความแม่นย า สามารถน าไปปรับใช้กับการท าการทดลองเรื่อง กรด-
เบสแทนการใช้วิธีการไทเทรตได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนี้และใช้อุปกรณ์น้อยนอกเหนือจากนี้ชุดตรวจสอบวิตามิน
ซีสามารถน าไปทดสอบหาปริมาณวิตามินซีในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
วิตามินซี, กล่องทึบแสง, RGB, เคมีย่อส่วน 
 

 

  

y = 0.001x - 0.0025
R² = 0.9933
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CO-01 
 

ราวตากผ้าอัตโนมัติ 
 

จุฑามาศ พรั่งพิบูลย์, ปุณณภา ศรตุานนท์, วชิรวัช ค้าแสนสุข, วรรณ์นา ชนะสุข*, สเุทพ สุขจันทร์ 
 

 โรงเรียนเซนต์เทเรซา กรุงเทพมหานคร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): wannachanasuk@gmail.com 

 

[บทน า] 
ราวตากผ้า เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทุกคนรู้จักและใช้งานกันมาอย่างยาวนาน ราวตากผ้าแรกๆ อาจเป็นเพียงไม้ท่อน

หนึ่งวางพาดกับเสาสองต้น จากนั้นก็พัฒนามาเรื่อย ๆ จนเป็นราวตากผ้าที่สามารถตากผ้าได้ในปริมาณมาก มีล้อเพื่อให้
สะดวกต่อการลากราวตากผ้าไปหาแสงแดด แต่เมื่อเกิดปัญหาฝนตกในวันที่ไม่มีคนลากราวตากผ้าหลบฝน จึงท าให้ผ้าที่
ตากอยู่เปียกช้ืนแห้งไม่ทันใช้ ด้วยแนวคิดนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ทางคณะผู้จัดท าได้คิดค้นราวตากผ้าอัตโนมัติที่ช่วยตากเสื้อผ้า
และเก็บเสื้อผ้าให้มีความทันสมัยและใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาและสร้างราวตากผ้าที่สามารถตากและเก็บผ้าโดยอัตโนมัติ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการออกแบบตัวราวตากผ้าให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถตาก และเก็บผ้าเข้ามาในตู้เก็บ

ผ้าที่ติดอยู่กับราวตากผ้าโดยอัตโนมัติตอนฝนตก จากนั้นเขียนโค้ดเพื่อให้อุปกรณ์และเซนเซอร์ท างานร่วมกัน ปรับเวลา
ความเร็วที่จะให้มอเตอร์หมุน น า pulley ต่อกับมอเตอร์ วางสายพานและใช้ Linear guide ยึดกับสายพานให้ผ้าเว้นระยะ
กัน 2 นิ้ว ไม่ชิดกัน ตัว Linear guide จะมีรูด้านล่างเพื่อแขวนผ้าและรองรับน้ าหนักผ้า ได้ท าการทดลองโดยน ากระบอกฉีด
น้ าทดลองกับเซนเซอร์วัดน้ าฝน 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาและสร้างราวตากผ้าที่สามารถตากและเก็บผ้าโดยอัตโนมัติ พบว่า เมื่อเขียนโปรแกรมลงบอร์ด  

Arduino UNO และต่อวงจรเข้าหากัน จะมีเซนเซอร์วัดความช้ืนเป็นตัวรับค่าของการท างานเป็นขั้นตอนแรก ในขั้นตอน
การท างาน ถ้าความชื้นในอากาศมีมากกว่า 70% เซนเซอร์จะรับค่าและส่งไปยังแผงควบคุมเพื่อสั่งมอเตอร์ดึงผ้าเข้ามาเก็บ 
และเมื่อความช้ืนในอากาศมีน้อยกว่า 70% เซนเซอร์จะรับค่าและส่งค่าไปยังแผงควบคุมเพื่อสั่งมอเตอร์ ให้ดึงผ้าออกไป
ตากโดยอัตโนมัติ 

 
 

รูปที่1 แสดงโครงสร้างราวตากผา้อัตโนมัต ิ  รูปที่ 2 แสดงการต่อวงจรของราวตากผ้าอัตโนมัต ิ



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 145 

[สรุปผลการทดลอง] 
โครงงานนี้เป็นการศึกษา และสร้างราวตากผ้าอัตโนมัติ สามารถแก้ปัญหาในกรณีที่ตากผ้าและไม่มีคนเก็บผ้าใน

เวลาที่ฝนตก ซึ่งพบว่าสามารถสร้างราวตากผ้าที่สามารถตากผ้า และเก็บผ้าได้อัตโนมัติ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความช้ืนในอากาศ 
 

[ค าส าคัญ]  
ราวตากผ้า, อัตโนมตัิ, ความช้ืน, บอร์ด Arduino UNO 
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CO-02 
 

ระบบล าเลียงอาหารกุ้งไปยังบ่อเลี้ยงแบบใช้พลังงานลม 
 

สมรตัน์ ดุลภาคไพศาล, ธีรภพ พุทธรัตน์, จักรภพ พุ่มแพรพันธ์, พรทิพย์ ประทุมเทศ*, พัณนดิา เพยีซ้าย 

 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): phorntip@ben2.ac.th 

 

[บทน า] 
ในอดีตเครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติหรือท่ีเรียกว่า “ออโต้ฟีด” ตัวถังบรรจุอาหารที่เตรียมรอจ่ายให้กุ้งจะอยู่ติดกับ

มอเตอร์หว่านอาหารและต้องไปตั้งถังเครื่องให้อาหารกุ้งอัตโนมัติที่ปลายสะพานเช็คยอที่ยาว เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว กุ้ง
กุลาด า จึงมีความล าบากในการใส่อาหารกุ้งเพราะต้องยกอาหารไปใส่ที่ถังปลายสะพาน จึงคิดวิธีจะท าให้ถังใส่อาหารกุ้งให้
มาอยู่บนบกหรือข้างบ่อ โดยใช้ระบบลมจากปั๊มลมริงโบลเวอร์เป่าอาหารที่ปล่อยจากถังบรรจุอาหารโดยมีกล่องควบคุม
ปริมาณการจ่ายอาหารตามที่ก าหนด เมื่อถังบรรจุอาหารจ่ายอาหารออกมาที่กรวย ปากกรวยจะมีแรงดูดอาหารลงไปท่ีท่อ
ล าเลียงอาหารแล้วลมจากริงโบลเวอร์จะเป่าอาหารไปยังหัวหว่านอย่างรวดเร็ว มอเตอร์หัวหว่านจะท าการหว่านอาหารเป็น
วงกลมในรัศมี 3-5 เมตร ตามขนาดของบ่อเลี้ยงว่าจะหว่านไปยังแนวเลนหรือไม่ ถ้าโดนแนวเลนก็จะลดระยะของรัศมีลงมา 
และนิสัยของกุ้งขาว กุ้งกุลาด า สามารถฝึกให้มารวมกินอาหารบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้  การให้อาหารจึงไม่จ าเป็นต้องให้
อาหารทั่วทั้งบ่อ และในปัจจุบันในการเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งกุลาด า มีเช้ือ Enteroczoon hepatopenaei (EHP) หรือจะเรียกว่า
โรคขี้ขาว ซึ่งจะมาจากหลาย ๆ สาเหตุ เช่น pH ที่สูง จุลินทรีย์น้อยจนเช้ือมีมากกว่าและอาหารที่อยู่ในน้ านานอาหารเป็น
เชื้อรา เป็นต้น จึงน าปัญหาเรื่องการจ่ายอาหารมาปรับเฟืองจ่ายอาหารใหม่ให้ตักอาหารต่อ 1 รอบให้ลดลง 40% เพื่อจะได้
ไม่ให้อาหารลงทีละเยอะ ๆ แล้วตกถึงพื้น แต่จะให้เวลาจ่ายที่นานขึ้นเพื่ออาหารที่ลงไปกุ้งจะได้กินทันทีเพื่อจะได้ไม่ให้
อาหารอยู่ในน้ านาน และลดการติดค้างของอาหารที่จะเกาะตามทุ่นวางถังออโต้ฟีดจ านวนมากและเกิดเชื้อรา 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อประดิษฐ์เครื่องล าเลียงอาหารกุ้งไปยังบ่อเลี้ยงแบบใช้พลังงานลม และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคขี้ขาว ด้วย

การใช้ชุดล าเลียงอาหารกุ้งไปยังบ่อเลี้ยงโดยใช้พลังงานลมแทนการใช้แรงของผู้เลี้ยงกุ้ง 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ระบบล าเลียงอาหารกุ้งไปยังบ่อเลี้ยงโดยใช้พลังงานลม ประกอบไปด้วยระบบส าคัญ 3 ระบบ คือ ระบบเฟืองจ่าย

อาหาร ระบบลมส่งอาหารและระบบหว่านอาหาร โดยใช้พลาสติก PVC อุดที่เฟืองจ่ายอาหารให้มีช่องตักเล็กลงโดยมีการ
ค านวณให้อาหารออกประมาณ 60% จากปกติแล้วมีการหน่วงเวลาการจ่ายอาหารให้จ่ายนานขึ้น ระบบท่อลมส่งอาหารจะ
เป็นการรีดลมให้เล็กลมจึงมีความแรงแล้วจะมีแรงดูดน้อย ๆ ตรงที่อาหารลงแล้วจะเป่าไปอย่างรวดเร็วไปท่ีหัวหว่านอาหาร
เมื่ออาหารไปถึงหว่านจะลงไปท่ีหัวสะบัดอาหารจะสะบัดเป็นวงกลมโดยมีมอเตอร์เป็นตัวหมุน 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 

   
 

รูปที ่1 แสดงภาพช้ินส่วนต่าง ๆ ของชุดล าเลียงอาหารกุ้ง
ไปยังบ่อเลีย้งโดยใช้พลังงานลม 

รูปที่ 2 แสดงภาพแยกช้ินส่วนระบบจ่ายอาหารกุ้ง 
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ระบบการรีดลมเพื่อใช้ในการส่งอาหารกุ้งซึ่งประกอบปัม๊ลมริงโบวเวอร์  (1) ท่อลด 1 ½ นิ้วลง ¾ นิ้ว (6 หุน)  
(2) ท่อลด ¾ นิ้ว (6 หุน) ลง ½ นิ้ว (4 หุน)  (3) ท่อ ½ นิ้ว (4 หุน) วัดใน (4) ท่อ ½ นิ้ว (4 หุน) วัดนอก (5) ท่อยางสีด า 
3/8 นิ้ว (3 หุน) (6) ท่อสามทาง ½ นิ้ว (4 หุน) พร้อมกรวย (7) ท่อ 1 นิ้วงอให้ได้องศาตามความสูงของถัง (8) ท่อ 1 นิ้ว
ยาวตามความยาวของถังบรรจุอาหารจนถึงหัวหว่านอาหาร มีลักษณะเฉพาะพิเศษคือ การใช้ลมเพื่อดูดลมและอาหารกุ้งลง
ไปเพื่อส่งไปยังหัวหว่าน จะเป็นหลักการรีดลมให้มีมวลของอากาศที่หนาแน่นสูงและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแล้วจะมีแรงดูดที่
ท่อด้านบนคล้าย ๆ กับระบบใช้น้ าเพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนละลายในน้ า (DO) โดยใช้การรีดน้ าให้มีมวลที่หนาแน่นสูงแล้วพ่น
ออกไปโดยจะมีท่ออากาศอยู่ข้างบนเมื่อน้ าพ่นไปแรงจะดูดอากาศไปผสมกับน้ าจะได้ค่าออกซิเจนละลายน้ าที่มากที่สุดซึ่ง
เรียกว่า หัวเวนจูรี่หรือนาโนบับเบิ้ล ซึ่งน าหลักการนี้มาปรับแต่ให้ใช้กับระบบส่งอาหารจากการใช้น้ าดูดลมมาเป็นลมดูดลม
และอาหาร และต้องส่งอาหารกุ้งได้ไกลโดยอาศัยแรงดันลมในท่อ และความลาดชันของท่อต้องเป็นขนาดที่กล่าวไปเท่านั้น
ถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

[สรุปผลการทดลอง] 
ระบบล าเลียงอาหารกุ้งไปยังบ่อเลี้ยงแบบใช้พลังงานลม จะมีส่วนประกบหลัก คือ ท่อรีดลมเพื่อส่งอาหารกุ้งไปยัง

หัวหว่านโดยที่ถังบรรจุอาหารกุ้งอยู่บนบกหรือริมตลิ่งเพื่อสะดวกสบายในการใส่อาหารกุ้ง  และลดค่าใช้จ่ายในการต่อ
สะพานยอหรือสะพานออโต้ฟีดท่ียาวหลาย ๆ เมตร ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตใุนการยกอาหารเดนิไปที่สะพานไปใส่
ที่ถังออโตฟีดแบบเดิม และถ้ามีบ้านอยู่ใกล้ๆบ่อเลี้ยงกุ้งก็สามารถน าถังออโต้ฟีดไปอยู่ในบ้านแล้วต่อท่อส่งอาหารออกไปยัง
บ่อเลี้ยงได้เหมือนในวีดิโอ เมื่อเวลาฝนตกก็ใส่อาหารกุ้งได้และไม่ต้องยกอาหารไปไกล ถังจะไม่ตากแดด อาหารก็จะไม่ร้อน
สิ่งที่คลุกไปในอาหารจะเสื่อมสภาพช้าลง 
 

[ค าส าคัญ]  
พลังงานลม, มอเตอร์, ระบบเฟืองจ่ายอาหาร, ระบบลมส่งอาหาร, ระบบหว่านอาหาร 
 

 

  

รูปที่ 3 แสดงภาพแยกช้ินส่วนระบบส่งอาหารกุ้ง รูปที่ 4 แสดงภาพแยกช้ินส่วนระบบหว่านอาหารกุ้ง 
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CO-03 
 

การสร้างและศึกษาเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย 
 

นางสาวลภสัศริิ มูลฟอง*, ศิริชัช ไข่แก้ว, หนึ่งฤทัย ไกรเกริกเกียรติ, ธนกฤต เลิศล้ า, อัญชลี เลศิล้ า 

 

โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): laputsiri.m@khunyuam.ac.th 

 

[บทน า] 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบันโดยสามารถติดต่อ

ได้ผ่านระบบทางเดินหายใจและการสัมผัส การคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาการรุนแรง กลุ่มมีอาการไม่รุนแรง และกลุ่มที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โดยผู้ป่วยกลุ่มสุดท้ายมี
จ านวนมากที่สุดและจะถูกกักกันโรคในสถานที่รัฐจัดไว้ ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีการใช้แบบหมุนเวียนกันใช้เครื่องมือตรวจวัด
สัญญาณชีพของตนเองตามเวลาที่ก าหนดและรายงานผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ป่วยต้องมีความรับผิดชอบ
และมีสติอยู่ตลอดเวลา ผู้ศึกษาจึงได้สร้างเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายขึ้น ซึ่งจะช่วยวัดสัญญาณ
ชีพผู้ป่วยและรายงานผลอัตโนมัติไปยังเจ้าหน้าที่ผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแม้ผู้ป่วยหลับหรือหมดสติ ก็ตาม กรณีที่
ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพผิดปกติ เครื่องมือจะมีการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติไปยังเจ้าหน้าที่ให้ได้รบัการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสร้างและศึกษาเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในรายงานนี้ได้ศึกษาวิธีการตรวจและรายงานผลตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลสนาม จากการศึกษาดังกล่าว จึงได้สร้างและทดสอบการท างานของไมโครคอนโทรลเลอร์และ
เซนเซอร์ที่วัดสัญญาณชีพ 3 อย่าง คือ ชีพจร อุณหภูมิร่างกาย และความอิ่ มตัวของออกซิแจนในเลือด โดยเครื่องวัด
สัญญาณชีพแบบพกพาถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วรายงานผลการตรวจวัดของเซนเซอร์ไปยัง Application  
Blynk และ Line บนสมาร์ทโฟน ตัวเครื่องประกอบด้วย Node MCU – WiFi, Heart Rate Pulse Oximetry Sensor 
(MAX30100),  Infrared Temperature Sensor Module (GY-906)  ขั้นตอนท างาน เริ่มจากการเขียนชุดค าสั่งการ
ควบคุมการท างานของ Node MCU – WiFi และ Sensor โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE แล้วอัพโหลดลงใน Node MCU 
– WiFi เมื่อระบบท างาน Sensor ทั้ง 2 ตัว จะรับ-ส่งสัญญาณ SCL และ SDA ไปยัง Node MCU – WiFi เพื่อประมวลผล
ตามค าสั่ง แล้วส่งค่าชีพจร อุณหภูมิร่างกาย และความอิ่มตัวของออกซิแจนในเลือด ที่ได้จากการประมวลผลให้แสดงผลยัง 
Application  Blynk ในสมาร์ทโฟน หรือแสดงค่าในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Application BlueStacks ในการเปิดใช้งาน 
Application Blynk ในกรณีที่ Node MCU – WiFi ประมวลผลค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ ากว่า 80% จาก 
Heart Rate Pulse Oximetry Sensor จะท าให้ Node MCU – WiFi ส่งรูปภาพและข้อความเตือนไปยัง Application 
Line จนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาปิดเครื่องและให้ช่วยเหลือผู้ป่วย ในการวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือดจะวัดที่ปลายนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วช้ีเท่านั้น ส่วนการวัดค่าอุณหภูมิร่างกายจะวัดที่ต าแหน่งเหนือข้อมือ 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยไีรส้ายครั้งนี้ได้ทดสอบกับกลุม่ตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 30 คน   
   
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

จากการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (รูปที่ 4) พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของหัวใจจากเครื่องมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 73.96 BMP จากเครื่องที่สร้างขึ้นเท่ากับ 73.75 BMP  ค่าที่ได้จากเครื่องที่สร้างขึ้นแสดงผลน้อยกว่าเครื่อง
มาตรฐานเท่ากับ 0.21 BMP ค่าเฉลี่ยความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจากเครื่องมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 97.13% จาก
เครื่องที่สร้างขึ้นเท่ากับ 97.46 ค่าที่ได้จากเครื่องที่สร้างขึ้นแสดงผลมากกว่าเครื่องมาตรฐานเท่ากับ 0.33% และค่าเฉลี่ย
อุณหภูมิร่างกายจากเครื่องมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 36.36 oC เครื่องที่สร้างขึ้นเท่ากับ 36.56 oC ค่าที่ได้จากเครื่องที่สร้างขึ้น
แสดงผลมากกว่าเครื่องมาตรฐานเท่ากับ 0.20 oC เมื่อน าค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าเฉลี่ยความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกายจากเครื่องที่สร้างขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน พบว่า มีค่าใกล้เคียง
กัน 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย พบว่า ค่าที่ Node MCU – WiFi และ 

Sensor ประมวลผลและแสดงผลมีค่าใกล้เคียงกับเครื่องมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาล แสดงว่าสามารถน าเครื่องวัด

รูปที่ 5 แสดงการใช้เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายกับกลุม่ตัวอย่าง 

รูปที่ 1 ผังแสดงระบบการท างานเครื่องวัดสัญญาณชีพ
แบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยไีรส้าย 

รูปที่ 2 แสดงมุมมองด้านบนของตวัเครื่อง 

รูปที่ 3 แสดงมุมมองด้านล่างของตัวเครื่อง 

รูปที่ 4 แสดงค่าเฉลีย่อัตราการเตน้ของ
หัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
และอุณหภูมริ่างกายจากเครื่องมาตรฐาน

เทียบกับเครื่องท่ีสร้างขึ้น 
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สัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายไปใช้ได้จริงในโรงพยาบาลสนาม สามารถรายงานผลแบบระบบ real time 
ผ่านระบบเทคโนโลยีไร้สาย เพื่อป้องกันการสัมผัสและติดเช้ือจากผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมทั้งสามารถแจ้ง
เตือนอาการผู้ป่วยที่ใกล้ภาวะวิกฤตผ่าน Application Line โดยเฉพาะขณะที่ผู้ป่วยก าลังหลับเจ้าหน้าที่จะไม่ทราบเลยว่า
อาการผู้ป่วยขณะนั้นเป็นอย่างไร หากผู้ป่วยใช้เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย จะท าให้เจ้าหน้าท่ี
เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันที เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพกพาโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายที่สร้างขึ้นมีต้ นทุนต่ า สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ โดยการเปลี่ยนสายรัดข้อมือใหม่และท าความสะอาดตัวเครื่องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อไวรัส 
 

[ค าส าคัญ]  
เครื่องวัดสญัญาณชีพ, เทคโนโลยไีร้สาย 
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CO-04 
 

ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในถังหมักปุ๋ยขนาดเล็กผ่านเทคโนโลยีไร้สาย 
 

กานต์สินี ก่อนเศรษฐี*, วัชรมน ปัญญา, อัญชลี เลิศล ้า, ธนกฤต เลิศล ้า 

 

โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): kansinee684@gmail.com 

 

[บทน า] 
การหมักปุ๋ยแบบเติมอากาศเป็นรูปแบบการหมักที่ท าให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้เร็วเกิดก๊าซมีเทนและ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง การเติมอากาศเข้าไปในกองปุ๋ยหมักจะช่วยควบคุมความช้ืนที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
อุณหภูมิและปริมาณออกซิเจนท่ีเหมาะสมในการหมัก ถ้าความช้ืนมากเกินไปท าให้เกิดการย่อยสลายช้าและเกิดภาวะการ
หมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งจะเกิดสารพิษมากขึ้น ในงานนี้ได้ท าการสร้างและศึกษาระบบควบคุมความช้ืนอัตโนมัติในถัง
หมักปุ๋ยขนาดเล็กผ่านเทคโนโลยีไร้สายระบบที่เติมอากาศเข้าไปในถังหมักและระบายอากาศออกจากถังหมักขนาดเล็กเพื่อ
ควบคุมความช้ืนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและรายงานค่าความช้ืนและอุณหภูมิผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสร้างและศึกษาระบบควบคุมความช้ืนอัตโนมัติในถังหมักปุ๋ยขนาดเล็กผ่านเทคโนโลยีไร้สาย 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้สร้างและทดสอบการท างานของไมโครคอนโทรลแลอร์และเซนเซอร์ที่ควบคุมการท างาน air pump 

และพัดลมระบายอากาศพร้อมกับตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นแล้วรายงานผ่านเครือข่ายไร้สายไปยังสมาร์ทโฟน โดยใช้
ถังหมักปุ๋ยระบบปิดต่อเข้ากับกล่องควบคุมซึ่งประกอบด้วย Node MCU-wifi, relay, Waterproof Humidity and 
Temperature sensor, air pump และพั ดลมดู ดอากาศ  ( Exhaust fan) ควบคุ มการ เปิ ดปิ ดการท า ง านของ
ไมโครคอนโทลเลอร์และรายงานค่าความช้ืนและอุณหภูมิในถังหมักผ่าน application Blynx บนสมาร์ทโฟน หมักปุ๋ยในถัง
โดยใช้วิธีการหมักปุ๋ยแบบไม่กลับกองสูตรวิศวกรรมแม่โจ้1 โดยเมื่อความชื้นในถังหมักมีค่ามากกว่าร้อยละ 60 ระบบจะสั่ง
การให้ air pump ท างานเติมอากาศเข้าไปในถังด้วยอัตรา 0.7 L/min-kg และสั่งให้พัดลมดูดอากาศท างานพร้อมกัน จน
ความช้ืนน้อยกว่าร้อยละ 60 ระบบจะสั่งการให้ relay หยุดท างาน เมื่อหมักปุ๋ยครบ 30 วัน น าปุ๋ยท่ีผ่านการหมักแล้วมาวัด
ค่า  pH และปริมาณ NPK รวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่1 ภาพถังหมักปุ๋ยแบบอัตโนมัต ิ รูปที่ 2 Flowchart การควบคุมการท างาน 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในถังหมักปุ๋ยขนาดเล็กผ่านเทคโนโลยีไร้สายพบว่าความช้ืนและอุณหภมูิ

ในถังหมักตลอดระยะเวลาการหมัก 30 วันเป็นดังรูปที่ 1 และปุ๋ยหมักท่ีได้มีสมบัติดังตารางที่ 1   

 
 

ตารางที่ 1 สมบัติของปุ๋ยหลังหมัก 30 วัน 
 
 
 
 
 
 

จากการศึกษาพบว่าวันแรกของการหมักอุณหภูมเิริ่มต้นในปุ๋ยอยู่ที่ 28.3 0C หลังจากเริ่มกระบวนการหมักและ 
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องอุณหภมูิจะเพิ่มขึ นสูงสุดในวันท่ี 15 เท่ากับ 47 0C จนกระทั่งถึงวันท่ี 27 0C อุณหภูมิในปุ๋ยจะลดลง 
มาอยู่ที ่27.6 0C และค่อนข้างคงที่จนถึงวันท่ี 30 โดยอุณหภูมิของปุ๋ยตลอดช่วงการหมักอยู่ในช่วง 27-47 0C ความชื น 
ตลอดช่วงการหมักอยู่ในช่วงร้อยละ 50 - 60 

คุณลักษณะ เกณฑ์ก้าหนด ถัง Control 
ความชื น%) ไม่เกิน 100 (%) 52 (%) 

ค่า pH 7.0 - 0.8 7.0 
ค่า N P K Ideal Range Ideal Range 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากผลการทดลองพบว่า การหมักปุ๋ยโดยใช้ถังหมักปุ๋ยที่ระบบควบคุมความช้ืนอัตโนมัติสามารถควบคุมความช้ืน

ของปุ๋ยในถังหมักให้น้อยกว่าร้อยละ 60 ซึ่งส่งผลให้ช่วงอุณหภูมิของปุ๋ยเหมาะสมกับการย่อยสลายของจุลินทรีย์ คือ  
27-40 0C  และคุณภาพปุ๋ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด คือ ค่าความเป็นกรด - เบส เท่ากับ 7 และ ค่า NPK รวมอยู่
ในช่วง Ideal Range   
 

[ค าส าคัญ]  
ระบบควบคมุความชื้นอัตโนมัต ิ
 

 

  

รูปที่ 1 อุณหภูมิและความชื้นในถังหมัก 
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CO-05 
 

เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติส าหรับผู้สูงอายุด้วยการรู้จ าใบหน้า 
 

ธีธัช สระขาว1, จิรภัทร คงช่วย1, ณภัทร แก้วภิบาล2* 

 
1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง 

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): naphat.k@tsu.ac.th 

 

[บทน า] 
ปัจจุบันสังคมไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงอายุในประเทศได้เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ผู้ป่วยสูงอายุแต่ละคนมีโรค

ประจ าตัวที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุจ าเป็นต้องรับประทานยาที่มีปริมาณที่แตกต่างกัน และต้องได้รับยา
เป็นประจ าโดยบางครั้งผู้ป่วยบางกลุ่มอาจจะลืมรับประทานยา หรือสับสนกับปริมาณยาที่อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละมื้อ
อาหาร อาจจะท าให้ผู้ป่วยรับประทานยาเกินขนาดซึ่งท าให้เกิดอันตรายรุนแรงถึ งชีวิตได้ การลืมรับประทานยาหรือการ
รับประทานยาเกินขนาดนั้นส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรงได้แก่การดื้อยาซึ่ง
อาจจะท าให้โรคที่รักษาอยู่หายช้ากว่าก าหนดหรืออาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ ส่วนผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ ผู้ป่วยท่ีเป็นโรค
ซึมเศร้า เมื่อรับประทานยาไม่ครบตามก าหนดอาจมีผลกระทบทางจิตใจได้  เช่น การท าร้ายตนเองหรือการฆ่าตัวตาย     
เป็นต้น ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้คิดค้นเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติส าหรับผู้สูงอายุด้วยการรู้จ าใบหน้าซึ่งใช้อัลกอริทึม Haar cascade 
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการจ่ายยาให้มีความถูกต้องและตรงเวลาการรับประทานยา ผลการทดลองแสดงโดยเครื่อง
จ่ายยามีความถูกต้องแม่นย าถึง 87.5% 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธี Haar cascade ส าหรับการรู้จ าใบหน้าเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติและ

วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติส าหรับผู้ป่วยสูงอายุด้วยการรู้จ าใบหน้า 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
โครงงานนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมการทานยาของผู้สูงอายุ ประเภทของยาที่มักพบในการรับประทานของผู้สูงอายุ 

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทานยาที่ไม่ถูกต้องของผู้สูง จากปัญหาการรับประทานยาของผู้สูงอายุที่ไม่ตรงเวลา 
โครงงานนี้จึงได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติส าหรับผูป้่วยสูงอายุโดยใช้เทคนิคการรู้จ าใบหน้า มาช่วย
ในการจ่ายให้ถูกต้องตามบุคคลที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูล โครงงานนี้ได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธี Haar cascade ร่วมกับ Open 
CV เพื่อรู้จ าใบหน้าของผู้สูงอายุ สถาปัตยกรรมของระบบเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติที่น าเสนอแสดงดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 การท้างานของเครื่องจ่ายยา 
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ระบบเครื่องจ่ายยาอตัโนมตัิแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
        ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นส่วนควบคุมกลไกการจ่ายยาโดยใช้อุปกรณ์ดังนี้ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ESP32 บอร์ดไมโครโปรเซสเซอร์ Raspberry Pi โมดูลกล้อง มอเตอร์เซอร์โว มอเตอร์สเต็ป โมดูลเสียง และไฟ LED                          
        ส่วนของซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยส่วนของการรู้จ าใบหน้าโดยใช้อัลกอริทึม Haar cascade ซึ่งเขียนด้วยภาษา 
Python และส่วนของเว็บแอปพลิเคชันส าหรับการตั้งเวลาจ่ายยา ข้อมูลรูปภาพที่ใช้ในการรู้จ าใบหน้ามีจ านวน 42 
รูปภาพ/ คน 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดสอบประสิทธิภาพความแม่นย าของระบบรู้จ าใบหน้าจะได้ว่า จากผู้ทดลองจ านวน 2 คน ในการ

ทดสอบจ านวน 20 ครั้ง/ คน จะได้กราฟดังนี้ 
 

 
รูปที่ 2 กราฟประสิทธิภาพความแม่นย้าของระบบรูจ้้าใบหน้า 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาประสิทธิการจ่ายยาของเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติพบว่าเมื่อมีใช้งานเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติซึ่งมีการรู้จ า

ใบหน้าของผู้สูงอายุสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิสูงถึง 87.5% ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อง
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันได้ของผู้ป่วยสูงอายุได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
ระบบรูจ้ าใบหน้า (Face recognition), อัลกอริทึม (Algorithm) 
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CO-06 
 

อุปกรณ์ช่วยการกายภาพบ าบัด 
 

ธีรเมต ช่วยพยุง*, กุมภา เจนสารกิิจ, ธนพัฒน์ พรมคล้าย, มาโนชญ์ แสงศิริ 
 

โรงเรียนพิจติรพิทยาคม จังหวัดพจิิตร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): smatgen13@gmail.com 

 

[บทน า] 
เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ท าให้มีความ

ต้องการอาชีพนักกายภาพบ าบัดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการกายภาพบ าบัดในบางท่านั้นเราสามารถท าได้ด้วยตนเอง แต่ก็มีปัญหา
ต่าง ๆ ขณะท าด้วยตนเอง ผู้จัดท าจึงเล็งเห็นปัญหาและคิดค้นอุปกรณ์ช่วยการกายภาพบ าบัด โดยช่วยในการนับจ านวน
ของกายภาพบ าบัด ท าบันทึกสถิติของข้อมูลย้อนหลังและเป็นกลุ่มน าร่องเพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือปัญหาข้างต้น ซึ่งมีให้
เลือก 4 โหมดในการกายภาพบ าบัด ได้แก่  

 โหมดการเดิน ในโหมดการใช้งานนี้จะใช้ ultrasonic sensor ในการวัดระยะห่างของตัวเรากับตัวอุปกรณ์เมื่อถึง
ในระยะ 1 เมตร ตัวอุปกรณ์จะท าการเก็บค่าเป็นจ านวนครั้งแล้วส่งผลข้อมูลไปเก็บใน Google Sheet และสามารถเรียกดู
ข้อมูลได้ในทางต่าง ๆ เช่น Line Official Account, Appsheet application, Google Sheet  

 โหมดแขนและขา ในโหมดการใช้งานนี้จะใช้ ultrasonic sensor ในการวัดระยะห่างของแขนและขาของตัวเรา
กับตัวอุปกรณ์เมื่อถึงในระยะ 0.7 เมตร ตัวอุปกรณ์จะท าการเก็บค่าเป็นจ านวนครั้งในโหมดของแขนและขาแล้วสง่ผลขอ้มลู
ไปเก็บใน Google Sheet และสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ ในทางต่าง  ๆ เ ช่น Line Official Account, Appsheet 
application, Google Sheet  

 โหมดการมองเห็น ในโหมดการใช้งานนี้จะเป็นการทดสอบสายตาโดยหน้าจอ LED จะท าการสุ่มรูปต่าง ๆ โดย
รูปที่สุ่มจะสุ่มสิ่งมีชีวิตที่มี 2 ตาและ 1 ตาถ้าสิ่งมีชีวิตที่มี 1 ตาให้กดปุ่มที่ด้านซ้ายถ้าสิ่งชีวิตที่มี 2 ตาจะท าการกดปุ่ม
ทางด้านขวาและตัวอุปกรณ์จะเก็บค่าท่ีถูกต้องเท่านั้นไปยังฐานข้อมูลต่อไป  

 โหมดประสาทสัมผัส ในโหมดการใช้งานนี้จะเป็นการขยับกล้ามเนื้อแขน โดยในอุปกรณ์มี gyroscope sensor 
และในโหมดนี้จะการทดสอบอยู่ 2 แบบคือ 1. Left or Right 2. Up or Down โดยในแต่ละครั้งการทดสอบนี้จะผลัดกัน
ทดสอบคนละรอบ โดยจะเริ่มด้วย Left or Right ก่อนและตัวอุปกรณ์จะท าการสุ่มค่าเป็นตัวเลข ตามแกน x และแกน y 
โดยผู้ท าการบ าบัดจะต้องท าค่าให้ใกล้เคียงกับค่าท่ีปรากฏบนตัวอุปกรณ์ (ค่าใกล้เคียง ±15 องศา) และอุปกรณ์จะเก็บค่าท่ี
ถูกต้องไปที่ฐานข้อมูลต่อไป อีกทั้งตัวอุปกรณ์สามารถแจ้งค่าที่วัดได้ผ่านทาง Application และ Line Bot และแสดงผลที่
หน้าเว็บไซต์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้ข้อมูลย้อนหลังได้ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์ช่วยการกายภาพบ าบัด  
2. เพื่อศึกษาการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ช่วยการกายภาพบ าบัดผ่านทาง Google Sheet  
3. เพื่อศึกษาการติดต่อระหว่าง Google Sheet กับ AppSheet  Application  
4. เพื่อศึกษาการติดต่อระหว่าง Google Sheet ผ่านทาง Line bot 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างของซอฟต์แวร์ 
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ท าการศึกษาอุปกรณ์ตามจุดประสงค์โครงงาน ทดสอบตัวเซ็นเซอร์ในการใช้งานข้ันพ้ืนฐานกับ Board KidBright 
พร้อมด้วยตัวปุ่มกด ZX-SWITCH, ZX-LED มีการจัดเก็บข้อมูลภายใน Google Sheet เพื่อแสดงผลบางส่วนในหน้าจอ  
LED-Matrix และดูข้อมูลทั้งหมดเพิ่มเติมผ่าน Line Bot หรือ AppSheet Aplication 1. วิธีการใช้งานผ่านทาง Line 
Official Account (LINE ID : @334FSKKZ) ให้พิมพ์ค าสั่ง gait ซึ่งเป็นค าในโหมดที่ 1 ของอุปกรณ์ช่วยการกายภาพบ าบดั 
เ พื่ อ แสด งข้ อมู ลทั้ ง หมด ในแต่ ล ะ โ หมด  2. กา ร ใ ช้ ง านผ่ า น  AppSheet Application ให้ ด า วน์ โ หลดจ า ก 
(https://www.appsheet.com/newshortcut/fd728484-8ab9-461b-8e6c-169d5d43280a) แล้วเข้าใช้งานดูข้อมูล
ได้ตามปกติ 3. มีรายงานผลการจัดเก็บข้อมูลแยกไว้ในแต่ละ Sheets ของ Google Sheet พร้อมท้ังสูตรค าสั่งการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยเฉพาะ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ตอนที่ 1 เครื่องช่วยกายภาพบ าบัดมีความสามารถในการวัดค่าได้ถูกต้องเฉลี่ย  ดังนี้ โหมดการเดินมีค่าความ

ถูกต้องร้อยละ 100 ในระยะ 1 เมตร โหมดแขนและขามีค่าความถูกต้องร้อยละ 100 ในระยะ 0.7 เมตร  โหมดการมองเหน็
มีค่าความถูกต้องร้อยละ 100 และโหมดประสาทสัมผัส มีค่าความถูกต้องร้อยละ 85 ตอนที่ 2 ตัวอุปกรณ์ช่วย
กายภาพบ าบัดสามารถส่งค่าไปยัง Appsheet Application ได้ถูกต้องร้อยละ 100 ตอนที่ 3 Google Sheet สามารถส่ง
ค่าไปยัง AppSheet Applicationได้ถูกต้องร้อยละ 100 ตอนที่ 4 เพื่อศึกษาการติดต่อระหว่าง Google Sheet ผ่านทาง 
Line bot จากการทดลองพบว่า Google Sheet สามารถส่งค่าไปยัง Line bot ได้ถูกต้องร้อยละ 100 

[สรุปผลการทดลอง] 
อุปกรณ์ช่วยการกายภาพบ าบัดมีการแสดงค่าของเซ็นเซอร์ภายในอุปกรณ์ที่มีค่าความถูกต้องในการวัดค่า 

สามารถติดต่อระหว่างอุปกรณ์ช่วยการกายภาพบ าบัดผ่านทาง Application และ Google Sheet ท าให้การแจ้งเตือนมี
ความสะดวกสบาย และสามารถติดตามผลการใช้งานได้ในทั้ง Line Bot, Google Sheets ของหน้ารวมหลักและในแต่ละ
โหมดการใช้งาน 
 

[ค าส าคัญ]  
Web-based Application, Line Official account, Line Bot, ESP32, KidBright, API, Google Sheets 
 

 

  



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 157 

CO-07 
 

การศึกษาระบบ Smart farm IOT จากโซล่าเซลล์มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นสตรอเบอร์รี่ 
 

นิศากร แก้วประชุม1, สุชานาถ คงต้าหนิ1, อภิสรา เกื อแก้ว1 

สุดา เอียดศรีนวล1*, สุดารัตน์ แสนสุข2, ณัฐพัฒน์ แสนสุข2, อนิวรรต เดชรัตน์2 

 
1 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนธิิ จังหวัดตรัง 

  2 ภาควิชาไฟฟ้าก้าลัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง  
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): schankar8@gmail.com 

 

[บทน า] 
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตร้อนมีอุณหภูมิของอากาศค่อนข้างสูงส่วนใหญ่  มีเกษตรกรจ านวนมาก

เลือกท าเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมท้ังมีหลายบุคคลเลือกท าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริม และจะยึดหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการท าโรงเรือนปลูกพืชที่ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงพื้นที่เพาะปลูกก็สามารถท าได้และสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ดี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้อากาศภายในโรงเรือนมีการหมุนเวียนและสามารถระบายอากาศเป็น
การลดความร้อนภายในโรงเรือนได้ดี โรงเรือนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เพราะอุณหภูมิของโรงเรือนจะแปรสภาพไป
ตามอากาศภายนอกโรงเรือน ในช่วงหน้าร้อนจะมีอากาศร้อนมาก โรงเรือนอาจจะมีความช้ืนของอากาศภายนอกไม่
เพียงพอท าให้พืชผลเกิดความเสียหาย และสร้างผลเสียแก่เกษตรกรที่ไม่มีเวลาในการรดน้ าหรือควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน
ได้ ระบบ Smart farm IOT จากโซล่าเซลล์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่สามารถรดน้ าและควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนได้ อีกทั้งประเทศไทยก าลังอยู่ในยุค Thailand 4.0 สมาชิกภายในกลุ่มจึงมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยีมา
ปรับใช้เพื่ออ านวยความสะดวกและเพื่อลดเวลาในการดูแลพืชผลต่าง ๆ ทั้งนี้ยังสามารถรักษามาตรฐานการรดน้ า การใส่
ปุ๋ยและการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดในการท าโครงงานทดลอง
โดยการจัดท าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาระบบ Smart farm IOT จากโซล่าเซลล์มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นสตรอเบอร์รี่ขึ้นโดยอาศัยหลักการ Arduino ในการควบคุมการท างานและเช่ือมต่อไปยัง Smart phone เพื่อควบคุม
การท างานได้อย่างอัตโนมัติ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาระบบ Smart farm IOT จากโซล่าเซลล์และน ามาปรับใช้เพื่อลดข้อจ ากัดในการปลูกพืชท าให้เกษตรกร

สามารถประหยัดเวลาในการควบคุมน้ า ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ศึกษาข้อมูล ขั้นตอนและวิธีการจัดท า Smart farm IOT จากโซล่าเซลล์ ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมภายในรวมทั้ง

การออกแบบและจัดท าโรงเรือน จากนั้นเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของอุปกรณ์ใน Smart farm IOT จากโซล่า
เซลล์โดยก าหนดค่าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ การก าหนดการปิด-เปิดของการพ่นน้ าภายในโรงเรือนของแต่ละช่วงเวลา การต่อ
วงจรไฟฟ้าและทดลองใช้โปรแกรม จากนั้นประกอบอุปกรณ์ใส่เข้าไปในโรงเรือนและทดลองใช้ Smart farm IOT จากแผ่น
โซล่าเซลล์และบันทึกผลการทดลอง 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาระบบ Smart farm IOT จากโซล่าเซลล์มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นสตรอเบอร์รี่ในบริเวณ

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง พบว่า 
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วัน/เดือน/ปี 
T.กลางคืน 

(องศาเซลเซียส) 
T.กลางวัน 

(องศาเซลเซียส) 
ระบบให้น ้า 

การเจริญเติบโต 
ของพืช (cm) 

การเจริญเติบโต 
ของพืช 

เพิ่มขึ น (cm) 
24/07/63 26 19 ✔ 13.4 - 

31/07/63 26 19 ✔ 14.0 0.6 

07/08/63 26 19 ✔ 14.5 0.5 

14/08/63 26 19 ✔ 15.0 0.5 

21/08/63 26 19 ✔ 15.6 0.6 

28/08/63 26 19 ✔ 16.3 0.7 

04/09/63 26 19 ✔ 16.9 0.6 

11/09/63 26 19 ✔ 17.7 0.8 

18/09/63 26 19 ✔ 18.4 0.7 

25/09/63 26 19 ✔ 19.2 0.8 

02/10/63 26 19 ✔ 20.0 0.8 

09/10/63 26 19 ✔ 20.3 0.3 

16/10/63 26 19 ✔ 20.7 0.4 

23/10/63 26 19 ✔ 21.0 0.3 

30/10/63 26 19 ✔ 21.2 0.2 

 เฉลี่ย 0.5 
 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองใช้ พบว่าต้นสตรอเบอร์รีเ่จรญิเตบิโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร/ สัปดาห์ ใน
กลางวันอุณหภมูิ 26 องศาเซลเซยีสและกลางคืนอุณหภมูิ 19 องศาเซลเซียส 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการทดลองใช้ Smart farm IOT จากโซล่าเซลล์ พบว่าต้นสตรอเบอร์รี่เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.5 cm./

สัปดาห์ ในกลางวันอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียสและกลางคืนอุณหภูมิ 19 องศาเซลเซียส ซึ่งระบบการรดน้ าและควบคุม
ความช้ืนอยู่ตลอดเวลาเป็นการลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ มีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า และการลดข้อจ ากัดในการปลูก
พืช Smart farm IOT จากโซล่าเซลล์สามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งฟาร์มพืชและสัตว์ ฟาร์มอัจฉริยะนี้จะมีความแตกต่างกับ
ฟาร์มธรรมดาอยู่ตรงที่การใช้ทรัพยากรนั้นท าได้อย่างแม่นย าและตรงต่อความต้องการของพืชและสัตว์ ซึ่งช่วยลดการ
สูญเสียทรัพยากรและได้ผลผลิตที่ออกมาตรงตามความต้องการของผู้ดูแลมากที่สุด โดยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of 
things (IOT) ที่ปัจจุบันในบ้านเราเรียกว่า “อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง” เห็นได้ว่าการใช้ IOT ในภาคการเกษตรเกิดขึ้นได้
จริงในประเทศไทย ทั้งปัจจุบันมีการต่อยอดและปรับรูปแบบให้เกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงในต้นทุนที่ไม่สูงนักและขยาย
อย่างทั่วถึงมากขึ้น นี่จึงเป็นก้าวส าคัญของประเทศไทยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ท าเกษตรสมัยใหม่หรือ Smart farming ที่เป็นรูปธรรม 
 

[ค าส าคัญ]  
Smart farm, IOT, โซล่าเซลล์, สตรอเบอรร์ี ่
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นวัตกรรมอ านวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ 
 

มณีกาญจน์ มองเพ็ชร*, ภัทรียา พิไลแสงสุรีย์, ณฐา สมตุิรมัย์, อ านวย มณีวงษ์, วิริยะ โกษิต 

 

โรงเรียนวดัป่าประดู่ จังหวัดระยอง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 24762@watpa.ac.th 

 

[บทน า] 
ปัจจุบันในเมืองใหญ่มีตึกอาคารมากมาย ทั้งอาคารพาณิชย์ อาคารอสังหาริมทรัพย์ คอนโด หรืออะพาร์ตเมนต์ 

ซึ่งจะมีบุคลากรที่ท างานอยู่ในอาคาร หรือผู้อยู่อาศัย ล้วนจะมียานพาหนะที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ และ
รถยนต์ทุกคันจ าเป็นต้องมีที่จอดรถยนต์ ซึ่งปัญหาที่พบในปัจจุบัน ในการหาที่จอดรถ ได้รับความยากล าบากในการหาที่
จอดรถ และไม่สามารถหาที่จอดรถได้ ในขณะที่ผู้อาศัยหรือบุคลากรที่ต้องการจะใช้ที่จอดรถ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น 
อาจท าให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการท างานเพราะจ าเป็นต้องหาที่จอดรถ จึงต้องมีสิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การหาที่จอดรถ โดยได้น านวัตกรรม IoT เข้ามาและใช้ NodeMCU ESP8266 โดยมีแอพลิเคชัน Blynk โดยออกแบบ
ภายในแอพลิเคชันให้สามารถหาท่ีจอดรถได้ และเพื่อตรวจสอบสถานะของยานพาหนะ   

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการเลือกพ้ืนที่จอดรถ โดยใช้เทคโนโลยี IoT และประหยัดเวลาในการเลือกพ้ืนท่ี

จอดรถและเพื่อตรวจสอบสถานะของรถ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในโครงงานนี้ได้ท าการออกแบบการวางตัวของอุปกรณ์ และเชื่อมต่อกับบอร์ด NodeMCU ESP8266 

หลอดไฟ LED-RGB, Ultrasonic Sensor แล้วจึงเขียนค าสั่งให้อุปกรณ์รับค่าข้อมูล และน ามาประมวลผลในฐานข้อมูล 
ในโปรแกรม Arduino 1.8.6 โดยเขียนให้โปรแกรมตรวจสอบการตรวจจับวัตถุจากอุปกรณ์ Ultrasonic Sensor 
แสดงผลในแอปพลิเคชันว่าที่จอดรถว่าง/ ไม่ว่าง จากนั้นเขียนโปรแกรมการท างานของหลอดไฟ LED-RGB ให้แสดง
สถานะของที่จอดรถ และเขียนโปรแกรมการแจ้งเตือนไปยัง Line Notify เมื่อรับข้อมูลจาก IoT โดยทดลองกับ 3 
ระบบปฏิบัติการด้วยกัน คือ iOS, PC, Android เพื่อศึกษาความสามารถในการส่งข้อความในแต่ละระบบ 

 
รูปที่ 1 ผังการท างานของนวัตกรรมอ านวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดลองพบว่าการท างานของแอพลิเคชัน Blynk สามารถแสดงข้อมูลเพื่อสังเกตจ านวนรถในพ้ืนท่ีจอดรถ

ใด ๆ ได้ 100% ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ว่า แอปพลิเคชันสามารถแสดงจ านวนที่จอดรถได้  
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ตารางที่ 1 แสดงการท างานของแอปพลิเคชัน Blynk เพื่อสังเกตจ านวนรถในพื้นที่จอดรถใด ๆ 

 
 

ในส่วนการทดลองอุปกรณ์ หลอดไฟ LED-RGB เมื่อมีรถเข้าจอดในระยะที่ก าหนด พบว่า หลอดไฟ LED-RGB จะ
แสดงสถานะที่จอดรถไม่ว่าง (ไฟดับ) เมื่อรถอยู่ในระยะห่างจากที่จอดรถ น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และหากรถอยู่ใน
ระยะห่างจากที่จอดรถ มากกว่า 25 เซนติเมตร หลอดไฟ LED-RGB จะแสดงสถานะที่จอดรถว่าง (ไฟติด) และสามารถรับ
ค่าสัญญาณแม่นย าได้มากที่สุด ในช่วงระยะ 10-20 เซนติเมตร ดั้งนั้นควรจอดรถภายในระยะไม่เกิน 20 เซนติเมตร จึงจะ
สามารถแสดงสถานะของที่จอดรถได้ และในส่วนของการทดลองการส่งการแจ้งเตือนไปยัง Line Notify เมื่อรับข้อมูลจาก 
IoT ในระบบ ปฏิบัติการ PC มีความเสถียรมากท่ีสุด ใช้เวลาเฉลี่ย 1.73 วินาที รองลงมาเป็นระบบปฏิบัติการ Android ใช้
เวลาเฉลี่ย 2.04 วินาที และระบบปฏิบัติการ iOS ใช้เวลาเฉลี่ย 2.21 วินาที ทั้ง 3 ระบบปฏิบัติการ พบว่า ระบบปฏิบัติการ 
PC สามารถส่งข้อมูลเข้าได้รวดเร็วกว่าในระยะเวลา 1.73 วินาที อาจเกิดมาจากความเสถียรของระบบปฏิบัติการ PC มี
มากกว่าระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แต่ในขณะเดียวกันระบบปฏิบัติการ Android ก็มีความเสถียรมากกว่า iOS 
ทั้งนี้ อาจข้ึนอยู่กับเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นท่ีที่ให้บริการ 

 

ตารางที่ 2 แสดงการส่งข้อมูลเข้า Line Notify เมื่อรับข้อมลูจาก IoT ในระบบปฏิบัติการใด ๆ 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการท างานของแอปพลิเคชัน Blynk พบว่าแอปพลิเคชันสามารถแสดงที่จอดรถ และความสามารถในการส่ง

แจ้งเตือนไปยัง Line Notify สามารถส่งได้ทุกครั้ง ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดเพื่อใช้ในอะพาร์ตเมนต์ คอนโดหรือ
ห้างสรรพสินค้า เพื่ออ านวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ ช่วยรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ ช่วยป้องกันการ   
สูญหาย และสามารถตรวจสอบสถานะได้ผ่านทางแอพลิเคชัน Blynk ได้ตลอดเวลา 
 

[ค าส าคัญ]  
Blynk, NodeMCU ESP8266, IoT, Line Notify, LED-RGB 
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ระบบแปลภาษามือเพื่อผู้พิการทางการสื่อความหมายด้วยการประมวลผลภาพ 
 

นายวริทธ์ิธร คงหนู, นายศุภกร สนัทัดการ, นายจิรภัทร เขื่อนเพชร, นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น* 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวดันครศรีธรรมราช 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): T.lookmee@gmail.com 

 

[บทน า] 
เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้พิการในสังคมเป็นจ านวนไม่น้อยประมาณร้อยละ 3 ในประเทศไทย ซึ่งผู้พิการทางการสื่อ

ความหมายมีมากเป็นอันดับ 2 ของประเภทของความพิการทั้งหมด ถ้าผู้พิการทางการสื่อความหมายต้องการสื่อสารกับ
บุคคลทั่วไปด้วยตนเองจะเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งผู้พิการต้องใช้ภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษามือในการสื่อสาร แต่บุคคล
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมายท าให้เกิดความไม่เข้าใจผู้พิการและไม่อาจช่วยเหลือได้ ซึ่งในปัจจุบันถ้ามีความต้ องการจะ
เข้าใจในภาษามือ คุณต้องเรียนรู้ภาษามือ ถามบุคคลที่ทราบ หรือเปิดหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษามือ ซึ่งกระท าได้โดยยาก และ
ไม่สะดวก ในงานนี้ได้สร้างระบบแปลภาษามือเพื่อผู้พิการทางการสือ่ความหมายดว้ยการประมวลผลภาพ โดยน าเทคโนโลยี 
Image Processing มาประยุกต์ใช้งาน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสร้างโปรแกรมที่สามารถแปลงภาพภาษามือเป็นตัวอักษรได้แบบ real time 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา Algorithm ที่เหมาะสมกับการท างานโดยเขียนเป็น flowchart อธิบายขั้นตอนการท างาน (รูปที่ 1) 
จากนั้นใช้งาน open api ช่ือ "MediaPipe" ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือเนื่องจาก มีความสามารถในการตรวจจบั
จุดส าคัญในการเคลื่อนไหวของมือทั้ง 21 จุดได้อย่างละเอียดและค่าที่ส่งกลับมาจาก open api เป็นค่าพิกัด ( x, y ) เมื่อ
น ามาลากเส้นเช่ือมเข้าด้วยจะแล้วหาค่ามุมที่แต่ละจุดกระท าต่อกันก็จะสามารถระบุท่าทางของมือได้โดยอาศัยการใช้
สมการทางคณิตศาสตร์ในการค านวณหาค่าของแต่ละมุมโดยใช้สมการคือ 
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𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 [
[(𝑥3 − 𝑥2)2 + (𝑦3 − 𝑦2)2] + [(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2] − [(𝑥3 − 𝑥1)2 + (𝑦3 − 𝑦1)2]

2√[(𝑥3 − 𝑥2)2 + (𝑦3 − 𝑦2)2][(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2]
] 

 

สมการที่ 1 สมการค านวณหาค่ามมุระหว่างจดุ 3 จุด 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
 

 
 

ตารางที่ 2 ตารางผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรม 

 
จากผลการทดสอบจะได้ว่าโปรแกรมสามารถแปลภาพภาษามือได้ และเมื่อน ารูปเข้าสู่การประมวลผลภาพ เพื่อ

แยกภาพตามตัวอักษรต่าง ๆ ซึ่งมีท้ังรูปที่อยู่ภายในขอบเขตและภายนอกขอบเขตในอัตราส่วน 7 : 3 จะได้ว่ารูป 70% นั้น
โปรแกรมสามารถแยกได้ มี 23% เกิดการล้มเหลว และมีเพียง 7% เท่านั้นที่แปลภาษาผิดไปจากเดิม ซึ่งเป็นส่วนที่
ผิดพลาดน้อยมาก และเวลาของการทดสอบแปลภาษาที่ใช้นั้นเยอะเกินไป ซึ่งเวลาที่ได้จากการทดสอบนั้นยังไม่ถือว่าเป็น
เรียลไทม์ 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากผลการทดสอบระบบแปลภาษามือเพื่อผู้พิการทางการสื่อความหมายด้วยการประมวลผลภาพ จะเห็นว่าการ

น า image processing มาใช้นั้น สามารถแยกภาพภาษามือได้ และสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ โดยมีความแม่นย าที่
ค่อนข้างสูง แต่ยังต้องการเวลาในการแปลภาษาที่ค่อนข้างนาน และที่ส าคัญเมื่อน าโปรแกรมนี้ไปใช้ในสถานการณ์กับ
บุคคลที่ใช้ภาษามือ จะสามารถลดความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
ผู้พิการทางการสื่อความหมาย, ภาษามือ, แปลภาษามือ, ระบบประมวลผลภาพ 
 

 

  

ตารางที่ 1 ตาราง Confusion Matrix 
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การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการจ าแนกโรคทางสมองจากภาพ CT scan  
เพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 

 

ต่อตระกลู พิมพะจันทร์*, นัฐวดี เขียวไกร, ธีระวุฒิ จันทะพันธ,์ ชวลิต บัวพรม 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 05454@pccm.ac.th 

 

[บทน า] 
โรคทางสมอง (Brain disease) คือ โรคเนื้องอกสมองมีอุบัติการณ์การเกิดของโรคทั้งชนิดที่โตช้าและโตเร็ว

รวมกันโดยประมาณ 18.71 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โดยจ าแนกเป็นเนื้องอกที่โตช้า (benign brain 
neoplasm) พบได้ 11.52 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี และส าหรับเนื้องอกที่โตเร็ว (malignant brain tumor ) 
พบได้ 7.19 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปีโรคเนื้องอกสมองเกิดได้กับทุกเพศ ทุกวัย (อัตถพร บุญเกิด, 2557)  

ทั้งนี้ในโลกในยุคดิจิตอล เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มเข้ามามีบทบาท และถูกน ามาประยุกต์ใช้ประกอบ
รวมกับเทคโนโลยี จนกระทั่งนวัตกรรม และหนึ่งในเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและก่อให้เกิด
นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) 

ดังนั้นทางผู้จัดท าจึงได้น าเทคโนโลยีอย่างการประมวลภาพใช้ในการวินิจฉัยโรคและตรวจสอบโรคในสมอง เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ และช่วยลดระยะเวลา
ในการตรวจโรค 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
จุดประสงค์ของโครงงานมี 3 จุดประสงค์ คือ เพื่อออกแบบโค้ด Machine Learning ในการวินิจฉัยโรคทางสมอง

จากภาพ CT scan การศึกษาประสิทธิภาพและความแม่นย าในการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพ CT scan และการพัฒนา
โมเดลเป็นโปรแกรมส าหรับการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพ CT scan เบื้องต้น 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การพัฒนาโมเดลเป็นโปรแกรมส าหรับการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพ CT scan เบื้องต้น โดยการเลือก

โปรแกรมที่จะพัฒนาโมเดล ซึ่งมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็น PyCharm, Spyder, Jupiter และอื่น ๆ ขั้นตอนต่อมาเป็นการ
เลือกแพ็คเกจส าหรับการพัฒนาตัวโปรแกรมซึ่งแพ็คเกจจะเป็นตัวที่ใช้ในการท างานหรือควบคุมการท างานของตัวโมเดล
เปรียบเสมือนมือหรือเท้าของคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม (GUI) ให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์ของการท างานของตัวโมเดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รูปท่ี 1 แผนผังการท างานของ Machine Learning         รูปที่ 2 การออกแบบโมเดล Machine Learning 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ประเมินประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพ CT scan โดยการทดสอบการแยกโรค 300 ครั้ง โดย

อ้างอิงค่าสถิติได้ผลการวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพ CT scan ในการวินิจฉัยโรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง (Meningioma 
tumor) ได้ค่า F1-score 0.9274 ค่าความแม่นย า (Precision) 0.9000 ค่าเรียกคืน (Recall) 0.9565 ค่าความถูกต้อง 
(Accuracy) 0.9150 โรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง (Pituitary tumor) ได้ค่า F1-score 0.8702 ค่าความแม่นย า (Precision) 
1.0000 ค่าเรียกคืน (Recall) 0.7702 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) 0.9150 และวินิจฉัยว่าไม่พบเนื้องอก (No tumor) ได้
ค่า F1-score 0.9231 ค่าความแม่นย า (Precision) 0.8793 ค่าเรียกคืน (Recall) 0.9714 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) 
0.9150 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลโดยอ้างอิงค่าทางสถิติ 4 ค่า คือ F1-score, Accuracy,  

Precision และ Recall จากการทดสอบ 300 ครั้ง 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการออกแบบโมเดลทั้งหมด 6 โมเดล และน าไปทดสอบประสิทธิภาพได้โมเดลที่ดีที่สุดคือโมเดลที่ออกแบบ

ด้วย Nadam Optimizer, BatchNormalization และ Dropout ซึ่งได้ค่า F1-score ในการวินิจฉัยโรคเนื้องอกเยื่อหุ้ม
สมองที่ 92.74% โรคเนื้องอกต่อมใต้สมองที่ 87.02% และไม่พบเนื้องอกมีความแม่นย าที่ 92.31% จากนั้นออกแบบ
โปรแกรมเพื่อความสะดวกในการวินิจฉัยโรคทางสมองโดยใช้ระยะเวลาในการวินิจฉัยเพียง 13.63 วินาที 
 

[ค าส าคัญ]  
ภาพ CT scan, การวินิจฉัยโรคทางสมองจากภาพ CT scan, ค่า F1-score 
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แอปพลิเคชันส่งเสริมทักษะทางเคมีเรื่องแบบจ าลองโมเลกุลของสารประกอบในรูปแบบ 3 มิติ 
 

มนทกานติ ค้ามุก*, อารีรตัน์ มัฐผา 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 04968@pccm.ac.th 

 

[บทน า] 
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งรอบตัวเกี่ยวข้องกับชีวิตของ

มนุษย์ทุกคนและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งการค้นคว้าและการเรียนรู้ 
ประกอบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้ทุกคนจ าเป็นที่จะต้องศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ ซึ่งสื่อการสอนใน
ปัจจุบันยังเป็นรูปแบบที่ล้าสมัยและท าให้เข้าใจได้ยาก จึงได้น าเทคโนโลยีที่มีช่ือว่า Augmented Reality (AR) เข้ามา
พัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผู้จัดท าได้ใช้โปรแกรม Unity และ Construt3 เป็นโปรแกรมหลักในการ
สร้างแอปพลิเคชัน VSEPR Learning App ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวม AR ของรูปร่างโมเลกุลในทฤษฎี VSEPR (AR 
Camera) สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎี VSEPR (Lesson) เกมตอบค าถาม (Quiz) และเกม (Game) 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
(1) เพื่อสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมทักษะทางเคมี เรื่องแบบจ าลองโมเลกุลสารประกอบทางเคมีในรูปแบบ 3 มิติ   
(2) เพื่อให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเกิดความเข้าใจมากท่ีสุดเมื่อใช้แอปพลิเคชันประกอบกับการเรียนในช้ันเรียนหรอื

การศึกษาด้วยตนเอง  
(3) เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในโครงงานนี้ผู้จัดท าไดส้ร้างแอปพลิเคชัน VSEPR Learning App ในส่วน AR Camera การออกแบบแบบจ าลอง

โมเลกุลสารประกอบทางเคมีในรูปแบบ 3 มิติ ใช้โปรแกรม Sketchup และใช้ Vuforia ในการท ามาร์คเกอร์ ในส่วน Lesson 
ใช้ GoodNotes5 ในการเขียนสรปุก่อนน าเข้า Unity ในส่วน Quiz ใช้ Photoshop ในการท าค าถามก่อนสร้างเกมตอบ
ค าถามใน Unity และส่วนสุดท้ายคือส่วน Game ผู้จัดท าได้ใช้โปรแกรม Construt3 ในการสร้างเกมแล้ว Export เป็น link 
และแทรก link ใน Unity เพื่อไดเ้ป็นแอปพลิเคชัน VSEPR Learning App และผู้จัดท าได้ท าแบบส ารวจเพื่อสอบถามระดับ
ความพึงพอใจและระดับความรู้ที่ได้จากการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ตอนท่ี 1 : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
     จากการด าเนินการได้เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 น้อยที่สุด 

ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 มาก และระดับ 5 มากที่สุด และได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติ คือ 
ค่าเฉลี่ย (mean) ได้ผลดังนี้ 

     ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (mean) 4.69 
     ด้านการใช้งานตามฟังก์ชันการท างาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (mean) 4.64 
     ด้านความง่ายต่อการใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (mean) 4.7 
ตอนท่ี 2 : ระดับความรู้ทีไ่ด้จากการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้ 
     จากการด าเนินการได้เก็บข้อมลูระดับความรู้ที่ไดจ้ากการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก ่

ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดบั 3 ปานกลาง ระดับ 4 มาก และระดับ 5 มากทีสุ่ด ไดผ้ลคดิเป็นค่าเฉลี่ย(mean) 
4.56 
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       รูปที่ 1 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน          รูปที่ 2 แสดงระดบัความรู้ที่ได้ของผู้ใช้ 

[สรุปผลการทดลอง] 
ตอนท่ี 1 : ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
     จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันส่งเสริมทักษะทางเคมีเรื่องแบบจ าลองโมเลกุลของ

สารประกอบในรูปแบบ 3 มิติโดยการใช้ค่าเฉลี่ย จะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 3 ด้าน 
ดังนี ้

     ด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     ด้านการใช้งานตามฟังก์ชันการท างานมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
     ด้านความง่ายต่อการใช้งานมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
จึงสรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันโดยรวมในระดับมากท่ีสุด 
ตอนท่ี 2 : ระดับความรู้ที่ได้จากการใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้ 
     จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความเข้าใจของผู้ใช้งานโดยการใช้ค่าเฉลี่ย จะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมี

ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบในรูปแบบ 3 มิติตามทฤษฎี VSEPR หลังจากการใช้งานแอปพลิเคชัน
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

[ค าส าคัญ]  
Augmented Reality, ทฤษฎี VSEPR, มาร์คเกอร ์
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กล่องเก็บรักษาวัคซีนชั่วคราวขนาดเล็กด้วยน้ าแข็งแห้ง 
 

เฟาซาล หมื่นสมาน*, กรวิทย์ กอหลัง, อัลอามีน ยีดอรอแม, วิชัย บัวเนี่ยว 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู จังหวัดสตูล 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): faosalza@gmail.com 

 

[บทน า] 
ในปัจจุบันมีการเกิดโรคระบาดอย่างหนักที่แพร่หลายไปทั่วโลก วัคซีนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากที่จะมาช่วย

ยับยั้งการระบาดของโรค ซึ่งทุกคนมีความต้องการที่จะได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง วัคซีนมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากและ
อาจเสื่อมสภาพได้ หากได้รับการดูแลรักษาที่ไม่ดี และไม่อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม การน าวัคซีนไปขนส่งในพ้ืนท่ีทุรกันดาร
หรือพื้นที่ห่างไกล เป็นเรื่องยากในการขนส่งวัคซีน หรือต้องการที่จะขนส่งวัคซีนจ านวนน้อย การขนส่งโดยใช้รถขนส่ ง
วัคซีน อาจเข้าถึงยากและไม่คุ้มกับค่าขนส่ง ดังนั้นผู้จัดท าจึงพัฒนากล่องเก็บรักษาวัคซีนช่ัวคราวขนาดเล็กด้วยน้ าแข็งแห้ง
โดยมีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อสร้างกล่องเก็บรักษาวัคซีนช่ัวคราวขนาดเล็กด้วยน้ าแข็งแห้ง (2) เพื่อรักษาและเก็บวัคซนีให้
มีคุณภาพที่ดีและ (3) เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการเคลื่อนย้ายวัคซีนไปท่ีห่างไกลและเข้าถึงยาก 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสร้างกล่องเก็บรักษาวัคซีนช่ัวคราวขนาดเล็กด้วยน้ าแข็งแห้งและรักษาวัคซีนให้มีคุณภาพที่ดีและเพื่อเป็น

ประโยชน์ส าหรับการเคลื่อนย้ายวัคซีนไปท่ีห่างไกลและเข้าถึงยาก 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
Machine part 
           ออกแบบกล่องเก็บวัคซีนซึ่งมีความกว้าง 25 เซนติเมตร ความยาว 40 เซนติเมตร และ ความสูง 28 เซนติเมตร 
และส่วนของอุปกรณ์ข้างในกล่องและอุปกรณ์ควบคุมอณุหภูมิหลังจากนั้นก็สร้างกล่องเก็บวัคซีนตามขนาดที่ก าหนดแล้ว 
ติดตั้งถาดส าหรับใส่น้ าแข็งแห้งและอุปกรณ์บรรจุวัคซีนภายในกล่องและตดิตั้งหน้าจอ LCD แสดงผลอณุหภมูิข้างหน้ากล่อง 
เพื่อแสดงอุณหภูมิภายในกล่องไดห้ลังจากนั้นก็ติดตั้ง NodeMCU และโมดูลวดัความชื้นและอุณหภูมิไวส้่วนภายในกล่อง
เพื่อท าการวัดอุณหภูมิแล้วติดตั้งอุปกรณส์่งเสียงแจ้งเตือน เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้สายจัม๊เปอร์ และหุ้มสายไฟเพื่อ
ปกป้องสายไฟจากความเย็นและจดัระเบียบให้เรียบร้อยแล้วตดิตั้งเพาเวอร์แบงค์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้ NodeMCU 
Program part 
           ติดตั้งโมดูลวัดความช้ืนและอุณหภูมิ น ามาเช่ือมต่อกับ NodeMCU และอุปกรณ์ส่งเสียงแจ้งเตือนและเขียน
โปรแกรม ที่จะน าข้อมูลอุณหภูมิที่ได้ไปแสดงผลที่หน้าจอ LCD โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE เขียนโปรแกรมระบบ 
Smart config เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ WiFi (ระบบอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง หรือ IoT) ในสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวกสบาย และเขียนโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิสูงกว่า 8 องศา
เซลเซียส พัดลมจะท างานเพื่อระบายอุณหภูมิ ให้กลับมาปกติ และส่งเสียงแจ้งเตือนพร้อมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง
แอปพลิเคชัน LINE ของผู้ใช้ หากอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงการเขียนโปรแกรมและต าแหน่งการวางอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการทดลอง อุณหภูมิข้างในกล่อง จะอยู่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมสิูงกว่า 8 หรือต่ ากว่า 2 

องศาเซลเซยีส แจ้งเตือนไปยัง Application LINE ของผู้ใช้งาน และกล่องจะส่งเสียงดังให้ทราบ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ และ
กล่องจะท าการเปดิพัดลมอัตโนมตัิ เพื่อระบายอณุหภมูิเพื่อให้กลบัมาอุณหภูมิปกติ และสามารถเก็บวัคซีนได้เป็นระยะ
เวลานาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงการแจ้งเตือนไปยัง แอปพลิเคชัน LINE และการแสดงผลบนหน้าจอ 
 

[สรุปผลการทดลอง] 
กล่องเก็บรักษาวัคซีนช่ัวคราวขนาดเล็กด้วยน้ าแข็งแห้ง สามารถท่ีจะกักเก็บและรักษาคุณภาพวัคซีนในการขนส่ง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถลดอุณหภูมิภายในกล่องด้วยน้ าแข็งแห้งให้เหลือ 2-8 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลา 15-
20 นาทีมีการแสดงผลอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา มีการแจ้งเตือนหากอุณหภูมิไม่เป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้มีการแจ้งเตือนผ่านทาง
แอปพลิเคชัน LINE และมีการส่งเสียงแจ้งเตือน สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ เมื่อน าสิ่งประดิษฐ์นี้ไปใช้งาน
ก่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งไปในพ้ืนท่ีทุรกันดารและห่างไกล ท าให้บุคลากรทางการแพทย์สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

[ค าส าคัญ]  
วัคซีน, อุณหภมูิ, น้ าแข็งแห้ง 
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CO-13 
 

เครื่องตรวจจับควันในห้องน้ าโรงเรียน 
 

กฤติณ ก าจรกติติคณุ, ภูวิช สบายเหลือ, ศิวัช ภู่ระหงษ์*, ประภาส สาระศาลิน 

 

โรงเรียนวสิุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): siwatsone@visut.ac.th 

 

[บทน า] 
สถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 นั่นคือห้ามไม่ให้มี

ผู้ใดสูบบุหรี่และจะต้องติดป้ายแสดงเขตปลอดบุหรี่ในพื้นที่ เนื่องจากบางโรงเรียนมีนักเรียนมาก แต่ครูและผู้ดูแลกลับมี
น้อยจึงท าให้ดูแลนักเรียนทุกคนได้ไม่ทั่วถึง ยังคงมีนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และแอบสูบบุหรี่อยู่ ซึ่ง
ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ผู้จัดท าก็ได้รับผลกระทบจากผู้ที่แอบสูบบุหรี่ใน
ห้องน้ าด้วยเช่นกัน การที่มีผู้ที่แอบสูบบุหรี่นั้นท าให้สภาพอากาศในห้องน้ ามีกลิ่นเหม็นจากควันบุหรี่ ด้วยอายุการใช้งาน
ของห้องน้ าที่ถูกใช้มาเป็นเวลานาน จึงท าให้ความสามารถในการระบายอากาศน้อยลง ผู้จัดท าจึงได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่
สามารถลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียนและลดปัญหาควันบุหรี่และกลิ่นบุหรี่ในห้องน้ า เพื่อให้กลิ่นและสภาพแวดล้อม
บริเวณห้องน้ าดีขึ้นดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าโครงงานเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในห้องน้ าในโรงเรียนต้นทุนต่ าโดยมี
เครื่องตรวจจับควันและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจจับควันบุหรี่ และเมื่อตรวจพบควันบุหรี่ก็จะส่งสัญญาณ
ไปยังฝ่ายปกครองได้อย่างรวดเร็ว 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อคุ้มครองสุขภาพและลดปัญหาสุขภาพของนักเรียนหรือผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่ เพื่อลดปริมาณผู้ที่แอบ

ลักลอบสูบบุหรี่ในโรงเรียน และ เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่ใช้จริงในการตรวจจับควันบุหรี่ที่ใช้ได้กับห้องน้ าสาธารณะในโรงเรียน 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ทางคณะผู้จัดท าได้วางแผนด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ จัดหาบอร์ดรุ่น Arduino UNO, ESP8266 และอุปกรณ์

ต่าง ๆ ข้างต้นโดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่นั้นสามารถหาซื้อได้ตามเว็บต่าง ๆ แต่ถ้าให้เทียบราคาและการจัดส่งแล้ว ประกอบและ
ต่อวงจรต่าง ๆ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยจะแบ่งเป็นโครงสร้างและการท างาน เขียนโค้ดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจหาควัน
บุหรี่และสร้างหน้าจอโปรแกรม BLynk ซึ่งโค้ดที่ใช้ใน Arduino nano จะส่งค่าไปยังบอร์ด NodeMCU และแปลงค่าที่ได้
จาก MQ-7 จัดท าบรรจุภัณฑ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติและน าไปติดตั้งในสถานที่จริง แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
ทางผู้จัดท าจึงไม่สามารถจัดท าบรรจุภัณฑ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติและน าไปติดตั้งในสถานท่ีจริงได้ 

 

 
 

รูปที่ 1 วงจรภายใน เครื่องตรวจจบัควันบุหรี ่
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากผลการตรวจจับของเครื่องตรวจจับควัน MQ-7 พบว่าตรวจจับควันได้ดีเมื่อเทียบระหว่างสภาวะปกติที่ไม่มี

ควันกับสภาวะที่มีควันและเมื่อน าข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟจะพบว่า 

 
 

ผลการทดสอบคือเครื่องตรวจจับควันบุหรี่จะให้ค่าข้อมูลและตัวเลขตรงตามบรรยากาศโดยรอบหากมีควันจะ
สามารถตรวจค่าได้ประมาณ 1 ppm และหากไม่มีควันจะสามารถตรวจค่าได้ต่ ากว่าสภาวะที่มีควันแต่จะไม่เท่ากับ 0 
เนื่องจากในอากาศมีแก๊สหลายชนิดซึ่งก็จะมีอนุภาคของควันปนอยู่ด้วย 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการด าเนินการสร้างพัฒนาและทดสอบเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ในห้องน้ าโรงเรียนที่มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครอง

สุขภาพและลดปัญหาสุขภาพของนักเรียน หรือผู้ที่ไม่สูบบุหรี่จากควันบุหรี่ และลดปริมาณผู้ที่แอบลักลอบสูบบุหรี่ใน
โรงเรียนนั้นสรุปผลได้ว่า เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ที่ทางผู้จัดท าได้พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถใช้งานในการตรวจจับควันได้มาก
ที่สุด 9 ห้องให้ค่าข้อมูลและตัวเลขตรงตามบรรยากาศโดยรอบ กล่าวคือ หากมีควันจะสามารถตรวจค่าได้มากขึ้นจาก
ปริมาณ CO ในอากาศปกติประมาณ 0.5 ppm นอกจากนี้ การท างานของบอร์ดที่ท าหน้าที่ส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและแสดงผลในโทรศัพท์สามารถท างานได้เช่นกันพร้อมที่ผลิตบรรจุภัณฑ์และทดสอบติดตั้งในสถานท่ีจริงเมื่อ
ผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
Arduino, ควันบุหรี่, coding 
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CO-14 
 

โมเดลทางปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการแต่งเรื่องสั้น 
 

กัญจนาพร สุคนธชาติ1, กัมปนาท ยิ่งเสรี1*, ชนนันท์ ชัยชนันท์1, จักริน ชวชาติ2 

 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): gong_kampanat@hotmail.co.th 

 

[บทน า] 
เทคโนโลยีทางปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่สามารถท าให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานในสิ่งท่ีเป็นไปได้

ยาก ให้สามารถเป็นไปได้ ผ่านการเรียนรู้ของเครื่องที่มีความคิดและการกระท าเหมือนมนุษย์อย่างสมเหตุสมผล ในปัจจุบัน
ประชากรมีจ านวนที่มากขึ้นส่งผลให้มีการเติบโตของอุปสงค์ในด้านต่าง ๆ  รวมถึงความต้องการเสพสื่อด้านความบันเทิง
อย่างงานเขียน เรื่องสั้นเป็นอีกหนึ่งในงานเขียนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากใช้เวลาอ่านไม่นาน อย่างไรก็ตาม 
การที่จะเพิ่มอัตราการผลิตเรื่องสั้นนั้นจ าเป็นจะต้องใช้ก าลังของมนุษย์และเวลาจ านวนมาก ผู้จัดท าจึงเล็งเห็นว่า หากเรา
สามารถสร้างโมเดลทางปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับการแต่งเรื่องสั้นได้ แล้วจะช่วยเพิ่มจ านวนของเรื่องสั้นในตลาดให้มากข้ึน
ได้ ท าให้ผู้จัดท าได้ศึกษาและสร้างโมเดลทางปัญญาประดิษฐ์ที่จะเป็นก้าวหนึ่งในการน าไปสู่เป้าหมายที่จะสร้างความ
บันเทิงที่มีจ านวนมากเพียงพอจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างโมเดลทางปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแต่งเรื่องสั้น เพื่อให้สามารถน าไปต่อยอด

เป็นรูปแบบโมเดลที่จะสามารถผลิตงานเขียนท่ีหลากหลายจนเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในโครงงานนี้ได้เริ่มจากการเลือก The Project Gutenberg eBook of Grimms’ Fairy Tales, by Jacob 

Grimm and Wilhelm Grimm เป็น Dataset ส าหรับให้โมเดลเรียนรู้ในทุก ๆ โมเดล หลังจากเตรียม Dataset แล้วได้
ทดสอบโมเดล 3 โมเดลด้วยกันได้แก่ โมเดลแรก Text Generation with no attention โมเดลที่สอง Sequence to 
Sequence ซึ่งแบ่งออกเป็น with no attention, with Dot Product attention, with Badahnau attention และ
โมเดลที่สาม Text Generation by Transformer หลังจากนั้นท าการเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลมาสรุปผล 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ตัวอย่างผลการทดลองที่ได้จากการเรียนรู้ของแต่ละโมเดลเป็นดังตารางที่ 1 ในโมเดลที่ 1 จะพบการสะกดผิดบ้าง

ในบางค า ในโมเดลที่ 2.1 ผลที่ได้จะสะกดค าได้ถูกต้อง ในโมเดลที่ 2.2 ผลที่ได้จะออกมาแบบซ้ าประโยคเดิมซ้ า ๆ ไปเรื่อย 
ๆ สะกดค าได้ถูกต้อง ในโมเดลที่ 2.3 ผลที่ได้จะซ้ าประโยคเป็นชุด ๆ ไป สะกดค าได้ถูกต้อง และในโมเดลที่ 3 ผลที่ออกมา
จะอ่านแล้วมีความต่อเนื่อง สะกดค าได้ถูกต้อง 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลทีไ่ด้จากการเรียนรู้ของแต่ละโมเดลจากการ Input ด้วยประโยคเดียวกัน 
Model Input Output 

1.Text Generation with 
no attention 

A little girl is sleeping 
right now 

A little girl is sleeping right now,’ and let him go in put to it; and 
he asked the day down on one of the lace; and and the birds 
had tapted at him with cow-food, but the millewand drew that 
his man was quite loudly 

2.1 Sequence to 
Sequence with no 
attention 

A little girl is sleeping 
right now 

the king s son, and said, i will give you to be a fine thing. then 
he said, i will not be able to 

2.2 Sequence to 
Sequence with Dot 
Product attention 

A little girl is sleeping 
right now 
 

the king and the king and the king and the king and the king and 
the king and the king and 

2.3 Sequence to 
Sequence with 
Bahdanau attention 

A little girl is sleeping 
right now 
 

and the other listened, and thought it, and thought together all 
together. and when it went all together. and as they went 
together together, and thought it all their hands and two and 
hands and all their hands and two and hands. 

3. Text Generation by 
Transformer 

A little girl is sleeping 
right now 

A little girl is sleeping right now, and laid it down at the world 
in such a large window, and yet flew down. the was covered, 
however, and even the servant did not know what was in it, 
neither did anyone was lying on a thousand tail, and said hush 
! let the steak is surely 

 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่าโมเดล Text Generation by Transformer นั้นมีการสร้างประโยคที่มี

โครงสร้างของประโยคที่ดูดีเมื่อเทียบกับโมเดลที่เหลือ ในขณะที่โมเดล Sequence to Sequence นั้นผลที่ได้ไม่ค่อยเป็น
ประโยค และความยาวของผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างสั้น โมเดล Text Generation by Transformer จึงน่าจะน าไปพัฒนา
ต่อเมื่อเทียบกับโมเดลที่เหลือ อย่างไรก็ตามพบว่าท้ังสามโมเดลนั้นมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่อง สัมพันธ์กันของเนื้อหาขึ้นมา 
โดยทุกโมเดลนั้นท างานโดยค านึงถึงหลักไวยากรณ์ของประโยคได้ตามหลัก เนื่องจากพิจารณาตามความน่าจะเป็นในการ
เกิดค าต่อไป ทั้งนี้พบว่าทั้ง 3 โมเดลยังไม่สามารถสร้างประโยคที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนไปมากกว่าจาก 
Dataset ได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นจุดที่น่าศึกษาและพัฒนาต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
โมเดลทางปัญญาประดิษฐ์, Sequence to Sequence, Attention, Transformer 
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CO-15 
 

การคาดการณ์วัณโรคจากภาพเอกซเรย์ปอดโดยใช้หลักการ image processing และ deep learning 
 

ภารดี สุวรรณวงศ์*, ฐานิกา กุลธนปรีดา, อาจรีย์ ธริาช 

 

โรงเรียนก าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): paradee_s@kvis.ac.th 

 

[บทน า] 
เนื่องจากในปัจจุบันการเอกซเรย์ปอดได้ถูกน าไปใช้ในทางการแพทย์อย่างแพร่หลายเพื่อวินิจฉัยโรคต่าง ๆ รวมถึง 

วัณโรคปอดซึ่งเป็นโรคติดต่อท่ีสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศ ซึ่งสามารถพบได้เป็นจ านวนมาก โดยองค์การอนามัยโลก
ได้คาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรคของโลกสูงถึง 10.4 ล้านคน และมีจ านวนผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตสูงถึง 1.7 ล้านคน 
เนื่องจากความสะดวกสบายในข้ันตอนการเอกซเรย์และคุณสมบัติของฟิล์มเอกซเรย์ที่สามารถวินิจฉัยโรคได้หลากหลายท า
ให้แพทย์ต้องวินิจฉัยฟิล์มเอกซเรย์ปอดเป็นจ านวนมากและต้องใช้เวลาอย่างมากเช่นกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดพลาดที่
เกิดจากมนุษย์และท าให้ผลการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนได้ 

คณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะสร้างโปรแกรมเพื่อคาดการณ์วัณโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ปอด โดยใช้เทคนิค 
image processing ในการเพิ่มคุณภาพให้กับฟิล์มเอกซเรย์ปอดและ deep learning เพื่อจ าแนกฟิล์มเอกซเรย์ปอดที่มี
ความผิดปกติหรือเป็นวัณโรค และฟิล์มเอกซเรย์ปอดที่ปกติออกจากกัน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ใช้คาดการณ์วัณโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ปอด และเพื่อแบ่งเบาภาระการท างานของแพทย์ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
การด าเนินงานสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ขั้นแรกได้แก่การศึกษาและวางแผน โดยเริ่มจากการปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับวัณโรคและศึกษารายละเอียดของฟิล์มเอกซเรย์ image processing และ deep learning จากนั้น 
ค้นหาฐานข้อมูลบางส่วนจากอินเทอร์เน็ตและท าการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล โดยฐานข้อมูลที่ได้จะประกอบไป
ด้วยฟิล์มเอกซเรย์ปอดของคนที่มีอาการของวัณโรคและฟิล์มปอดของคนทั่วไป แล้วจึงวางแผนโครงสร้างโปรแกรมโดยน า
Deep learning 3 ชนิด ได้แก่ ResNet, VGG, AlexNet มาจับคู่กับ Image processing 3 ชนิด ได้แก่ Median, 
Bilateral, Non-local Means เพื่อสร้างโปรแกรมที่แตกต่างกัน 9 โปรแกรมและหาคู่ที่สามารถใช้ในการวินิจฉัยได้อย่าง
แม่นย ามากที่สุด 

ส่วนต่อไป ได้แก่ การเขียนและพัฒนาโปรแกรม โดยผู้จัดท าได้เขียนโปรแกรมที่ใช้ในการจ าแนกภาพโดยใช้ภาษา 
Python และ library เช่น Pytorch และ OpenCV จากนั้นน าเข้ารูปฟิล์มเอกซเรย์ปอดเพื่อฝึกให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์
ข้อมูลและจ าแนกรูปภาพได้  

ส่วนสุดท้ายคือการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม โดยเริ่มจากการทดสอบโปรแกรมทั้งหมดเพื่อหาเปอร์เซ็นต์
ความแม่นย า และศึกษาผลลัพธ์รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและน าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้มีความแม่นย าที่สูงข้ึน 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ตารางที่ 1 ค่าความแม่นย าในการวินิจฉัยที่สูงสุดของแตล่ะโปรแกรม 

Program  
Deep Learning  

ResNet  VGG  GoogleNet  Mean  

Im
ag

e 
Pr

oc
es

sin
g  Median  97.959 %  96.939 %  97.959 %  97.619 %  

Bilateral  95.918 %   94.918 %  96.939 %  95.925 %  

Non-local Means  95.918 %  97.959 %  95.918 %  96.598 %  

Mean  96.598 %  96.605 %  96.939 %  96.714 %  

*หมายเหตุ ผลของความแม่นย าทัง้หมดเป็นของโปรแกรมถูกท าการฝึกเป็นจ านวน 146 epochs ยกเว้นโปรแกรมที่ใช้ 
ResNet คู่กับ Median ที่ถูกท าการฝึกเป็นจ านวน 130 epochs 

จากผลการทดสอบพบว่า โปรแกรมที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง GoogleNet และ Median VGG และ Non-local 
Means และ ResNet และ Median หลังจากท าการฝึกเป็นจ านวน 146 146 และ 130 epochs ตามล าดับ มีค่าความ
แม่นย าสูงถึง 97.959% และจากค่าเฉลี่ยพบว่าโมเดลจาก deep learning ชนิด GoogleNet ได้มีความเหมาะสมต่อการ
น าว่าคาดการณ์วัณโรคมากที่สุด โดยมีค่าความแม่นย าสูงถึง 96.939% โดย GoogleNet จับคู่ได้ดีที่สุดกับ Median ตาม
ด้วย Bilateral และ Non-local Means ส าหรับฟิลเตอร์ของ image processing Median สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การก าจัดคลื่นรบกวน โดยได้ค่าความแม่นย าสูงถึง 97.619%  
        นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่า บางโปรแกรมได้ค่าความแม่นย าที่สูงที่สุดหลังจากท าการฝึกไป 146 epochs จะมีโอกาส
ได้ค่าความแม่นย าสูงขึ้นเมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ ในขณะที่บางโปรแกรมได้ค่าความแม่นย าสูงสุดในระหว่างการฝึก โอกาสที่ค่า
ความแม่นย าจะสูงขึ้นจะค่อนข้างต่ าและมีโอกาสที่ลดลงสูง  
        มากไปกว่านั้นจากการสังเกตพบว่า โปรแกรมส่วนมากท านายรูปผิดเหมือนกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปดังกล่าวมี
ความซับซ้อน ซึ่งก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการที่น ารูปดังกล่าวไปใส่ใน training set และท าการ
ฝึกพร้อมกับรูปอื่น ๆ โดยโปรแกรมจะท าการหารูปแบบของวัณโรคในรูปดังกล่าว และท าให้ความแม่นย าเพิ่มขึ้น 

[สรุปผลการทดลอง] 
โปรแกรมที่สามารถวินิจฉัยวัณโรคปอดได้อย่างแม่นย าที่สุดที่ 97.959% ได้แก่ โปรแกรมที่เกิดจากการจับคู่

ระหว่าง GoogleNet และ Median, VGG และ Non-local Means และ ResNet และ Median หลังจากท าการฝึกเป็น
จ านวน 146 146 และ 130 epochs ตามล าดับ นอกจากนี้โปรแกรมที่ใช้ GoogleNet มีค่าความแม่นย าสูงสุดซึ่งมีความ
เป็นไปได้สูงที่จะเหมาะแก่การใช้ในการวินิจฉัยวัณโรคในขณะที่ Median มีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะเหมาะส าหรับการ
น าไปก าจัดคลื่นรบกวนบนฟิล์มเอกซเรย์ปอด 
 

[ค าส าคัญ]  
วัณโรค, เอกซเรย์, Image processing, Deep learning, โปรแกรม 
 

 

  



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 175 

CO-16 
 

โครงงานระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา 
 

ณัฏฐกิตต์ ศรสีุข, ธนพล แสงบ ารงุทรัพย,์ ณัฐดนัย พิณะเวศน์*, รณกฤต แสนพรหม 

 

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): natdanai.p@hwp.ac.th 

 

[บทน า] 
การปรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้านจึงได้มีข้อก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่าด้วยรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งให้มีการ
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและผู้ให้มีความสามารถ มีทักษะตลอดจนผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิด
ความรู้ความสามารถและทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ประกาศชัดว่าประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสาระทั้งหมดของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ต้องการให้คนไทยนั้นได้มีชีวิตแห่งการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาอย่างแท้จริง 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้จัดท าโครงงานจึงจัดท าโครงงานการพัฒนาแอพพลิเคชันร้องขอเอกสารทางการศึกษาเพื่อ
สร้างความสะดวกให้แก่คณะครูและนักเรียนที่มีความต้องการร้องขอเอกสารทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
ระบบเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันร้องขอเอกสารทางการศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6/3 ท่ีมีต่อเว็บแอพพลิเคชันร้องขอเอกสารทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก          

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
• จัดท าแบบสอบถามผ่านทาง Google From ให้แก่กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 3 ปีการศึกษาที่ 2564 
• น าแบบแบบสอบถามให้กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 3 ปีการศึกษาที่ 2564 
• น าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3 มาวิเคราะห์เพื่อประเมินและปรับปรุง

แก้ไข 
• สรุปผลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 
• น าผลที่สรุปได้ไปพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไข 
• น าระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษาท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 3  

ปีการศึกษาท่ี 2564 ทดลองใช้งาน 
• จัดท าแบบสอบความพึงพอใจถามผ่านทาง Google From ให้แก่กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 3  

ปีการศึกษาท่ี 2564 ที่ทดลองใช้ระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา 
• ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 3 ปีการศึกษาที่ 2564  
• สรุปผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 3 ปีการศึกษาที่ 2564 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ตารางที่ 1 รายการความพึงพอใจ จ านวนนักเรียน SD ร้อยละ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 
1.เว็บแอปพลิเคชันง่ายต่อการใช้งาน 4.44 0.86 
2.ระบบมีความเสถยีร 4.44 0.73 
3.หน้าตาเว็บแอปพลเิคชันมีความสวยงาม 4.27 0.70 
4.เมนูต่าง ๆ ง่ายต่อการใช้งาน 4.37 0.72 
5.ระบบมีความเป็นมติรต่อผู้ใช้งาน 4.34 0.81 
6.ประเภทเอกสารเพียงพอต่อความต้องการ 4.41 0.73 
7.ระบบมีความสะดวกสบายต่อการใช้งาน 4.44 0.70 

8.การจัดวางองค์ประกอบในแตล่ะส่วนของหน้าตาเว็บแอปพลิเคชนัมีความ
เหมาะสม 

4.41 0.73 

9.ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ ์ 4.54 0.74 
10.เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 4.61 0.58 

เฉลี่ย 4.43 0.74 
 

[สรุปผลการทดลอง] 
การสร้างและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันร้องขอเอกสารทางการศึกษาเป็นการพัฒนาระบบร้องขอเอกสารในรูปแบบ

เว็บแอพพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต จะมีเนื้อหาต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ฟอร์มส าหรับการร้องขอ
เอกสาร และระบบรับค าร้องเนื้อหาแต่ละหมวดเอกสารในเว็บแอพพลิเคชันที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยทางผู้จัดท าได้อ้างอิง
ข้อมูลมาจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เพื่อมาพัฒนาและช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความถูกต้องของ
เอกสารและได้ร่วมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจน เพราะในรูปแบบการน าเสนอแบบฟอร์มนั้น ๆ ต้ องเป็นไปตาม
ระบบทางวิชาการของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และประสิทธิภาพในการร้องเอกสารทางการศึกษา 
 

[ค าส าคัญ]  
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน, เว็บแอพพลเิคชนัร้องขอเอกสารทางการศึกษา 
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การพัฒนาถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค 
 

อรพชร ทองมา*, ศิววัฒน์ แสงจุ้ยวงษ,์ ธนภัทร ไม้เต็ง, ทรงโชค กลา้แข็ง, วันดี โค้ไพบูลย์ 
 

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): onpachara46@gmail.com 

 

[บทน า] 
ปัจจุบันความเจริญของเทคโนโลยีมีความเจริญมากขึ้นท าให้มีนวัตกรรมที่ช่วยในการอ านวยความสะดวกให้แก่

มนุษย์มากขึ้นซึ่งหน่ึงในนวัตกรรมที่มีความนิยมไดแ้ก่ นวัตกรรมประเภทให้ความบันเทิง เช่น คอมพิวเตอร์ เกมบังคับต่าง ๆ 
รวมถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ทั้งนี้หากมีการเล่นติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเกิดปัญหาโรคต่าง ๆ ตามมา รวมถึงโรค
นิ้วล็อค ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในบุคคล ที่ท างานหรือท ากิจกรรมที่ใช้มือและนิ้วเป็นเวลานาน ทางคณะผู้จัดท าจึงได้จัดท า
โครงงานการพัฒนาถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคขึ้นซึ่งมีการผนวกควบคู่กับเกม ท าให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดโรคนิ้วล็อคสามารถใช้ในการฟื้นฟูหลังจากผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะกลับไปรุนแรงจนถึงขั้นผ่าตัดอีกได้ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อ 1) พัฒนาถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค 2) ประเมินประสิทธิภาพการท างานของถุงมือควบคุม

เกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ด าเนินการโดย  
1) ศึกษาและเก็บข้อมูลโรคนิ้วล็อคจากผู้เช่ียวชาญ  
2) ออกแบบและพัฒนาถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค แบ่งเป็น 2 ส่วนคือภาคส่งและภาครับ โดย

ภาคส่งจะท าการยึด Flex sensor เข้ากับถุงมือในนิ้วโป้ง นิ้วช้ีและนิ้วกลางและเช่ือมต่อกับ Microbit ตัวส่งเซนเซอร์จะ
บอกสถานะของแต่ละนิ้ว ว่านิ้วงอหรือเหยียดตรงซึ่งสามารถเป็นได้ 8 กรณี Microbit ตัวส่งจะส่งรหัสสถานะดังกล่าวไปยัง 
Microbit ตัวรับผ่านทางสัญญาณวิทยุ ภาครับพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา  Python เพื่ออ่านรหัสสถานะ ของแต่ละนิ้ว และ
ท าการสั่งคอมพิวเตอร์เสมือนว่ากดปุ่มที่คีย์บอร์ดซึ่งสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้แต่ละสถานะแทนปุ่มใดของคีย์บอร์ดตามความ
เหมาะสมของเกมหรือแอปพลิเคชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การท างานของ Microbit ตัวรับและ Microbit ตัวส่ง 
 

3) ด าเนินการทดลอง ประเมินและปรับปรุงให้ ท างานได้ตามที่ก าหนด  
4) ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพโดยผู้เ ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี  แพทย์และพยาบาลด้านการฟื้นฟู      

จ านวน 7 คน  
5) ปรับปรุงแล้วน าไปให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คนทดลองและประเมินความพึงพอใจ 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ผลการศึกษาดังน้ี   
1) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค ในการส่งสัญญาณจากตัวส่งไปยงั

หน้าจอแสดงผลและเกมพบว่า ตั้งแต่ขยับนิ้วบนตัวส่งจนกระทั่งหน้าจอแสดงผลตัวรับตอบสนองใช้เวลาเฉลี่ย 0.98 วินาที 
และเวลาที่ใช้ในการส่งสัญญาณตั้งแต่ขยับนิ้วจนกระทั่งเกมตอบสนองใช้เวลาเฉลี่ย 2.02 วินาที ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 เวลาที่ใช้ในตอบสนองของเกมผ่านการควบคุมโดยถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค 
ผลการประเมิน เวลาที่ใช้ตั้งแต่ขยับนิ้วบนตัวส่งจน 

 กระทั่งหน้าจอแสดงผลตัวรับตอบสนอง 
เวลาที่ใช้ในการส่งสญัญาณตั้งแต่ขยับนิ้ว 

บนตัวส่งจนกระทั่งเกมตอบสนอง 
เวลาเฉลี่ย 0.71 2.02 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 0.16 

 

2) ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แพทย์และพยาบาลดา้นการฟื้นฟู 
พบว่า ถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคมคีุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมระดับดีมาก  

3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อถุงมือควบคุมเกมเพือ่ฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค พบว่า ผู้ใช้งานมี
ความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก 

[สรุปผลการทดลอง] 
1) การพัฒนาถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค สามารถใช้งานได้จริง  
2) ถุงมือควบคุมเกมเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค ควบคุมการเล่นเกมได้โดยใช้เวลา 2.02 วินาทีในการเช่ือมต่อไป

ยังเกมและมีประสิทธิภาพในภาพรวมระดับดีมาก (mean=4.72)  
3) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อถุงมือควบคุมเกมช่วยกายภาพบ าบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค ระดับมาก   

(mean = 4.18) 
 

[ค าส าคัญ]  
โรคนิ้วล็อค, การฟื้นฟู, เกม 
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MA-01 
 

พื นที่เกลียว 𝒏 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 
 

ปุณณวิชญ์ เทพศรี*, ชัชพล นิยมเเก้ว, ณัฐนันท์ โออินทร์, หฤทัย บวัเเก้ว 

 

โรงเรียนบูรณะรา้ลึก จังหวัดตรัง 
 *E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): tipanun8@gmail.com 

 

[บทน า] 
เนื่องจากคณะผู้จัดท้ามีความสนใจโครงงานเรื่องการหาความยาวรอบรูปของเกลียวสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จึงน้ามา 

ต่อยอด โดยประยุกต์เป็นการหาพื นที่เกลียวรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่เกิดจากรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าตั้งแต่รูปที่ 
1 ถึง 𝑘 เมื่อ 𝑘 เข้าใกล้ ∞ เมื่อ 𝑎 แทนความยาวด้านของรูป 𝑛  เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปที่ 1 ดังนั นคณะผู้ท้าจึงจัดท้า 
โครงงานคณติศาสตร์ ประเภททฤษฏีส้าหรับหาพื นท่ีเกลยีวรูป 𝑛 เหลีย่มด้านเท่ามุมเท่าโดยใช้ความรู้ในเรื่องอนุกรม 
เรขาคณิตอนันต ์

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อหาสูตรของพื นที่เกลียวรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทีเ่กิดจากรปู 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าตั้งแต่รปูท่ี 1 ถึง 𝑘 

เมื่อ 𝑘 เข้าใกล้ ∞ เมื่อ 𝑎 แทนความยาวด้านของรูป 𝑛  เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปที่ 1 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ผู้จัดทำเริ่มจากการพิสูจน์พื นที่เกลียวรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า  รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าและรูป

ห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า แล้วจึงสรุปเป็นการหาพื นที่เกลียวรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่เกิดจากรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่า
มุมเท่าตั้งแต่รูปที่ 1 ถึง 𝑘 เมื่อ 𝑘 เข้าใกล้ ∞ เมื่อ 𝑎 แทนความยาวด้านของรูป 𝑛  เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปที่ 1 ดังนี ้

 

 

 

 

รูปที่ 1 เกิดจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าตั้งแต่รูปที่ 1 ถึง 𝑘 เมื่อ 𝑘 เข้าใกล้ ∞ จากการพิสูจน์จะได้พื้นที่เกลียวรูป
สามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เท่ากับ  

3 (
𝑎2𝑡𝑎𝑛 30∘

4
) + 3 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛 30∘

16
) + 3 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛 30∘

64
) + ⋯ + 3 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛 30∘

4𝑘
) =  𝑎2 tan 30∘ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เกลียวรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 

รูปที่ 2 เกลียวรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 181 

รูปที่ 2 เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าตั้งแต่รูปที่ 1 ถึง 𝑘 เมื่อ 𝑘 เข้าใกล้ ∞ จากการพิสูจน์จะได้พื้นที่เกลียวรูป
สี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เท่ากับ  

4 (
𝑎2𝑡𝑎𝑛45°

4
) + 4 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛45°

16
) + 4 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛45°

64
) + ⋯ + 4 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛45°

4𝑘
) =  4 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛45°

3
) 

 

 

 

 

รูปที่ 3 เกิดจากรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าตั้งแต่รูปท่ี 1 ถึง 𝑘 เมื่อ 𝑘 เข้าใกล้ ∞ จากการพิสูจน์จะได้พื้นที่เกลียวรูปห้า
เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เท่ากับ  

5 (
𝑎2𝑡𝑎𝑛54°

4
) + 5 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛54°

16
) + 5 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛54°

64
) + ⋯ + 5 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛54°

4𝑘
) = 5 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛54°

3
) 

 

 

 

 

รูปที่ 4 เกิดจากรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าตั้งแต่รูปที่ 1 ถึง 𝑘 เมื่อ 𝑘 เข้าใกล้ ∞ จากการพิสูจน์จะได้พื้นท่ีเกลียวรูป 𝑛 
เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เท่ากับ  

𝑛 (
𝑎2𝑡𝑎𝑛 (

180(𝑛−2)

2𝑛
)

∘

4
) + 𝑛 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛 (
180(𝑛−2)

2𝑛
)

∘

16
) + 𝑛 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛 (
180(𝑛−2)

2𝑛
)

∘

64
) + ⋯ + 𝑛 (

𝑎2𝑡𝑎𝑛 (
180(𝑛−2)

2𝑛
)

∘

4𝑘 ) =
𝑛𝑎2𝑡𝑎𝑛(

180(𝑛−2)

2𝑛
)

∘

3
  

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการพิสูจน์พื นที่เกลียวรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า จะได้พื้นท่ีดังท่ีแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงพื นท่ีเกลียวรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่เกิดจากรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าตั้งแต่รูปที่ 1 ถึง  𝑘  
เมื่อ  𝑘  เข้าใกล้ ∞ และ เมื่อ 𝑎 แทนความยาวด้านของรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูปที่ 1 

ชนิดของรูปเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า พื นที่ของเกลียวรูป 𝑛 เหลีย่มดา้นเทา่มุมเท่า 

3 𝑎2𝑡𝑎𝑛 30∘ 

4 4𝑎2𝑡𝑎𝑛 45∘

3
 

5 5𝑎2𝑡𝑎𝑛 54∘

3
 

፧ ፧ 

𝑛 𝑛𝑎2𝑡𝑎𝑛 (
180(𝑛 − 2)

2𝑛
)

∘

3
 

 

รูปที่ 4 เกลียวรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 

รูปที่ 3 เกลียวรูปห้าเหลีย่มด้านเทา่มุมเท่า 
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[สรุปผลการทดลอง] 

จากการพิสูจนส์รุปได้ว่าสูตรในการหาพื นที่เกลียวรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เท่ากับ 
𝑛𝑎2𝑡𝑎𝑛 (

180(𝑛−2)

2𝑛
)

∘

3
  

ตารางหน่วยเมื่อ 𝑛 แทนจ้านวนเหลีย่มของรูปเกลยีว และ 𝑎 เเทนความยาวด้านของรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามมุเท่ารูปที่ 1 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาคือได้ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล 
 

[ค าส าคัญ]  
เกลียวรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า, อนุกรมเรขาคณิตอนันต์, พื้นที่เกลียวรูป 𝑛 เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า 
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MA-02 
 

ปัญหาการเติมช่องว่างสี่เหลี่ยมขนาดต่าง ๆ ด้วยบล็อกเตตริสต่างชนิดเมื่ออยู่ติดกัน 
 

ธนภัทร คลังนาค1*, อมรศรี อมรวชัรพงศ์1, กีรติ ศรีอมร2 

 
1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

2 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): s6207945@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
ผู้จัดท าโครงงานได้สังเกตเห็นว่าเกมเตตริส มีลักษณะคล้ายกับ Four Color Theorem หากแต่มีการเปลี่ยนจาก 

4 สี เป็นบล็อก 7 รูปแบบ และบล็อกแต่ละตัวมีขนาดที่ชัดเจน และยังสามารถก าหนดตัวแปรเพิ่มอีกหนึ่งตัวแปรได้ คือ
ขนาดของตารางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ก าหนดความกว้างและความยาว จึงสนใจในปัญหาคือ เมื่อก าหนดตารางขนาด m แถว 
และ n หลัก จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะเติมเต็มช่องทั้งหมดโดยใช้บล็อก Tetris จาก 7 รูปแบบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ให้
มีด้านใด ๆ ของบล็อกชนิดเดียวกันอยู่ติดกัน โดยเราไม่จ าเป็นต้องใช้บล็อกทุกรูปแบบในการเติมช่องว่าง ทั้งนี้ เกมเตตริส
เป็นเกมในรูปแบบ NP ท าให้ไม่มีวิธีที่แน่นอน จึงจะเริ่มแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ เพื่อหาแบบรูปในการ
แก้ปัญหาในรูปทั่วไป หรือพิสูจน์การมีอยู่ของค าตอบส าหรับตารางขนาดใด ๆ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อหาว่า เมื่อก าหนดตารางที่มีขนาด m และ n แล้ว จะสามารถเติมตารางด้วยบล็อกเตตริสให้เต็มได้หรือไม่ 

โดยไม่มีบล็อกชนิดเดียวอยู่ติดกัน และผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
จะพิจารณา m และ n ที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยที่ m และ n เป็นจ านวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยพิจารณาว่า 

สามารถเติมเติมบล็อกเตตริสได้หรือไม่ และถ้าได้แล้ว จะพิจารณากรณีเพิ่มเติมว่า สามารถเติมเต็มโดยที่ไม่มีบล็อกชนิด
เดียวกันติดกันหรือไม่ โดยถ้าหากว่าบล็อกชนิดเดียวกันมีด้านร่วมกัน จะถือว่าติดกัน และถ้าหากว่าไม่มีบล็อกชนิดเดียวกัน
ติดกัน ถือว่าเป็นบล็อกมูลฐานหรือไม่ และถ้าหากว่าเป็นบล็อกมูลฐานแล้ว เป็นบล็อกมูลฐานอนันต์หรือไม่ และจะน า
ผลลัพธ์ที่ได้มาเขียนลงในตารางเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม  

ค านิยามส าคัญ ได้แก่ 1) บล็อกมูลฐาน คือ บล็อกขนาด mxn ที่ถูกประกอบด้วยเตตริสต่าง ๆ โดยที่ไม่สามารถ
ถูกแบ่งย่อยออกเป็น m1xn1 กับ m2xn2 ได้ และ 2) บล็อกมูลฐานอนันต์ คือ บล็อกที่เมื่อน าบล็อกในลักษณะเดียวกัน  
มาต่อซ้ าข้ึนไปด้านบนแล้วจะไม่มบีล็อกชนิดเดียวกันติดกัน  

 
รูปที่ 1 แสดงขั นตอนการสรุปผลของตารางขนาด m x n 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ได้ผลลัพธ์ดังตาราง 

  
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลลัพธ์ของตารางเตตรสิขนาด mxn โดยแบง่ออกเป็น 5 กรณี 

 

กรณีที่ 1: ไมม่ีวิธีสามารถเติมเต็มได้เลย 
กรณีที่ 2: มีวิธีเตมิเตม็ แต่ไม่มีวิธีการเตมิเตม็ให้บล็อกชนิดเดียวกันกันไม่ตดิกัน 
กรณีที่ 3: มีวิธีเตมิเตม็ได้ โดยทีไ่มม่ีบล็อกชนิดเดยีวกันติดกัน แต่ว่าไม่เป็นบล็อกมลูฐาน 
กรณีที่ 4: มีวิธีเตมิเตม็ได้ โดยทีไ่มม่ีบล็อกชนิดเดยีวกันติดกัน และเป็นบล็อกมูลฐาน แต่ไม่ใช่บล็อกมลูฐานอนันต์ 
กรณีที่ 5: มีวิธีเตมิเตม็ได้ โดยทีไ่มม่ีบล็อกชนิดเดยีวกันติดกัน และเป็นบล็อกมูลฐานอนันต์ 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากผลการทดลอง พบว่า ในช่วงที่ m และ n มากกว่า 3 ถ้าหากว่า mxn หารด้วย 4 ลงตัว จะสามารถเติมเต็มใน

กรณีที่ 5 ได้เสมอ น่ันคือ มีบล็อกมูลฐานอนันต์ ในขณะที่กรณีที่ m หรือ n มีขนาดเล็ก ๆ จะท าให้มีขอ้จ ากัดในการเตมิเต็ม
บล็อกมาก ท าให้เกิดบล็อกมูลฐานอนันต์ได้ยาก ท าให้คาดเดาได้ว่า ในกรณีที่ m และ n มีขนาดมาก ๆ จะมีแนวโน้มว่ามี
อย่างน้อย 1 รูปแบบที่ท าให้เกิดบล็อกในกรณีที่ 5 แต่ทั้งนี้ก็อาจมีความเป็นไปได้ ที่จะมีคู่อันดับ (m,n) บางคู่ที่ไม่อาจสร้าง
บล็อกมูลฐานอนันต์ได้ จึงเป็นได้เพียงข้อคาดเดา 
 

[ค าส าคัญ]  
เตตริส, เรขาคณิตวิยุต, Four Color Theorem, NP Problem 
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MA-03 
 

การจัดสรรพอร์ตการลงทุนของตลาดหุ้นไทยโดยใช้โมเดลค่าเฉลี่ย-ความแปรปรวน 
 

จิรวัฒน์ นาคเสนาธนสิทธ์ิ1*, โภไคย โภคาทรัพย์1, อัฑฒกิตติ์ สาวนะชัย1, สิทธิโชค โสมอ่ า1, อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน2 

 
1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

2 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): jirawat.nak_g30@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
ในการลงทุนด้วยหุ้นแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนต้องการก าไรสูงที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด แต่การลงทุนด้วยหุ้นแต่ละ

ครั้งย่อมมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ในโครงงานนี้เราได้สร้างโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ที่พัฒนามาจากโมเดลของ Harry 
Markowitz และสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมภาษา Python ในการเลือกพอร์ตการลงทุนท่ีมีผลตอบแทนเฉลี่ย
ที่ต้องการ แต่มีความเสี่ยงน้อยท่ีสุด มากกว่าน้ัน เราได้ทดลองประยุกต์ใช้โมเดลและโปรแกรมส าเร็จรูปดังกล่าวส าหรับการ
เลือกพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยมีการเพิ่มเง่ือนไขการลงทุนต่าง ๆ เช่น ผลตอบแทนท่ีต้องการหรือข้อจ ากัดต่างๆ  

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อประยุกต์ใช้โมเดลเชิงคณิตศาสตร์และสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปในการหาพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย

ที่สุด และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวในตลาดหุ้นไทย ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
งานนี้เริ่มต้นจากการเลือกหุ้น 100 ตัวที่มีเงินทุนของตลาด (Market Capital) มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีการ

น าข้อมูลมาแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมสุดก าลังสอง (Quadratic Optimization) เพื่อหาพอร์ตการลงทุนที่มีค่าความ
แปรปรวนร่วม (ความเสี่ยง) น้อยที่สุด โดยที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับที่เราต้องการ ถัดจากนั้น ได้มีการ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์การเงินและสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าความ
แปรปรวนของพอร์ตการลงทุนที่เราได้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าผลตอบแทนท่ีคาดหวังและจ านวนหุ้น และมีการเพิ่มเง่ือนไข
ต่าง ๆ ในการลงทุน เช่น การลงทุนที่ไม่มีการขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง (No Short Selling) เป็นต้น 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ในการทดสอบจากแบบจ าลองดังกล่าว กรณีแรกที่ท าการทดสอบคือการเพิ่มจ านวนหุ้นที่ใช้ในการลงทุนโดยที่มี

ค่าผลตอบแทนท่ีคาดหวังเท่ากัน พบว่าค่าความแปรปรวนที่ได้จากการแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมสุดก าลังสองมีค่าลดลง 
ตัวอย่างเช่นเมื่อเราลงทุนด้วยหุ้น 5, 10 และ 15 ตัวที่มีเงินทุนของตลาดมากที่สุดในประเทศไทย โดยใช้ค่าผลตอบแทนที่
คาดหวังเท่ากับ 0.05 พบว่ามีค่าความแปรปรวนประมาณ 0.111, 0.003 และ 0.002 ตามล าดับ จึงสามารถสรุปได้ว่า ถ้า
จ านวนหุ้นท่ีเราใช้ในการลงทุนมากขึ้น ค่าความแปรปรวนท่ีได้ก็จะมีค่าลดลง อีกข้อสังเกตหนึ่งจากการศึกษากรณีนี้คือ เมื่อ
เราเพิ่มจ านวนหุ้นที่ใช้ในการลงทุนให้เป็น 30 ตัวขึ้นไปโดยเรียงล าดับตามเงินทุนของตลาดในประเทศไทย และใช้ค่า
ผลตอบแทนที่คาดหวังเท่ากับ 0.05 พบว่าจะได้ค่าความแปรปรวนประมาณ 0.001 ทุกกรณี เราจึงสามารถสรุปได้ว่า เมื่อ
เราเพิ่มจ านวนหุ้นไปถึงจุดหนึ่งจะพบว่าค่าความแปรปรวนจะลดลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ  

กรณีที่สองที่ท าการทดสอบคือการเพิ่มค่าผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยมีจ านวนหุ้นที่ใช้ในการลงทุนคงตัวซึ่งคือ 
100 เรียงตามเงินทุนของตลาดในประเทศไทย ผลการทดสอบที่ได้คือ เมื่อใช้ค่าผลตอบแทนท่ีคาดหวังเป็น 0.05, 0.10 และ 
0.15 พบว่าค่าความแปรปรวนที่ได้คือประมาณ 0.0005, 0.0054 และ 0.0123 ตามล าดับ จึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเรามีค่า
ผลตอบแทนท่ีคาดหวังมาก ความแปรปรวนท่ีได้ก็จะมีค่ามากตามไปด้วย 

เนื่องจากในการลงทุนแบบไม่มีเง่ือนไข โปรแกรมที่เราสร้างขึ้นจะหาพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่ง
พอร์ตนั้นอาจจะมีหุ้นบางตัวที่ต้องลงทุนแบบไม่มีการขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง (Short Selling) ซึ่งเป็น
ทางเลือกในการลงทุนที่ดีหากเรามั่นใจว่าราคาหุ้นตัวนั้นจะตกลง แต่เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าราคาหุ้นในอนาคตจะเป็น
อย่างไร กรณีสุดท้ายที่ท าการทดสอบคือการเพิ่มเง่ือนไขในการลงทุน โดยเง่ือนไขที่เราสนใจคือผู้ลงทุนไม่สามารถขาย
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หลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง และผู้ลงทุนสามารถลงทุนในแต่ละหุ้นได้อย่างจ ากัด ตัวอย่างผลการทดสอบที่ได้คือ 
ส าหรับการลงทุนด้วยหุ้น 100 ตัว เรียงตามเงินทุนของตลาดในประเทศไทย และใช้ค่าผลตอบแทนที่คาดหวังเท่ากับ 0.05 
พบว่า ในการลงทุนแบบไม่มีเงื่อนไข มีค่าความแปรปรวนประมาณ 0.0005 ในกรณีที่เมื่อเพิ่มเงื่อนไขที่เราสนใจคือผู้ลงทุน
ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีอยู่ในครอบครอง พบว่าค่าความแปรปรวนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 0.036 จึงสรุปได้ว่า เมื่อ
เพิ่มเง่ือนไขต่าง ๆ ในการลงทุน ค่าความแปรปรวนท่ีได้ก็จะมีค่ามากข้ึน  

[สรุปผลการทดลอง] 
เราได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์การเงินและสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปในการหาพอร์ตที่มีผลตอบแทน

เฉลี่ยที่ต้องการแต่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยเราได้แสดงเชิงตัวเลขโดยใช้ตัวอย่างหุ้นไทยให้เห็นว่าถ้าจ านวนหุ้นที่เราใช้ใน
การลงทุนมีมากขึ้น เราจะสามารถหาพอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงลดลงได้ แต่เมื่อเราเพิ่มจ านวนหุ้นไปถึงจ านวนหนึ่งจะ
พบว่าพอร์ตที่ได้จะมีความเสี่ยงในการลงทุนที่ลดลงอย่างไม่มีนัยส าคัญ นอกจากนี้ โปรแกรมยังแสดงให้เห็นอีกว่าเมื่อเรา
คาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยมากขึ้น พอร์ตการลงทุนที่หาได้ย่อมมีความเสี่ยงมากขึ้น และเมื่อเพิ่มเง่ือนไขต่าง  ๆ ใน
การลงทุน พอร์ตที่ได้ก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นอีก สิ่งที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จากโครงงานนี้คือ ถ้าเรามี ข้อมูลหรือ
มุมมองของสินทรัพย์ต่าง ๆ ย้อนหลัง เราสามารถใช้โปรแกรมเลือกหาพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านั้นที่มีความเสี่ยง
น้อยที่สุด โดยที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ต้องการได้ และสามารถน ามาประยุกต์ได้ว่า ณ เวลาหนึ่ง เราควรจะลงทุนด้วย
สินทรัพย์กี่ตัว ซึ่งสามารถท าให้เราประหยัดเวลาในการวิเคราะห์หุ้นได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ดังกล่าวในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายอย่างเป็นระบบ (Algorithmic Trading) ได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
พอร์ตการลงทุน, ตลาดหุ้นไทย, การหาค่าเหมาะทีสุ่ด 
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MA-04 
 

การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา 
 

กรเกศ จิรัปปภา*, ภัฐธีรา รตันะคณุชัย, สุพรรณี เช้ือนุ่น, เดี่ยว ใจบญุ 

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): korakes.chi_g30@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
โรคโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา เริ่มมีการระบาดที่อู่ฮั่น ประเทศจีนตั้งแต่เดือน

ธันวาคมปี 2019 และได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ท าให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก สถานการณ์ในครั้งนี้ได้
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนในทุกกลุ่ม หากทราบรูปแบบการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค จะช่วยให้สามารถวางแผนการจัดการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา เป็น
จังหวัดที่มีพื้นที่มาก และอยู่ในพื้นที่สีแดง ทางผู้วิจัยจึงต้องการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาในระลอกที่ 3 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในโครงงานนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เกิดจากเช้ือโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมา เริ่ม

ตั้งแต่วันท่ี 8 เมษายน 2564 โดยก าหนดให้ประชากร (𝑁) มีขนาดคงท่ี และแบ่งจ านวนประชากรออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ประชากรที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ (𝑆) กลุ่มประชากรที่ติดเช้ือและแพร่เชื้อได้ (𝐼) กลุ่มประชากรที่หายจากการติดเช้ือ (𝑅) 
และกลุ่มประชากรที่เสียชีวิต (𝐷) จากนั้นศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรแต่ละกลุ่ม แล้วน ามาสร้างตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ของจ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยอาศัยแบบจ าลอง Compartment model  

 
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของตัวแปร SIRD 

 
ก าหนดให ้𝛼 เป็นอัตราการติดเช้ือของประชากร 1 คน ภายใน 1 วัน 𝛽 เป็นอัตราการหายติดเชื้อของประชากร 1 

คน ภายใน 1 วัน 𝛾 เป็นอัตราการตายของประชากรที่ได้รับเช้ือ 1 คนภายใน 1 วัน จากนั้นใช้โปรแกรม Berkeley 
Madonna ในการวิเคราะห์ค่า 𝛼, 𝛽, 𝛾 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากความสัมพันธ์ที่สร้างได้สามารถสร้างตัวแบบท่ีประกอบด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ดังต่อไปนี้  

 
โดย 𝑆 + 𝐼 + 𝑅 + 𝐷 = 𝑁 และก าหนดเงื่อนไขเริม่ต้น 𝑆(0) = 2600000, 𝐼(0) = 6, 𝑅(0) = 0, 𝐷(0) = 0 

ผู้วิจัยหาผลเฉลยโดยใช้โปรแกรม Berkeley Madonna จะท าให้ไดค้่า 𝛼, 𝛽, 𝛾 ซึ่งสามารถอธิบายการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสมีาได้ 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการสร้างแบบจ าลองโดยอาศัยแผนภาพหรือ  Compartment model เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของ

ประชากรทั้ง 4 กลุ่ม จะได้แบบจ าลองในรูปสมการเชิงอนุพันธ์ เมื่อพิจารณาเง่ือนไขเริ่มต้นและวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
โปรแกรม Berkeley Madonna จะท าให้ทราบค่า 𝛼, 𝛽, 𝛾 และได้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมาได้ 

นอกจากนี้ทางผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าแบบจ าลองที่ได้มาวิเคราะห์อัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 และอัตรา
การป้องกันการติดเชื้อของวัคซีนโควิด-19 ท่ีเหมาะสมในการควบคุมโรคโควิด-19 
 

[ค าส าคัญ]  
Compartment model, ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร,์ โรคโควิด-19 
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MA-05 
 

การหาความแห้งเเล้งของฝนต่ าสุดและพยากรณ์ความแห้งเเล้งของฝน ในเดือนกันยายน ตุลาคม  
และพฤศจิกายน ปีพ.ศ.2564 ของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและล าพูน 

 

ฌามา วจนชัย, พิชญาภา ไพศาลมรกต, ปวรศิ โยธาราษฎร์, กุลวรรธน์ อินทะอุด* 

 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั จังหวัดเชียงใหม่ 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): kullawat.in@yupparaj.ac.th 

 

[บทน า] 
    น้ าฝนจัดเป็นหยาดน้ าฟ้าชนิดหนึ่ง มนุษย์น าน้ าฝนเหล่านี้มาใช้ประโยชน์มากมายหลายด้าน อาทิ เกษตรกรรม 

ในโลกปัจจุบัน พบว่า น้ าฝนนั้นมาไม่สม่ าเสมอ ไม่มาตามฤดูกาล ท าให้เกษตรกรไม่สามารถค านวณ หรือวางแผนการใช้
น้ าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการพยากรณ์น้ าฝนอาจจะพยากรณ์ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริงมากนัก ส่งผลให้
เกษตรกรไม่สามารถวางแผนเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรตกต่ า เกี่ยวเนื่อง
กับเศรษฐกิจไทยที่เป็นสังคมเกษตรกร มีดัชนีการเติบโตที่ลดลงทุกปี การวิเคราะห์ และพยากรณ์ปริมาณน้ าฝนที่แม่นย า 
จะช่วยให้เกษตรกรวางแผนเพาะปลูกได้มีคุณภาพ และช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้นได้ ค่าดัชนีปริมาณน้ าฝน
มาตรฐาน (SPI) เป็นค่าที่ช่วยในการวิเคราะห์น้ าฝน เพื่อตรวจสอบความแห้งแล้งโดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนหลายช่วงเวลา 
เพราะว่าการกระจายของน้ าฝนไม่เป็นปกต ิโดยน าค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับตารางค่า SPI เพื่อทราบถึงระดับความแห้งแล้ง
ของแต่ละพื้นท่ี 

   คณะผู้จัดท าจึงเลือก การวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมาก
ที่สุดในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยใช้ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรพยากรณ์ อย่างน้อยหนึ่งตัวไปพยากรณ์ หรืออธิบายความผันแปร
ของตัวแปรตาม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสามจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และล าพูน ในการจัดการทรัพยากร
น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาค่า SPI ปริมาณน้ าฝนใน 3 เดือน (เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน) โดยใช้วิธีตัวแปรหุ่นแบบถดถอย 

เปรียบเทียบกับค่า SPI จริงภายใน 3 เดือนนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสามจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ
ล าพูน วางแผนการใช้น้ า 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ท าการสืบค้นข้อมลูปรมิาณน้ าฝนจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จากน้ันน าไปหาค่า SPI และสืบคน้วิธีการท า

การวิเคราะห์แบบถดถอย โดยก าหนดตัวแปรหุ่น 12 ตัว (R0, R2, …, R11) ถ้าเป็นค่า SPI ของเดือนใด ตัวแปรหุ่นนั้นจะมีค่า
เป็น 1 และตัวอ่ืน ๆ เป็น 0 (ตัวอย่างเดือนมกราคม R0 = 1 และ R2 ถึง R11 = 0) แล้วท าการใส่ในโปรแกรม SPSS เพื่อ
ค านวณค่าพยากรณ์ของ SPI ในเดอืนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2564 แล้วเปรยีบเทียบกับค่า SPI จริง 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการวิเคราะห์ SPI พบว่า ในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน มีค่า SPI ที่ใกล้เคียงกัน เพราะอยู่ในช่วง

ฤดูฝนเหมือนกัน ค่า SPI ส่วนมากมีระดับความชุ่มช้ืนอยู่ที่ “ชุ่มชื้นน้อย (0.01 - 0.99)” และมีบางส่วนท่ีมีระดับความแห้ง
แล้งอยู่ที่ “แห้งแล้งน้อย (-0.99 ถึง 0.00)” และ “แห้งแล้งปานกลาง (-1.00 ถึง - 1.49)” 

 จากการพยากรณ์ พบว่า ค่าพยากรณ์ที่ได้สามารถเทียบกับตาราง SPI ได้ว่ามีระดับความแห้งแล้งอยู่ในระดับ
ความชุ่มช้ืนน้อย (0.01 ถึง 0.99) ในเดือนกันยายน และแห้งแล้งเล็กน้อย (-0.99 - 0.00) ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
และเมื่อน าผลการวิเคราะห์ค่า SPI จริงเปรียบเทียบกับค่า Root Mean Square Error (RMSE) เพื่อหาความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์ พบว่า ค่าพยากรณ์ในจังหวัดเชียงราย มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 1.090316 ในจังหวัดค่าพยากรณ์
เชียงใหม่ มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 1.04966 และค่าพยากรณ์ในจังหวัดล าพูน มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 1.151681 ซึ่งเป็น
ค่าความคลาดเคลื่อนที่สามารถใช้การได้ แต่ก็ถือว่ายังมากอยู่ 
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[สรุปผลการทดลอง] 
จากการทดลองพบว่า เมื่อน าค่าพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวแปรหุ่นแบบถดถอย กับค่า SPI จริงที่ได้จาก

การค านวณ พบว่าให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่น้อย (0 > RMSE > 2) และกราฟที่ได้รับจากการวิเคราะห์ตัวแปรหุ่นแบบ
ถดถอย มีลักษณะเป็นคาบ สามารถพิจารณาได้ง่าย และมีขั้นตอนในการค านวณที่ไม่ซับซ้อนมาก สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรในการวางแผนทรัพยากรน้ าได้จากข้อดีท่ีกล่าวไปข้างต้น 
 

[ค าส าคัญ]  
การวิเคราะห์ตัวแปรหุ่นแบบถดถอย, น้ าฝน, ค่า SPI 
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MA-06 
 

แบบจ าลองทางหนีไฟที่เคลื่อนที่ตามรูปแบบฟังก์ชันไซน์ 
 

มนัสนันท์ นิลเรือง*, วิชิดา ระวังวงศ์, ศิตา ทวีกาญจน์ 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): manatsanan.nin@pccphet.ac.th 

 

[บทน า] 
  จากการศึกษาพบว่าเหตุไฟไหม้มักเกิดบริเวณที่มีอาคารสูง ซึ่งลิฟต์ต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน แต่ในขณะไฟ

ไหม้ลิฟต์จะถูกตัดไฟ หากขึ้นลงด้วยบันไดหนีไฟ ผู้ที่มีลักษณะทางกายภาพไม่พร้อมอาจจะออกจากบริเวณนั้นไม่ทัน และ
บันไดหนีไฟท่ีอยู่ข้างนอกเสี่ยงต่อคนนอกท่ีจะเข้ามา ผู้จัดท าต้องการที่จะออกแบบทางหนีไฟที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและผู้ที่มีลักษณะ
ทางกายภาพไม่พร้อมสามารถเคลื่อนย้ายไดโ้ดยเร็ว ซึ่งได้ศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของทางหนีไฟรูปแบบของกราฟฟังก์ชัน
ไซน์ได้แก่ sin 2x, sin x  และ sin x/2 โดยหาความสัมพันธ์ของระยะทางการเคลื่อนที่กับเวลา อัตราการเปลี่ยนของ
ระยะทางกับเวลา และแรงตกกระทบ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสร้างแบบจ าลองทางหนีไฟที่เคลื่อนท่ีตามรูปแบบฟังก์ชันไซน์ และเพื่อศึกษาสมการความสัมพันธ์ อัตราการ

เปลี่ยนแปลง และแรงตกกระทบของการเคลื่อนที่ของวัตถุตามเส้นทางของแบบจ าลองหนีไฟ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการสร้างกระเช้าส าหรับขนส่งโดยใช้เครื่อง 3D printer หลังจากนั้นสร้างแบบจ าลองทางหนีไฟ

รูปแบบกราฟต่าง ๆ จากแผ่นอะคริลิคใส ซึ่งตัดจากเครื่องตัดเลเซอร์ แล้วน ามาประกอบเข้ากับกระเช้า โดยใช้เหล็กกลม
เป็นคานส าหรับขนส่ง จากนั้นค านวณแรงตกกระทบของวัตถุเมื่อตกสู่พื้นอย่างอิสระเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบ และท าการ
ทดลองปล่อยวัตถุลงมาพร้อมคาน จ านวน 30 ครั้ง ซึ่งจะบันทึกค่าความเร็วและเวลา เพื่อมาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะทางและเวลา รวมถึงหาแรงตกกระแทกเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ในทางหนีไฟที่เคลื่อนที่
ตามรูปแบบฟังก์ชันต่าง ๆ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาและทดลองแบบจ าลองทางหนีไฟท่ีเคลื่อนที่ตามรูปฟังก์ชันไซน์ต่าง ๆ จ านวณ 30 ครั้ง พบว่า จากรูปที่ 

1 เป็นกราฟท่ีได้จากโปรแกรม Tracker ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วที่เพ่ิมขึ้น
และลดลงสลับกันโดยจะเห็นได้ว่ารูปแบบฟังก์ชัน sin 2x มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วท่ีมากที่สุด แต่มีค่าความแตกต่างของ
ความเร็วน้อยที่สุด 

   
รูปที่ 1 ภาพกราฟจากโปรแกรม tracker แสดงผลการทดลองของแบบจ าลองทางหนีไฟ 

ที่เคลื่อนที่ตามรูปแบบฟังก์ชันไซนต์่าง ๆ 
 

และหาสมการความสัมพันธ์ของระยะกระจัดกับเวลามแีนวโน้มเป็นเส้นตรงโดยที่ y แทน การกระจัด x แทน เวลา (รูปที่ 2) 
เพื่อน ามาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของระยะการกระจัดเทียบกับเวลา (รูปที่ 3)  ได้ว่าแบบรูปฟังก์ชัน sin x/2 มีความเร็ว
มากที่สุดคือ 60.477 เมตร/วินาที และรูปแบบฟังก์ชัน sin 2x มีค่าเฉลี่ยแรงตกกระทบน้อยที่สุดคือ 0.290 นิวตัน (รูปที่ 4) 
เนื่องจากมีคาบที่มาก และแบบจ าลองที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือ sin 1/2 (รูปที่ 5) 
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[สรุปผลการทดลอง] 
แบบจ าลองทางหนีไฟที่เคลื่อนท่ีตามรูปแบบฟังก์ชัน sin 2x มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วท่ีมากที่สุด แต่มีค่าความ

แตกต่างของความเร็วน้อยที่สุด และมีค่าเฉลี่ยแรงตกกระทบน้อยที่สุด เนื่องจากมีคาบที่มาก ส่วนรูปแบบฟังก์ชัน sin x/2 
มีความเร็วที่มากที่สุดคือ 60.477 เมตร/วินาที และใช้เวลาน้อยที่สุด ทางคณะผู้จัดท าหวังว่าแบบจ าลองทางหนีไฟที่
เคลื่อนที่ตามรูปฟังก์ชันไซน์นี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างทางหนีไฟต่อไป 
 

[ค าส าคัญ]  
แบบจ าลองทางหนีไฟ, ฟังก์ชันไซน์, แรงตกกระทบ, ความเร็ว 
 

 

  

รูปที่ 2 กราฟแสดงผลการทดลองของการ
เปลี่ยนแปลงระยะการกระจดัในแนวดิ่งกับเวลาของ
แบบจ าลองทางหนีไฟท่ีเคลื่อนที่ตามฟังก์ชันไซน์ต่าง 
ๆ    

รูปที่ 3 รูปตารางแสดงสมการความสัมพันธ์ของระยะ
การกระจดักับเวลาของวัตถุท่ีเคลือ่นที่ตาม
แบบจ าลองหนีไฟรูปแบบฟังก์ชันไซน์ต่าง ๆ 
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เวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแบบจ าลองทางหนไีฟ
ที่รูปแบบฟังก์ชันไซน์

รูปที่ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าแรงตกกระทบ
ของวัตถุเคลื่อนที่ตามแบบจ าลองทางหนีไฟฟังก์ชัน
ไซน์ต่าง ๆ           

รูปที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบเวลาในการเคลื่อนที่
ตามที่แบบจ าลองทางหนีไฟท่ีเคลือ่นที่ตามแบบฟังก์ชัน
ไซน์ต่าง ๆ     
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MA-07 
 

โลคัสของจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 
 

ทิพปภา เจนกุลประสตูร1*, สริีธร นวลแก้ว1, ณัฐวรา เลิศอรยิะพงษ์กุล1, ก้าธร ไชยลึก2 

 
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู จังหวัดสตลู 

2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การคา้นวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): woonthippapa@gmail.com 

 

[บทน า] 
  ในชีวิตประจ าวันมีการพบเจอสิ่งต่างๆ เช่น โดม จานดาวเทียม เเละกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ที่มีลักษณะเป็นเส้น

โค้งโพรเจกไทล์ คณะผู้จัดท าโครงงานมีความสนใจความสัมพันธ์ของความสูงแกน Y เเละความกว้างแกน X โดยไม่อาศัย
วิธีการวัด เพื่อหาโลคัสของจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ นั่นคือหาฟังก์ชันของเส้นโค้งที่ครอบผ่านจุดสูงสุด
ของโพรเจกไทล์ เเละจากการสังเกตเห็นว่าเส้นโค้งที่ลากผ่านจุดสูงสุดของโพรเจกไทล์เป็นสมการวงรี จึงได้หาสมการวงรีที่
ลากผ่านจุดสูงสุดของโพรเจกไทล์ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาหาโลคัสของจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
หาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มุมต่างๆโดยใช้สูตร   𝑦 = 𝑥 𝑡𝑎𝑛 𝜃 −

1

2
𝑔 ∙

1

𝑢2 𝑐𝑜𝑠2 𝜃
∙ 𝑥2  เเละใช้

โปรแกรม GSP วาดกราฟการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ซึ่งเป็นกราฟพาราโบลา เพื่อหาโลคัสที่ครอบผ่านจุดสูงสุดของ
โพรเจกไทล์ โดยใช้ความรู้ในเรื่องของอนุพันธ์ย่อย จากนั้นหาสมการวงรีที่เกิดจากจุดสูงสุดของโพรเจกไทล์ โดยใช้ความรู้
เรื่องภาคตัดกรวย และพิสูจน์สมการวงรีโดยการน าจุดสูงสุดของโพรเจกไทล์ไปแทนค่าในสมการวงรี 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาเรื่องโลคสัของจุดสูงสดุของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ สามารถหาฟังก์ชันเส้นโค้งท่ีครอบผ่านจุดสูงสุด

ของโพรเจกไทลซ์ึ่งเป็นกราฟของฟังก์ชันพาราโบลา ดังรูป 
 

 
 

เเละกราฟของสมการวงรีที่ลากผ่านจุดสูงสุดของโพรเจกไทล์ได้ ดังรูป 
 

 

รูปที่ 1 กราฟแสดงฟังก์ชันเส้นโค้งที่ครอบผ่าน
จุดสูงสดุของโพรเจกไทล ์

รูปที่ 2 กราฟแสดงสมการวงรีทีล่ากผ่านจุดสูงสุด
โพรเจกไทล ์
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[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาโลคัสของจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้สูตรของฟังก์ชันเส้นครอบจุดสูงสุดของ  

โพรเจกไทล์ซึ่งเป็นฟังก์ชันพาราโบลา ดังนี้ 

𝑦 = −
𝑔𝑥2

2𝑣2
+

𝑣2

2𝑔
 

เเละสูตรของสมการวงรีที่ลากผ่านจุดสูงสุดของโพรเจกไทล์ ดังนี   

𝑥2

(
𝑢2

2𝑔
)

2 +
(𝑦 −

𝑢2

4𝑔
)

2

(
𝑢2

4𝑔
)

2 = 1 

 

[ค าส าคัญ]  
โพรเจกไทล์, สมการวงรี, สมการพาราโบลา, โลคัส 
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MA-08 
 

การหาความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริงโดยใช้ทฤษฎี Cross ratio 
 

ณัฐฐาวีรนุช วีระทวีวิทย์1*, สิรินารถ หนูสง1, อนัน จันทรัตน์1, ก าธร ไชยลึก2 

 
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตลู จังหวัดสตลู 

2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การค านวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): natthaweeranuch2548@gmail.com 

 

[บทน า] 
  การถ่ายภาพถือเป็นงานอดิเรกที่เป็นที่นิยมของคนในยุคนี้ โดยปกติภาพถ่ายที่ได้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน

หลายด้านของการถ่ายภาพ ซึ่งแต่ละครั้งมีการจัดวางองค์ประกอบและสัดส่วนที่แตกต่างกัน และการถ่ายภาพสามารถใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ได้ นั่นก็คือ ทฤษฎี Cross ratio  

   ทฤษฎี Cross ratio เป็นทฤษฎีที่สามารถประยุกต์ใช้ในการหาระยะภาพกับระยะจริงได้ โดยการก าหนดจุด
และหาอัตราส่วนของระยะภาพ และน าระยะจริงมาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่ได้จากระยะภาพ แต่ในการใช้ทฤษฎีนี้ก็
อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของระยะที่ได้จากการใช้สูตร ผู้จัดท าจึงจัดท าโครงงานนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจใน
การถ่ายภาพ และทฤษฎี Cross ratio 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริงโดยใช้ทฤษฎี Cross ratio 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
โครงงานนี้ได้ท าการศึกษาความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริง โดยใช้โทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 12 

Pro ในการถ่ายภาพ เริ่มจากการวัดระยะห่างของแต่ละจุดให้เท่าๆ กัน ทั้งหมด 4 จุด คือ A, B, C และ D จากนั้นท าการ
ถ่ายภาพในอัตราส่วนต่างๆ ของภาพทั้งหมด 3 อัตราส่วน คือ ขนาดภาพ 4:3 ขนาดภาพ 16:9 และขนาดภาพ 1:1 ซึ่งมี
ตัวอย่างดังรูปต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

โดยค านวณค่าโดยใช้ สูตรระยะปกติ (𝐴𝐶×𝐵𝐷

𝐵𝐶×𝐴𝐷
=

𝐴′𝐶′×𝐵′𝐷′

𝐵′𝐶′×𝐴′𝐷′ ) และสูตรระยะอนันต์ (𝐴𝐶×𝐵𝑉

𝐵𝐶×𝐴𝑉
=

𝐴′𝐶′

𝐵′𝐶′) 

 

รูปที่ 1 ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล ขนาดภาพ 4:3 

รูปที่ 2 ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล ขนาดภาพ 16:9 รูปที่ 3 ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล ขนาดภาพ 1:1 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
การศึกษาความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริงจากการใช้สตูรของทฤษฎี Cross ratio ไดร้้อยละความ

คลาดเคลื่อนดังกราฟต่อไปนี ้

 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงตัวอย่างการบนัทึกผลจากถนนบรุีวานิช จังหวัดสตูล 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริงโดยใช้ทฤษฎี Cross ratio พบว่า สูตรระยะปกติมีค่า

ความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริงร้อยละ 0.87 ส่วนสูตรระยะอนันต์มีค่าความเคลื่อนของระยะภาพกับระยะ
จริงร้อยละ 24.30 ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสูตรระยะอนันต์มีค่าความคลาดเคลื่อนของระยะภาพกับระยะจริงมากกว่าสูตร
ระยะปกติ ดังนั้นในการถ่ายภาพแบบระยะปกติจึงมีความแม่นย ามากกว่า และสามารถน าไปประยุกต์กับการถ่ายภาพใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

[ค าส าคัญ]  
Cross ratio, ระยะภาพ, ระยะจรงิ 
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MA-09 
 

การหารูปแบบปิดของสมการเวียนเกิดที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นฟังก์ชันของ 𝒏 
 

นวพร จิตนารินทร์1, พีรวิชช์ น่ิมนวล1, เศรษฐพงศ์ อินชัย1*, เอกรินทร์ ขัดทา1, ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ2 

 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

2 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): setthaphong2005@gmail.com 

 

[บทน า] 
  ในโครงงานนี้จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เวียนเกิด ( Recurrence relation) โดยความสัมพันธ์เวียนเกิดคือ

ล าดับของตัวเลข โดยพจน์ 𝑎𝑛 จะมีความสัมพันธ์กับพจน์ที่ในล าดับก่อนหน้ามาก่อน 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛−1 ในรูป
สมการที่แน่นอน ส าหรับตัวอย่างของความสัมพันธ์เวียนเกิดที่มี ช่ือเสียงเช่น ล าดับจ านวนฟีโบนัชชี (Fibonacci 
sequence)  ซึ่งเป็นล าดับที่มีความสัมพันธ์คือ 𝐹𝑛 = 𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−2 โดยที่ 𝐹0 = 0 และ 𝐹1 = 1 อีกตัวอย่างหนึ่ง
คือ เกมหอคอยฮานอย (Tower of Hanoi) ประกอบด้วยแผ่นเจาะรูตรงกลาง 𝑛 แผ่น ท่ีมีรัศมีต่างกันท้ังหมดและมีเสาอยู่
สามเสาเมื่อเริ่มต้นแผ่นกลมทั้งหมดวางเรียงซ้อนกันบนเสาหนึ่งจากขนาดใหญ่ไปขนาดเล็ก โดยแผ่นใหญ่ที่สุดจะอยู่ล่างสุด
(รูปที่ 1) ต้องการย้ายแผ่นกลมทั้งหมดไปอยู่อีกเสาหนึ่งโดยมีเงื่อนไขว่าในการย้ายแต่ละครั้ง จะย้ายได้เพียงหนึ่งแผ่นจาก
เสาหนึ่งไปยังอีกเสาใดก็ได้จาก 2 เสาที่เหลือและแผ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า จะซ้อนบนแผ่นที่มีขนาดเล็กกว่าไม่ได้ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า จ านวนครั้งที่น้อยที่สุดในการย้ายแผ่นทั้ง 𝑛 แผ่น คือ 𝑎𝑛 = 2𝑎𝑛−1 + 1 โดยที่ 𝑎1 = 1 ทั้งนี้ 
จะเห็นว่า จากความสัมพันธ์ จะท าให้เราสามารถค านวณค่าของล าดับได้เพียงทีละพจน์เท่านั้น ดังนั้นหากต้องการทราบหา
พจน์ล าดับที่ 𝑛 เมื่อ 𝑛 มีค่ามาก อาจใช้เวลานาน จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับค าตอบในรูปแบบปิด (Closed form) ของ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ซึ่งหมายถึงการเขียน 𝑎𝑛 ในรูปที่ไม่ขึ้นกับพจน์อื่นๆ ในล าดับได้ ซึ่งจะท าให้สามารถลดระยะเวลา
และขั้นตอนในการหาพจน์ล าดับท่ี 𝑛 เมื่อ 𝑛 มีค่ามากได้ 

     ส าหรับขอบเขตของโครงงานนี้ คณะผู้จัดท าจะศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์เวียนเกิดอันดับ 1 แบบเอกพันธ์  
(First order homogeneous equation) เป็นที่ทราบกันดีว่าส าหรับความสัมพันธ์เวียนเกิด 𝑎𝑛 = 𝑐𝑎𝑛−1 จะได้ว่า
ค าตอบแบบปิดคือ 𝑎𝑛 = 𝑎0𝑐𝑛 ในโครงงานนี้ คณะผู้จัดได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์เวียนเกิดอันดับ 1 ในรูปแบบอื่น ๆ 
ได้แก่ กรณีที่ 1 𝑎𝑛 = 𝑛𝑎𝑛−1 กรณีที่ 2 𝑎𝑛 = 𝑐𝑛𝑎𝑛−1

𝑚  เมื่อ 𝑐 เป็นค่าคงท่ี และ 𝑚 เป็นจ านวนเต็มบวก และกรณีที่ 
3 𝑎𝑛 = 𝑐𝑎𝑛−1

𝑚 เมื่อ 𝑐 เป็นค่าคงที่ และ 𝑚 เป็นจ านวนจริงบวก ที่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ ซึ่งการหา
ค าตอบแบบปิดของความสัมพันธ์เวียนเกิดดังกล่าวได้ จะท าให้เราสามารถพจน์ล าดับที่ 𝑛 ได้อย่างทันที 

 
รูปที ่1 เกมหอคอยฮานอย (Tower of Hanoi) 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาหาค าตอบรูปแบบปิดของสมการเวียนเกิดอันดับ 1 แบบเอกพันธ์ โดยสมการเวียนเกิดที่คณะผู้จัดท า

ศึกษาได้แก่ 𝑎𝑛 = 𝑛𝑎𝑛−1, 𝑎𝑛 = 𝑐𝑛𝑎𝑛−1
𝑚  เมื่อ 𝑐 เป็นค่าคงท่ี และ 𝑚 เป็นจ านวนเต็มบวก และ 𝑎𝑛 = 𝑐𝑎𝑛−1

𝑚 
เมื่อ 𝑐 เป็นค่าคงท่ี และ 𝑚 เป็นจ านวนจริงบวกที่สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ 
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[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในโครงงานนี้ได้ท าการศึกษาค าตอบรูปแบบปิดของสมการเวียนเกิดอันดับ 1 แบบเอกพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดย

เริ่มจากการแทนค่า 𝑛 เพื่อคาดเดารูปแบบของค าตอบแบบปิด และเมื่อได้รูปแบบของค าตอบแล้ว จะมีการพิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์แบบอุปนัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาทางคณะผู้จดัท าไดท้ าการศึกษาหาค าตอบรูปแบบปดิของสมการเวียนเกิดแบ่งเป็นกรณไีด้

ดังต่อไปนี้ กรณีที่ 1 คือ 𝑎𝑛 = 𝑛𝑎𝑛−1, 𝑛 ≥ 1 เมื่อ 𝑎0 ∈ ℤ จะได้รูปแบบปิด คือ 𝑎𝑛 = 𝑛! 𝑎0 
 กรณีที่ 2 คือ 𝑎𝑛 = 𝑐𝑛𝑎𝑛−1

𝑚, 𝑛 ≥ 1 เมื่อ 𝑎0 และ 𝑚 ∈ ℤ จะได้รปูแบบปิด คือ  

𝑎𝑛 = 𝑐
𝑛(

𝑚𝑛−1
𝑚−1

)−𝑚(
1−𝑛𝑚𝑛−1+(𝑛−1)𝑚𝑛

(1−𝑚)2 )
𝑎0

𝑚𝑛
 

กรณีที่ 3 คือ 𝑎𝑛 = 𝑐𝑎𝑛−1
𝑚 , 𝑛 ≥ 1 เมื่อ 𝑎0 และ 𝑚 ∈ ℤ จะได้รูปแบบปิดคือ 𝑎𝑛 = 𝑐

(
𝑚𝑛−1

𝑚−1
)
𝑎0

𝑚𝑛
 

กรณีที่ 4 คือ 𝑎𝑛 = 𝑐𝑎𝑛−1
𝑚 , 𝑛 ≥ 1 ในกรณีที่ 𝑚 สามารถเขียนให้อยู่ในรูป 𝑚 =

𝑚1

𝑚2
 เมื่อ 𝑚1, 𝑚2 ∈ ℤ 

จะไดรู้ปแบบปดิ คือ 𝑎𝑛 = 𝑐
1

𝑚2
𝑛−1(

𝑚1
𝑛−𝑚2

𝑛

𝑚1−𝑚2
)
𝑎0

(
𝑚1
𝑚2

)𝑛

 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์เวียนเกิดในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  𝑎𝑛 = 𝑛𝑎𝑛−1, 𝑎𝑛 = 𝑐𝑛𝑎𝑛−1

𝑚  เมื่อ 𝑐 
เป็นค่าคงที่ และ 𝑚 เป็นจ านวนเต็มบวก และ 𝑎𝑛 = 𝑐𝑎𝑛−1

𝑚 เมื่อ 𝑐 เป็นค่าคงที่ และ 𝑚 เป็นจ านวนจริงบวกที่
สามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ สามารถหาค าตอบในรูปแบบปิดได้ และมีการตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบโดย
การพิสูจน์แบบอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 

[ค าส าคัญ]  
สมการ, สมการเวียนเกิด, รูปแบบปิด, การท าซ้ า, หลักอุปนัยเชิงคณติศาสตร ์
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MA-10 
 

การพัฒนาเกมเศรษฐีฟังก์ชันตรีโกณมิติเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

ณภัทร นิ่มนวล*, วรานนท์ แก้วนัยจิตร, วรรณรัตน ์ชาญสุวรรณ 

 
 โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย 

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): napat122004@gmail.com 
 

[บทน า] 
ในปัจจุบันสังคมมนุษย์ในยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้ที่จะประสบความส าเร็จในสังคมต้องเป็นผู้

มีความรู้เป็นสากล ดังนั้นการสอนให้คิดจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต แต่ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่อง
การหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ส าหรับนักเรียน และบุคลากรที่สนใจ ในการจัดสร้างสื่อการเรียนการสอนนี้ เพื่อที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียน เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ให้ดีขึ้น อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของเกมเศรษฐีโดยใช้เนื้อหาของรายวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนคิดของผู้เรียนคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติให้ดียิ่งข้ึน 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้จัดท าสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของเกมเศรษฐีโดยใช้เนื้อหาของรายวิชาคณิตศาสตร์ 

เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ และศึกษาหาผลการทดลองโดยการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบ ฉบับที่ 1 
เก็บคะแนนและบันทึกผล จากนั้นให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนี่ใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนมาเล่นเกมเศรษฐีฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติที่จัดท าไว้ ต่อมาให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบ ฉบับที่ 2 เก็บคะแนนและบันทึกผล และ
สุดท้ายวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบฉบับที่ 1 และ 2 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาเขียนแผนภูมิแท่งเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม และสรุปผลการทดลอง 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนมีคะแนนในการท า

แบบทดสอบมากกว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยมีคะแนนสูงสุด คือ 20 : 17 คะแนน
ต่ าสุด คือ  14 : 10 คะแนนรวม คือ 176 : 144 คะแนนเฉลี่ย คือ 17.6 : 14.4 และร้อยละ 88 : 72 รวมถึงยังมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของคะแนนในการท าแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนมากกว่านักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยคะแนนรวมเพิ่มขึ้น 84 : 61 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  8.4 : 6 .1 และร้อยละ
เพิ่มขึ้น 42 : 30.5 สรุปได้ว่าเกมที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนมีผลต่อการเรียนรู้ข้องนักเรียนซึ่งสังเกตได้จากคะแนนของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมมีอัตราการเรียนรู้มากกว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้
เกมเป็นสื่อการเรียนการสอน 
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รูปที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม 

[สรุปผลการทดลอง] 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนมีคะแนนจากแบบทดสอบ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 

มากกว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอนมีความสนุก เพลิดเพลิน ไปกับการเรียนรู้ท าให้เกิด
ความเข้าใจ และคุ้นเคยกับสูตรต่าง ๆ ในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติ มากกว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้เกมเป็นสื่อการ
เรียนการสอน ซึ่งแสดงให้ทราบว่าเกมส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

[ค าส าคัญ]  
เกมเศรษฐ,ี ฟังก์ชันตรีโกณมิติ, คะแนน 
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PH-01 
 

เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 
 

ปิยธิดา โปตวนิช*, ชาลิสา หลวงใจ, ชนัษฎา ตรงต่อกิจ, ชลาธร วิเชียรรัตน์, ชาติ เจริญชัย 

 
 โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี จังหวัดพษิณุโลก 

*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): 37820@chs.ac.th 
 

[บทน า] 
เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่คณะผู้จัดท าออกแบบและประดิษฐ์โดยใช้หลักการทาง

ฟิสิกส์เกี่ยวกับ เครื่องกลประเภทล้อ มอเตอร์ และแรงเสียดทาน เพื่ออ านวยความสะดวก ได้แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 
ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ 1 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ขั้นที่ 2 การศึกษา
ประสิทธิภาพของเครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ประดิษฐ์ขึ้น ข้ันที่ 3 การศึกษาผลจากการ
ทดลองใช้เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ประดิษฐ์ขึ้น จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ในการท า
กายภาพบ าบัดผู้ป่วยจะต้องเดินทางไปยังสถานท่ีบ าบัดตามช่วงเวลาที่แพทย์ก าหนด หรือการที่จะใช้เครื่องมือในการบ าบัด
ก็ต้องมีผู้เช่ียวชาญคอยดูแลและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก เครื่อง
บ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ประดิษฐ์ขึ้นท าด้วยไม้ขนาด 38.5 x 12.5 ตารางเซนติเมตร ตัวเครื่อง
ประกอบด้วยล้อที่ติดกับมอเตอร์เกียร์ เช่ือมต่อกับบอร์ด Arduino อีกด้านหนึ่งเป็นเบาะขนาด12x24 ตารางเซนติเมตร
ส าหรับรองแขน  ปลายด้านหน้าเป็นที่จับส าหรับหมุนข้อมือ สามารถหมุนได้ 360 องศา จากการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
พบว่าการใช้เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ประดิษฐ์ขึ้นในท่างอศอกและยืดแขน อย่างน้อย 3 
สัปดาห์ สามารถกระตุ้นและฝึกพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของแขนและไหล่ในผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก และจากการ
สอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.54, S.D. = 0.54) 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและผลการทดลองใช้เครื่องมือบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่

ออกแบบและประดิษฐ์ขึ้น 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก โดยใช้หลักการ

ทางฟิสิกส์ ซึ่งได้ท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคอัมพาตครึ่งซีกและการท ากายภาพบ าบัด จากผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตครึ่งซีก
นักกายภาพบ าบัดและผู้เช่ียวชาญ เพื่อที่จะด าเนินงานเป็นทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การออกแบบและประดิษฐ์เครื่อง
บ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก รวมถึงประยุกต์การใช้โปรแกรมควบคุมทิศทางและการสั่งเริ่มต้นการ
ท างานของเครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ขั้นที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องบ าบัดและ
ฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ประดิษฐ์ขึ้น และขั้นที่ 3 การศึกษาผลจากการทดลองใช้เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขน
ส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกท่ีประดิษฐ์ 
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รูปที่ 1 แสดงวิธีด าเนินการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึง่ซีก 
และการทดสอบประสิทธิภาพ 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากผลการทดลองที่ 1 ในการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 

พบว่าเครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่ประดิษฐ์ขึ้น มีน้ าหนักที่ไม่มากจนเกินไป เคลื่อนย้ายได้
สะดวก ขนาดพอดีกับสรีระ สามารถปรับขนาดความกว้างได้ตามรูปร่างแขนของแต่ละคน และมีความเหมาะสมต่อการใช้
งาน  ท้ังนี้เพราะว่า มีการคัดเลือกวัสดุในการท าท่ีมีน้ าหนักเบาและทนทาน มีการเก็บข้อมูลค่าเฉลี่ยของความยาวแขนของ
คนในแต่ละวัยเพื่อใช้ในการก าหนดขนาดของเครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกอย่างเหมาะสม จากผล
การทดลองที่ 2 และ3 การศึกษาประสิทธิภาพและการทดลองใช้เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 
พบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มอาการที่พัฒนาขึ้น ไม่พบอาการข้อต่อติดตามแขนบริเวณต่าง  ๆ ในผู้ป่วยที่สามารถต้านแรงได้ 
สามารถท าการกายภาพเองได้โดยไม่ต้องเปิดระบบอัตโนมัติ สามารถท าท่าบริหารข้อมือได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ป่วยใน
กลุ่มนี้สามารถใช้แขนในการท ากิจวัตรประจ าวันได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพราะว่าเครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วย
อัมพาตครึ่งซีกที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลัง เคลื่อนเป็นมุม 90 องศา อีกทั้ งยังหมุนข้อมือได้ 360 
องศาอีกด้วย 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพและการทดลองใช้เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพร่วมพิจารณาด้วย พบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มอาการที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้แขนในการท ากิจวัตร
ประจ าวันได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีกสามารถพกพาน าไปใช้ในการ
บ าบัดนอกสถานที่ได้ เนื่องจากมีน าหนักเบา เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก และยังสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเครื่อง
กายภาพบ าบัดที่ใช้ตามคลินิกอีกด้วย 
 

[ค าส าคัญ]  
โรคอัมพาตครึ่งซีก, เครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขนส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก, ประสิทธิภาพของเครื่องบ าบัดและฟื้นฟูแขน
ส าหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก 
 

 

  



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 204 

PH-02 
 

การแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวน 
 

วิชยุตม์ นาคะศูนย์1*, ซัลวาณีย์ เจะ๊มะหมัด1, กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี2 

 
 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2ภาควิชาฟิสิกส์ ส้านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): wichayoot2546@gmail.com 

 

[บทน า] 
ในชีวิตประจ าวันมีปรากฎการณ์มากมายที่แสดงการสั่นไหวหรือการแกว่งเนื่องจากกระแสลม เช่น การแกว่งของ

พวงผลไม้ การแกว่งของหลอดไฟแขวน และอีกมากมาย วัตถุท่ีแกว่งดังกล่าวจัดเป็นระบบเพนดูลัม กระแสลมนั้นท าให้วัตถุ
ระบบเพนดูลัมในธรรมชาติแกว่งและเคลื่อนที่ในลักษณะอย่างไร แรงที่กระแสลมกระท านั้นเป็นแรงที่ไม่คงที่แต่จะขึ้นอยู่
กับความเร็วสัมพัทธ์ของวัตถุและกระแสลมหากพิจารณาถึงสมการการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเพนดูลัมภายใต้กระแสลมแล้วจะ
พบว่าเป็นระบบเป็นแบบไม่เชิงเส้นและไม่สามารถหาผลเฉลยในรูป analytical solution ได้ โครงงานนี้จึงได้สร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวนและท าการทดลองจริงเพื่อตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผล 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
ศึกษาการแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวนด้วยคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ความเสถียรภาพแล้วท าการทดลองจริง

เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้สร้างสมการอนุพันธ์ของการแกว่ง จากนั้นวิเคราะห์ความเสถียรภาพของระบบ (stability analysis) 

แบบ linearization ผ่านค่า eigenvalues แล้วจึงแก้สมการการเคลื่อนที่ด้วยระเบียบวิธี Runge Kutta ล าดับ 4 บน 
wolfram mathematica สร้างเป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ บรรยายเป็นกราฟการเคลื่อนที่ จากนั้น ท า motion 
tracking ของการแกว่งลูกตุ้มในอุโมงค์ลมแล้วน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ร่วมกับผลทางคณิตศาสตร์ 

 

       รูปที่ 1 ชุดลูกตุ้มในอุโมงค์ลม        รูปที่ 2 แผนภาพของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวน และแรงท่ีกระท าต่อลูกตุ้ม           

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
เราได้สมการการเคลื่อนที่ คือ Ӫ +

𝑔

𝑙
𝑠𝑖𝑛θ −

1

2𝑚𝑙
𝜌𝐴𝐶(�̇�𝑙𝑐𝑜𝑠θ − 𝑣)

2
𝑐𝑜𝑠θ +

𝑘

𝑚𝑙
(�̇�𝑙 − 𝑣𝑐𝑜𝑠θ) = 0 เมื่อ l 

คือความยาวเชือก m คือมวลลูกตุ้ม 𝜌 คือความหนาแน่นอากาศ, A คือพื้นที่หน้าตัดลูกตุ้ม, C คือสัมประสิทธิ์แรงยก 
v คือความเร็วอากาศ  k คือค่าความหนืด จากการวิเคราะห์ความเสถียรภาพ พบว่าระบบมีจุดสมดุลสองจุดแต่จุดที่มี

เสถียรภาพ (ระบบจะเข้าหาจุดนั้น)  ที่ (𝜃,̇ θ) = (0, 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√
(

1

2𝑚𝑙
𝜌𝐴𝐶𝑣2+

𝑘

𝑚𝑙
𝑣)2

((
𝑔

𝑙
)2+(

1

2𝑚𝑙
𝜌𝐴𝐶𝑣2+

𝑘

𝑚𝑙
𝑣)2)

)  การแกว่งจึงเป็นระบบที่

เสถียรภาพความสัมพันธ์ระหว่าง θ,̇ θ เป็นแบบ spiral inward (อาจเป็น sink ได้ ขึ้นกับค่าของตัวแปร เช่น ความหนืด
มาก มวลน้อย เป็นต้น) จากการแก้สมการการเคลื่อนที่ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ได้กราฟแสดงปริมาณการเคลื่อนที่ดังนี้ 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ มุม-เวลา อัตราเร็วเชิงมุม-เวลา อัตราเร็วเชิงมุม-มุม อัตราเร็วเชิงมุม-มุม-เวลา 

(เรียงจากซ้ายไปขวา) 
 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ มุม-เวลา อัตราเร็วเชิงมุม-เวลา อัตราเร็วเชิงมุม-มุม จากการทดลองจริง 

 
การวิเคราะห์ความเสถียรภาพ แบบจ าลองคณิตศาสตร์ และจากการทดลองจริง ให้ผลในทางเดียวกัน คือระบบมี

การแกว่งโดยมุมและอัตราเร็วเชิงมุมต่างลู่เข้าจุดสมดุล ที่มุมไม่เป็น 0 rad และอัตราเร็วเชิงมุมเป็น 0 rad/s ลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการแกว่งแบบ damped oscillation ผลที่แสดงให้เห็นนั้นเป็นเพียงแบบ under damped oscillation 
(ความสัมพันธ์ 𝜃, �̇� เป็นแบบ spiral inward) ซึ่งเป็นการสั่นที่มักพบเจอในธรรมชาติ แต่ระบบยังแกว่งแบบ over 
damped หรือ critical damped oscillation ได้ด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ 𝜃, �̇� เป็นแบบ sink ขึ้นอยู่กับค่าพารามิเตอร์ 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษาได้สมการการแกว่งของลูกตุ้มที่มีกระแสลมรบกวน ผลจากการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข การวิเคราะห์

ความเสถียรภาพ และการทดลองจริงให้ผลสอดคล้องกันว่า ระบบเป็นระบบที่เสถียรภาพ และการแกว่งของลูกตุ้มที่มี
กระแสลมรบกวนเป็นแบบ damped oscillation 
 

[ค าส าคัญ]  
การแกว่งของลูกตุ้ม, กระแสลม, การวิเคราะห์ความเสถียรภาพ, แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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PH-03 
 

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า “Help me please ไฟติดฉุกเฉิน” 
 

ปุณณวิช จันทนเสถียร*, สิทธิเดช อุดมดิเรกวรกุล, อริย์ธัช พัชรกิจหิรัญโชติ,  
ปัทมาพร ณ น่าน, สมพิศ เผ่าจินดา 

 

โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง จังหวัดชลบุร ี
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): phunna05@gmail.com 

 

[บทน า] 
ชลบุรีมีพื้นที่ภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเล จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเดินทางโดยเรือ และ

อาชีพพ้ืนบ้านของชาวจังหวัดชลบุรีก็คืออาชีพประมง ซึ่งสิ่งท่ีส าคัญอย่างหนึ่งคือในเรื่องความปลอดภัยคือเสื้อชูชีพ ปัจจุบัน
เสื้อชูชีพท่ีมีขายตามท้องตลาดจะมีสีสดใส แต่ในบางครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน อาจท าให้ไม่มีใครมองเห็นและ
ยากในการช่วยเหลือ ฉะนั้นถ้าเสื้อชูชีพมีสัญญาณไฟ และตัวส่งสัญญาณ GPS ที่สามารถระบุต าแหน่งของผู้ประสบภัยได้
อย่างแม่นย าแล้วการค้นหาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นท าได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อสร้างชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า “Help me please ไฟติดฉุกเฉิน” จาก Arduino GPS Module และ

กล่องสัญญาณไฟฉุกเฉิน 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
โครงงานชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า “Help me please ไฟติดฉุกเฉิน” เป็นการใช้น้ าทะเลมาท าให้

กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร โดยใช้หลักการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม เมื่อสายสัญญาณทั้งสองสัมผัสน้ าทะเลจะท าให้
กระแสไฟฟ้าครบวงจรและท าให้หลอดไฟสว่าง ในส่วนของ Arduino GPS Module จะท าหน้าที่แสดงผลต าแหน่งของผู้
สวมใส่ชุดช่วยเหลือผู้ประสบทางน้ า ในรูปของแผนที่ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โมบายดีไวซ์ โดยชุดส่ง
สัญญาณ GPS จะแสดงผลตามค่าละติจูด ลองจิจูดของชุดส่งสัญญาณแต่ละตัว แล้วค านวณระยะห่างกับชุดส่งสัญญาณที่
เป็นจุดตั้งต้น เมื่อชุดส่งสัญญาณที่อยู่ในเสื้อชูชีพเกินกว่าระยะที่ก าหนดก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนออกมาทางคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์โมบายดีไวซ์ท่ีใช้แสดงผล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงวงจรกล่องสญัญาณไฟกระพริบ 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
โครงงานชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า “Help me please ไฟติดฉุกเฉิน” เป็นการใช้น้ าทะเลท าให้

กระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร เมื่อสายสัญญาณทั้งสองสัมผัสน้ าทะเลจะท าให้กระแสไฟฟ้าครบวงจร มีการใช้ทรานซิสเตอร์ใน
การขยายกระแสไฟฟ้าและควบคุมปริมาณไฟฟ้า และท าให้หลอดไฟสว่าง ส่วนตัวส่งสัญญาณ GPS จะระบุต าแหน่งของชุด
ส่งสัญญาณแต่ละตัว โดยแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โมบายดีไวซ์  พร้อมท้ังค านวณระยะทางจากชุดส่งสญัญาณ
แต่ละตัว และการแจ้งเตือนด้วยเสียงดังจากคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โมบายดีไวซ์ เมื่อชุดส่งสัญญาณแต่ละตัวเกินระยะที่
ก าหนดไว้  จากหลักการดังกล่าวโครงงานสิ่งประดิษฐ์ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า “Help me please ไฟติดฉุกเฉิน” 
เป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ใช้น้ าทะเลเป็นที่อยู่ในจุดเกิดเหตุมาท าให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งมีวิธีการผลิตที่ง่ายและ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตัวโครงงานนี้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกในอนาคต เพื่อให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 

[สรุปผลการทดลอง] 
การทดสอบใช้สัญญาณไฟฉุกเฉิน ในสถานที่จริง 5 ครั้ง พบว่าสัญญาณไฟฉุกเฉินสามารถใช้งานได้ดีทุกครั้งเมื่อ

สายสัญญาณสัมผัสน้ าทะเล และทนต่อแรงกระแทกจากคลื่น ผลการทดสอบว่าตัวส่งสัญญาณGPS สามารถระบุต าแหน่งได้
ใกล้เคียงต าแหน่งจริง มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ±5 เมตร ท้ังนี้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าจะสามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพทุกครั้งทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และการดูแลสายสัญญาณ และจากการทดลองใช้งานจริงกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่น เด็ก หรือผู้ที่ไม่สามารถว่ายน้ าได้ พบว่าชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า สามารถใช้งานได้
จริง แม้จะโดนแรงกระแทกจากคลื่น และกลุ่มนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าในระดับมาก 

 

รูปที่ 1 แสดงผลการทดสอบการใช้งาน                       รูปที ่2 กราฟแสดงระดับความพึงพอใจ 
 

 

[ค าส าคัญ]  
ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า, วงจรไฟฟ้า, Arduino GPS Module 
 

 

  

ความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
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PH-04 
 

ถังป่ันสะบัดน้ าออกจากร่ม 
 

วรัญญา นกมรีอด, เจษฎา จิตตใส, พชร ด่านธานินทร์, วชิรพล นวมทอง, สุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา* 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม ่
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): suphichsinee@nmp.ac.th 

 

[บทน า] 
ในช่วงฤดูฝนทุกคนจะพกร่มติดตัวเพื่อป้องกันการเปียกฝนเมื่อเดินทาง มักจะเจอกับปัญหาร่มเปียกและไม่

สามารถน าร่มเข้าไปในอาคารไดเ้พราะจะท าให้พ้ืนอาคารเปียก สกปรก หรือจะต้องกางร่มทิ้งไว้ด้านล่างหรือบริเวณทางเขา้
อาคารอาจใช้เวลานานร่มจึงจะแห้ง ท าให้เกิดการสูญหายและสับเปลี่ยนกันของร่มตามมาเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนเป็น
จ านวนมาก เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการต่าง ๆ เป็นต้น การกางร่มไว้ให้แห้งเองนั้นอาจท าให้เกิดเช้ือราที่ร่ม 
ก้านร่มเป็นสนิม ท าให้ร่มเสียหายได้ง่าย ด้วยปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวเราจึงประดิษฐ์อุปกรณ์นี้เพื่อแก้ปัญหาร่มเปียกไม่
สามารถน าขึ้นอาคารได้และลดปัญหาการเสียหายหรือการช ารุดของร่ม 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยสะบัดน้ าออกจากร่ม ลดปัญหาการสูญหายหรือการช ารุดเสียหายของร่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากพ้ืนเปียก 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
อุปกรณ์การประดิษฐ์ถังปั่นสะบัดน้ าออกจากร่มได้แก่ ถังพลาสติก คันโยกไม้ถูพื้น น็อตยึดอุปกรณ์ ซิลิโคน  สี

สเปรย์ และฝาถังพลาสติก โดยขั้นตอนการประดิษฐ์เริ่มจากการเจาะช่องที่ถังพลาสติกเพื่อนน าคันโยกเข้าไปประกอบ 
หลังจากเจาะช่องเสร็จแล้ว น าคันโยกไม้ถูพื้นเข้าไปประกอบกับถังพลาสติกที่เจาะรูไว้ หลังจากนั้นน าถังพลาสติกที่เจาะรู
บริเวณด้านล่างของถังมาต่อกันให้สูงขึ้นเช่ือมติดกันโดยใช้ซิลิโคนให้ถังสูงประมาณ 85 ซม. เพื่อให้พอดีกับขนาดของร่ม
มาตรฐาน เจาะรูที่ฝาเพื่อประคองคันร่มและป้องกันน้ ากระเด็นออกและจะให้ท า ให้ร่มอยู่ในแนวดิ่ง หลังจากนั้นพ่นสี
อุปกรณ์ด้วยสีสเปรย์ให้สวยงาม โดยการทดลองจะใช้ผู้ทดสอบจริงจ านวน 10 คน เพื่อน าผลการทดลองในแต่ละครั้งมา
เฉลี่ยกันเพื่อให้ได้ผลสรุป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
          
รูปที ่1 คันโยกไม้ถูพื้น                 รูปที่ 2 ชุดอุปกรณ์ถังปั่นสะบัดน้ า          รูปที่ 3 ถังปั่นสะบัดน้ าออกจากร่ม 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากผลการทดสอบโดยใช้ผู้ทดสอบจริงจ านวน 10 ครั้ง ผลปรากฏว่าใช้งานง่ายและสะดวกทั้ง 10 ครั้ง โดย     

การเพิ่มจ านวนการเหยียบมากข้ึนยิ่งท าให้แห้งมากขึ้นเท่านั้น โดยจะเริ่มแห้งตั้งแต่การเหยียบครั้งที่ 5-10 ครั้งข้ึนไป 

[สรุปผลการทดลอง] 
ถังปั่นสะบัดน้ าออกจากร่มเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คณะผู้จัดท าจัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บร่มโดยได้

ทดสอบประสิทธิภาพการท างาน 10 ครั้ง พบว่าสามารถปั่นและสะบัดน้ าออกจากร่มได้ดีมาก ร่มแห้งไม่มีหยดน้ าติดตัวร่ม
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุลื่นลม้ที่มกัจะเกิดขึ้นจากน้ าท่ีเปียกพ้ืนท าให้พ้ืนลื่น ผู้ใช้งานสามารถใช้อ านวยความสะดวกในการเกบ็
ร่มที่รวดเร็ว ช่วยลดอุบัติเหตุ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้สะดวกในการเก็บร่ม ลดอัตราการสูญหาย
และถนอมร่มให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
 

[ค าส าคัญ]  
ร่ม, สะบัด, น้ า, ถัง 
 

 

  



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 210 

PH-05 
 

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องแยกไข่แดง 
 

ธนพร คงสมหวัง*, ปณิธาดา มหาพงค์, พิทย์วารี อุ่นเรือน, อนุรี โพธิสุทัศน์ 
 

โรงเรียนนักบุญเปโตร จังหวัดนครปฐม 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): bluebook15@gmail.com 

 

[บทน า] 
ในปัจจุบันประชากรมีมากขึ้นทุกปี ความต้องการอาหารหรือขนมจึงมากขึ้น อาหารและขนมไทยส่วนใหญ่จะใช้

ไข่แดงเป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะใช้ไข่ในลักษณะที่ไข่แดงและไข่ขาวแยกกัน ในอาหารของผู้สูงอายุต้องการโปรตีนมาก แต่มี
ไขมันน้อย ซึ่งไข่ขาวมีโปรตีนที่ส าคัญ เหมาะที่จะให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรับประทานโดยแยกไข่
แดงออก และให้รับประทานเฉพาะไข่ขาวท่ีมีโปรตีนสงูเท่านั้น เพื่อลดปริมาณไขมันในเสน้เลือดให้มากท่ีสุด การแยกไข่แดง
และไข่ขาวออกจากกัน โดยใช้มือแยก อาจมีการแตกของไข่แดงปนลงไปในไข่ขาวได้ง่าย การใช้ขวดน้ าแยกบางครั้งจะมี
การปนของไข่ขาวและไข่แดงได้เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว จึงท าเป็น
สิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกไข่แดง โดยใช้วัสดุที่มีใช้และหาได้ง่ายตามบ้านเรือน มาใช้ในการประดิษฐ์ โดยไข่แดงและไข่ขาวจะ
ไหลแยกออกจากกันไปตามรางแยกสองราง โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ความลาดเอียงของราง ขนาดของช่อง และ
จ านวนช่องที่เหมาะสมในการท าเป็นรางแยกไข่  ท าให้ประหยัดเวลา แยกได้ง่ายขึ้น มีโอกาสในการปนกันของไข่แดงและ
ไข่ขาวให้น้อยลง  มีความแข็งแรง ทนทาน น้ าหนักเบา ท าความสะอาดง่าย และสามารถประยุกต์เป็นโลหะสแตนเลสได้ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อประดิษฐ์เครื่องแยกไข่แดง ที่มีรอยตัดบนรางแยก ความลาดเอียง ความกว้างของช่อง และจ านวนช่องที่

เหมาะสม ในการแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงให้มากที่สุด โดยใช้วัสดุพีวีซีที่หาได้ง่าย มีใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป  มาใช้ใน
การศึกษา ทดลอง และน าไปประยุกต์ท าเป็นโลหะสแตนเลสได้ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในการท าได้ศึกษาลักษณะของไข่ไก่ ลักษณะการเจาะช่องบนรางแยก หาความลาดเอียงของรางแยก หาขนาด

ความกว้างของช่องบนรางแยก และหาจ านวนช่องที่เหมาะสมในการท ารางแยกไข่แดงโดยใช้พีวีซี จากนั้นได้ประยุกต์เป็น
แบบสแตนเลส เปรียบเทียบกับแบบใช้มือ  

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ท าการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว 



การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 211 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาลักษณะของรางแยกไข่แดง พบว่ารางแยกแบบด้านบนตัดเป็นรอยตัดตามขวางด้านปลายรางเจาะ

เป็นรูเดี่ยวตลอดราง ใช้แยกไข่ขาวออกจากไข่แดงได้มากท่ีสุด จากการศึกษาขนาดของความลาดเอียงของมุมในการวางราง
แยกไข่ พบว่า มุมเอียงท่ีเหมาะสม คือ 30 องศา จากการศึกษาความกว้างของช่องบนรางแยกไข่แดง พบว่าความกว้างของ
ช่องที่เหมาะสมในการท ารางแยกไข่แดง คือ ความกว้างของช่องประมาณ 0.6 cm จากการศึกษาจ านวนช่องที่เหมาะสม
บนรางแยกไข่ พบว่าจ านวนช่องบนรางที่ในการแยกไข่ไก่ที่เหมาะสม คือรางที่มีจ านวนช่องประมาณ 40 ช่อง จาก
การศึกษาเปรียบเทียบการแยกไข่แบบใช้มือกับการแยกแบบใช้รางแยกไข่แดงแบบสแตนเลส พบว่า รางแยกไข่แดง
แบบสแตนเลส ใช้หลักการของแรงโน้มถ่วงของโลก ช่วยดึงให้ไข่ขาวซึ่งมีน้ าเป็นองค์ประกอบมากกว่าแยกออกจากไข่แดง 
ไหลลงไปในรางด้านล่าง ส่วนไข่แดง ก็จะไหลไปตามรางด้านบน โดยใช้หลักการของแรงโน้มถ่วงและความลาดเอียง เช่นกัน 
จึงท าให้การแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแบบใช้รางแยกแลลสแสนเลส ใช้เวลาน้อยกว่าการใช้มือแยกแบบปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[สรุปผลการทดลอง] 
เครื่องแยกไข่แดง มีประสิทธิภาพในการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว เนื่องจากใช้หลักการของแรงโน้มถ่วงมาช่วยใน

การแยกไข่ขาว ท่ีมีปริมาณน้ ามากกว่าไข่แดงออก ให้ไหลลงไปตามรางด้านล่าง วัสดุที่ใช้ท ารางแยก คือท่อพีวีซีสีฟ้า เป็น
ท่อที่ใช้กับน้ าดื่มได้ไม่เป็นสนิม เจาะเป็นช่องได้ง่ายถอด ล้างท าความสะอาดได้ง่าย จากการทดสอบ พบว่าการเจาะรางแยก
แบบเจาะเป็นรอยตัดตามขวาง วางรางเอียงเป็นมุม 30 องศา ขนาดของช่องที่มีความกว้าง 0.6 cm จ านวนช่องบนรางที่ใช้
แยกประมาณ 40 ช่อง เหมาะสมที่จะใช้ในการแยกไข่แดงของไข่ไก่ได้ดีที่สุด ดังนั้นเครื่องแยกไข่แดง จึงสามารถแยกไข่แดง
ออกจากไข่ขาวได้สะดวก รวดเร็วกว่าการแยกด้วยมือ การท าง่ายไม่ยุ่งยาก น้ าหนักเบาไม่เป็นสนิม ท าความสะอาดได้ง่าย 
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ใช้งานได้ทุกพื้นที่ 
 

[ค าส าคัญ]  
เครื่องแยกไข่แดง, รางแยกไข่, รางแยกแบบสแตนเลส 
 

 

  

รูปที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการแยก
ไข่แบบใช้มือกับการใช้รางแยกสแตนเลส 

รูปที่ 3 รูปแบบของเครื่องแยกไข่แดงท่ีประยุกตเ์ป็น
แบบโลหะสแตนเลส 
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PH-08 
 

อุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาว 
 

เต็มฟ้า อุมาร ี, ศิริญาพร เดชอุดมชัย, รัชนี โสดถานา* 

 

โรงเรียนพิจติรพิทยาคม จังหวัดพจิิตร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): ruch.chee.ppk@gmail.com 

 

[บทน า] 
จังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งปลูกมะนาวท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะมะนาวแป้นพิจิตร แต่ขั้นตอนการเก็บมะนาว

ต้องใช้เวลานาน อีกทั้งยังต้องท าการคัดแยกขนาดมะนาวเพ่ือเพิ่มมูลค่า ผนวกกับครอบครัวของหนึ่งในคณะผู้จัดท ามีอาชีพ
ท าสวนมะนาว จึงทราบถึงปัญหาจากการขายมะนาวจากสวน ถ้าขายคละขนาดมะนาวจะมีราคาต่ ากว่าการขายแบบ                  
คัดแยกขนาด แต่หากต้องเก็บและคัดแยกขนาดมะนาวก็จ าเป็นต้องใช้แรงงานจ านวนมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
จ้างแรงงานท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงท าให้เห็นความส าคัญของเรื่องนี้จึงจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “อุปกรณ์เก็บและ
คัดแยกขนาดมะนาว” ขึ้นเพื่อเก็บมะนาวพร้อมคัดแยกขนาดมะนาวได้ในคราวเดียวกันเลยซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว
กว่าการเก็บแล้วน าไปคัดแยกในภายหลัง อีกท้ังยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตและไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางของมะนาว ความเอียงของอุปกรณ์เก็บมะนาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อย่นเก็บ

มะนาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูคัดแยกมะนาวที่เหมาะส าหรับใช้ท าอุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาว และ                   
เพื่อเปรียบเทียบเวลาและความถูกต้องในการเก็บและคัดแยกมะนาวโดยการใช้อุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาวกับการ
ใช้มือ 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ตอนที่ 1 เก็บตัวอย่างมะนาว 50 ผล แล้ววัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง จากนั้นจ าแนกมะนาวเป็น 5 เกรด (A 5.0 

cm ขึ้นไป B ตั้งแต่ 4.7 cm แต่น้อยกว่า 5.0 cm, C ตั้งแต่ 4.4 cm แต่น้อยกว่า 4.7 cm, D ตั้งแต่ 4.1 cm แต่น้อยกว่า 
4.4 cm,  E น้อยกว่า 4.1 cm)  

ตอนที่ 2 น าท่อ PVC ประกอบเอียงท ามุม 45 องศา ส าหรับท าเป็นอุปกรณ์เก็บมะนาว พร้อมต่อเข้ากับอุปกรณ์
เก็บและคัดแยกขนาดมะนาว ทดลองเก็บมะนาว จากนั้นเปลี่ยนความเอียงของอุปกรณ์เก็บมะนาวเป็น 30 องศา และ 60 
องศา ตามล าดับ  

ตอนที่ 3 น าท่อย่นขนาด 1 นิ้ว มาท าเป็นรางในการล าเลียงมะนาวไปยังอุปกรณ์คัดแยก ทดลองเก็บมะนาว 
จากนั้นเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อย่นเป็น 2.5 นิ้ว และ 4 น้ิว ตามล าดับ  

ตอนที่ 4 เจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูคัดแยกมะนาว 4.3 cm ประกอบเป็นอุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาด
มะนาว ทดลองเก็บมะนาว จากนั้นเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูคัดแยกมะนาวเป็น 5.3 cm และ 6.3 cm 
ตามล าดับ  

ตอนท่ี 5 เก็บและคัดแยกมะนาวโดยใช้อุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาว จากนั้นเปลี่ยนเป็นใช้มือเก็บและคัด
แยกมะนาว  

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงหลักการท างานของอุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาว และการเก็บและคัดแยกมะนาว 
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รูปที่ 2 แสดงการพัฒนาต่อยอดรุน่ของอุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาว 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 

  
 
 
 
 

อุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาวสามารถเก็บมะนาวได้ทุกความสูงของต้นมะนาว โดยมีประสิทธิภาพการเกบ็
และคัดแยกขนาดมะนาวดีกว่าการใช้มือ เนื่องจากอุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาวมีร้อยละการเก็บและคัดแยกได้
อย่างถูกต้องมากกว่า อีกทั้งยังใช้เวลาเก็บและคัดแยกมะนาวน้อยกว่าการใช้มือ ผนวกกับการใช้มือเก็บมะนาวยังมีโอกาสที่
จะบาดเจ็บจากการถูกหนามมะนาวเกี่ยวและเมื่อเก็บมะนาวแล้วยังต้องเสียเวลาในการคัดแยกอีกด้วย โดยอุปกรณ์เก็บและ
คัดแยกขนาดมะนาวสามารถเก็บและคัดแยกเสร็จในคราวเดียวกันซึ่งเร็วกว่าการใช้มือ 5.195 เท่า และคัดแยกขนาด
มะนาวได้ถูกต้อง (98.00 %) มากกว่าการใช้มือ (83.34%) 

[สรุปผลการทดลอง] 
อุปกรณ์เก็บและคัดแยกขนาดมะนาวมีความเอียงของอุปกรณ์เก็บมะนาว 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

ย่นเก็บมะนาว 2.5 นิ้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูคัดแยกมะนาว 5.3 cm ที่กั้นและตัวล็อกความสูง 5.0 cm (มะนาว
เกรด A) ความสูง 4.7 cm (มะนาวเกรด B) ความสูง 4.4 cm (มะนาวเกรด C)  ความสูง 4.1 cm (มะนาวเกรด D) และ
ความสูงน้อยกว่า 4.1 cm (มะนาวเกรด E) โดยสามารถปรับความสูงที่กั้นและตัวล็อกได้ ดังนั้นเมื่อน าอุปกรณ์เก็บและคัด
แยกขนาดมะนาวไปเก็บมะนาวจะท าให้ผลมะนาวกลิ้งลงมาด้วยความเร็วพอดีกับแรงเสียดทานท่ีผลมะนาวสัมผัสท าให้ตก
ลงพร้อมถูกคัดแยกตามขนาดที่ถูกต้องตามเกรด A, B, C, D และ E สามารถเก็บมะนาวพร้อมคัดแยกขนาดมะนาวได้ใน
คราวเดียวกัน สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับมะนาว ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ประดิษฐ์ง่าย ต้นทุนต่ า 
 

[ค าส าคัญ]  
ความเอียง, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง, แรงเสียดทาน, เก็บและคัดแยกขนาดมะนาว, มะนาว 
 

 

  

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงมะนาวจ านวน 50 ผล ท่ีเก็บและ
คัดแยกได้อย่างถูกต้อง เมื่อใช้วิธีการเก็บและคัดแยก

มะนาวต่างกัน        

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงเวลาในการเก็บและคัดแยกขนาด
มะนาวจ านวน 50 ผลเมื่อใช้วิธีการเก็บและคัดแยก

มะนาวต่างกัน 
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PH-09 
 

การใช้เทคนิค Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS เพื่อตรวจหา
อนุภาคฮิกส์นอกเหนือจากแบบจ าลองมาตรฐาน ที่สลายตัวเป็นคู่บอตทอมควาร์ก-ปฏิควาร์ก 

ในการชนกันของล าอนุภาคโปรตอนพลังงานสูง 
 

จิณณะ วัยวัฒนะ1*, ปกรณ์ ศักดิ์ศริิมนตรี1, พิมพิชาญ์ พิทักษ์กุลธร1,  
ชญานิษฐ์ อัศวตั งตระกลูดี2, จตุพร พันตรี1 

 
1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

2ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): jinna.wai_g30@mwit.ac.th 

 

[บทน า] 
นักฟิสิกส์ได้สร้างแบบจ าลองมาตรฐาน (Standard Model) ขึ้นเพื่ออธิบายอนุภาคมูลฐานและแรงพื้นฐานของ

เอกภพ แต่มีอีกหลายสิ่งที่แบบจ าลองมาตรฐานไม่สามารถอธิบายได้ เช่น สสารมืดและพลังงานมืด หรือภาวะอสมมาตร 
ระหว่างสสารและปฏิสสาร จึงเกิดแบบจ าลองใหม่ (Beyond Standard Model; BSM) ขึ้นในการยืนยันความถูกต้องของ 
BSM องค์กรวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Organization for Nuclear Research; CERN) จึงออกแบบการทดลอง
เร่งล าโปรตอนพลังงานสูง 2 ล าให้ชนกันหลายล้านครั้งด้วยเครื่องเร่งอนุภาค Large Hadron Collider (LHC) เพื่อให้ได้
ข้อมูลทางสถิติที่มากพอที่จะสามารถวิเคราะห์หาอนุภาคฮิกส์ นอกเหนือจากแบบจ าลองมาตรฐาน (BSM Higgs boson) 
ในโครงงานนี้ผู้จัดท าเลือกวิเคราะห์กระบวนการที่อนุภาคฮิกส์สลายตัวไปเป็นบอตทอมควาร์ก -ปฏิควาร์ก (𝑏�̅� pair) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้จัดท าเห็นว่า Machine Learning เป็นเทคนิคท่ีถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงน าเทคนิค Machine Learning เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแทนวิธีคัดแยกแบบเดิมโดยให้
แบบจ าลองเรียนรู้คุณลักษณะของสัญญาณที่สนใจเปรียบเทียบกับพื้นหลัง ซึ่งพิจารณาจากปริมาณทางฟิสิกส์ที่ตรวจวัด
หรือค านวณได้จากเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS เช่น พลังงาน โมเมนตัม มวล และมุมการกระเจิง เป็นต้น 

หมายเหตุ ในบทคัดย่อน้ีอนุภาคฮิกส์หมายถึง BSM Higgs boson 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อน าเทคนิค Machine Learning มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน

การ แยกสัญญาณที่สนใจออกจากพื้นหลัง เมื่อใช้อัลกอริทึมของ Machine Learning ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ Boosted 
Decision Tree และ Neural Network 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการจ าลองโดยใช้ Monte Carlo Simulation โดยเลือกการแสดงผลแบบ 

ฮิสโตแกรมมาใช้เปรียบเทียบการแจกแจงของปริมาณทางฟิสิกส์ต่าง ๆ ระหว่างสัญญาณที่สนใจและพื้นหลังเพื่อวิเคราะห์ 
หาปริมาณทางฟิสิกส์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวจ าแนกให้ Machine Learning ฝึกเรียนรู้ จากนั้น น า
ข้อมูลจากการจ าลองที่ผ่านการ Preprocess แล้วมาสร้างแบบจ าลอง Machine Learning 2 ชนิด ได้แก่ Boosted 
Decision Tree และ Neural Network แล้วจึงประเมินความสามารถของแบบจ าลองโดยการวาดกราฟระหว่าง Signal 
efficiency และ Background rejection เมื่อได้แบบจ าลองที่มีความแม่นย ามากที่สุดแล้ว จึงน ามาใช้คาดการณ์กับข้อมูล
ที่เก็บจากเครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS โดยตรง  
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รูปที่ 1 (ซ้าย) แผนภาพแสดงขั นตอนการท้าโครงงาน 
รูปที่ 2 (ขวา) แผนภาพแสดงกระบวนการเกิดของสญัญาณที่สนใจและพื นหลัง ซึ่งมีอนุภาคสดุท้ายเหมือนกัน 

แต่สัญญาณที่สนใจจะมีอนุภาคฮิกส์ (สัญลักษณ์ H) เกิดขึ นในกระบวนการด้วย 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
 จากการวาดฮิสโตแกรมพบว่าปริมาณทางฟิสิกส์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นตัวแปรอิสระมี 13 ตัวแปรได้แก่  

ผลรวม ของมวล พลังงาน และโมเมนตัมตามขวางของ 𝑏�̅� pair มุมระหว่างอนุภาค 𝑏�̅� pair ในระนาบที่ตั งฉาก 
และระนาบที่ขนานกับทิศทางการชนของล้าโปรตอน มวล พลังงาน โมเมนตัมตามขวาง มุมการกระเจิง และค่าความเป็น 
บอตทอมควาร์กของอนุภาคสองอนุภาคแรกที่มีโมเมนตัมตามขวางสูงที่สุด (เนื่องจากอนุภาค 𝑏�̅� pair ในกระบวนการ 
เกิดของสัญญาณที่สนใจสลายตัวมาจากอนุภาคฮิกส์ จึงมีสมบัติทางจลนศาสตร์ต่างจาก  𝑏�̅� pair ที่เกิดจากพื นหลัง) 
ผู้จัดท้าจึงเลือกตัวแปรอิสระดังกล่าวมาใช้ในการฝึก Machine Learning ในส่วนของการท้า Machine learning ประเภท 
Neural Network ได้ค่าความแม่นย้าของ Training Set เท่ากับ 83.78% และค่าความแม่นย้าของ Validation Set 
เท่ากับ 76.00% ทั งนี เพื่อเพิ่มความแม่นย้าของแบบ จ้าลองให้มากขึ นในอนาคตจึงวางแผนที่จะด้าเนินการในขั นต่อไปคือ 
การปรับค่าตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ้าลอง (Hyperparameter tuning) อนึ่งในส่วนของแบบจ้าลอง Boosted Decision 
Tree ยังไม่ได้ผลการทดลอง   

[สรุปผลการทดลอง] 
โครงงานนี้ศึกษาการใช้ Machine Learning จ าแนกสัญญาณที่สนใจออกจากพื้นหลัง โดยเปรียบเทียบระหว่าง 

แบบจ าลอง Boosted Decision Tree และ Neural Network จากผลการศึกษาพบว่าการใช้เทคนิค Machine Learning 
สามารถจ าแนกได้จริง โดยแบบจ าลอง Neural Network มีความแม่นย าของ Training Set เท่ากับ 83.78% และค่าความ
แม่นย าของ Validation set เท่ากับ 76.00% ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดประยกุต์ใช้ในการค้นหาอนุภาคฮกิส์ ในกระบวนการ
อื่น ๆ ได้อีกจ านวนมาก (เนื่องจากการยอมรับการค้นพบอนุภาคใหม่ต้องมีการยืนยันการค้นพบจาก ทุกกระบวนการที่
เป็นไปได้) หรือแม้แต่ใช้ในการค้นหาอนุภาคใหม่นอกจากฮิกส์โบซอน 
 

[ค าส าคัญ]  
Beyond Standard Model, BSM Higgs boson, Boosted Decision Tree, Neural Network, 𝑏�̅� pair 
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PH-10 
 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความกลมของเม็ดท็อปปิ้งโดยใช้กระบวนการ Spherification 
 

ตรีชวิศ ธิติภาสวงศกร*, อัครพงษ์ ลิ้มสุวรรณ, กิตติธัช คุณาสัย, ภัชรพงศ์ พระไว 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุี 
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): treechawit.thi@pccphet.ac.th 

 

[บทน า] 
ผู้พัฒนามีแนวคิดในการท าอาหารสมัยใหม่ที่ใช้กระบวนการ Spherification คือการท าให้ของเหลวเปลี่ยนโดย

เพิ่มแรงตึงผิวของของเหลวจนคงรูปทรงได้จับตัวเป็นก้อน เมื่อทานเข้าไปแล้วจะมีรสผิวหนึบหนับคล้ายไข่มุกในชานมไขม่กุ 
หลักในการสร้างเม็ดท็อปปิ้ง มีอยู่ 2 ส่วน คือ ในส่วนท่ี 1 คือ หาภาชนะเพื่อใส่ของเหลวและใช้ในการหยดของเม็ดท็อปปิ้ง
โดยมีส่วนผสมของแคลเซียมแลคเตทใส่ไว้ และแช่เย็นไว้ ส่วนท่ี 2 คือ การเตรียมของเหลวส าหรับการหยด ซึ่งมักใช้เป็นน้ า
ผลไม้หรือของเหลวมีรสชาติอะไรก็ตามแล้วน าจะไปผสมกับ sodium alginate เสร็จแล้วทิ้งไว้ซักพักให้ฟองอากาศหายไป
และจึงน า ไปใส่ลงในของเหลวผสม calcium lactate ที่แช่เย็นที่เตรียมไว้ อัตราส่วนที่ใช้ ในการผสม sodium alginate 
อยู่ที่ประมาณ 1% ต่อปริมาณของเหลวเช่นเดียวกับ calcium lactate ที่อยู่ประมาณ 1% ในการหยดสาร หลังจากนั้น
สารก็จะท าปฏิกิริยาเคมีต่อกันท าให้เกิดเป็นเม็ดท็อปปิ้ง ซึ่งเป็นการท าอาหารสมัยใหม่และได้รูปลักษณ์ของอาหารที่น่า
รับประทาน 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความกลมของเม็ดท็อปปิ้งโดยวิเคราะห์ตั้งแต่ก่อตัวเป็นหยดในรู อยู่ในกลาง

อากาศและหยดลงมาในน้ า โดยมีปัจจัย 2 อย่าง ท่ีน ามาวิเคราะห์ คือ ความสูงและความเข้มข้นของเม็ด ท็อปปิ้งที่คิดจาก
อัตราส่วนระหว่างน้ ากับน้ าตาล 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในงานนี้ เราได้ท าการศึกษาความกลมของเม็ดท็อปปิ้งที่ท ามากจากน้ าเ ช่ือมโดยเราใช้กระบวนการ 

Spherification ซึ่งเป็นการน าน้ าเช่ือมไปผสมกับ sodium alginate ประมาณ 1% กลายเป็นสารละลายและปลอ่ยหยดลง
มาตามแรงโน้มถ่วงลงสู่สารละลายที่เตรียมไว้นั่นคือ สารละลาย calcium lactate ประมาณ 1% ผสมกับน้ า ซึ่งเราจะ
เปลี่ยนความเข้มข้นของน้ ากับน้ าตาลในการท าน้ าเช่ือมเพื่อเพิ่มความหนืดและศึกษาว่าความหนืดมีผลต่อความกลมของ
เม็ดท็อปปิ้งหรือไม่ อัตราส่วนท่ีใช้ระหว่างน้ ากับน้ าตาลคือ 2:1 3:2 และ 1:1 โดยเราจะมีการศึกษาความสูงว่ามีผลต่อความ
กลมของเม็ดท็อปปิ้งเช่นกันและหาความสัมพันธ์กันของความหนืดและความสูง ความสูงที่ใช้คือ 9 ซม.  12 ซม. และ 15 
ซม. หลังจากนั้นเราก็จะน าเม็ดท็อปปิ้งที่หยดลงในน้ าแล้วทิ้งไว้ออกมาวัดความกลมด้วยเครื่องไมโครมิเตอร์วัดสองจุดรอบ
นอกเพื่อหาค่าความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางโดยค่าความกลมเป็นค่าท่ีได้จากการน าผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด
ของเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารด้วย 2 โดยค่าที่ได้ยิ่งใกล้กับ 0 มิลลิเมตรมากก็จะยิ่งมีความกลมที่มาก ในทุก ๆ การทดลอง
เราจะท าการทดลองซ้ า 5 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ยเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ภาพแสดงการหยดสารละลายน้ าเชื่อมที่ผสมอัลจิเนตลงในสารละลายแคลเซียมแลคเตท 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
 จากการทดลองการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความกลมของเม็ดท็อปปิ้งโดยใช้หลักการ spherification โดยการ

ก าหนดค่าความสูงในการปล่อยโดยใช้ระยะทางจะที่ปล่อยถึงผิวน้ าเป็น 9 เซนติเมตร 12 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร 
ซึ่งการเปลี่ยนความสูงจะแสดงให้เห็นถึงความกลมของเม็ดท็อปปิ้งอย่างชัดเจนเพราะในระหว่างที่หยดลงมาเกิดการเปลี่ยน
รูปร่างของหยดน้ าในอากาศจากแรงต้านอากาศ เมื่อหยดน้ าเคลื่อนที่ถึงผิวน้ าท าให้เกิดแรงกระแทกและเมื่ออยู่ในน้ าก็มี
แรงดันน้ าท าให้ในช่วงเวลาที่หยดน้ าจะแข็งเสียการก่อตัวเป็นทรงกลม โดยความสูงที่เหมาะสมหลังจากวัดค่าความกลมแลว้
คือ 9 เซนติเมตร จากก าหนดอัตราส่วนระหว่างน้ าตาลกับน้ า ในอัตราส่วน 1:1 1:2 และ 2:3 ตามล าดับ ในส่วนนี้จะท าให้
หยดน้ ามีมวลมากขึ้นจากการผสมน้ าตาลลงไป ท าให้ระหว่างหยดการก่อตัวเป็นหยดและหลังจากเกิดแรงกระแทกกับผิวน้ า
มีความแตกต่างจากเดิมซึ่งส่งผลต่อค่าความกลมของเม็ดท็อปปิ้ง โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ าตาลต่อน้ าหลังจากวัดค่า
ความกลมแล้วคือ 1:2 

 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าความกลมทีด่ีที่สุดของสารละลายน้ าเชื่อม 3 ชนิด 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากผลการทดลองจะได้ว่า ในอัตราส่วนท่ี 1:1 จะมีค่าความกลมสุดที่ความสูง 15 เซนติเมตร อัตราส่วนท่ี 2:3 จะ

มีค่าความกลมสุดที่ความสูง 15 เซนติเมตร และอัตราส่วนที่ 1:2 จะมีค่าความกลมสูงสุดที่ความสูง 9 เซนติเมตร จากผล
การทดลองจะท าให้เราสรุปได้ว่าค่าความกลมจะขึ้นอยู่กับความสูงและความหนืดอย่างสัมพันธ์กันท่ี อัตราส่วน 1:2 มีความ
กลมสูงสุด ขนาด 9 เซนติเมตร โดยข้อมูลที่ได้มาเราสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของความหนืดกับ
ความสูงที่ลงตัวเพื่อให้ได้หยดน้ าในขนาดที่แตกต่างกันและคงความกลมไว้ได้อยู่ 
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PH-12 
 

กล่องไข่ไม่แตก 
 

กมลพร ธีระก าธร, ณัฐณิชา จารตัน์, ธัญชนก เจริญผล*, ธ ารงศักดิ์ บุญจรสั 

 

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสรุินทร ์
*E-mail ของผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author): thanchanok4569@gmail.com 

 

[บทน า] 
ไข่ เป็นอาหารที่ส าคัญของมนุษย์ที่ใช้บริโภคในชีวิตประจ าวันซึ่งมีความเปราะบาง แตกง่าย จึงจ าเป็นต้องมีการ

เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์และมีการขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย ปัจจุบันแผงไข่ที่น ามาใส่ไข่ ยังมีข้อบกพร่องอยู่หลาย
ประการ  ซึ่งท าให้เสียไข่ไปโดยใช่เหตุ  อีกทั้งแผงไข่บางชนิดที่เป็นพลาสติกอาจก่อให้เกิดมลพิษได้ คณะผู้จัดท าเล็งเห็น
ความส าคัญของการเก็บรักษาไข่และการขนย้ายจึงได้มีความคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีชื่อว่า “กล่องไข่ไม่แตก” โดยขณะ
ผู้จัดท าจะใช้การบรรจุไข่ในกล่องซึ่งมีแนวตั้ง และวางไข่ให้อยู่ในความลาดเอียงในองศาต่าง ๆ  เพื่อหาจุดสมดุลในการถือ
หรือการขนย้าย อีกทั้งสิ่งประดิษฐ์นี้จะมีการน าวัตถุเหลือใช้มาสร้างดัดแปลง เพื่อความประหยัดและการใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
เพื่อต้องการประดิษฐ์แผงไข่ที่มีความลาดเอียงแตกต่างกัน, ต้องการเปรียบเทียบผลขององศาความลาดเอียงต่อ

การเก็บรักษา และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเก็บรักษาไข่ของบรรจุภัณฑ์ที่สร้างขึ้นกับบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาด 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
ในโครงงานนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 การประดิษฐ์กล่องไข่ต้นแบบ ประกอบด้วย       

1) ประดิษฐ์กล่องไข่ไม่แตกต้นแบบโดยที่ให้มีหลุมในแต่ละองศาแตกต่างกัน 2) ท าการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การเก็บรักษาไข่ของกล่องไข่ในแต่ละองศา  ตอนที่ 2 การประดิษฐ์กล่องไข่ไม่แตกที่พัฒนาจากต้นแบบ ประกอบด้วย      
1) ออกแบบและสร้างกล่องไข่ที่พัฒนามาจากต้นแบบ 2) ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเก็บรักษาไข่ของกล่องไข่
ไม่แตกที่พัฒนามาจากต้นแบบและแผงไข่ท่ีใช้ทั่วไป 

[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
ตอนที่ 1 การประดิษฐ์กล่องไข่ต้นแบบ พบว่า ความลาดเอียงแต่ละองศาสามารถท าให้ไข่ทรงตัวได้ดีการแกว่ง 

โดยเฉพาะความลาดเอียง 30 องศา ซึ่งไข่สามารถทรงตัวได้ดีที่สุด 
 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการทรงตัวของไข่ในหลุมไข่แต่ละองศาความลาดเอียงด้วยวิธีการถือแกว่ง 
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ตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของแผงไข่แนวตั้งพัฒนาต้นแบบและแผงไข่แนวนอน พบว่า การถือบรรจุ
ภัณฑ์ไข่แล้วเดินนั้น แผงไข่แนวนอนสามารถเก็บรักษาไข่ได้ดี แต่แผงไข่แนวตั้งพัฒนาต้นแบบก็สามารถเก็บรักษาไข่ได้ดี
เช่นกัน และยังพบอีกว่าแผงไข่พัฒนาต้นแบบมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและปลอดภัยจากมลพิษของสิ่งแวดล้อม 

 

 
รูปที่ 2 แสดงผลการทดลองบรรจภุัณฑไ์ข่แตล่ะรูปแบบ ด้วยวิธีการถือแล้วเดิน 

[สรุปผลการทดลอง] 
จากการศึกษา ค้นคว้า ออกแบบ และทดลอง แสดงให้เห็นว่า กล่องไข่ในแนวตั้ง มีความสามารถในการบรรจุและ

เก็บรักษาไข่ เนื่องจากความลาดเอียง 30 องศา เป็นความลาดเอียงในแนวนอน ซึ่งมีความสมดุลกับรูปทรงของไข่ ท าให้ไข่
สามารถทรงตัวได้ดี และลักษณะของกล่อง มีด้านที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไข่ตก ท าให้ไข่มีสภาพที่สมบูรณ์ 
 

[ค าส าคัญ]  
บรรจุภัณฑ์, ไข่ไม่แตก, องศาความลาดเอียง 
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การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ MWIT Science Fair 2022   หนา้ 221 

LA-01 
 

การสังเกตการณ์การเคลื่อนตัวของมวลแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ 
เหนือกรุงเทพมหานครด้วยข้อมูลดาวเทียม 

 

กษิดิศ วิบูลย์เกียรติ์*, จิรฐา รัตนบุษยาพร, โชติภัทร พรธนมงคล, สิริรตัน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 
 

โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ จังหวัดนครปฐม 
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[บทน า] 
คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นหนึ่งในแก๊สมลพิษหลักของโลก นอกจากนี้ยังเป็นดัชนีวัดคุณภาพอากาศ (AQI) โดย

ปริมาณที่มากเกินไปแสดงถึงคุณภาพอากาศที่ย ่าแย่ เขตชุมชนเมืองเป็นเขตที่มีการสะสมของแก๊สมากกว่าพื้นที่อ่ืน ปัญหา
แก๊สพิษเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์จึงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาคุณภาพอากาศในเขตเมือง และเป็นเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ทว่าการศึกษาด้วยสถานีตรวจวัดท าให้ไม่สามารถเห็นภาพกว้างของแก๊ส การศึกษานี้จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาคาร์บอนมอนอกไซด์ในเขตเมืองของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานคร ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การรับรู้ระยะไกล โดยอุปกรณ์ที่ใช้คือดาวเทียมส ารวจ Sentinel-5P/TROPOMI เซนเซอร์ TROPOMI ที่ติดไปกับ
ดาวเทียม สามารถจ าแนกแก๊สได้จากคุณสมบัติเฉพาะของแก๊สในการสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ โดย
คาร์บอนมอนอกไซด์จะสะท้อนอยู่ในช่วงคลื่น 2.3 ไมโครเมตร ความเข้มข้นของช่วงคลื่นต่าง ๆ ท าให้เซนเซอร์สามารถ
แปรผลเป็นความหนาแน่นแก๊สได้ 

[จุดประสงค์ของโครงงาน] 
หารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแก๊สคารบ์อนมอนอกไซดเ์หนือกรงุเทพมหานคร ศึกษาตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาท่ี

ส่งผลต่อปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยใช้ค่าทางอุตุนิยมวิทยาทั้ง 6 ค่าจากโครงการติดตามสภาพอากาศ ERA5 
และใช้สัมประสิทธิ์อย่างง่ายเพียร์สันในการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยากับความหนาแน่นของแก๊ส  
ท้ายที่สุด สร้างสมการเพื่อท านายปริมาณแก๊สเหนือสถานีตรวจวัดพญาไท (13° 46' 46.69" N, 100° 32' 31.9" E) จาก
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและปริมาณแก๊สในช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษามลพิษในประเทศไทยต่อไป 

[ระเบียบวิธีการท าโครงงาน] 
น าเข้าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากฐานข้อมูลออนไลน์ Google Earth Engine และใช้ภาษาโปรแกรม 

JavaScript เพื่อ เรียกดูค่าความหนาแน่นของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในจุดที่สนใจ พล็อตกราฟความหนาแน่นเพื่อหา
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแก๊สในแต่ละฤดูกาลฤดูกาล จากนั้นใช้ JavaScript อีกครั้งในการแปลงข้อมูลตัวเลขเป็นข้อมูล
รูปภาพความหนาแน่นแก๊สโดยก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษากรุงเทพมหานครด้วย FAO GAUL และก าหนดการแสดงผล
ความหนาแน่นแก๊สเฉลี่ยรายเดือนด้วยแถบสี RGB  เปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของแก๊สจากภาพถ่ายดาวเทียมกับตัวแบบ
ติดตามการเคลื่อนที่ของอนุภาคในช้ันบรรยากาศ HYSPLIT จากนั้นใช้ค่าความหนาแน่นแก๊สเหนือสถานีตรวจวัดพญาไทมา
หาความสัมพันธ์กับค่าทางอุตุนิยมวิทยาจากโครงการ ERA5 ด้วยสถิติเพียร์สัน ท้ายที่สุด น าตัวแปรอุตุนิยมวิทยา และค่า
ความหนาแน่นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เวลา t-1 กับค่าความหนาแน่นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เวลา t มาสร้างโมเดล
ด้วย Python Pandas เมื่อได้สมการแล้วทดสอบสมการที่ได้ด้วยการทดสอบความคลาดเคลื่อน 
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[ผลและอภิปรายผลการศึกษา] 
จากการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 ถึงเดือนธันวาคม 2020 พบว่าความหนาแน่นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล โดยช่วงที่มีค่าสูงที่สุดและค่าที่ต่ าที่สุดจะอยู่ในฤดูหนาว (เดือนมกราคมถึง
มีนาคม) และฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน) ของแต่ละปีตามล าดับ  จากการติดตามอนุภาคอากาศด้วยการใช้ 
HYSPLIT model พบว่าในฤดูหนาวทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และในฤดูร้อนทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของอากาศมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที ่1 ภาพจากการแปลงค่าที่ไดจ้ากดาวเทียมด้วยแถบสี RGB ใน (ก) ฤดูหนาว (ข) ฤดูใบไม้ผลิ (ค) ฤดูร้อน และ  
(ง) ฤดูใบไม้ร่วง เปรียบเทียบกับ HYSPLIT ของเดือน (a) กุมภาพันธ ์(b) พฤษภาคม (c) สิงหาคม และ (d) พฤศจิกายน  

 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กับตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา ERA5 ทั้ง 6 ค่าด้วยการ
สร้างกราฟเชิงเส้น และวิเคราะห์ผลด้วยค่าสัมประสิทธ์ิอย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่าความกดอากาศพื้นผิวและความเร็วลม
จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกมีความสัมพันธ์ปานกลาง (ค่าสัมประสิทธ์ิ 0.516680 และ -0.505309 ตามล าดับ) ส่วนค่า
อื่น ๆ มีค่าสหสัมพันธ์ต ่าหรือไม่มีเลย 

จากการน าข้อมูลทางอุตุนิยมมาสร้างสมการความสัมพันธ์ด้วย Multiple Linear Regression ด้วยค่าเหนือจุด
ตรวจวัดคุณภาพอากาศพญาไท ได้ว่าสมการถดถอยพหุคูณที่ ใช้เฉพาะค่าความหนาแน่น และค่าทางอุตุนิยมวิทยาที่มีค่า
สหสัมพันธ์เกาะกันปานกลางเป็นตัวแปรอิสระ (X) มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น คือมีค่า 
Adjusted R-squared 0.732 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.00378 mol/m2 โดยสมการที่ได้มีรูปแบบดังนี้  
Y = 0.7726X1 + 0.0016X5 -0.0008X6 - 0.1501 

เมื่อก าหนดให้ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ต้องการจะท านายเป็นตัวแปร Y ความหนาแน่นแก๊ส ความกด
อากาศ และความเร็วลมจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก คือตัวแปร X1 X5 และ X6 ตามล าดับ 

[สรุปผลการทดลอง] 
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น กล่าวคือค่าความหนาแน่นที่วัดได้จะสูงขึ้น 

และสูงที่สุดในฤดูหนาว และค่อย ๆ ลดลงจนต่ าที่สุดในฤดูร้อน เมื่อเทียบกับ HYSPLIT พบว่าแหล่งของแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ในกรุงเทพมหานครมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แก๊สจะเคลื่อนตัวจากทิศดังกล่าวมาปกคลุมในฤดู
หนาว และค่อย ๆ สลายไปในฤดูร้อนที่ได้รับอิทธิพลการเคลื่อนท่ีของมวลอากาศจากทิศตรงกันข้าม จากการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อความหนาแน่นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์พบว่า ความกดอากาศพื้นผิวและความเร็วลมพื้นผิวจากทิศตะวันตกไป
ตะวันออกมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ปานกลาง ส าหรับการสร้างสมการพหุคูณถดถอย โดย
มีตัวแปรตามเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ในปัจจุบันพบว่าสมการโมเดลที่ได้มีค่าความคลาดเคลื่อนจากค่าจริง 0.00378 
mol/m2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาว่าโมเดลการท านายที่ใช้สามารถพัฒนาได้อีกโดยใช้ Machine Learning 
รูปแบบอื่น เพราะสมการที่ได้สามารถท านายได้ระยะสั้น คือท านายได้หนึ่งวันเท่านั้น 
 

[ค าส าคัญ]  
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ, คาร์บอนมอนอกไซด์, Sentinel-5P 
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