บทคัดย่ อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาวิธีการเก็บรักษาความสดของผักแบบประหยัดพลังงาน
รายวิชา ว30203 โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2550
คณะผู้จัดทา
1. ด.ช. สุรธัช พุทธพงษ์ เลขที่ 16 ชัน้ ม. 3/2
2. ด.ช. ธีรดล วงศาโรจน์ เลขที่ 17 ชัน้ ม. 3/2
3. ด.ญ. จิราภรณ์ งามเถื่อน เลขที่ 22 ชัน้ ม. 3/2
4. ด.ญ. อาลิซา่ มูจอนลี เลขที่ 31 ชัน้ ม. 3/2
ครู ท่ ปี รึกษา นางจันทิมา สุขพัฒน์
สถานศึกษา
โรงเรี ยนวัดราชาธิวาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การศึกษาวิธีการเก็บรักษาความสดของผักแบบประหยัดพลังงาน จัดทา
ขึ ้นเพื่อหาวิธีการเก็บรักษาความสดของผัก โดยไม่ใช้ ต้ เู ย็นซึง่ เป็ นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ
เป็ นการสนองตอบต่อแนวพระราชดารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึง่ ในการทดลองกลุม่ ของข้ าพเจ้ า

เลือกทดลองกับผักที่เหี่ยวและเสียง่าย ได้ แก่ มะเขือเทศ พริกสด โดยนาโอ่งดินเผาขนาดเท่าๆ กัน มา
4 ใบ ใบที่ 1 ใส่ดนิ 500 กรัม และน ้า 500 กรัม ใบที่ 2 ใส่ทราย 500 กรัม และน ้า 500 กรัม ใบที่ 3 ใส่
น ้า 500 กรัม และใบที่ 4 ไม่ใส่อะไรเลย จากนันน
้ าผ้ าขาวบางมาปิ ดปากโอ่งโดยให้ มีลกั ษณะเป็ นถุง
ย้ อยลงไปในโอ่ง ห่างจากระดับน ้า 1 นิ ้ว คัดเลือกพริกสดและมะเขือเทศ ที่มีขนาดและน ้าหนักเท่าๆ กัน
นาพริกสดใส่ในโอ่งทัง้ 4 ใบๆ ละ 5 เมล็ด และใส่มะเขือเทศลงไปในโอ่ งใบละ 5 ลูก ตังทิ
้ ้งไว้ ใน
สภาพแวดล้ อมเดียวกัน เป็ นเวลา 15 วัน จากผลการทดลองพบว่า พริกสดที่เก็บในโอ่งเปล่า จะคง
ความสดได้ มากที่สดุ รองลงมาเป็ นโอ่งดินชุม่ น ้า โอ่งทรายชุม่ น ้าและโอ่งน ้า ตามลาดับ ส่วนมะเขือเทศ
ที่เก็บในโอ่งดินชุม่ น ้า จะสามารถเก็บรักษาความสดไว้ ได้ นานที่สดุ รองลงมาเป็ น โอ่งน ้า โอ่งทรายชุม่
น ้า และโอ่งเปล่า ตามลาดับ ดังนันผลการทดลองสนั
้
บสนุนสมมติฐานที่วา่ ความสดของผักขึ ้นอยูก่ บั
ชนิดของวัสดุในโอ่งเก็บรักษาความสด

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เตาเผาขยะลดปั ญหาภาวะโลกร้ อน
รายวิชา ว30203 โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2550
คณะผู้จัดทา
1. ด.ช. นวพันธ์ นันชัยศิลป์ เลขที่ 2 ชัน้ ม. 3/2
2. ด.ช. ณัฐวุฒิ สงบวาจา เลขที่ 7 ชัน้ ม. 3/2
3. น.ส. ชนาภา เผือกวัฒนะ เลขที่ 32 ชัน้ ม. 3/2
4. น.ส. อารยา ปรี ชานนท์ เลขที่ 36 ชัน้ ม. 3/2
5. น.ส. สาธินี สาดบุญสร้ าง เลขที่ 39 ชัน้ ม. 3/2
ครู ท่ ปี รึกษาและที่ปรึกษาพิเศษ นางจันทิมา สุขพัฒน์ และ นายสมชาย กาแก้ ว
สถานศึกษา โรงเรี ยนวัดราชาธิวาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่ อง เตาเผาขยะลดปั ญหาภาวะโลกร้ อน ได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อประดิษฐ์ เตาเผา
ขยะซึง่ สามารถขจัดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และกลิ่นควันจากการเผาขยะ ขึ ้นใช้ ในครัวเรื อน
โดย
นา
ถังเหล็กขนาด 15 ลิตร มาประดิษฐ์ เป็ นเตาเผา ซึง่ ด้ านบนของเตาเผาบรรจุถ่านหุงต้ มไว้ โดย
ให้ ชนของถ่
ั้
านห่างจากบริเวณจุดไฟเผาขยะ 1 ฟุต และด้ านบนสุดต่อเชื่อมกับท่อนาก๊ าซ เพื่อให้ ควัน
และก๊ าซที่เกิดจาก การเผาขยะลอยออกทางท่อไปผ่านถังน ้าปูนใส
ส่วนด้ านข้ างถังเจาะฝาปิ ดเปิ ด
เตาเผา จากการทดลองเผาขยะจากครัวเรื อน 4 ชนิด คือ เศษใบไม้ กระดาษ พ ลาสติก และเศษไม้
ต่างๆ แล้ ววัดปริมาณตะกอนแคลเซียมคาร์ บอเนตที่เกิดขึ ้นในน ้าปูนใส พบว่าขยะแต่ละชนิดจะให้
ปริมาณตะกอนแคลเซียมคาร์ บอเนตแตกต่างกัน
แสดงว่าขยะแต่ละชนิดให้ ปริมาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ตา่ งกัน โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย คือ เศษไม้ พลาสติก เศษใบไม้ และ
กระดาษตามลาดับ
และเมื่อผ่านคาร์ บอนไดออกไซด์ลงในน ้าปูนใส
ปรากฏว่าน ้าปูนใสมีคา่
pH เปลี่ยนไป โดยขยะประเภทเศษไม้ ทาให้ คา่ pH ของน ้าปูนใสเปลี่ยนไปมากที่สดุ รองลงมา
เป็ น เศษใบไม้ แห้ ง พลาสติก และกระดาษ ตามลาดับ ส่วนกลิ่นควันในขณะเผา ในการเผาขยะทุก
ประเภท ไม่มีกลิ่นออกมาจากเตาเผา นัน่ แสดงว่า เตาเผาขยะ
ที่สร้ างขึ ้นสามารถกาจัด
คาร์ บอนไดออกไซด์ซงึ่ เป็ นตัวการหลักในการเกิดวิกฤติการณ์ภาวะโลกร้ อนได้ สรุปได้ วา่
ผลการ
ทดลองสนับสนุนสมมติฐานที่วา่ ชนิดของขยะต่างกันปริมาณคาร์ บอนไดออกไซด์จากการเผาและการ
เปลี่ยนแปลงค่า pH ของ น ้าปูนใสจะต่างกัน

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วุ้นสมุนไพร
รายวิชา ว30203 โครงงานวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2550
คณะผู้จัดทา
1. ด.ช. คมสันต์ นามวิชา เลขที่ 1 ชัน้ ม. 3/2
2. ด.ญ. ภัทราพร จุลศรี
เลขที่ 25 ชัน้ ม. 3/2
3. น.ส. เมธาวี หนีเมืองนอก เลขที่ 26 ชัน้ ม. 3/2
4. น.ส. วิลนั ดา คงถัน
เลขที่ 27 ชัน้ ม. 3/2
5. น.ส. สุพรรษา กิตติสขุ เจริญ เลขที่ 29 ชัน้ ม. 3/2
ครู ท่ ปี รึกษา นางจันทิมา สุขพัฒน์
สถานศึกษา โรงเรี ยนวัดราชาธิวาส สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่ อง วุ้นสมุนไพร
ได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อศึกษาความนิยมในการบริโภควุ้น
สมุนไพร ซึง่ ทาการทดลองโดย นาตะไคร้ กระชาย และใบเตย มาอย่างละ 1 กิโลกรัม นาสมุนไพรแต่
ละชนิดมาปั่ นกับน ้ากรองด้ วยผ้ าขาวบางแยกน ้าไว้ นาน ้า 8 ถ้ วยตวงใส่ในหม้ อยกขึ ้นตังไปรอจนเดื
้
อด
ใส่ผงวุ้น 1 ช้ อนชา เคี่ยวจนผงวุ้นละลายจนหมด ใส่น ้าตาลทราย 1 ถ้ วยตวง คนให้ ละลาย จากนันเติ
้ ม
น ้าสมุนไพรที่เตรี ยมไว้ ใส่ลงไปในหม้ อต้ มรอจนเดือดจึงยกลงเทใส่แม่พิมพ์ โดยการทาวุ้นสมุนไพรทีละ
ชนิด จากนันน
้ าวุ้นสมุนไพรที่ได้ ไปให้ บคุ คลโดยทัว่ ไปชิม พบว่า ผู้บริโภคชอบรับประทานวุ้นกระชาย
มากที่สดุ ซึง่ ผลการทดลองไม่สนับสนุนสมมติฐานที่วา่ ถ้ าชนิดของสมุนไพรต่างกันความนิยมในการ
บริโภควุ้นสมุนไพรจะต่างกัน ดังนันวุ
้ ้ นตะไคร้ นา่ จะเป็ นที่นิยมในการบริโภคมากกว่าวุ้นใบเตย และวุ้น
กระชายตามลาดับ กล่าวคือ จากการทดลองนาวุ้นสมุนไพรไปให้ นกั เรี ยนโรงเรี ยนวัดราชาธิวาส ครู –
อาจารย์ และแม่ค้าของโรงเรี ยนชิม ปรากฏว่า วุ้นกระชาย เป็ นวุ้นที่มีคนนิยมบริโภคมาก
ที่สดุ รองลงมาเป็ นวุ้นตะไคร้ และวุ้นใบเตย ตามลาดับ

ชื่อโครงงาน :
ประเภท
ระดับชัน้
ผู้ทาโครงงาน
ที่ปรึกษาโครงงาน

การทดลองผลิตแอลกอฮอล์จากฟางข้ าว
: การใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณค่าผลผลิตทางการเกษตร
: มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ในโครงการ พสวท. ปี การศึกษา 2531)
: นายณรงค์ ประไพรรักษ์ สิทธิ์
: 1. อาจารย์ชณ
ุ หกานต์ กัลล์ประวิทธ์
2. อาจาย์ธาริดา สริยาภรณ์
3. อาจารย์อดุ ม ถุงทรัพย์
4. อาจารย์กณ
ั หา พิริยะกุล

5. ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
6. รศ.ดร.ทวีศกั ดิ์ บุญเกิด
โรงเรียน : บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เกียรติบัตร : คาสาคัญ : โครงงานวิทยาศาสตร์ / การทดลอง / การผลิต / แอลกอฮอล์ / ฟางข้ าว
บทคัดย่ อ : จากการศึกษาและทาการทดลองผลิตแอลกอฮอล์จากฟางข้ าว โดยได้ ทา
การไฮโดรไลซ์เซลลูโลสในฟางข้ าวด้ วยกรดซัลฟูริกที่มีระดับความเข้ มข้ น 0.5% , 1% , 2.5% , 5% ,
10% และ 20% ที่อณ
ุ หภูมิ 100 oC เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง แล้ วตรวจสอบปริมาณน ้าตาลรี ดวิ ซ์ที่ได้ โดย
วิธี Shaffer Somogyi Method ผลปรากฏว่าชุดทดลองที่ใช้ กรดซัลฟูริกที่มีความเข้ มข้ นมากที่สดุ
20% นัน้ สามารถไฮโดรไลซ์ ฟางข้ าวแล้ วได้ ปริมาณน ้าตาลอกมามากที่สดุ คือ 173.80 mg ต่อฟาง
ข้ าว 1 g หลังจากนันน
้ าตัวอย่างทังหมดมาท
้
าการหมักด้ วยยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces
cerevisiae ที่อณ
ุ หภูมิ 28 – 30 oC เป็ นเวลา 4 วัน แล้ วทาการตรวจสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่
เกิดขึ ้น พบว่าทุ กชุดการทดลองสามารถเกิดการหมักได้ และให้ ปริมาณแอลกอฮอล์ออกมาแตกต่างกัน
โดยในชุดที่ใช้ กรดซัลฟูริกความเข้ มข้ น 2.5% นัน้ จะได้ ปริมาณแอลกอฮอล์สงู สุดคือ 1.778%

