
บทคัดย่อ 

โครงงานวิทยาศาสตร์  เร่ือง  การศึกษาวิธีการเก็บรักษาความสดของผักแบบประหยัดพลังงาน 
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550 
คณะผู้จัดท า 
1.   ด.ช. สรุธชั  พทุธพงษ์     เลขท่ี  16   ชัน้ ม. 3/2 
2.   ด.ช. ธีรดล  วงศาโรจน์    เลขท่ี  17   ชัน้ ม. 3/2 
3.   ด.ญ. จิราภรณ์ งามเถ่ือน  เลขท่ี  22   ชัน้ ม. 3/2 
4.   ด.ญ. อาลิซา่  มจูอนลี     เลขท่ี  31   ชัน้ ม. 3/2 
ครูที่ปรึกษา    นางจนัทิมา   สขุพฒัน์ 
สถานศึกษา           โรงเรียนวดัราชาธิวาส   สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง   การศกึษาวิธีการเก็บรักษาความสดของผกัแบบประหยดัพลงังาน   จดัท า

ขึน้เพ่ือหาวิธีการเก็บรักษาความสดของผกั  โดยไมใ่ช้ตู้ เย็นซึง่เป็นการชว่ยประหยดัพลงังานไฟฟ้า  และ

เป็นการสนองตอบตอ่แนวพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึง่ในการทดลองกลุม่ของข้าพเจ้า

เลือกทดลองกบัผกัท่ีเห่ียวและเสียง่าย  ได้แก่  มะเขือเทศ  พริกสด  โดยน าโอง่ดนิเผาขนาดเทา่ๆ กนั มา 

4 ใบ ใบท่ี 1 ใสด่นิ 500 กรัม และน า้ 500 กรัม ใบท่ี 2 ใสท่ราย 500 กรัม และน า้ 500 กรัม ใบท่ี  3  ใส่

น า้  500 กรัม  และใบท่ี 4  ไมใ่สอ่ะไรเลย  จากนัน้น าผ้าขาวบางมาปิดปากโอง่โดยให้มีลกัษณะเป็นถงุ

ย้อยลงไปในโอง่ หา่งจากระดบัน า้ 1 นิว้  คดัเลือกพริกสดและมะเขือเทศ  ท่ีมีขนาดและน า้หนกัเทา่ๆ กนั 

น าพริกสดใสใ่นโอง่ทัง้ 4 ใบๆ ละ 5 เมล็ด และใสม่ะเขือเทศลงไปในโอ่ งใบละ  5 ลกู  ตัง้ทิง้ไว้ใน

สภาพแวดล้อมเดียวกนั เป็นเวลา   15  วนั  จากผลการทดลองพบวา่  พริกสดท่ีเก็บในโอง่เปลา่ จะคง

ความสดได้มากท่ีสดุ รองลงมาเป็นโอง่ดนิชุม่น า้ โอง่ทรายชุม่น า้และโอง่น า้ ตามล าดบั   สว่นมะเขือเทศ

ท่ีเก็บในโอง่ดนิชุม่น า้  จะสามารถเก็บรักษาความสดไว้ได้นานท่ีสดุ  รองลงมาเป็น โอง่น า้   โอง่ทรายชุม่

น า้ และโอง่เปลา่ ตามล าดบั   ดงันัน้ผลการทดลองสนบัสนนุสมมตฐิานท่ีวา่  ความสดของผกัขึน้อยูก่บั

ชนิดของวสัดใุนโอง่เก็บรักษาความสด  

 

 

 

 

 

 



 

โครงงานวิทยาศาสตร์  เร่ือง  เตาเผาขยะลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550 
คณะผู้จัดท า 
1.   ด.ช. นวพนัธ์  นนัชยัศลิป์     เลขท่ี  2  ชัน้ ม. 3/2 
2.   ด.ช. ณฐัวฒุิ  สงบวาจา      เลขท่ี  7  ชัน้ ม. 3/2 
3.   น.ส. ชนาภา  เผือกวฒันะ    เลขท่ี  32 ชัน้ ม. 3/2 
4.   น.ส. อารยา  ปรีชานนท์      เลขท่ี  36 ชัน้ ม. 3/2 
5.   น.ส. สาธินี  สาดบญุสร้าง    เลขท่ี  39 ชัน้ ม. 3/2 
ครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษาพเิศษ     นางจนัทิมา   สขุพฒัน์   และ นายสมชาย   กาแก้ว 
สถานศึกษา     โรงเรียนวดัราชาธิวาส   สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

        โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง เตาเผาขยะลดปัญหาภาวะโลกร้อน   ได้จดัท าขึน้เพ่ือประดษิฐ์เตาเผา
ขยะซึง่สามารถขจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกลิ่นควนัจากการเผาขยะ ขึน้ใช้ในครัวเรือน   โดย
น า        ถงัเหล็กขนาด 15 ลิตร  มาประดษิฐ์เป็นเตาเผา ซึง่ด้านบนของเตาเผาบรรจถุ่านหงุต้ มไว้  โดย
ให้ชัน้ของถ่านหา่งจากบริเวณจดุไฟเผาขยะ  1 ฟตุ  และด้านบนสดุตอ่เช่ือมกบัทอ่น าก๊าซ   เพ่ือให้ควนั
และก๊าซท่ีเกิดจาก การเผาขยะลอยออกทางทอ่ไปผา่นถงัน า้ปนูใส   สว่นด้านข้างถงัเจาะฝาปิดเปิด
เตาเผา  จากการทดลองเผาขยะจากครัวเรือน 4 ชนิด คือ เศษใบไม้ กระดาษ พ ลาสตกิ และเศษไม้
ตา่งๆ  แล้ววดัปริมาณตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตท่ีเกิดขึน้ในน า้ปนูใส   พบวา่ขยะแตล่ะชนิดจะให้
ปริมาณตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตแตกตา่งกนั   แสดงวา่ขยะแตล่ะชนิดให้ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ตา่งกนั  โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ เศษไม้   พลาสตกิ  เศษใบไม้  และ
กระดาษตามล าดบั  และเม่ือผา่นคาร์บอนไดออกไซด์ลงในน า้ปนูใส   ปรากฏวา่น า้ปนูใสมีคา่ 
pH  เปล่ียนไป  โดยขยะประเภทเศษไม้  ท าให้คา่ pH  ของน า้ปนูใสเปล่ียนไปมากท่ีสดุ  รองลงมา
เป็น  เศษใบไม้แห้ง  พลาสตกิ  และกระดาษ ตามล าดบั   สว่นกลิ่นควนัในขณะเผา  ในการเผาขยะทกุ
ประเภท  ไมมี่กลิ่นออกมาจากเตาเผา  นัน่แสดงวา่ เตาเผาขยะ    ท่ีสร้างขึน้สามารถก าจดั
คาร์บอนไดออกไซด์ซึง่เป็นตวัการหลกัในการเกิดวิกฤตกิารณ์ภาวะโลกร้อนได้   สรุปได้วา่  ผลการ
ทดลองสนบัสนนุสมมตฐิานท่ีวา่  ชนิดของขยะตา่งกนัปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาและการ
เปล่ียนแปลงคา่ pH ของ   น า้ปนูใสจะตา่งกนั    

 

 

 

 



โครงงานวิทยาศาสตร์  เร่ือง  วุ้นสมุนไพร 
รายวิชา   ว30203  โครงงานวิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา  2550 
คณะผู้จัดท า 
1.   ด.ช. คมสนัต์  นามวิชา       เลขท่ี  1   ชัน้ ม. 3/2 
2.   ด.ญ. ภทัราพร จลุศรี          เลขท่ี  25 ชัน้ ม. 3/2 
3.   น.ส. เมธาวี  หนีเมืองนอก    เลขท่ี  26 ชัน้ ม. 3/2 
4.   น.ส. วิลนัดา  คงถนั           เลขท่ี  27 ชัน้ ม. 3/2 
5.   น.ส. สพุรรษา กิตตสิขุเจริญ  เลขท่ี  29 ชัน้ ม. 3/2 
ครูที่ปรึกษา      นางจนัทิมา  สขุพฒัน์   
สถานศึกษา  โรงเรียนวดัราชาธิวาส   สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 

          โครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ือง วุ้นสมนุไพร   ได้จดัท าขึน้เพ่ือศกึษาความนิยมในการบริโภควุ้น
สมนุไพร  ซึง่ท าการทดลองโดย  น าตะไคร้  กระชาย  และใบเตย มาอยา่งละ 1 กิโลกรัม  น าสมนุไพรแต่
ละชนิดมาป่ันกบัน า้กรองด้วยผ้าขาวบางแยกน า้ไว้   น าน า้ 8 ถ้วยตวงใสใ่นหม้อยกขึน้ตัง้ไปรอจนเดือด 
ใสผ่งวุ้น 1 ช้อนชา  เคี่ยวจนผงวุ้นละลายจนหมด ใสน่ า้ตาลทราย 1 ถ้วยตวง  คนให้ละลาย จากนัน้เตมิ
น า้สมนุไพรท่ีเตรียมไว้ใสล่งไปในหม้อต้มรอจนเดือดจงึยกลงเทใสแ่มพ่ิมพ์   โดยการท าวุ้นสมนุไพรทีละ
ชนิด  จากนัน้น าวุ้นสมนุไพรท่ีได้ไปให้บคุคลโดยทัว่ไปชิม  พบวา่  ผู้บริโภคชอบรับประทานวุ้นกระชาย
มากท่ีสดุ  ซึง่ผลการทดลองไมส่นบัสนนุสมมตฐิานท่ีวา่  ถ้าชนิดของสมนุไพรตา่งกนัความนิยมในการ
บริโภควุ้นสมนุไพรจะตา่งกนั  ดงันัน้วุ้นตะไคร้นา่จะเป็นท่ีนิยมในการบริโภคมากกวา่วุ้นใบเตย   และวุ้น
กระชายตามล าดบั  กลา่วคือ  จากการทดลองน าวุ้นสมนุไพรไปให้นกัเรียนโรงเรียนวดัราชาธิวาส   ครู – 
อาจารย์  และแมค้่าของโรงเรียนชิม  ปรากฏวา่ วุ้นกระชาย เป็นวุ้นท่ีมีคนนิยมบริโภคมาก
ท่ีสดุ  รองลงมาเป็นวุ้นตะไคร้ และวุ้นใบเตย ตามล าดบั  

 

 

 

ช่ือโครงงาน : การทดลองผลิตแอลกอฮอล์จากฟางข้าว 
 ประเภท : การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มคณุคา่ผลผลิตทางการเกษตร 
 ระดับชัน้ : มธัยมศกึษาปีท่ี  6  (ในโครงการ  พสวท.  ปีการศกึษา  2531) 
 ผู้ท าโครงงาน : นายณรงค์  ประไพรรักษ์สิทธ์ิ 
ที่ปรึกษาโครงงาน : 1.   อาจารย์ชณุหกานต์  กลัล์ประวิทธ์ 

2. อาจาย์ธาริดา  สริยาภรณ์ 
3. อาจารย์อดุม  ถงุทรัพย์ 
4. อาจารย์กณัหา  พิริยะกลุ 



5. ดร.สพุจน์  หารหนองบวั 
6. รศ.ดร.ทวีศกัดิ ์ บญุเกิด 

 โรงเรียน : บดนิทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี)  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 เกียรตบัิตร : - 
 ค าส าคัญ : โครงงานวิทยาศาสตร์ / การทดลอง / การผลิต / แอลกอฮอล์ / ฟางข้าว 
 บทคัดย่อ : จากการศกึษาและท าการทดลองผลิตแอลกอฮอล์จากฟางข้าว  โดยได้ท า
การไฮโดรไลซ์เซลลโูลสในฟางข้าวด้วยกรดซลัฟริูกท่ีมีระดบัความเข้มข้น  0.5% , 1% , 2.5% , 5% , 
10%  และ  20%  ท่ีอณุหภมูิ  100  oC  เป็นเวลา  4 ชัว่โมง  แล้วตรวจสอบปริมาณน า้ตาลรีดวิซ์ท่ีได้โดย
วิธี  Shaffer  Somogyi  Method  ผลปรากฏวา่ชดุทดลองท่ีใช้กรดซลัฟริูกท่ีมีความเข้มข้นมากท่ีสดุ  
20%  นัน้  สามารถไฮโดรไลซ์ ฟางข้าวแล้วได้ปริมาณน า้ตาลอกมามากท่ีสดุคือ  173.80  mg  ตอ่ฟาง
ข้าว  1  g  หลงัจากนัน้น าตวัอยา่งทัง้หมดมาท าการหมกัด้วยยีสต์สายพนัธุ์  Saccharomyces  

cerevisiae   ท่ีอณุหภมูิ 28 – 30 oC  เป็นเวลา  4 วนั  แล้วท าการตรวจสอบวดัปริมาณแอลกอฮอล์ท่ี
เกิดขึน้  พบวา่ทุ กชดุการทดลองสามารถเกิดการหมกัได้และให้ปริมาณแอลกอฮอล์ออกมาแตกตา่งกนั  
โดยในชดุท่ีใช้กรดซลัฟริูกความเข้มข้น  2.5%  นัน้  จะได้ปริมาณแอลกอฮอล์สงูสดุคือ  1.778% 

 

 

 

 

 

 


