
ก รมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เห็นความสําคัญการสรางความรูและกระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตนโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย

และนวัตกรรม พัฒนาใหสังคมไทยเปนสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู จึงไดจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีหวัขอ“วทิยาศาสตรสรางสรรคพฒันาคณุภาพชวีติ”มุงหวงักระตุนใหเดก็นกัเรียนรักวทิยาศาสตร สามารถพฒันา
กระบวนการคิดคนทางวิทยาศาสตร มาประยุกตใช สรางทักษะความรู สรางนวัตกรรม กาวสูการเปนนักวิจัยในอนาคตได 
โดยมอบรางวัลใหแกนักเรียนที่ไดรับรางวัลโครงงานฯ วิทยาศาสตรสรางสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตรสรางสรรคพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วลัยพร รมรื่น*

รางวัลที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

 โครงงาน การเปรียบเทียบผลของยางกลวยตานีตอการติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน

รางวัลที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 

 โครงงาน การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกที่ 

  มีผลตอการชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบ

รางวัลที่ 3 โรงเรียนอุดมวิทยา

 โครงงาน ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิง ถาน และเซลลูโลส เพื่อทําการดูดซับโครเมียมและเมทิลีนบูล

รางวัลชมเชย 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 โครงงาน การสรางรหัสสําหรับแทนที่ Crease Pattern

2. โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒

 โครงงาน นวัตกรรมเครื่องมือดัดอยางงาย

3. โรงเรียนสามพรานวิทยา

 โครงงาน แบตเตอรี่ชีวภาพ

4. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง

 โครงงาน ผลิตแอลกอฮอลจากผักตบชวาโดยใชหมอหุงขาว

5. โรงเรียนสารวิทยา

 โครงงาน การทดสอบประสิทธิภาพในการซักลางของสารสกัดจากสับปะรด

6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ 

 โครงงาน กอนอะเบทจากเปลือกหอยและสิ่งเหลือใชจากธรรมชาติ

* นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
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รางวัลที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
โครงงาน การเปรียบเทียบผลของยางกลวยตานีตอการติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน

บทคัดยอ
การเปรียบเทียบผลของยางกลวยตานีตอการติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน มีวัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบผลของยางกลวยตานีตอการติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คือ ตารางบันทึกผลการทดลอง กลุมตัวอยาง ไดแก ยางกลวยตานี จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล

คือบานของสมาชิก ตัวแปรตนคือ ยางกลวยตานี ตัวแปรตาม คือ การติดสีในผาดิบ ผายืด และผาโทเรเทโตรอน และ

ผลการศึกษาสรุปไดวา การใสยางกลวยตานี สามารถชวยในการติดสีในผายืด ไดดีที่สุด ผาโทเรเทโตรอน และผาดิบ 

ตามลําดับ และระยะเวลาในการยอมผานั้นไมมีผลตอการติดสีของยางกลวยตานี ดังนั้น ผายืดมีประสิทธิภาพในการติดสี

ไดดีที่สุด

รายชื่อนักเรียนที่จัดทําโครงงาน

1. นางสาวชุติญา โอปมาวุฒิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

2. นางสาวชลิดา ตงสกุลรุงเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

3. นางสาวพริมาตา อนุการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

4. นางสาวอภชิญา ดาํรงสนัตสิขุ ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 

อาจารยที่ปรึกษา

1. นางปยะพรรณ บุญทิม 

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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รางวัลที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
โครงงาน การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกที่มีผลตอการ

ชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบ

บทคัดยอ
โครงงานเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกท่ีมีผลตอการ

ชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบ เปนการศึกษาเปรียบเทียบความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกที่มี

ประสทิธภิาพสงูสดุในการชะลอการเหีย่วของดอกกหุลาบ ซ่ึงในเยือ่หุมเมล็ดมะละกอสุกจะพบสารท่ีมสีมบติัคลายแวก็ซ(Wax)

ซึง่สามารถเคลอืบผวิไดคลายควิตนิ (cutin)ในใบพชื และ มกีรดแอบไซซกิทีช่วยกระตุนการปดของปากใบจงึทาํหนาทีเ่คลอืบ

เก็บความชุมชื้นใหแกเมล็ดได ดวยสมบัติดังกลาวคณะผูศึกษาจึงนําสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุก ที่ระดับคาความ

เขมขน 5 ระดับ คือ2% 5% 8% 11% และ 14% ฉีดเคลือบดอกกุหลาบ ซึ่งแตละชุดใชดอกกุหลาบทดสอบจํานวน 3 ดอก 

โดยนําสารละลายทีไ่ดจากสารสกดัทัง้หาระดบัความเขมขนฉดีพนทีด่อกกหุลาบทัง้กิง่โดยฉดีใหทัว่ทัง้ดอก เวลาทีฉ่ดีคือชวง

เชากลางวันและเยน็ของทกุวนั เปนระยะเวลา 7 วนั สงัเกตผลการเปลีย่นแปลงของดอกกหุลาบเปรยีบเทยีบกบัดอกกุหลาบ

ปกติที่ไมไดฉีดพนสาร พบวา ปริมาณความเขมขนของสารสกัดจากเยื่อหุมเมล็ดมะละกอสุกที่ระดับความเขมขน 2% และ

 14% สามารถชวยชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบได 1 วัน ที่ระดับความเขมขัน 5% และ 11% สามารถชวยชะลอ

การเหี่ยวของดอกกุหลาบได 2 วัน และที่ระดับความเขมขน 8% สามารถชวยชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบได 3-4 วัน 

ดังนั้นที่ระดับความเขมขน 8% จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการชะลอการเหี่ยวของดอกกุหลาบ คือมีประสิทธิภาพทําให

ดอกกุหลาบยังคงสภาพสดเชนเดิมไวไดนานที่สุด

รายชื่อนักเรียนที่จัดทําโครงงาน

1. นางสาว สิริมา เขมภูสิต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

2. นางสาว อสมา อินตะแกว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

3. นาย ภูริ หรํ่าเดช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

อาจารยที่ปรึกษา 

1. นางสาวสุนันทา สภานุชาต 
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รางวัลที่ 3 โรงเรียนอุดมวิทยา
โครงงาน ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิง ถาน และเซลลูโลส เพื่อทําการดูดซับโครเมียมและเมทิลีนบูล

บทคัดยอ
โครงการนี้มีการศึกษางานวิจัย 2 สวน สวนที่ 1 พลังงานทดแทน สวนที่ 2 การบําบัดนํ้าเสีย การผลิตเชื้อเพลิงอัด

แทง เพือ่เปนพลงังานทดแทนดานอตุสาหกรรมการเกษตร เชือ้เพลิงท่ีผลิตไดจากการผสมระหวางกากเมล็ดสบูดํา : เศษวสัดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร 80:20 โดยปริมาตรใหคาพลังงานความรอน 4,400 cal/g ปริมาตรความชื้น 6-7 เปอรเซ็นต การ

ผลิตถานอัดแทง เกิดจากการผสมถานกากเมล็ดสบูดํากับถานเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คือ แกลบ เศษถานไมและ

ถานจากเครื่องกรองนํ้าที่ใชแลว ในอัตราสวน 85:15 80:20 60:40 โดยนํ้าหนัก นํามาทดสอบตามมาตรฐานถานอัดแทง 

มก.-ธ.ก.ส. ลักษณะถานทั่วไป ไมมีสะเก็ดไฟ ลักษณะถานดําสมํ่าเสมอ มีความหนาแนน 6-7 g/cm3 มีปริมาตร 255 cm3 

นํ้าหนักโดยเฉลี่ย 160-200 กรัม ดานพลังงานความรอนในอัตราสวนที่ใหพลังงานความรอนดีที่สุด 85:15 โดยนํ้าหนัก ใน

อัตราสวนถานกากเมล็ดสบูดํา:ถานแกลบ กากเมล็ดสบูดํา:ถานไม ถานกากเมล็ดสบูดํา:ถานกะลาจากเคร่ืองกรองนํ้าที่ใช

แลว ใหคาพลังงานความรอน 7,600 8,300 7,600 cal/g ตามลําดับ ผานเกณฑมาตรฐาน มก.-ธ.ก.ส. ความชื้นไมเกิน 7% 

ปริมาตรเถาไมเกิน 20% ในทุกอัตราสวนผานเกณฑมาตรฐาน งานวิจัยอีกดานหนึ่งเปนการศึกษาการดูดซับโครเมียมและ

เมทิลีนบลู โดยใชถานและเซลลูโลสที่ไดจากตนกกมาทําการดูดซับ พบวาการดูดซับโดยใชเซลลูโลส มีการดูดซับที่ดีที่สุด 

ปริมาณความเขมขนที่ดูดซับ 94.79 และมีเปอรเซ็นตการดูดซับ 88.85% การดูดซับเมทิลีนบลูเลือกมาจากคาไอโอดีน

นัมเบอรและการดูดซับโครเมียมที่ดีที่สุด คืออัตราสวนเซลลูโลสสบูดํา:ถานไม แกลบ:สบูดํา

รายชื่อนักเรียนที่จัดทําโครงงาน

1. นายนรัตน แสงกระจาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

2. นางสาวจันจิรา ฉัตรโพธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

3. นางสาวชณัญญา สีสัน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

อาจารยที่ปรึกษา 

1. นายดนัย แซตั๊น 

กรมวิทยาศาสตรบริการ
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