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เอกสารน�าเสนอผลงานวิชาการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

น�าเสนอโดย ผู้เรียน และเยาวชน

ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน พ.ศ.2565

ห้อง AD 1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
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ค�าน�า
	 รายงานสรุปเล่มนี้จัดท�าเพื่อสรุปการปฏิบัติงานการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	ทรัพยากรไทย	:	30	ปี	อพ.สธ.	ประโยชน์แท้แก่มหาชน	โดยทางโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ)	

ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้	ผู้เรียน	และเยาวชน	ของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน	ได้แสดงผลงานที่มีความก้าวหน้าในส่วนของสถานศึกษา	เป็นผู้ปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่น	ๆ	อาทิเช่น	

ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	มหาวทิยาลยั	เป็นต้น	สูก่ารกระบวนการด�าเนนิงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรยีน	

5	องค์ประกอบ	3	สาระการเรยีนรู	้การส�ารวจและจดัท�าฐานทรพัยากรท้องถิน่	(9	ใบงาน)	จนประสบความส�าเรจ็

สมบูรณ์	และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงรียน	ต่อไป	

	 เนื้อหาสาระการสรุปรายงานประกอบไปด้วย	 การน�าเสนอประโยชน์ที่ได้จากการบูรณาการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	การด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	5	องค์ประกอบ	3	สาระการเรียนรู	้

การส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น	(9	ใบงาน)	ซึ่งแต่ละเรื่องมีความส�าคัญและมีสาระน่าสนใจ	คาดว่า

จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการสู่การด�าเนินงาตามภาระกิจสถานศึกษา	 ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	อย่างดียิ่ง
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สารบัญ
เรื่อง หน้า                                   

ค�าน�า	 ก	 																																																																																																																													

สารบัญ	 ข

    1. ก�าหนดการการประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1

								น�าเสนอโดย	ผู้เรียน	และเยาวชน

    2. เอกสารน�าเสนอผลงานวิชาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

							2.1	วันอังคารที่	20	กันยายน	พ.ศ.2565

												2.1.1	01/2565	เรื่อง	สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากการสกัดผักเสี้ยนผี	 4

																																โดย	โรงเรียนโยธินบ�ารุง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

												2.1.1	02/2565	เรื่อง	รองเท้าเพื่อสุขภาพ	 17

																																โดย	โรงเรียนตากพิทยาคม	จังหวัดตาก

							2.2	วันพุธที่	21	กันยายน	2665

												2.2.1	03/2565	เรื่อง	เครื่องปอกเปลือกกระเทียมแรงดันลม		 22                                     

																																โดย	โรงเรียนเมืองคง	จังหวัดนครราชสีมา

												2.2.2	04/2565	เรื่อง	แบบจ�าลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกหุ้มฝักคงหวาน	(ข้าวโพด)		 28                

																																โดย	โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข	จังหวัดตรัง

												2.2.3	05/2565	เรื่อง	การยับยั้งแมลงศัตรูพืชของสารสกัดจากเปลือกโกงกางใบเล็ก			 38                          

																																โดย	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	ภูเก็ต

												2.2.4	06/2565	เรื่อง	ตารางสีธรรมชาติจากพืช	7	ชนิด																																						 45

																																โดย	โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม	จังหวัดอุดรธานี

							2.3	วันพฤหัสบดีที่	22	กันยายน	2665

												2.3.1	07/2565	เรื่อง	วาล์วปิด-เปิดน�้าอัตโนมัติ	 53

																																โดย	โรงเรียนกระแชงวิทยา	จังหวัดศรีสะเกษ																																																		

												2.3.2	08/2565	เรื่อง	carbosul	meter	วัดคุณภาพอากาศ																																						63       

																																โดย	โรงเรียนวิเชียรมาตุ	จังหวัดตรัง

 ภาคผนวก 70  

	 	 (1)	แนวทางการส่งเอกสารน�าเสนอผลงานวิชาการ	การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	

					 	 (2)	ตัวอย่างการเขียนผลงานวิชาการ

					 	 (3)	แผนที่ประกอบการเดินทาง
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การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

นําเสนอโดย ผูเรียนและเยาวชน 
ระหวางวันท่ี 20 – 22 กันยายน พ.ศ.2565 

หอง AD 1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วันอังคารท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2565 
ภาคเชา 
ประชุม ณ หอประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พิธีกร : นางเจนจิรา พุมดวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
เวลา 08.00 – 08.20 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.20 – 08.30 น.  ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 08.30 – 09.00 น.  กลาวเปดการประชุม  
                                  โดย ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
    กลาวรายงาน 
                                         โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

โดย ศ.ดร.สมบตัิ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
เวลา 09.30 – 10.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง ทรัพยากรไทย : 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน 
      โดย นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
เวลา 10.00 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของศูนยแมขายฯ และศูนยประสานงาน อพ.สธ.  
     โดย ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย  
      ผูชวยผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ระดับ 9 
เวลา 10.30 – 10.50 น. พัก 
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ภาคบาย 
พิธีกร : นางสาวเปมิกา ทองเพ็ง ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 15.00 น.    ช่ือผลงาน (01/2565) สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี                                  

โดย โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา 15.00 – 16.00 น.     ช่ือผลงาน (02/2565) รองเทาเพ่ือสุขภาพ  

โดย โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 
เวลา 16.00 – 16.10 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก         
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพุธท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเชา 
พิธีกร : นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธิ์    ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นางจุฑาธิป แผลงชีพ   ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 – 08.50 น. ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ช่ือผลงาน (03/2565) เครื่องปอกเปลือกกระเทียมแรงดันลม 

โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา 10.00 – 11.00 น. ช่ือผลงาน (04/2565) แบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกหุมฝกคงหวาน 

(ขาวโพด)  
โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง 

เวลา 11.00 – 11.30 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก  
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภาคบาย 
พิธีกร : อาจารย ดร.มัทนภรณ ใหมคามิ   ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร   ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  

    เวลา 14.00 – 15.00 น.    ช่ือผลงาน (05/2565) สารสกัดปองกันแมลงศัตรูพืชจากเปลือกลําตนโกงกาง 
ใบเล็ก 
โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เวลา 15.00 – 16.00 น.     ช่ือผลงาน (06/2565) ตารางสีธรรมชาติจากพืช 7 ชนิด 
โดย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 

เวลา 16.00 – 16.10 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก        
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
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วันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเชา 
พิธีกร : นายภาณุ แดงเงิน  ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 – 08.50 น. ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ช่ือผลงาน (07/2565) วาลวปด-เปดน้ําอัตโนมัติ  

                                โดย โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
เวลา 10.00 – 11.00 น. ช่ือผลงาน (08/2565) carbosul meter วัดคุณภาพอากาศ 

โดย โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 
เวลา 11.00 – 11.30 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก  
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
...............................................................................................................................................................................  

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม              

 
 

ภาคบาย 
พิธีกร : นางสาวเปมิกา ทองเพ็ง ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 14.00 – 15.00 น.    ช่ือผลงาน (01/2565) สครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี                                  

โดย โรงเรียนโยธินบํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เวลา 15.00 – 16.00 น.     ช่ือผลงาน (02/2565) รองเทาเพ่ือสุขภาพ  

โดย โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก 
เวลา 16.00 – 16.10 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก         
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
 
วันพุธท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2565  
ภาคเชา 
พิธีกร : นางสาวชตพรรษ ชวนประสิทธิ์    ศูนยแมขายประสานงาน อพ.สธ. – จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นางจุฑาธิป แผลงชีพ   ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 – 08.50 น. ชมวีดิทัศน 30 ป อพ.สธ. ประโยชนแทแกมหาชน  
เวลา 09.00 – 10.00 น.  ช่ือผลงาน (03/2565) เครื่องปอกเปลือกกระเทียมแรงดันลม 

โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา 10.00 – 11.00 น. ช่ือผลงาน (04/2565) แบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกหุมฝกคงหวาน 

(ขาวโพด)  
โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง 

เวลา 11.00 – 11.30 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก  
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ภาคบาย 
พิธีกร : อาจารย ดร.มัทนภรณ ใหมคามิ   ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร   ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
เวลา 13.30 – 14.00 น.  ลงทะเบยีน  

    เวลา 14.00 – 15.00 น.    ช่ือผลงาน (05/2565) สารสกัดปองกันแมลงศัตรูพืชจากเปลือกลําตนโกงกาง 
ใบเล็ก 
โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เวลา 15.00 – 16.00 น.     ช่ือผลงาน (06/2565) ตารางสีธรรมชาติจากพืช 7 ชนิด 
โดย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 

เวลา 16.00 – 16.10 น.   มอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึก        
        โดย ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารศูนยประสานงาน อพ.สธ.-มวล. 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

ช่ือผลงาน สครับยับย้ังเช้ือแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี 

ผูนําเสนอ 

  1. นายธนกร  หอยแกว  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
  2. นางสาวกชพร  ไชยโม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
  3. นางสาวพิมพร  สุวรรณพิวัฒน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
  4. นางสาวศรสวรรค  พัสดุสาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
  5. นางสาวปญทิชา  รัตนพาหุ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
  
 

โรงเรียนโยธินบํารุง 
ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นําเสนอ วันที่ 20 เดือน กันยายน 2565   
 

ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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สครับยับยั้งเช้ือแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี  

ธนกร  หอยแกว1, พิมพร  สุวรรณพิวัฒน1 , ศรสวรรค  พัสดุสาร1 , ปญทิชา  รัตนพาหุ1 
 

   1 โรงเรียนโยธินบํารุง ตําบลปาพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
 

บทนํา 

 จากพระราชดําริ “ใหหาวิธีการท่ีจะทําใหเด็กสนใจพืชพรรณตาง ๆ เกิดความสงสัย ต้ังคําถาม
ตนเองเก่ียวกับพืช พรรณท่ีตนสนใจ จะนําไปสูการศึกษาทดลองคนควาวิจัยอยางงาย ๆ สําหรับโรงเรียนท่ี
ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีดีนักหากอาจารยโรงเรียนตาง ๆ ทําไดดังนี้ ก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด” 
(วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา) "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษพืชพรรณนั้น ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจและเกิดความปติท่ีจะ
ทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนอบรมท่ีใหเกิดความรูสึก กลัววาหากไมอนุรักษ
แลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะ
ยาว”(วันท่ี 8 กุมภาพันธพ.ศ. 2536 ณ อาคารท่ีประทับในสํานักงานชลประทาน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม) 
โรงเรียนโยธินบํารุงไดนําพระราชดําริ มาเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ทุกกลุมสารการเรียนรู ทุกระดับชั้น โดยมี ผักเสี้ยนผี ซ่ึงเปนพืชในทองถ่ินตําบล 
ปากพูน ท่ีชาวบานคุนเคยและนํามาใชประโยชนทางยา เปนพืชศึกษาของโรงเรียน ใหนักเรียนไดศึกษา
เรียนรูตั้งแตหาศักยภาพจนนําไปสูการสรรสรางวิธีการ นําไปสูการสรุปประโยชนแทแกมหาชน ซ่ึงในผลงาน
วิชาการนี้ศึกษาศักยภาพดานคุณสมบัติลําตนผักเสี้ยนผี ศักยภาพท่ีเลือก คือ ปกปอง คุณของศักยภาพ คือ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แนวคิด คือ ทําเครื่องสําอาง แนวทาง คือ ทําสครับจนนําไปสูแนวการสรรสราง
นวัตกรรม ผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสราง
นวัตกรรม ผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี และศึกษาความพึงพอใจของ
อาสาสมัคร ท่ีทดลองใชสครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี ขอบเขตการศึกษา นําสวนของลํา
ตนผักเสี้ยนผีท่ีปลูกในโรงเรียนโยธินบํารุง มาตากแหง บดเปนผง และนํามาสกัดดวยแอลกอฮอล 95% และ
กลั่นดวยเครื่องกลั่นลดความดัน เพ่ือใหไดสารสกัดผักเสี้ยนผีเขมขนเพ่ือใชสําหรับศึกษาฤทธิ์การตานออกซิ
เดชั่น และฤทธิ์การตานแบคทีเรีย จากนั้นนําสารสกัดมาทําผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัด
ผักเสี้ยนผี และทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑและความพึงพอใจของผูใชงาน ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
จากการท่ีไดสัมผัสเรียนรูใกลชิดกับพืชศึกษา ผักเสี้ยนผี สงผลใหมีความรักและ เห็นคุณคาของผักเสี้ยนผี 

เขาใจกระบวนการศึกษาคนควาวิจัยอยางงาย ๆ  ทําใหทราบถึงผลของการใชสารสกัดจากลําตนของ

ผักเสี้ยนผีท่ีมีฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น และฤทธิ์การตานแบคทีเรีย และนําไปทําผลิตภัณฑสครับ เปนการ

หลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีชวยเพ่ิมความปลอดภัยแกผูบริโภค เปนแนวทางในการเพ่ิมมูลคาของ

ผักเสี้ยนผีท่ีเปนวัชพืชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงจะนําไปสู การเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณและ

สิ่งแวดลอม และขยายผลใหเกิดประโยชนตอสูชุมชนเปนลําดับตอไป 
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ปจจัย (ทรัพยากร) ลําตนผักเสี้ยนผ ี
วิธีการ 
เรียนรู (ทรัพยากร)  
ศึกษาดานคุณสมบัติลําตนผักเส้ียนผี 

 - การชิมรสโดยการเค้ียวและอม พบวามีรสฝาด ปลายลิ้นชา 

- การจมน้ําและลอยน้ําโดยการนําไปลอยน้ํา พบวา ลําตน จมน้ํา  

- การทดสอบความเหนียวโดยการดึง พบวา ลําตนเหนียวมาก 

- การดมกลิ่นโดยการขยี้ดม พบวา มีกลิ่นฉุนในลําตน 

- การทดสอบความแข็งและความนิ่มโดยการบีบ พบวา ลําตนแข็ง 

- ศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น ดวยวิธ ีFolin-Ciocalteu method พบปริมาณสารฟนอลิกใน

สารสกัดท้ังหมด(mg gallic acid/g) 10,595 พบในผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อเบคทีเรีย 236.8  

- ศึกษาฤทธิ์การตานแบคทีเรีย broth microdilution (Jose,2005)p ความเขมขนต่ําสุดท่ีท่ี

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus (MIC);mg/ml)1.6 ความ

เขมขนต่ําสุดท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อ Staphylococcus aureus (MBC);mg/ml)1.6 ความเขมขนต่ําสุดท่ีท่ี

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Propionibacterium acnes (MIC);mg/ml)6.3 ความ

เขมขนต่ําสุดท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อ Propionibacterium acnes  (MBC);mg/ml)6.2 

การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของลําตนผักเส้ียนผี 

 - ลําตนมีรสเฝอน รสเพ่ิมข้ึนตามชวงอายุ แตลดลงในชวงสุดทายท่ีมีผล 

 - ลําตนมีความแข็ง เพ่ิมมากข้ึนตามชวงอายุ 

 - ลําตนมีกลิ่นฉุน เพ่ิมข้ึนตามชวงอายุ แตลดลงในชวงสุดทายท่ีมีผล 

 - ลําตนมีความเหนียวเพ่ิมมากข้ึนตามชวงอายุ 

 - คา pH เปนกรดออน ๆ ทุกชวงอาย ุ  

คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 

คุณสมบัติทางชีวภาพของ ลําตน 

ลําตนของผักเสี้ยนผี เม่ือยังออน จะมีความแข็งนอย และเริ่มแข็งข้ึนเรื่อย ๆเม่ือเจริญเติบโตข้ึน แตสุดทายก็
จะกลับมาไมแข็งและฝอเม่ือผานเวลา เปรียบกับรางกายของมนุษย จะออนนิ่มเม่ือยังเด็ก และจะแข็งแรง
ข้ึนตามการเติบโต และสุดทายก็จะนิ่มและฝอลง ตามกาลเวลาเม่ือแกชรา  
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ปจจัย (ทรัพยากร) ลําตนผักเสี้ยนผ ี
วิธีการ 
เรียนรู (ทรัพยากร)  
ศึกษาดานคุณสมบัติลําตนผักเส้ียนผี 

 - การชิมรสโดยการเค้ียวและอม พบวามีรสฝาด ปลายลิ้นชา 

- การจมน้ําและลอยน้ําโดยการนําไปลอยน้ํา พบวา ลําตน จมน้ํา  

- การทดสอบความเหนียวโดยการดึง พบวา ลําตนเหนียวมาก 

- การดมกลิ่นโดยการขยี้ดม พบวา มีกลิ่นฉุนในลําตน 

- การทดสอบความแข็งและความนิ่มโดยการบีบ พบวา ลําตนแข็ง 

- ศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น ดวยวิธ ีFolin-Ciocalteu method พบปริมาณสารฟนอลิกใน

สารสกัดท้ังหมด(mg gallic acid/g) 10,595 พบในผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อเบคทีเรีย 236.8  

- ศึกษาฤทธิ์การตานแบคทีเรีย broth microdilution (Jose,2005)p ความเขมขนต่ําสุดท่ีท่ี

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus (MIC);mg/ml)1.6 ความ

เขมขนต่ําสุดท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อ Staphylococcus aureus (MBC);mg/ml)1.6 ความเขมขนต่ําสุดท่ีท่ี

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Propionibacterium acnes (MIC);mg/ml)6.3 ความ

เขมขนต่ําสุดท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อ Propionibacterium acnes  (MBC);mg/ml)6.2 

การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของลําตนผักเส้ียนผี 

 - ลําตนมีรสเฝอน รสเพ่ิมข้ึนตามชวงอายุ แตลดลงในชวงสุดทายท่ีมีผล 

 - ลําตนมีความแข็ง เพ่ิมมากข้ึนตามชวงอายุ 

 - ลําตนมีกลิ่นฉุน เพ่ิมข้ึนตามชวงอายุ แตลดลงในชวงสุดทายท่ีมีผล 

 - ลําตนมีความเหนียวเพ่ิมมากข้ึนตามชวงอายุ 

 - คา pH เปนกรดออน ๆ ทุกชวงอาย ุ  

คุณสมบัติกับสมรรถภาพของตน 

คุณสมบัติทางชีวภาพของ ลําตน 

ลําตนของผักเสี้ยนผี เม่ือยังออน จะมีความแข็งนอย และเริ่มแข็งข้ึนเรื่อย ๆเม่ือเจริญเติบโตข้ึน แตสุดทายก็
จะกลับมาไมแข็งและฝอเม่ือผานเวลา เปรียบกับรางกายของมนุษย จะออนนิ่มเม่ือยังเด็ก และจะแข็งแรง
ข้ึนตามการเติบโต และสุดทายก็จะนิ่มและฝอลง ตามกาลเวลาเม่ือแกชรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหศักยภาพ  
วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติลําตนผักเสี้ยนผี 

เรื่องท่ีเรียนรู สวนท่ีเรียนรู พิจารณาศักยภาพ รวมจํานวน
ศักยภาพ 

ลําตน กลิ่นของลําตน ปองกันตัว ถอยหาง ขับไล ปกปอง 19 
รสของลําตน อุปสรรค นากลัว ถอยหาง 
ความออน/ความเหนียวของลําตน ออนไหว แข็งแรง อุปสรรค เขมแข็ง 
คา pH ของลําตน สมดุล พอด ีพอประมาณ  

 ศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น แข็งแรง เขมแข็ง ปลอดภัย สุขใจ เบิก
บาน แข็งแกรง ปกปอง 

 

 ศึกษาฤทธิ์การตานแบคทีเรีย ปกปอง ปลอดภัย เบิกบาน คุมกัน 
แข็งแรง 

 

 
สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)      

สวนท่ี 
เรียนรู 

คุณของ 
ศักยภาพ  
ท่ีเลือก 

แนวคิดท่ีเกิดจากคุณ  
แนวคิด                 
ท่ีเลือก 

แนวทางท่ีเกิด             
จากแนวคิด 

แนวทางท่ีนํา 
ไปสูวิธีการ 

ลําตน ปกปอง
อันตราย 

1. ทํายารักษาโรค 
2. ทําเครื่องดื่ม 
3. เครื่องสําอาง 

เครื่องสําอาง 1.โลชั่น 
2.สบู 
3.สครับ 

สครับ 
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ผลงาน นวัตกรรม                                                                                                   

ผลการเรยีนรู (ทรพัยากร) 

ศึกษาดานคุณสมบัติลําตนผักเสี้ยนผี โดยนําสวนของลําตนผักเสี้ยนผีท่ีปลูกในโรงเรียนโยธินบํารุง 

มาตากแหง บดเปนผง และนํามาสกัดดวยแอลกอฮอล 95% และกลั่นดวยเครื่องกลั่นลดความดัน เพ่ือใหได

สารสกัดผักเสี้ยนผีเขมขนเพ่ือใชสําหรับศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น และฤทธิ์การตานแบคทีเรีย จากนั้น

นําสารสกัดมาทําผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี และทดสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑและความพึงพอใจของผูใชงาน ผลการศึกษา 

  - ศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น การวิเคราะหหาสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด (Total phenolic 

content) โดยใชวิธี Folin-Ciocalteu ตามวิธีของ Singletonและคณะ (1999) พบปริมาณสารฟนอลิกใน

สารสกัดท้ังหมด(mg gallic acid/g) 10,595.3 พบในผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อเบคทีเรีย 236.8  

- ศึกษาฤทธิ์การตานแบคทีเรีย ดวยวิธี broth microdilution (Jose,2005)p ทําไดโดยการเจือ

จางผลิตภัณฑในอาหารเหลวใหความเขมขนของผลิตภัณฑลดลงท่ีละครึ่งตามลําดับ จนมีความเขมขน 

สุดทายตามท่ีตองการ แลวเติมเชื้อท่ีตองการทดสอบลงไปเทากันทุกหลอด นําไปเพาะเลี้ยงในตูบม 35-37 

องศาเซลเซียส นาน 18 ชั่วโมง แลว นํามาหาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 

(Mimimum Inhibitory Concentration : MIC) โดยดูจากหลอดท่ีมีความเขมขนต่ําสุดท่ีเชื้อไมเจริญเม่ือ

ดูดวยตาเปลา และนําไปหาคาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถทําลายเชื้อได (Minimum Bactericidal 

Concentration : MBC) โดยนําหลอดท่ีเชื้อไมเจริญทุกหลอดไปเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อใหม ปริมาณ

ผลิตภัณฑใน หลอดท่ีมีความเขมขนต่ําสุดท่ีไมมีเชื้อเจริญคือ MBC ผลการศึกษา ความเขมขนต่ําสุดท่ี

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus (MIC);mg/ml)1.6 ความเขมขนต่ําสุดท่ี

มีฤทธิ์ฆาเชื้อ Staphylococcus aureus (MBC);mg/ml)1.6 ความเขมขนต่ําสุดท่ีท่ีสามารถยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อ Propionibacterium acnes (MIC);mg/ml)6.3 ความเขมขนต่ําสุดท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อ 

Propionibacterium acnes  (MBC);mg/ml)6.2 

ผลการวิเคราะหศักยภาพ ศักยภาพปกปอง 

ผลการจินตนาการ  

1. ไมถูกทําลาย 

2. ปองกันอันตราย 

3. อยูไดนาน 

ผลงาน นวัตกรรม อธิบาย แนวคิด วิธีการ ภาพประกอบ สรุปประโยชนจากนวัตกรรม       

คุณของศักยภาพ คือ ปองกันอันตราย 

แนวคิด คือ ทําเครื่องสําอาง 

แนวทาง คือ ทําสครับ  
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ผลงาน นวัตกรรม                                                                                                   

ผลการเรยีนรู (ทรพัยากร) 

ศึกษาดานคุณสมบัติลําตนผักเสี้ยนผี โดยนําสวนของลําตนผักเสี้ยนผีท่ีปลูกในโรงเรียนโยธินบํารุง 

มาตากแหง บดเปนผง และนํามาสกัดดวยแอลกอฮอล 95% และกลั่นดวยเครื่องกลั่นลดความดัน เพ่ือใหได

สารสกัดผักเสี้ยนผีเขมขนเพ่ือใชสําหรับศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น และฤทธิ์การตานแบคทีเรีย จากนั้น

นําสารสกัดมาทําผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี และทดสอบคุณภาพของ

ผลิตภัณฑและความพึงพอใจของผูใชงาน ผลการศึกษา 

  - ศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น การวิเคราะหหาสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด (Total phenolic 

content) โดยใชวิธี Folin-Ciocalteu ตามวิธีของ Singletonและคณะ (1999) พบปริมาณสารฟนอลิกใน

สารสกัดท้ังหมด(mg gallic acid/g) 10,595.3 พบในผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อเบคทีเรีย 236.8  

- ศึกษาฤทธิ์การตานแบคทีเรีย ดวยวิธี broth microdilution (Jose,2005)p ทําไดโดยการเจือ

จางผลิตภัณฑในอาหารเหลวใหความเขมขนของผลิตภัณฑลดลงท่ีละครึ่งตามลําดับ จนมีความเขมขน 

สุดทายตามท่ีตองการ แลวเติมเชื้อท่ีตองการทดสอบลงไปเทากันทุกหลอด นําไปเพาะเลี้ยงในตูบม 35-37 

องศาเซลเซียส นาน 18 ชั่วโมง แลว นํามาหาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 

(Mimimum Inhibitory Concentration : MIC) โดยดูจากหลอดท่ีมีความเขมขนต่ําสุดท่ีเชื้อไมเจริญเม่ือ

ดูดวยตาเปลา และนําไปหาคาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถทําลายเชื้อได (Minimum Bactericidal 

Concentration : MBC) โดยนําหลอดท่ีเชื้อไมเจริญทุกหลอดไปเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อใหม ปริมาณ

ผลิตภัณฑใน หลอดท่ีมีความเขมขนต่ําสุดท่ีไมมีเชื้อเจริญคือ MBC ผลการศึกษา ความเขมขนต่ําสุดท่ี

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus (MIC);mg/ml)1.6 ความเขมขนต่ําสุดท่ี

มีฤทธิ์ฆาเชื้อ Staphylococcus aureus (MBC);mg/ml)1.6 ความเขมขนต่ําสุดท่ีท่ีสามารถยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้อ Propionibacterium acnes (MIC);mg/ml)6.3 ความเขมขนต่ําสุดท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อ 

Propionibacterium acnes  (MBC);mg/ml)6.2 

ผลการวิเคราะหศักยภาพ ศักยภาพปกปอง 

ผลการจินตนาการ  

1. ไมถูกทําลาย 

2. ปองกันอันตราย 

3. อยูไดนาน 

ผลงาน นวัตกรรม อธิบาย แนวคิด วิธีการ ภาพประกอบ สรุปประโยชนจากนวัตกรรม       

คุณของศักยภาพ คือ ปองกันอันตราย 

แนวคิด คือ ทําเครื่องสําอาง 

แนวทาง คือ ทําสครับ  

วิธีการ  
1. นําสารสกัดมาทําผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี โดยนําสารสกัดจากผักเสี้ยน

ผีดวยเอทานอล 95 % มาเปนสวนประกอบในการผลิตสครบั โดยมีสวนประกอบ ดังนี้ 

สูตรการผลิตสครับขัดผิวหนา   ( ปริมาณ 6 kg) 

สวน A   1. น้ํา              =         6 ลิตร                               

            2. อะลันโทอิน     =         15 g                                 

            3. วิตามินบี3    =         100 g 

 4. กลีเซอรีน                =  60 g 

 5. Propylene Glycol   =  60 g 

สวน B   1.  wax Tc 65    =  210 g                                     

           2.  White oil          =         150 g 

3.  Wax C             =    120 g 

4.  Stearic Acit         =    120 g 

สวน C  1. BRB 56/45   = 60 g                                      

2. วิสคอแลม            =  40 g 

สวน D 1. Cirebelle 102F     = 90 g          

 2. Wall nut     = 15 g                      

 3. น้ํามันมะพราว    =       120  ml    

 4. ผักเสี้ยนผี            =        50 ml 

5. มะหาด    =        20 ml     

 6. A.H.A                 =        20 ml        

 7. กันเสีย  =        20 ml        

8. ขม้ิน       = 10 ml 

9. น้ํามะขาม  = 20 ml 

10. น้ําผึ้ง   =        20 ml      

11. น้ําหอม         =         40 ml  

วิธีทําสครับขัดผิว 

1.  นําภาชนะสแตนเลส ตมน้ําใหเดือด แลวเติมสวนผสมสวน A ลงไปในหมอตามลําดับ 

2.  นําสวนผสม B ใสหมอสแตนเลสอีกใบ หลอมดวยความรอนจนกลายเปนสารละลายน้ํามันใส

เปนเนื้อเดียวกัน แลวเทสวนผสม B ลงใน A ปนดวยเครื่องปนผสมความเร็วสูง จนเปนสีน้ํานมขาวขุน ปน

ใหเขากัน ท่ีอุณหภูมิประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส 

3.  นําสวนผสม C  เติมลงไปตามลําดับ ปนผสมจนเปนเนื้อเดียวกัน เพ่ือลดความรอน 

4.  เม่ือเนื้อครีมเย็นลงใหเติมสวนผสม D ลงไป คนใหเขากัน 

 5. บรรจุใสหลอดปดฝาใหสนิท 
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2. ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑและความพึงพอใจของผูใชงาน 

- ผลการทดสอบความพึงพอใจของอาสาสมัครจํานวน 20 คน ท่ีทดลองใชผลิตภัณฑเปนเวลา 2 
สัปดาห 

 

ลําดับท่ี 

 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

x ̄ แปลผล 

1 ใชสะดวกและลางออกงาย 4.30 มากท่ีสุด 

2 ลดความมันบนใบหนา 3.86 มาก 

3 บํารุงผิวใหนุม ชุมชื่น 3.98 มาก 

4 ใชแลวรูสึกสดชื่น ผอนคลาย 4.60 มากท่ีสุด 

5 ไมกอใหเกิดการแพและระคายเคือง 3.76 มาก 

6 ผิวไมแหงหรือลอกเปนขุย 3.48 ปานกลาง 

7 รักษาผดผื่น คัน สิว ไดจริง 3.86 มาก 

เฉลี่ย 3.98 มาก 

 
จากตารางพบวา ความพึงพอใจของอาสาสมัครท่ีทดลองใชสครับท่ีผสมสารสกัดผักเสี้ยนผีดวย   

เอทานอล พบวาพบวามีความพึงพอใจการใชแลวรูสึกผอนคลายในระดับมากท่ีสุด(x̄= 4.60)  รองลงมาคือ

ความสามารถในการชําระลางและลางออกงายมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด(x̄=4.30)  สวนการรักษา
ผดผื่นคัน  สิวไดจริงมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (x ̄=3.86)  เม่ือเฉลี่ยทุกรายการมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก(x̄=98) 
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ภาพ แผนภาพ ตาราง 
 

   
   รูปท่ี 1 ตนผักเสี้ยนผี รูปท่ี 2 ลําตนของผักเสี้ยนผีบดละเอียด 

       
        รูปท่ี 3 ชั่งผักเสี้ยนผีบดละเอียดเพ่ือสกัดสาร       รปูท่ี 4 นําผักเสี้ยนผีในน้ํามันมะพราว           

ดวยน้ํามะพราวสกัดเย็น   สกัดเย็นเขาเครื่องกลั่นลดความดัน 
 

       
 รูปท่ี 5 ปรับอุณหภูมิเครื่องกลั่นความดัน รูปท่ี 6 เทสารสกัดผักเสียนผีดวยเอทานอล 
                  ลงในขวดกนกลม 
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       รูปท่ี 7 ปรับความดันและอุณหภูมิเครื่องกลั่น         รูปท่ี 8 นําสารสกัดท่ีไดมาทดสอบ 

    ลดความดันท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทดลองฤทธิย์ับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

  ความดัน 200 mmHg        

 

  
          รูปท่ี 9 สารสกัดจากผักเสี้ยนผี                            รูปท่ี 10 สารเคมีสําหรับทําผลัตภัณฑ 

 

   
  รูปท่ี 11 นํามาผสมในเครื่องผสม   รูปท่ี 12 ใสสารสกัดท่ีไดมาจาก        รูปท่ี 13 ผลิตภัณฑสครับ 
            ความเร็วสูง        ผักเสี้ยนผี                    จากสารสกัดผักเสี้ยนผี 
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       รูปท่ี 7 ปรับความดันและอุณหภูมิเครื่องกลั่น         รูปท่ี 8 นําสารสกัดท่ีไดมาทดสอบ 

    ลดความดันท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทดลองฤทธิย์ับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

  ความดัน 200 mmHg        

 

  
          รูปท่ี 9 สารสกัดจากผักเสี้ยนผี                            รูปท่ี 10 สารเคมีสําหรับทําผลัตภัณฑ 

 

   
  รูปท่ี 11 นํามาผสมในเครื่องผสม   รูปท่ี 12 ใสสารสกัดท่ีไดมาจาก        รูปท่ี 13 ผลิตภัณฑสครับ 
            ความเร็วสูง        ผักเสี้ยนผี                    จากสารสกัดผักเสี้ยนผี 
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การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้เรียน และเยาวชน  15

 
 

 

 

 

สรุปผล   

ศักยภาพท่ีเลือก คือ ปกปอง คุณของศักยภาพ คือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย แนวคิด คือ ทําเครื่องสําอาง 

แนวทาง คือ ทําสครับยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี เม่ือศึกษาฤทธิ์การตานออกซิเดชั่น มี

ปริมาณฟนอลิกสูง ผลการวิเคราะหรอยละของการตานอนุมูลอิสระ(% Radical scavenging activity) ไม

พบเนื่องจากใสสารสกัดปริมาณนอยเกินไป ในการผลิตควรตองใสสารสกัดอยางนอย 1 % ในผลิตภัณฑ 

สวนผลการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  Propionibacterium acnes และ  Staphylococcus aureus 

สามารถยับยั้งเชื้อไดดี และผลการทดลองใชผลิตภัณฑสครับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผักเสี้ยนผี มี

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ประโยชนท่ีไดจากการเรียนรู 

ดานวิชาการ 
1. วิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม ทํางานอยางเปนระบบ มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
2. ศิลปะ มีการออกแบบ การวาดภาพ การแสดงการเรียนรูการออกแบบ สรางสรรควิธีการท่ี

กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
3. ภาษา มีการใชคําในการสื่อสาร 
4. สังคมศาสตร ไดเรียนรูการทํางานรวมกัน มีความเปนประชาธิปไตย มีภาวะผูนํากลาแสดงออก
5. สรีรวิทยา นักเรียนไดเรียนรูกลไกธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

ดานภูมิปญญา 
1. รูจักการจัดการชีวิต เขาใจชีวิต 
2. ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
3. รูจักการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
4. รูจักการสรางองคความรูใหม 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1. ความละเอียด รอบคอบ 
2. ความเอาใจใสของผูสอนตอผูเรียน 
3. ความรัก ความเมตตา 
4. ความซ่ือสัตย 
5. ความรับผิดชอบ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกมหาชน 
1. เกิดการใชประโยชนจากผักเสี้ยนผี ซ่ึงเปนวัชพืชท่ีมีมากในทองถ่ิน 
2. ไดถายทอดองคความรูสูชุมชน 
3. สรางงาน สรางรายได ในชุมชน 
4. ชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของผักเสี้ยนผี และอนุรักษไวคูชุมชนตอไป 
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ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รองเทาเพื่อสุขภาพ  

รัชชานนท เชียงคํา, เมษญา เพ็งหัวรอ, สันติราษฎร โสภี, สายทิพย  จารุวสุพันธุ 
 

   1 โรงเรียนตากพิทยาคม  ตําบลระแหง อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000 
 

บทนํา 

จากพระราชดําริ “เรื่องท่ีจะสอนใหนักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมีความรักในทรัพยากร คือ 
ความรักชาติรักแผนดินนี้ ก็คือรักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเขาการท่ีจะใหเขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติ
ของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรัก ความเขาใจ ถาใครไมรูจักกันเราก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพัน
ตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาสิ่งนั้นคืออะไร หรือวาทํางานก็จะรูสึกชื่นชม และรักหวงแหนในสิ่งนั้นวาเปนของ
ตน และจะทําใหเกิดประโยชนได”พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ  สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

เนื่องจากประชากรไทยมีอัตราการเกิดลดลงอยางมาก (อางอิง: องคการสหประชาชาติ) สังคมไทยจึง
กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ปจจุบันมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรท่ีมีอายุถึง 65 ป จะยังคง
สามารถดํารงชีพยืนยาวเนื่องจากความกาวหนาทางการแพทย จะเห็นวาตัวเลขดังกลาวมีความสําคัญท้ังใน
ดานปญหาสาธารณสุขและเศรษฐกิจ การไดทราบถึงปญหาทางสุขภาพท่ีพบบอยในผูสูงอายุ ทําใหเกิดความ
เขาใจ  และหาทางแกไขปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนได 

การหกลม ก็เปนอีกปญหาหนึ่งท่ีพบบอยในผูสูงอายุ อัตราการหกลมสูงถึงรอยละ 30 ในแตละป 
และสัดสวนจะสูงข้ึนตามอายุ สาเหตุสําคัญท่ีสุด คือ การเสียการทรงตัวและการทรงตัวท่ีผิดปกติ อาจมีสาเหตุ
จากความเสื่อมตามอายุ โรคของระบบประสาท กลามเนื้อออนแรง สงผลใหการฝกออกกําลังกายหรือออก
แรงเดินของผูสูงอายุอาจเปนไปไดอยางยากลําบาก 

ผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะประดิษฐรองเทาชวยเดินท่ีจะสามารถทําใหผูสูงอายุออกแรงในการเดินได
นอยลงและสามารถฝกเดินไดงายยิ่งข้ึน โดยใชความรูเก่ียวกับเรื่องกฎของพาสคัล แรงดันของของเหลวในทอ
ลําเลียงในตนตอยติ่งไทยท่ีศึกษาในหองเรียนนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จึงไดเปนรองเทาลดกําลัง ใน
การถายเทแรงดันน้ําเนื่องจากน้ํามีน้ําหนักท่ีมากเกินไปอาจทําใหผูใชงานมีความลําบากมากยิ่งข้ึน จึงเปลี่ยน
น้ําเปนอากาศซ่ึงน้ําหนักท่ีเบากวาและมีแรงดันอากาศท่ีมากกวากับน้ํา นอกจากนี้ผูท่ีประสบอุบัติเหตุท่ีอยูใน
ระยะพักฟน ผูปวยอาจตองเขารับการฟนฟูดวยการทํากายภาพบําบัด เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงหรือความ
ยืดหยุนใหกับกลามเนื้อ โดยเริ่มแรกนั้นผูปวยอาจจะยังไมคอยมีแรงในการฝกเดินมากนัก รองเทาชวยเดินของ
เราจะชวยใหผูปวยสามารถฝกเดินและทํากายภาพบําบัดไดดียิ่งข้ึน 

ปจจัย (ทรัพยากร)  
ชีวภาพ ปจจัยชีวภาพท่ีเขามาพันเก่ียว :  ตอยติ่งไทย 

วิธีการ 
เรียนรู (ทรัพยากร)  

นักเรียนไดศึกษาและเรียนรูเก่ียวกับทอลําเลียงน้ําของพืช โดยการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดย 
บูรณาการกับการศึกษาคนควาสรางองคความรู (Independent Study) จัดกิจกรรมชุมนุมสวนพฤกษศาสตร
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รองเทาเพื่อสุขภาพ  

รัชชานนท เชียงคํา, เมษญา เพ็งหัวรอ, สันติราษฎร โสภี, สายทิพย  จารุวสุพันธุ 
 

   1 โรงเรียนตากพิทยาคม  ตําบลระแหง อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000 
 

บทนํา 

จากพระราชดําริ “เรื่องท่ีจะสอนใหนักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมีความรักในทรัพยากร คือ 
ความรักชาติรักแผนดินนี้ ก็คือรักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเขาการท่ีจะใหเขารักษาประเทศชาติ หรือรักษาสมบัติ
ของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรัก ความเขาใจ ถาใครไมรูจักกันเราก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพัน
ตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาสิ่งนั้นคืออะไร หรือวาทํางานก็จะรูสึกชื่นชม และรักหวงแหนในสิ่งนั้นวาเปนของ
ตน และจะทําใหเกิดประโยชนได”พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ  สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

เนื่องจากประชากรไทยมีอัตราการเกิดลดลงอยางมาก (อางอิง: องคการสหประชาชาติ) สังคมไทยจึง
กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ปจจุบันมากกวาครึ่งหนึ่งของประชากรท่ีมีอายุถึง 65 ป จะยังคง
สามารถดํารงชีพยืนยาวเนื่องจากความกาวหนาทางการแพทย จะเห็นวาตัวเลขดังกลาวมีความสําคัญท้ังใน
ดานปญหาสาธารณสุขและเศรษฐกิจ การไดทราบถึงปญหาทางสุขภาพท่ีพบบอยในผูสูงอายุ ทําใหเกิดความ
เขาใจ  และหาทางแกไขปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนได 

การหกลม ก็เปนอีกปญหาหนึ่งท่ีพบบอยในผูสูงอายุ อัตราการหกลมสูงถึงรอยละ 30 ในแตละป 
และสัดสวนจะสูงข้ึนตามอายุ สาเหตุสําคัญท่ีสุด คือ การเสียการทรงตัวและการทรงตัวท่ีผิดปกติ อาจมีสาเหตุ
จากความเสื่อมตามอายุ โรคของระบบประสาท กลามเนื้อออนแรง สงผลใหการฝกออกกําลังกายหรือออก
แรงเดินของผูสูงอายุอาจเปนไปไดอยางยากลําบาก 

ผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะประดิษฐรองเทาชวยเดินท่ีจะสามารถทําใหผูสูงอายุออกแรงในการเดินได
นอยลงและสามารถฝกเดินไดงายยิ่งข้ึน โดยใชความรูเก่ียวกับเรื่องกฎของพาสคัล แรงดันของของเหลวในทอ
ลําเลียงในตนตอยติ่งไทยท่ีศึกษาในหองเรียนนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน จึงไดเปนรองเทาลดกําลัง ใน
การถายเทแรงดันน้ําเนื่องจากน้ํามีน้ําหนักท่ีมากเกินไปอาจทําใหผูใชงานมีความลําบากมากยิ่งข้ึน จึงเปลี่ยน
น้ําเปนอากาศซ่ึงน้ําหนักท่ีเบากวาและมีแรงดันอากาศท่ีมากกวากับน้ํา นอกจากนี้ผูท่ีประสบอุบัติเหตุท่ีอยูใน
ระยะพักฟน ผูปวยอาจตองเขารับการฟนฟูดวยการทํากายภาพบําบัด เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงหรือความ
ยืดหยุนใหกับกลามเนื้อ โดยเริ่มแรกนั้นผูปวยอาจจะยังไมคอยมีแรงในการฝกเดินมากนัก รองเทาชวยเดินของ
เราจะชวยใหผูปวยสามารถฝกเดินและทํากายภาพบําบัดไดดียิ่งข้ึน 

ปจจัย (ทรัพยากร)  
ชีวภาพ ปจจัยชีวภาพท่ีเขามาพันเก่ียว :  ตอยติ่งไทย 

วิธีการ 
เรียนรู (ทรัพยากร)  

นักเรียนไดศึกษาและเรียนรูเก่ียวกับทอลําเลียงน้ําของพืช โดยการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดย 
บูรณาการกับการศึกษาคนควาสรางองคความรู (Independent Study) จัดกิจกรรมชุมนุมสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมการเขาคายบูรณาการสวน 
พฤกษศาสตรโรงเรียนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการสงเสริมและปลูกจิตสํานึก ใหนักเรียนตระหนักเห็น
คุณคาของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติภายในโรงเรียน ซ่ึงจากนวัตกรรมรองเทาลดกําลังนี้เกิดจาก
กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาฟสิกสเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอ
ลิค 

วิเคราะหศักยภาพ  
 จากการศึกษาคุณสมบัติในสวนลําตนตนตอยติ่งไทย พบวามีความเหนียว  

จินตนาการ  
 จินตนาการเห็นคุณของศักยภาพดานคุณสมบัติเกิดผลการเรียนรู คือ ลําตนตนตอยติ่งไทยมีความ

เหนียว ภายในลําตนตนตอยติ่งไทยมีแรงดึงและแรงดันทําใหของเหลวเกิดการลําเลียง ตนตอยติ่งไทยจึง

เจริญเติบโตได 

สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)      

 แนวทางของแนวคิด :  1. นําไปเปนอุปกรณชวยเดินสําหรับผูปวยและผูสูงอายุ 

    2. นําไปเปนอุปกรณกันกระแทก 

    3. นําไปเปนอุปกรณลดการออกแรง 

 วิธีการของแนวทาง :  1. รองเทาชวยพยุงเดินโดยใชอากาศเปนของไหลภายใน 

    2. รองเทาพยุงชวยเดินโดยใชน้ําเปนของไหลภายใน 

ผลงาน นวัตกรรม                                                                                                   

ผลการเรยีนรู (ทรพัยากร)  

จากการศึกษาคุณสมบัติของทอลําเลียงน้ําของพืช ซ่ึงทอลําเลียงน้ําของพืชมีของไหลท่ีอยูในไซเล็ม มี

การแพรของน้ําเขาสูรากพืช และมีแรงดึงท่ีมาจากการคายน้ํา ทําใหของไหลในทอลําเลียงเกิดความดันและ

แรงดัน จึงเกิดแนวคิดในการสรางอุปกรณชวยเดินของมนุษยจึงไดบูรณาการกับกลุมสาระวิทยาศาสตร ทํา

โครงงานสิ่งประดิษฐเรื่อง รองเทาลดกําลัง โดยมีประโยชนสําหรับผูท่ีมีอาการบาดเจ็บท่ีขา หรือผูสูงอายุท่ีมี

ปญหาในการเดิน  

ผลการวิเคราะหศักยภาพ  

 ผลการวิเคราะหศักยภาพ ลําตนตนตอยติ่งไทยมีความเหนียว จึงมีศักยภาพ แข็งแรง 

ผลการจินตนาการ  

ภายในลําตนตนตอยติ่งไทยมีแรงดึงและแรงดันทําใหของเหลวเกิดการลําเลียง ตนตอยติ่งไทยจึง

เจริญเติบโตได 

 

ผลงาน นวัตกรรม อธบิาย แนวคิด วิธีการ ภาพประกอบ สรุปประโยชนจากนวัตกรรม       
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 การประดิษฐรองเทาลดกําลังจะสามารถทําใหผูสูงอายุออกแรงในการเดินไดนอยลงและสามารถฝก

เดินไดงายยิ่งข้ึน โดยใชกฎของาสคัล (Pascal) นอกจากนี้ผูท่ีประสบอุบัติเหตุท่ีอยูในระยะพักฟน ผูปวยอาจ

ตองเขารับการฟนฟูดวยการทํากายภาพบําบัด เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงหรือความยืดหยุนใหกับกลามเนื้อ โดย

เริ่มแรกนั้นผูปวยอาจจะยังไมคอยมีแรงในการฝกเดินมากนัก รองเทาลดกําลังของเราจะชวยใหผูปวยสามารถ

ฝกเดินและทํากายภาพบําบัดไดดียิ่งข้ึน 

ภาพ แผนภาพ ตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผล   

รองเทาลดกําลัง เปนนวัตกรรมท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน สามารถใช

ชวยเหลือเรื่องการฝกเดินของผูปวย และผูสูงอายุไดในทางการแพทย และสามารถนําองคความรูท่ีไดจาก

การศึกษาไปเผยแพรสูนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และโรงพยาบาล จึงเกิดประโยชนแทแก

มหาชนสวนใหญ ๔ ประการ  

ผลประโยชนนั้น เม่ือเกิดข้ึนแลว สืบเนื่องยาวนานไมรูจบ 

ผลประโยชนนั้น เม่ือเกิดข้ึนแลว ตกอยูกับมหาชนคนสวนใหญ 

ผลประโยชนนั้น เม่ือเกิดข้ึนแลว ขจัดความขาดแคลนทางกาย 

ผลประโยชนนั้น เม่ือเกิดข้ึนแลว บํารุงจิตใหเบิกบาน 
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 การประดิษฐรองเทาลดกําลังจะสามารถทําใหผูสูงอายุออกแรงในการเดินไดนอยลงและสามารถฝก

เดินไดงายยิ่งข้ึน โดยใชกฎของาสคัล (Pascal) นอกจากนี้ผูท่ีประสบอุบัติเหตุท่ีอยูในระยะพักฟน ผูปวยอาจ

ตองเขารับการฟนฟูดวยการทํากายภาพบําบัด เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงหรือความยืดหยุนใหกับกลามเนื้อ โดย

เริ่มแรกนั้นผูปวยอาจจะยังไมคอยมีแรงในการฝกเดินมากนัก รองเทาลดกําลังของเราจะชวยใหผูปวยสามารถ

ฝกเดินและทํากายภาพบําบัดไดดียิ่งข้ึน 

ภาพ แผนภาพ ตาราง 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน เครื่องปอกเปลือกกระเทียมแรงดันลม 
เพ่ือสงเสริมกลุมแปรรูปพริกหมูบานหนองบง  อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผูนําเสนอ 

 1.  นางสาวธัญญรัตน  ฉมิกลาง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

2.  นางสาวสิริยา  ชาญชัยศรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

3.  นางสาวจิรนันท  แหสกุล ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

4.  นายภีมวัจน  ประหุน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

5.  นายกฤษฎากร  ฝากกาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

 

โรงเรียนเมืองคง 

ตําบลเมืองคง   อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

นําเสนอ วันที่  21  เดือน กันยายน  2565 

ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้เรียน และเยาวชน  23

 

 

 

 

 

เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน เครื่องปอกเปลือกกระเทียมแรงดันลม 
เพ่ือสงเสริมกลุมแปรรูปพริกหมูบานหนองบง  อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผูนําเสนอ 

 1.  นางสาวธัญญรัตน  ฉมิกลาง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

2.  นางสาวสิริยา  ชาญชัยศรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

3.  นางสาวจิรนันท  แหสกุล ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

4.  นายภีมวัจน  ประหุน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

5.  นายกฤษฎากร  ฝากกาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

 

โรงเรียนเมืองคง 

ตําบลเมืองคง   อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

นําเสนอ วันที่  21  เดือน กันยายน  2565 

ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 

 

เครื่องปอกเปลอืกกระเทียมแรงดันลม 
เพ่ือสงเสริมกลุมแปรรูปพริกหมูบานหนองบง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ธัญญรัตน ฉิมกลาง,สิริยา ชาญชัยศรี,จิรนนัท แหสกุล,ภีมวจัน ประหุน,กฤษฎากร ฝากกาย 
 

   1 โรงเรียนเมืองคง  ตําบลเมืองคง  อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  30260 
 

บทนํา 

  “การรักทรัพยากร  คือการรักชาติรักแผนดิน”  ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับ การอนุรักษพันธุกรรม
พืช   "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น ควร ใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็น
ความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติ ท่ีจะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการ
สอนการอบรม  ท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตราย  แกตนเอง จะทํา
ใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว" 

  กระเทียมเปนวัตถุดิบหนึ่งในการประกอบอาหารตางๆของไทยและในปจจุบันมีการนํากระเทียมมา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีในเขตหมูบานหนองบง อําเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา พบวามีการรวมกลุมรัฐวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปพริก ซ่ึงเปนสินคา OTOP ของหมูบาน 
มีการสงออกท้ังภายในประเทศและตางประเทศ จากการสอบถามขอมูลเก่ียวกับปญหาในการแปรรูป
ผลิตภัณฑน้ําพริก  พบวาในการแปรรูปน้ําพริกตองใชกระเทียมจํานวนมากและตองทําการปอกเปลือก  
เพ่ือความสะดวกในการแปรรูปน้ําพริก แตในการปอกเปลือกกระเทียมโดยใชมือและมีดนั้น มีปญหาคือ
กระเทียมมีกลิ่นฉุน และทําใหยากตอการปอกเปลือก  เนื่องจากตองปอกเปลือกกระเทียมทีละกลีบและ
เปลือกชั้นในสุดจะแนบสนิทและติดกับเนื้อกระเทียม และยังเปนปญหาในการจางแรงงานทําให 
เสียคาใชจายมากข้ึน 

  ดังนั้นทางคณะผูจัดทําซ่ึงคิดท่ีจะประดิษฐเครื่องปอกเปลือกกระเทียม โดยใชแรงดันลมในการปอก
เปลือกกระเทียมและสับกระเทียม เพ่ือประหยัดเวลาในการทํางานและลดคาใชจางแรงงาน ไมตองกังวลกับ
ปญหากลิ่นฉุน 

ปจจัย (ทรัพยากร)  
  ฟาทะลายโจร 
 

สวนของปจจัย   
 -  ลําตน 
 -  ฝก 

ธรรมชาติ 
วิธีการ 
 -รูปราง  
 -รูปทรง 
 -การแตกและการรวง 
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ผลการเรียนรู 
 ดานรูปลักษณ 
  -รูปสี่เหลี่ยม 
 ดานพฤติกรรม 
  -การแตกของฝก 
  -การรวงของเมล็ด 

ศักยภาพ 
วิธีการ 

 1. วางแผน ออกแบบ การจัดการเรียนรู  การวิเคราะหศักยภาพดานรูปลักษณ การ

วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ  และการวิเคราะหศักยภาพดานพฤติกรรม  โดยอธิบายความหมายของ

ศักยภาพ คือ เปนอํานาจแฝง คุณสมบัติ หรือภาวะท่ีแฝงอยูในสิ่งตางๆ อาจทําใหพัฒนาหรือใหปรากฏเปน

สิ่งท่ีประจักษได  

        2. นําขอมูลดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ  และดานพฤติกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลดานรูปลักษณ  ดานคุณสมบัติ  และดานพฤติกรรมของฟาทะลายโจรมาพิจารณาหาศักยภาพ  
  

ผลวิเคราะหศักยภาพ 
 -ม่ันคง 
 -กระจายเร็ว 
 

จินตนาการ 
วิธีการ 

 1. วางแผน ออกแบบ การจัดการเรียนรู  การจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพดาน

รูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และดานพฤติกรรม  โดยอธิบายความหมายของ  จินตนาการ คือ การสรางภาพ

ข้ึนในจิตใจ  โดยการระดมความคิดของผูเรียน 

 2. นําขอมูลศักยภาพดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และดานพฤติกรรม มาจินตนาการเห็น

คุณและนําผลการวิเคราะหศักยภาพของนักเรียนมาสรางภาพของความคิด 

เชน ศักยภาพดานรูปลักษณ เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยม มีคุณอยางไร 
      ศักยภาพดานคุณสมบัติ เรื่องการกัดกรอน มีคุณอยางไร 
      ศักยภาพดานพฤติกรรม เรื่องการแตกของฝก  การรวงของเมล็ด  มีคุณอยางไร 
 

ผลการจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ 
 -อุปกรณแยกเปลือกและเนื้อของพืชผัก  
 -เชื่อมโยงกับอาชีพการแปรรูปกระเทียม 
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วิเคราะหศักยภาพดานคุณสมบัติ  และการวิเคราะหศักยภาพดานพฤติกรรม  โดยอธิบายความหมายของ

ศักยภาพ คือ เปนอํานาจแฝง คุณสมบัติ หรือภาวะท่ีแฝงอยูในสิ่งตางๆ อาจทําใหพัฒนาหรือใหปรากฏเปน

สิ่งท่ีประจักษได  

        2. นําขอมูลดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ  และดานพฤติกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลดานรูปลักษณ  ดานคุณสมบัติ  และดานพฤติกรรมของฟาทะลายโจรมาพิจารณาหาศักยภาพ  
  

ผลวิเคราะหศักยภาพ 
 -ม่ันคง 
 -กระจายเร็ว 
 

จินตนาการ 
วิธีการ 

 1. วางแผน ออกแบบ การจัดการเรียนรู  การจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพดาน

รูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และดานพฤติกรรม  โดยอธิบายความหมายของ  จินตนาการ คือ การสรางภาพ

ข้ึนในจิตใจ  โดยการระดมความคิดของผูเรียน 

 2. นําขอมูลศักยภาพดานรูปลักษณ ดานคุณสมบัติ และดานพฤติกรรม มาจินตนาการเห็น

คุณและนําผลการวิเคราะหศักยภาพของนักเรียนมาสรางภาพของความคิด 

เชน ศักยภาพดานรูปลักษณ เรื่องรูปทรงสี่เหลี่ยม มีคุณอยางไร 
      ศักยภาพดานคุณสมบัติ เรื่องการกัดกรอน มีคุณอยางไร 
      ศักยภาพดานพฤติกรรม เรื่องการแตกของฝก  การรวงของเมล็ด  มีคุณอยางไร 
 

ผลการจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพ 
 -อุปกรณแยกเปลือกและเนื้อของพืชผัก  
 -เชื่อมโยงกับอาชีพการแปรรูปกระเทียม 
 
 

 
สรรสราง  วิธีการ  นวตักรรม 
        ช่ือผลงาน เครื่องปอกเปลือกกระเทียมดวยแรงดันลม  เพ่ือสงเสริมกลุมแปรรูปพริกหมูบานหนองบง  
อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
 แนวคิด 
  นํามาทําเปนอุปกรณแยกเปลือกและเนื้อของพืชผัก โดยเชื่อมโยงกับอาชีพการแปรรูป
กระเทียม 
 แนวทาง 

  เครื่องปอกเปลือกกระเทียม 

 วิธีการ 

วัสดุ / อุปกรณท่ีใชในการทดลอง 

  1.  แผนสแตนเลส                                            จํานวน     1   แผน 

2.  ปมลม                                                       จํานวน    1   เครื่อง 

3.  นาฬิกาจับเวลา                                           จํานวน    1   เครื่อง    

4.  สายลมเดี่ยว 1 / 4 นิ้ว                                  จํานวน    3    เมตร 

  5.  คอปเปอรเสียบสายลม                                  จํานวน   1     ตวั      

6.  ตาชั่งดิจิตอล                                              จํานวน   1     เครื่อง 

ข้ันตอนการทดลอง 

   ตอนท่ี 1 ศึกษาแรงดันท่ีเหมาะสมในการปอกเปลือกกระเทียมดวยแรงดันลม 

  1.  เตรยีมกลุมตัวอยางกระเทียมแยกไวเปนชุดๆละ 100 กรัม 

  2.  ทดลองเปรียบเทียบเรงดันลมท่ีใชในการปอกเปลือกกระเทียม โดยใหน้ําหนักจํานวน 100 กรัมและใช

เวลาคงท่ี 10 วินาที จากนั้นปรบัแรงดันลมมาท่ีระดับ 0.2 บาร ทดลองจํานวน 3 ครั้งแลวบันทึกผลการทดลอง

จากนั้นเพ่ิมน้ําหนักกระเทียมเปน 200 กรัม และ 300 กรัม ตามลําดับ 

  3.  ทําซํ้าในข้ันตอน ท่ี 2 เพียงเปลี่ยนแรงดันลมเปน 0.4,0.6,0 และ 0.8 ตามลําดับ แลวบันทึงผลการ

ทดลอง ตอนท่ี 2  ศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการปอกเปลือกกระเทียมดวยเครื่องปอกเปลือกกระเทียมดวยแรงดันลม 

  4.  เตรยีมกลุมตัวอยางกระเทียมแยกไวเปนชุดๆละ 100 กรัม 

  5.  ทดลองเปรียบเทียบการปอกเปลือกกระเทียม โดยโดยใหน้ําหนักกระเทียม จํานวน 100 กรมั และความ

ดันคงท่ี 0.6 บาร ซ่ึงใชเวลา 10 วินาที ทดลองจํานวน 3 ครั้ง แลวบันทึกผลการทดลอง จากนั้นเพ่ิมน้ําหนัก

กระเทียมเปน 200 กรัม 300 กรัมและ 400 กรัม ตามลําดับ 

  6.  ทําซํ้าในข้ันตอนท่ี 2 เพียงเปลี่ยนแปลงเวลาเปน 20 วินาที และ 30 วินาที ตามลําดับแลวบันทึกผล

การทดลอง 
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ภาพ แผนภาพ ตาราง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 1. จากการทดลองสรุปไดวาเครื่องปอกเปลือกกระเทียมพรอมสับดวยแรงดันลม  สามารถ

ประดิษฐข้ึนจากวัสดุท่ีมีความสามารถในการปองกันสนิม  หาไดงายในทองตลาดมีประสิทธิภาพในการปอก

เปลือกกระเทียม 2. จากการทดลองหาเวลาท่ีเหมาะสมในการปอกเปลือกกระเทียมโดยใชเครื่องปอกเปลือก

กระเทียมและสับกระเทียมดวยแรงดันลม   ดวยแรงดันลมเทากัน มวลกระเทียม 100  กรัมเทากัน  โดยใช

เวลาตางกัน คือ 30,60 และ 90 วินาที  พบวา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือ 90 วินาที สามารถปอกเปลือก

กระเทียมและเนื้อกระเทียมใหหลุดออกจากกันโดยเฉลี่ย   96%  
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ภาพ แผนภาพ ตาราง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 1. จากการทดลองสรุปไดวาเครื่องปอกเปลือกกระเทียมพรอมสับดวยแรงดันลม  สามารถ

ประดิษฐข้ึนจากวัสดุท่ีมีความสามารถในการปองกันสนิม  หาไดงายในทองตลาดมีประสิทธิภาพในการปอก

เปลือกกระเทียม 2. จากการทดลองหาเวลาท่ีเหมาะสมในการปอกเปลือกกระเทียมโดยใชเครื่องปอกเปลือก

กระเทียมและสับกระเทียมดวยแรงดันลม   ดวยแรงดันลมเทากัน มวลกระเทียม 100  กรัมเทากัน  โดยใช

เวลาตางกัน คือ 30,60 และ 90 วินาที  พบวา ระยะเวลาท่ีเหมาะสมคือ 90 วินาที สามารถปอกเปลือก

กระเทียมและเนื้อกระเทียมใหหลุดออกจากกันโดยเฉลี่ย   96%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปประโยชนแทแกมหาชน 
 ความสําเร็จของนวัตกรรม                                                                   
  1.ขจัดความขาดแคลนทางกาย 
   - ลดเวลาในการปอกกระเทียม 
   - สะดวกตอการปอกเปลือกกระเทียม 
  2.บํารุงจิตใหเบิกบาน  
    - ลดกลิ่นฉุนติดมือ 
   - ปอกเปลือกกระเทียมไดอยางรวดเร็ว  ชวยสนองความตองการเปนอยางดี 
  3.สืบเนื่องยาวนานไมรูจบ 
   - สามารถพัฒนาตอยอดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยสามารถปอกและสับ
กระเทียม ซ่ึงถือวาพัฒนาตอยอดสูนวัตกรรมใหม 
  4.มหาชนคนสวนใหญ 
       ในชีวิตประจําวัน กระเทียมถือวาเปนวัตถุดิบท่ีจําเปนในการประกอบอาหารเปนอยางมาก  
และมีประโยชนดานสมุนไพร  โดยกระเทียมมีคุณสมบัติในการเพ่ิมการบีบตัวของลําไส  และเพ่ิมน้ํายอย  
ดังนั้นเครื่องปอกกระเทียมจึงจําเปนในอนาคตเพราะสามารถทําประโยชนใหคนสวนใหญได         
 
                                                                                    

เอกสารอางอิง 

ชวง  ทมทิตชงค และคณะ .หลักการทํางานของปมลม . กรุงเทพฯ:ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จํากัด,๒๕๓๗. 

ณสรรค   ผลโภค . กลศาสตรของไหล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๔๒. 

พิเศษ  ตูกลาง . เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟสิกส๑ . นครราชสีมา . คณะวิทยาศาสตรและ       

  เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,๒๕๔๙. 

อดิชาติ  บวนกียาพันธุ . ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกระเทียม . กรุงเทพฯ . ภูมิบัณฑิต,๒๕๔๒. 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

ช่ือผลงาน  แบบจําลองเน้ือเย่ือพืชจากเปลือกหุมฝกคงหวาน (ขาวโพด) 

ผูนําเสนอ 

 1. นางสาวกันยารัตน  ชัยรัตน   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 2. นางสาวเกศราภรณ  ทองเพ่ิม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 3. นางสาวนฤมล  ราหมาน   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 4. นางสาววาสนา  ชูแกว   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 5. นางสาวหทัยา  หมุนแทน   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 6. นางสาวมาติกา  มะสนุ ี   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 7. นางสาวพุทธพร  สุทธนินท   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  
ตําบลนาโยงเหนือ  อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565   
 

ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

ช่ือผลงาน  แบบจําลองเน้ือเย่ือพืชจากเปลือกหุมฝกคงหวาน (ขาวโพด) 

ผูนําเสนอ 

 1. นางสาวกันยารัตน  ชัยรัตน   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 2. นางสาวเกศราภรณ  ทองเพ่ิม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 3. นางสาวนฤมล  ราหมาน   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 4. นางสาววาสนา  ชูแกว   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 5. นางสาวหทัยา  หมุนแทน   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
 6. นางสาวมาติกา  มะสนุ ี   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 7. นางสาวพุทธพร  สุทธนินท   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  
ตําบลนาโยงเหนือ  อําเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565   
 

ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

แบบจําลองเน้ือเย่ือพืชจากเปลือกหุมฝกคงหวาน (ขาวโพด) 

กันยารัตน  ชัยรัตน,เกศราภรณ  ทองเพ่ิม,นฤมล  ราหมาน,วาสนา ชูแกว,หัทยา  หมุนแทน,  

มาติกา  มะสุนี, พุทธพร  สุทธินนท 
 

   1 โรงเรียนสวัสดิร์ัตนาภิมุข ตําบลนาโยงเหนือ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170 
 

บทนํา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี

พระราชดําริบางประการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืชวา  

"การสอนและ อบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้นควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็น

ความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอน

การอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิด

ความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว " 

พระองคทานทรงใหความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกรักทรัพยากรใหเกิดข้ึนแกเยาวชน ทรง
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ความรูความเขาใจเก่ียวกับเนื้อเยื่อพืชไดดียิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค  

1. เพ่ือศึกษารูปลักษณของเปลือกหุมฝกคงหวานท่ีมีผลตอความยีดหยุน 

2. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติความยืดหยุนของเปลือกคงหวาน  

3. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติการติดสีของเปลือกคงหวาน  

4. เพ่ือพัฒนาแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกหุมฝกคงหวาน ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับเนื้อเยื่อพืช

ท่ีเห็นสองดูดวยกลองจุลทรรศนมากท่ีสุด 

ขอบเขตการศึกษา 

1. พืชตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ คงหวาน (Zea mays L.)  

2. ศึกษาดานรูปลักษณของพืชศึกษา คือ เนื้อของเปลือกหุมฝกคงหวาน ท้ังลักษณะภายนอกและ

ลักษณะภายใน กําหนดตัวแปรตนคือ ชวงอายุของฝกคงหวาน ตัวแปรตามคือ ลักษณะภายนอก

และลักษณะภายในของเปลือกหุมฝก   

3. ศึกษาดานคุณสมบัติของพืชศึกษา คือ ความยีดหยุนของเปลือกหุมฝก พิจารณาจากความเครียด

ตามยาวของวัตถุ ดวยการวัดระยะยีดเม่ือมีแรงมากระทําตอวัตถุในแนวแกน X เทานั้น กําหนด

ตัวแปรตน คือ ชวงอายุของฝกคงหวาน ตัวแปรตามคือ  ระยะยีดของเปลือกหุมฝกตามแนว

ชวาง   

4. ศึกษาดานคุณสมบัติของพืชศึกษา คือ การติดสียอมของเปลือกหุมฝก พิจารณาจากความเขม

ของสี  กําหนดตัวแปรตน คือ ชวงอายุของฝกคงหวาน ตัวแปรตามคือ  การติดสียอมของเปลือก

หุมฝก  

5. ระยะเวลาท่ีศึกษา เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565  

  

ประโยชนท่ีจะไดรับ  

1. มีขอมูลดานรูปลักษณ เก่ียวกับเนื้อของเปลือกหุมฝกคงหวานในชวงอายุตางๆ  ท้ังลักษณะภายนอก 

และลักษณะภายใน ซ่ึงจะมีผลตอความยีดหยุนและการติดสีของเปลือกคงหวาน 

2. มีขอมูลคุณสมบัติของเปลือกหุมฝกคงหวานเก่ียวกับ ความยีดหยุนและการติดสียอม ท่ีสามารถนําไป

พัฒนาเปนแนวคิดในการสรรสรางนวัตกรรมท่ีเกิดประโยชนได 

3. มีแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกหุมฝกคงหวาน ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับเนื้อเยื่อจริงมากท่ีสุด 

  

ปจจัย (ทรัพยากร)  
เปลือกหุมฝกคงหวาน ท่ีเก็บจากฝกท่ีมีชวงอายุท่ีแตกตางกัน 4 ระยะ คือ ระยะฝกออน ระยะฝกโต

เต็มท่ี ระยะฝกแก และระยะฝกเหี่ยว  
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วิธีการ 
เรียนรู (ทรัพยากร)  

พิจารณาเลือกโครงสรางของพืชท่ีนาสนใจ โดยศึกษาโครงสรางสวนตางๆของคงหวาน ท้ัง ราก ลําตน ใบ 
ดอก ผล และเมล็ด เลือกโครงสรางท่ีนาสนใจ ศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต ดานคุณสมบัติ  โดยเลือกศึกษา 
เปลือกหุมฝกของคงหวาน ศึกษาดานรูปลักษณและคุณสมบัติของเปลือกหุมฝก ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การศึกษารูปลักษณ  เรื่อง เนื้อของเปลือกหุมฝก 
1. ศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต ดานรูปลักษณ  คือเนื้อของเปลือกหุมฝก ระยะโตเต็มท่ี  ดังนี้ 

1..1 เลือกตัวอยางเปลือกหุมฝก ชั้นท่ี 3 จํานวน 10 เปลือก จากคงหวาน 10 ฝก ท่ีเก็บจาก 10 ตน 
1.2 ศึกษาเนื้อเปลือกหุมฝกภายนอก โดยสังเกตผิวของเปลือกหุมฝก บันทึกลักษณะเนื้อสัมผัส 

สังเกตขนใตกลองจุลทรรศน พรอมท้ังนับจํานวนทอลําเลียงบนเปลือกหุมฝก   บันทึกผล 
1.3 ศึกษาเนื้อเปลือกหุมฝกภายใน ดวยวิธีการศึกษาเนื้อเยื่อพืช คือ ตัดชิ้นสวนเนื้อเยื่อเปลือกหุม

ฝกบริเวณตอนปลายซ่ีงมีความนิ่มมากท่ีสุด แชในน้ํา หยดสีซาฟรานินเพ่ือยอมสีเนื้อเยื่อท้ังไว 1-2 นาที ใช
พูกันแตะข้ินสวนเนื้อเยื่อวางบนกระจกสไลด หยดน้ําเพ่ือรักษาสภาพเซลล ปดตัวอยางดวยกระจกปดสไลด  
ใชกระดาษเยื่อซับน้ําใหแหง  นําสไลดไปศึกษาใตกลองจุลทรรศน บันทึกภาพ และบันทึกผลการศึกษาใน
ตารางบันทึกผล  

 1.4 สรุปและวิเคราะหผลการศึกษาเนื้อของเปลือกหุมฝกท่ีมีผลตอความยีดหยุนและการติดสี 
2. ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อของเปลือกหุมฝกแตละระยะ ไดแก ระยะฝกออน ระยะโตเต็มท่ีระยะฝกแก 

และระยะฝกเหี่ยว  โดย 
ระยะฝกออน  เปนระยะท่ีเก็บจากคงหวานท่ีมีอายุ 55 วัน  มีเปลือกหุมฝกสีเขียวออน บาง  มีกานชู 

เกสรเพศเมียสีเขียวออน ยี่นออกท่ีปลายฝก 
ระยะฝกโตเต็มท่ี  เปนระยะท่ีเก็บจากคงหวานท่ีมีอายุ  70 วัน  มีเปลือกหุมผลสีเขียวเขม เปลือก 

ชั้นนอกหนา กานชูเกสรเพศเมียสีน้ําตาล 
ระยะฝกแก เปนระยะท่ีเก็บจากคงหวานท่ีมีอายุ 75 วัน  เปลือกหุมผลสีเขียวเขมปนน้ําตาล กานชู

เกสรเพศมีสีน้ําตาลเขมถึงดํา 
ระยะฝกเห่ียว เปนระยะท่ีเก็บจากคงหวานท่ีมีอายุ 82 วัน  เปลือกหุมผลสีน้ําตาล กานชูเกสรเพศ

เมียสีดํา 
เปรียบเทียบเนื้อของเปลือกคงหวานแตละระยะ โดยทําการทดลองเชนเก่ียวกับการศึกษาในขอ 3  

บันทึกผลการศึกษา วิเคราะหลักษณะเนื้อของคงหวานแตละระยะ สรุปผลการศึกษา  
 

ตอนท่ี 2 การศึกษาคุณสมบัติ เรื่อง  ความยีดหยุนของเปลือกหุมฝก 
3. ศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต ดานคุณสมบัติ คือความยืดหยุนของเปลือกหุมฝก ระยะโตเต็มท่ี  ดังนี้ 

3..1 เลือกตัวอยางเปลือกหุมฝกจํานวน 10 เปลือก จากคงหวาน 10 ฝก ท่ีเก็บจาก 10 ตน 
3.2 ตัดเปลือกหุมฝกบริเวณตอนกลางซ่ีงมีขนาดกวางท่ีสุด เปนแถบตามแนวขวาง ขนาดกวาง 4 

เซนติเมตร ความยาวของแถบเทากับความกวางของเปลือกคง  
3.3 วัดความยาวของแถบเปลือกหุมฝก  บันทึกผลเปนความยาวกอนดึงยีด 
3.4 ใชเทปกาวติดตะขอของตาชั่งสปริงเขากับแถบเปลือกคงหวานดานชวา มีความกวางจากขอบ  

1.5 เซนติเมตร  
3.5 ใชมือซายกดขอบเปลือกคงหวานดานซายใหแนน มือขวาดึงตาชั่งสปริงไปดานขวาตามแนวแกน 

X ดวยแรง 4 นิวตัน วัดความยาวของเปลือกหุมผล บันทึกผลเปนความยาวขณะยึด 
3.6 ถอดตาชั่งสปริงออก วัดความยาวของเปลือกหุมฝก บันทึกผลเปนความยาวหลังยืด  
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3.7 คํานวณระยะยืดของเปลือกหุมฝก โดยนําความยาวขณะยืดลบดวยความยาวหลังยืด บันทึกผล 
3.8 คํานวณคาเฉลี่ยความยาวกอนดึงยีด ความยาวขณะดึงยืด ความยาวหลังดึงยืด และระยะยีด 

บันทึกผล  
3.9 คํานวณหาคาความเครียดตามยาว จากสูตร  
 

                ความเครียดตามยาว = (ความยาวหลงัยีด−ความยาวก่อนยีด)
ความยาวเก่อนยดี

  

 
3.9 วิเคราะหผลการทดลองและสรุปผล  

4. ศึกษาเปรียบเทียบความยืดหยุนของเปลือกคงหวานแตละระยะ ไดแก ระยะฝกออน ระยะโตเต็มท่ี
ระยะฝกแก และระยะฝกเหี่ยว  เปรียบเทียบความยีดหยุนของเปลือกคงหวานแตละระยะ โดยทําการทดลอง
เชนเก่ียวกับการศึกษาในขอ 3  บันทึกผลการศึกษา วิเคราะหความยีดหยุนของคงหวานแตละระยะ สรุปผล
การศึกษา  

ตอนท่ี 3 การศึกษาคุณสมบัติ เรื่อง  การติดสียอมของเปลือกหุมฝก 
5. ศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต ดานคุณสมบัติ  คือการติดสียอมของเปลือกหุมฝก ระยะโตเต็มท่ี  ดังนี้ 

5..1 เลือกตัวอยางเปลือกหุมฝก ชั้นท่ี 3 จํานวน 10 เปลือก จากคงหวาน 10 ฝก ท่ีเก็บจาก 10 ตน 
5.2  ยอมสีเปลือกหุมฝก โดยตมน้ํา 2 ลิตร เติมสียอมผาบาติกสีแดง .....กรัม และเกลือแกง 1 ชอน

โตะ ตมใหน้ําเดือด    
5.3 นําเปลือกคงหวานลงตมเปนเวลา 5 นาที  ตักข้ึนแชในน้ําเย็น  แลวสะเด็ดน้ํา นําไปผึ่งลมหรือ

ตากแดดออนๆ จนแหงสนิท สังเกตและเปรียบเทียบสีท่ีได บันทีกผล 
 5.4 สรุปและวิเคราะหผลการศึกษาการติดสีของเปลือกหุมฝก 

6. ศึกษาเปรียบเทียบการติดสีของเปลือกหุมฝกแตละระยะ ไดแก ระยะฝกออน ระยะโตเต็มท่ีระยะฝก
แก และระยะฝกเหี่ยว  โดยทําการทดลองเชนเก่ียวกับการศึกษาในขอ 5  บันทึกผลการศึกษา วิเคราะห
ลักษณะการติดสีของเปลือกหุมฝกแตละระยะ สรุปผลการศึกษา  
 
วิเคราะหศักยภาพ  

1. สืบคนขอมูลเก่ียวกับความหมายของศักยภาพ  และตัวอยางของศักยภาพของวัสดุตางๆ  
2. กําหนดศักยภาพท่ีไดคุณสมบัติ ความยึดหยุน  และเลือก 1 ศักยภาพ ท่ีสนใจ  
3. จินตนาการคุณของศักยภาพ  

จินตนาการ  
1. เลือกคุณของศักยภาพท่ีสนใจ ท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

 
สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)  

1. จากการจินตนาการคุณของศํกยภาพ เลือกคุณของศักยภาพท่ีสนใจ มาพัฒนาแนวคิดในการ 

สรรคสรางนวตักรรม  

2. เลือกแนวคิดท่ีสนใจ  กําหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม โดยเลือกแนวทางท่ีสามารถพัฒนา 

เปนนวัตกรรมท่ีแปลกใหม นาสนใจ สามารถนํามาใชประโยชนได กอใหเกิดประโยชนแท  คิดคนวิธีการท่ีทํา

ไดงาย สะดวก ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร สามารถสรางนวัตกรรมไดตรงตามความตองการ  
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3.7 คํานวณระยะยืดของเปลือกหุมฝก โดยนําความยาวขณะยืดลบดวยความยาวหลังยืด บันทึกผล 
3.8 คํานวณคาเฉลี่ยความยาวกอนดึงยีด ความยาวขณะดึงยืด ความยาวหลังดึงยืด และระยะยีด 

บันทึกผล  
3.9 คํานวณหาคาความเครียดตามยาว จากสูตร  
 

                ความเครียดตามยาว = (ความยาวหลงัยีด−ความยาวก่อนยีด)
ความยาวเก่อนยดี

  

 
3.9 วิเคราะหผลการทดลองและสรุปผล  

4. ศึกษาเปรียบเทียบความยืดหยุนของเปลือกคงหวานแตละระยะ ไดแก ระยะฝกออน ระยะโตเต็มท่ี
ระยะฝกแก และระยะฝกเหี่ยว  เปรียบเทียบความยีดหยุนของเปลือกคงหวานแตละระยะ โดยทําการทดลอง
เชนเก่ียวกับการศึกษาในขอ 3  บันทึกผลการศึกษา วิเคราะหความยีดหยุนของคงหวานแตละระยะ สรุปผล
การศึกษา  

ตอนท่ี 3 การศึกษาคุณสมบัติ เรื่อง  การติดสียอมของเปลือกหุมฝก 
5. ศึกษาธรรมชาติแหงชีวิต ดานคุณสมบัติ  คือการติดสียอมของเปลือกหุมฝก ระยะโตเต็มท่ี  ดังนี้ 

5..1 เลือกตัวอยางเปลือกหุมฝก ชั้นท่ี 3 จํานวน 10 เปลือก จากคงหวาน 10 ฝก ท่ีเก็บจาก 10 ตน 
5.2  ยอมสีเปลือกหุมฝก โดยตมน้ํา 2 ลิตร เติมสียอมผาบาติกสีแดง .....กรัม และเกลือแกง 1 ชอน

โตะ ตมใหน้ําเดือด    
5.3 นําเปลือกคงหวานลงตมเปนเวลา 5 นาที  ตักข้ึนแชในน้ําเย็น  แลวสะเด็ดน้ํา นําไปผึ่งลมหรือ

ตากแดดออนๆ จนแหงสนิท สังเกตและเปรียบเทียบสีท่ีได บันทีกผล 
 5.4 สรุปและวิเคราะหผลการศึกษาการติดสีของเปลือกหุมฝก 

6. ศึกษาเปรียบเทียบการติดสีของเปลือกหุมฝกแตละระยะ ไดแก ระยะฝกออน ระยะโตเต็มท่ีระยะฝก
แก และระยะฝกเหี่ยว  โดยทําการทดลองเชนเก่ียวกับการศึกษาในขอ 5  บันทึกผลการศึกษา วิเคราะห
ลักษณะการติดสีของเปลือกหุมฝกแตละระยะ สรุปผลการศึกษา  
 
วิเคราะหศักยภาพ  

1. สืบคนขอมูลเก่ียวกับความหมายของศักยภาพ  และตัวอยางของศักยภาพของวัสดุตางๆ  
2. กําหนดศักยภาพท่ีไดคุณสมบัติ ความยึดหยุน  และเลือก 1 ศักยภาพ ท่ีสนใจ  
3. จินตนาการคุณของศักยภาพ  

จินตนาการ  
1. เลือกคุณของศักยภาพท่ีสนใจ ท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

 
สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)  

1. จากการจินตนาการคุณของศํกยภาพ เลือกคุณของศักยภาพท่ีสนใจ มาพัฒนาแนวคิดในการ 

สรรคสรางนวตักรรม  

2. เลือกแนวคิดท่ีสนใจ  กําหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม โดยเลือกแนวทางท่ีสามารถพัฒนา 

เปนนวัตกรรมท่ีแปลกใหม นาสนใจ สามารถนํามาใชประโยชนได กอใหเกิดประโยชนแท  คิดคนวิธีการท่ีทํา

ไดงาย สะดวก ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร สามารถสรางนวัตกรรมไดตรงตามความตองการ  

ผลงาน นวัตกรรม                                                                                                   

ผลการเรียนรู (ทรัพยากร)  

 ความยีดหยุนชองเปลือกหุมผล ระยะโตเต็มท่ี มีความยาวเฉลี่ย 12.55 เซนติเมตร ขณะดึงยีดมีความ

ยาวเฉลี่ย 13.54 เซนติเมตร  คํานวณระยะยีด ไดคาเฉลี่ย 1.06  มีคาความเครียดตามยาว 0.09 และเม่ือวัด

ความยาวหลังดึงยีด มีคาเฉลี่ย 13.62 เซนติเมตร ซ่ึงใกลเคียงกับความยาวเฉลี่ยกอนดึงยีด แสดงวาเปลือกหุม

ฝกระยะโตเต็มท่ี มีคุณสมบัติความยีดหยุน  (ตารางท่ี 1) 

 เปรียบเทียบความยีดหยุนของเปลือกหุมผล ในชวงอายุตางๆ พบวา เปลือกหุมผลในระยะฝกออน มี

คาความเครียดตามยาวนอยท่ีสุด คือ 0.02   เปลือกหุมผลระยะฝกโตเต็มท่ีและฝกแก มีคาความเครียด

ตามยาวใกลเคียงกัน คือ 0.09 และ 0.08 ตามลําดับ และเปลือกหุมฝกระยะฝกเหี่ยว มีคาความเครียด

ตามยาวมากท่ีสุด คือ 1.13 แสดงวา เปลือกหุมฝกระยะผักเหี่ยวสามารถดึงยีดไดมากท่ีสุด แตเม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบความยาวหลังดึงยีดเปรียบเทียบกับความยาวกอนดึงยีด พบวา เปลือกหุมฝกระยะฝกเหี่ยวมีคา 

1.26 ซ่ึงมีคามากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาเปลือกหุมผลจากฝกระยะฝกเหี่ยว เม่ือยืดแลวคืนรูปไดนอยท่ีสุด 

(ตารางท่ี 2) 

ผลการวิเคราะหศักยภาพ  

 เปลือกหุมผลคงหวานมีความยีดหยุน  สามารถวิเคราะหศักยภาพของความยีดหยุน คือ มวนได  

เนื่องจากสามารถดีงใหยีดไดตามแนวขวางของเปลือก จัดใหมีรูปรางไดตามตองการ   

ผลการจินตนาการ  

 ศักยภาพการมวนได ของเปลือกหุมผล  มีคุณ คือ ทําใหเปลี่ยนแปลงรูปรางได หรือสามารถดัดใหมี

รูปรางตามตองการได  

ผลงาน นวัตกรรม อธิบาย แนวคิด วิธีการ ภาพประกอบ สรุปประโยชนจากนวัตกรรม       

 จากการจินตนาการคุณของศักยภาพ การมวนได ทําใหเปลี่ยนแปลงรูปรางได สามารถนํามาเปน

แนวทางในการสรางสรรคนวัตกรรม โดยมีแนวคิด คือ นําไปทําสื่อการเรียนรู  มีแนวทางคือ ทําแบบจําลอง

เนื้อเยื่อพืช เนื่องจากเนื้อเยื่อพืชไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตองศึกษาใตกลองจุลทรรศน ภาพท่ีเห็น

เปน 2 มิติ หากทําใหเปนแบบจําลอง 3 มิติ จะชวยเพ่ิมความรูความเขาใจไดมากข้ึน และสามารถศึกษาใช

เปนสื่อการสอนประกอบภาพถาย ในกรณีท่ีไมไดตัวอยางพืชสดหรือ วัสดุ อุปกรณในการทําสไลดศึกษา

เนื้อเยื่อพืชได  มีวิธีการจัดทํา ดังนี้ 

1. การเตรียมภาพตนแบบเนื้อเย่ือพืช  

1.1 ศึกษาเนื้อเยื่อราก ลําตน ใบ ของคงหวาน โดยนําสวนราก ลําตน และใบ มาตัดใหเปนแผนบาง 
เล็กๆ ตามแนวขวาง เพ่ือเตรียมสไลด  นําเนื้อเยื่อวางบนแผนสไลด  หยดน้ําใหทวมชิ้นเนื้อเยื่อ  แลวหยดสี
ยอมเนื้อเยื่อ คือ สีซาฟานิน  ปดเนื้อเยื่อดวยกระจกปดสไลด ซับน้ําสวนเกินออก เช็ดแผนสไลดใหแหง นําไป
สองดูใตกลองจุลทรรศน   
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1.2 เลือกเนื้อเยื่อ ราก ลําตน หรือใบ ท่ีเห็นชัดเจน  ถายภาพเนื้อเยื่อ   
1.3 พิมพภาพเนื้อเยื่อขนาดขยาย 160 เทา  นําภาพวางบนกระดาษชานออย ขนาด 50 x 70  

เซนติเมตร โดยวางกระดาษคารบอนใตภาพ  
1.4 วาดเสนตามขอบเชตของเซลลในเนื้อเยื่อจนครบทุกเซลล ไดภาพเนื้อเยื่อตนแบบ 
2. การเตรียมเปลือกหุมผลคงหวาน 
2.1 เตรียมเปลือกหุมผลคงหวานท่ีไดจากระยะโตเต็มท่ี  ระยะแก และระยะเหี่ยว แกะเปลือกแตละ 

ชั้น ใหแยกจากกัน ยอมสี โดยใชสียอมผาบาติกตมในน้ําเดือด ผสมเกลือเล็กนอย เพ่ือใหติดสีไดดียิ่งข้ึน  ยอม
สีเขียวและสีแดงซ่ึงมีเฉดสีตางกัน เพ่ือใหไดสีท่ีใกลเคียงกับสีเนื้อเยื่อท่ีเห็นใตกลองจุลทรรศนมากท่ีสุด  ตม
เปลือกหุมผล 10 นาที ยกข้ึนใหสะเด็ดน้ํา นําไปผึ่งลมและตากแดดใหแหงสนิท 

2.2 แผเปลือกหุมผลใหเปนแผนแบน ตัดตามแนวขวางเปนแถบกวาง 0.7 เซนติเมตร  
3. การทําแบบจําลองเนื้อเย่ือพืช  
3.1 โดยติดกระดาษเยื่อกาวทับบนภาพราง นําเปลือกหุมผลคงหวานท่ีตัดเปนแถบแลว ติดบนภาพ 

รางตนแบบตามขอบเขตของเซลล โดยเลือกสีเปลือกหุมผลใหใกลเคียงกับสีท่ีสังเกตไดจากกลองจุลทรรศน
มากท่ีสุด ใชไมจิ้มฟน และปากคีบจัดรูปรางของเปลือกใหตรงกับชอบเขตของเซลล หยอกกาวรอนเพ่ือยึด
เปลือกหุมผลใหติดแนน   

3.2 ลงรายละเอียดชนิดเของเซลลและเนื้อเยื่อ  ไดแบบจําลองท่ีเสร็จเรียบรอย  
4. นําแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกคงหวานใชเปนสื่อประกอบการเรียนเรื่องเนื้อเยื่อพืช โดย 

อธิบายใหเพ่ือนท่ียังไมคอยเขาใจและไมถนัดเตรียมสไลดดวยตนเอง  สอบถามความเขาใจจากเพ่ือน และ
ความพึงพอใจตอการเรียนรูเรื่องเนื้อเยื่อพืชดวยแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกคงหวาน 
ตารางท่ี 1 แสดงระยะยีดและความเครียดตามยาวของเปลือกหุมฝกคงหวาน ระยะโตเต็มท่ี 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยางท่ี ความยาวของเปลือกฝก ระยะยีด ความเครียดตามยาว 
กอนดึงยีด ขณะดีงยีด หลังดึงยีด 

1 13.4 14.2 14 0.8 0.06 
2 12.4 13.7 13.6 1.3 0.10 
3 13 14.2 14 1.2 0.09 
4 12.3 13.4 13.2 1.1 0.09 
5 10.7 11.8 11.7 1.1 0.10 
6 12.8 13.7 13.5 0.9 0.07 
7 12.1 13.3 13.1 1.2 0.10 
8 13.4 14.5 14.3 1.1 0.08 
9 12 13.1 12.9 1.1 0.09 

10 13.4 14.2 13.9 0.8 0.06 
คาเฉล่ีย 12.55 13.54 13.42 1.06 0.09 
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1.2 เลือกเนื้อเยื่อ ราก ลําตน หรือใบ ท่ีเห็นชัดเจน  ถายภาพเนื้อเยื่อ   
1.3 พิมพภาพเนื้อเยื่อขนาดขยาย 160 เทา  นําภาพวางบนกระดาษชานออย ขนาด 50 x 70  

เซนติเมตร โดยวางกระดาษคารบอนใตภาพ  
1.4 วาดเสนตามขอบเชตของเซลลในเนื้อเยื่อจนครบทุกเซลล ไดภาพเนื้อเยื่อตนแบบ 
2. การเตรียมเปลือกหุมผลคงหวาน 
2.1 เตรียมเปลือกหุมผลคงหวานท่ีไดจากระยะโตเต็มท่ี  ระยะแก และระยะเหี่ยว แกะเปลือกแตละ 

ชั้น ใหแยกจากกัน ยอมสี โดยใชสียอมผาบาติกตมในน้ําเดือด ผสมเกลือเล็กนอย เพ่ือใหติดสีไดดียิ่งข้ึน  ยอม
สีเขียวและสีแดงซ่ึงมีเฉดสีตางกัน เพ่ือใหไดสีท่ีใกลเคียงกับสีเนื้อเยื่อท่ีเห็นใตกลองจุลทรรศนมากท่ีสุด  ตม
เปลือกหุมผล 10 นาที ยกข้ึนใหสะเด็ดน้ํา นําไปผึ่งลมและตากแดดใหแหงสนิท 

2.2 แผเปลือกหุมผลใหเปนแผนแบน ตัดตามแนวขวางเปนแถบกวาง 0.7 เซนติเมตร  
3. การทําแบบจําลองเนื้อเย่ือพืช  
3.1 โดยติดกระดาษเยื่อกาวทับบนภาพราง นําเปลือกหุมผลคงหวานท่ีตัดเปนแถบแลว ติดบนภาพ 

รางตนแบบตามขอบเขตของเซลล โดยเลือกสีเปลือกหุมผลใหใกลเคียงกับสีท่ีสังเกตไดจากกลองจุลทรรศน
มากท่ีสุด ใชไมจิ้มฟน และปากคีบจัดรูปรางของเปลือกใหตรงกับชอบเขตของเซลล หยอกกาวรอนเพ่ือยึด
เปลือกหุมผลใหติดแนน   

3.2 ลงรายละเอียดชนิดเของเซลลและเนื้อเยื่อ  ไดแบบจําลองท่ีเสร็จเรียบรอย  
4. นําแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกคงหวานใชเปนสื่อประกอบการเรียนเรื่องเนื้อเยื่อพืช โดย 

อธิบายใหเพ่ือนท่ียังไมคอยเขาใจและไมถนัดเตรียมสไลดดวยตนเอง  สอบถามความเขาใจจากเพ่ือน และ
ความพึงพอใจตอการเรียนรูเรื่องเนื้อเยื่อพืชดวยแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกคงหวาน 
ตารางท่ี 1 แสดงระยะยีดและความเครียดตามยาวของเปลือกหุมฝกคงหวาน ระยะโตเต็มท่ี 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยางท่ี ความยาวของเปลือกฝก ระยะยีด ความเครียดตามยาว 
กอนดึงยีด ขณะดีงยีด หลังดึงยีด 

1 13.4 14.2 14 0.8 0.06 
2 12.4 13.7 13.6 1.3 0.10 
3 13 14.2 14 1.2 0.09 
4 12.3 13.4 13.2 1.1 0.09 
5 10.7 11.8 11.7 1.1 0.10 
6 12.8 13.7 13.5 0.9 0.07 
7 12.1 13.3 13.1 1.2 0.10 
8 13.4 14.5 14.3 1.1 0.08 
9 12 13.1 12.9 1.1 0.09 

10 13.4 14.2 13.9 0.8 0.06 
คาเฉล่ีย 12.55 13.54 13.42 1.06 0.09 

ตารางท่ี 2 แสดงระยะยีดและความเครียดตามยาวของเปลือกหุมฝกคงหวานชวงอายุตางๆ  
 

ชวงอาย ุ
ตัวอยาง

ท่ี 

ความยาวของเปลอืกฝก 
ระยะยีด 

ความเครยีด
ตามยาว 

ความตางของระยะ
กอนดึงยีดกับหลัง

ดึงยีด 
กอนดึงยีด ขณะดีงยีด หลังดึงยีด 

ระยะฝกออน 1 5.4 5.50 5.5 0.1 0.02 0.1 
2 6.6 6.70 6.7 0.1 0.02 0.1 
3 7.7 7.90 7.8 0.2 0.03 0.1 
4 4.8 4.90 4.8 0.1 0.02 0 
5 7.2 7.40 7.3 0.2 0.03 0.1 
6 8.4 8.70 8.6 0.3 0.04 0.2 
7 7.5 7.70 7.6 0.2 0.03 0.1 
8 6.8 7.00 6.9 0.2 0.03 0.1 
9 5.8 6.00 5.9 0.2 0.03 0.1 

10 7.3 7.40 7.4 0.1 0.01 0.1 
คาเฉล่ีย 6.75 6.87 6.85 0.17 0.02 0.1 

ระยะฝกโต
เต็มท่ี 

1 13.4 14.20 14 0.8 0.06 0.6 
2 12.4 13.70 13.6 1.3 0.10 1.2 
3 13 14.20 14 1.2 0.09 1 
4 12.3 13.40 13.2 1.1 0.09 0.9 
5 10.7 11.80 11.7 1.1 0.10 1 
6 12.8 13.70 13.5 0.9 0.07 0.7 
7 12.1 13.30 13.1 1.2 0.10 1 
8 13.4 14.50 14.3 1.1 0.08 0.9 
9 12 13.10 12.9 1.1 0.09 0.9 

10 13.4 14.20 13.9 0.8 0.06 0.5 
คาเฉล่ีย 12.55 13.54 13.42 1.06 0.09 0.87 
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ตารางท่ี 2 แสดงระยะยีดและความเครียดตามยาวของเปลือกหุมฝกคงหวานชวงอายุตางๆ (ตอ) 
 

ชวงอายุ 
ตัวอยาง

ท่ี 

ความยาวของเปลอืกฝก 
ระยะยีด 

ความเครยีด
ตามยาว 

ความตางของระยะ
กอนดึงยีดกับหลัง

ดึงยีด 
กอนดึงยีด ขณะดีงยดี หลังดึงยีด 

ระยะฝกแก 1 19.6 20.90 20.7 1.3 0.07 1.1 
2 17.2 17.90 17.8 0.7 0.04 0.6 
3 13.8 14.90 14.6 1.1 0.08 0.8 
4 19.4 20.10 19.7 0.7 0.04 0.3 
5 15.5 16.90 16.7 1.4 0.09 1.2 
6 13.5 14.50 14.4 1 0.07 0.9 
7 13.5 14.90 14.8 1.4 0.10 1.3 
8 14.7 15.80 15.7 1.1 0.07 1 
9 15.2 16.60 16.5 1.4 0.09 1.3 

10 13.2 14.70 14.6 1.5 0.11 1.4 
คาเฉลี่ย 15.56 16.94 16.55 1.16 0.08 0.99 

ระยะฝกเหี่ยว 1 9.7 10.80 10.7 1.1 0.11 1 
2 11 13.00 12.8 2 0.18 1.8 
3 7.8 8.20 8.1 0.4 0.05 0.3 
4 10.2 11.60 11.5 1.4 0.14 1.3 
5 9.7 10.30 10.3 0.6 0.06 0.6 
6 8.2 9.50 9.5 1.3 0.16 1.3 
7 10.7 13.60 13.5 2.9 0.27 2.8 
8 10.8 11.80 11.7 1 0.09 0.9 
9 12 13.20 13.1 1.2 0.10 1.1 

10 10 11.50 11.4 1.5 0.15 1.4 
คาเฉลี่ย 10.01 11.33 11.26 1.34 0.13 1.25 
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ตารางท่ี 2 แสดงระยะยีดและความเครียดตามยาวของเปลือกหุมฝกคงหวานชวงอายุตางๆ (ตอ) 
 

ชวงอายุ 
ตัวอยาง

ท่ี 

ความยาวของเปลอืกฝก 
ระยะยีด 

ความเครยีด
ตามยาว 

ความตางของระยะ
กอนดึงยีดกับหลัง

ดึงยีด 
กอนดึงยีด ขณะดีงยดี หลังดึงยีด 

ระยะฝกแก 1 19.6 20.90 20.7 1.3 0.07 1.1 
2 17.2 17.90 17.8 0.7 0.04 0.6 
3 13.8 14.90 14.6 1.1 0.08 0.8 
4 19.4 20.10 19.7 0.7 0.04 0.3 
5 15.5 16.90 16.7 1.4 0.09 1.2 
6 13.5 14.50 14.4 1 0.07 0.9 
7 13.5 14.90 14.8 1.4 0.10 1.3 
8 14.7 15.80 15.7 1.1 0.07 1 
9 15.2 16.60 16.5 1.4 0.09 1.3 

10 13.2 14.70 14.6 1.5 0.11 1.4 
คาเฉลี่ย 15.56 16.94 16.55 1.16 0.08 0.99 

ระยะฝกเหี่ยว 1 9.7 10.80 10.7 1.1 0.11 1 
2 11 13.00 12.8 2 0.18 1.8 
3 7.8 8.20 8.1 0.4 0.05 0.3 
4 10.2 11.60 11.5 1.4 0.14 1.3 
5 9.7 10.30 10.3 0.6 0.06 0.6 
6 8.2 9.50 9.5 1.3 0.16 1.3 
7 10.7 13.60 13.5 2.9 0.27 2.8 
8 10.8 11.80 11.7 1 0.09 0.9 
9 12 13.20 13.1 1.2 0.10 1.1 

10 10 11.50 11.4 1.5 0.15 1.4 
คาเฉลี่ย 10.01 11.33 11.26 1.34 0.13 1.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยชนจากนวัตกรรม 
 แบบจําลองเนื้อเยื่อพืขจากเปลือกหุมฝกคงหวาน ท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนรูเรื่อง 
เนื้อเยื่อพืชในรายวิชาชีววิทยา 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ซ่ึงมีประโยชน ดังนี้ 

1. เปนสื่อการเรียนรูเนื้อเยื่อพืชท่ีเปน 3 มิติ สามารถจับตองได จึงเขาใจไดงายข้ึน สามารถใชเปน
สื่ออธิบายใหเพ่ือนเกิดความเขาใจได 

2. เปนสื่อการเรียนรูท่ีสามารถนํามาใชศึกษาเนื้อเยื่อพืชไดตลอดเวลา ไมตองจัดเตรียมสไลด ซ่ึงมี
ข้ันตอนและวิธีการท่ีคอนขางยาก  

3. เปนสื่อการเรียนรูท่ีใชทรัพยากรคุมคา หาไดงายในทองถ่ิน ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด 
4. คุณครูสามารถนําไปเปนสื่อการสอนใหกับรุนนองได  ชวยแกปญหาการเรียนรูเนื้อเยื่อพืชท่ีมี

ขอจํากัดท่ีมีกลองจุลทรรศนหรือวัสดุ อุปกรณการเตรียมสไลดไมเพียงพอ 
 
 

สรุปผล   

จากการศึกษาธรรมชาติแหงชีวิตของเปลือกหุมฝกคงหวาน  พบวามีคุณสมบัติยืดหยุน  ทําใหมี

ศักยภาพ คือ มวนได  มีคุณคือ ทําใหเปลี่ยนแปลงรูปรางได จึงเกิดแนวคิดนํามาใชทําสื่อการเรียนรู ซ่ึงกําหนด

แนวทาง เปนการทําแบบจําลองเนื้อเยื่อพืช  โดยการนําเปลือกหุมฝกคงหวานมายอมสีแดงและสีเขียวใหมีเฉด

สีท่ีใกลเคียงกับสีของตัวอยางเนื้อเยื่อ ตัดเปนแถบตามแนวขวาง กวาง 0.7 เซนติเมตร รางแบบเนื้อเยื่อพืชบน

กระดาษชานออย ขนาด 50 x 70 เซนติเมตร โดยถายภาพเนื้อเยื่อท่ีสังเกตใตกลองจุลทรรศน พิมพขนาด

ขยาย 160 เทา คัดลอกภาพโดยวางทับบนกระดาษคารบอน ลากเสนตามขอบเขตของเซลลท้ังภาพ นําแถบ

เปลือกหุมผลท่ีตัดไวมาติดบนภาพรางใหมีรูปรางตามขอบเขตของเซลล ลงรายละเอียดชนิดของเนื้อเยื่อ ได

เปนแบบจําลองเนื้อเยื่อพืชจากเปลือกคงหวาน ซ่ึงสามารถนํามาเปนสื่อการเรียนรูเนื้อเยื่อพืช ทําเกิดความรู

ความเขาใจเรื่องเนื้อเยื่อมากข้ึน นักเรียนสามารถทบทวนลักษณะของเนื้อเยื่อพืชได คุณครูนําไปใชเปนสื่อการ

สอนได นับเปนการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดเปนประโยชนแทแกมหาชน 

 

เอกสารอางอิง   
http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/labphysics1/modulus/propertie.htm 

http://physics.flas.kps.ku.ac.th/patra/lesson5.pdf (กลศ 

สุชาติ สุภาพ ฟสกิส ม. ปลาย  
http://elearning.psru.ac.th/courses/6/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8
%B5%E0%B9%88%206_1.pdf 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

ช่ือผลงาน สารสกัดปองกันแมลงศัตรูพืชจากเปลือกลําตนโกงกางใบเล็ก  

ผูนําเสนอ 

1. นางสาว ขวัญจิรา ผลฟูตระกลู  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
2. นางสาว น้ําฝน จันทรเพ็ญ   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 3. นางสาว ณัฏฐพิชาชัยทวีทรัพย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 4. นางสาว ศุภิสรา กองทรัพยเจริญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
  
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565 

 

ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

ช่ือผลงาน สารสกัดปองกันแมลงศัตรูพืชจากเปลือกลําตนโกงกางใบเล็ก  

ผูนําเสนอ 

1. นางสาว ขวัญจิรา ผลฟูตระกลู  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
2. นางสาว น้ําฝน จันทรเพ็ญ   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 3. นางสาว ณัฏฐพิชาชัยทวีทรัพย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 4. นางสาว ศุภิสรา กองทรัพยเจริญ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
  
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเกต็ 

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน 2565 

 

ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

สารสกัดปองกันแมลงศัตรูพืชจากเปลือกลําตนโกงกางใบเล็ก  

ขวัญจิรา ผลฟูตระกูล,น้ําฝน จันทรเพ็ญ,ชาลิสา ชัยทวีทรัพย,ศุภิสรา กองทรัพยเจริญ  
 

1 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภเูก็ตในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ตําบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 

 

บทนํา 

“การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผนดิน” พระราโชวาทพระราชทานในการประชุมประจําป
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ในเนื้อท่ี 70 ไร มีเอกลักษณ
เปนพ้ืนท่ีปาโกงกางหรือปาพังกาในภาษาถ่ินภูเก็ตเปน สวนใหญพบโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
ในธรรมชาติจะเปนแนวปองกันคลื่นท่ีอยูอาศัย และอนุบาลของสัตวน้ํา สรางความสมดุลใหระบบนิเวศริม
ชายฝง จากการศึกษาศักยภาพโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) พบวา โกงกางใบเล็ก R. apiculata 
สามารถขับไลแมลงได เนื่องจากมีสารฟนอล สารซาโปนิน และแทนนินท่ีมีความเปนพิษของตอแมลง หนอน 
หอยทาก และปลา สารสกัดจากโกงกางใบเล็ก R. apiculata จึงสามารถนํามาทําผลิตภัณฑยาฆาแมลงจาก
ธรรมชาติได ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชวยลดการพ่ึงพาสารเคมีปราบศัตรูพืชและเปนการสรางคุณคา 
นอกจากนี้สามารถประยุกตการนําโกงกางใบเล็กไปใชประโยชนดานตางๆ ปลูกจัดสวน ในพ้ืนท่ีดินมีน้ําขัง นํา
ลวดลายดอกมาออกแบบ สกัดสีจากเปลือกมายอมผา การสกัดจากเปลือกตนโกงกางโดยการตํามาเปน
สวนประกอบในวาสลีนผสมพาราฟนในปริมาณท่ีเทากันสามารถชวยสมานแผลเปนอาหาร เชน ใบออน
โกงกางใบเล็กชุบแปงทอด (ใบโกงกางมีสารแทนนินควรใชใบออนในการปรุงเปนอาหารเทานั้น) การศึกษาคุณ
ของพืชใหปรากฎเดนชัดเปนการตนพบท่ีทําใหชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรอยางยั่งยืนตอไป 
ปจจัย (ทรัพยากร)  
ปจจัย เปลือกของโกงกางใบเล็ก  

วิธีการ 
เรียนรู (ทรัพยากร) 

เรียนรู (ทรัพยากร)  
1. ศึกษาเรียนรู โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) วิเคราะหศักยภาพ 
2. หาตัวอยางวิจัยเก่ียวกับการใสสารสกัดจากธรรมชาติและการใชสารจากเปลือกโกงกางใบเล็ก  
3. สืบหาขอมูลเก่ียวกับพืชผักท่ีจะนํามาใชในการทดลอง (ผักกาดเขียวกวางตุง) 
4. ออกแบบการทดลอง ในการนําสารสกัดจากเปลือกโกงกางใบเล็กมาใชเปนสารกําจัดศัตรูพืชของ

ผักกาดเขียวกวางตุง คือ การยับยั้งแมลงและศัตรูพืชของสารสกัดจากเปลือกโกงกางใบเล็ก (Rhizophora 
apiculata) 

6. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับแมลงท่ีพบในการทดลอง 
7. ทําการทดลอง, บันทึกผลการทดลอง, ประมวลผลทางสถิต ิ
8. สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
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วิเคราะหศักยภาพ  

ดานคุณสมบัติ สวนท่ีศึกษา เปลือกลําตน  คุณสมบัติ  เม่ือทุบใหสารสีน้ําตาลออกมาจากเปลือก 
ศักยภาพ ติดสีบนผา มีรสฝาด  
จินตนาการ  
 ศักยภาพ  

1) ติดสี    ติดสีบนผาสีน้ําตาล 
2) รสฝาด สารสําคัญคือ แทนนิน ชวยสมานแผล แกทองรวง แกบิด ชวยฆาเชื้อโรค ยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย บํารุงธาตุ แกรอนใน เคลือบแผลในกระเพาะอาหาร   
สารแทนนนิ แมลงดูดกิน หรือกัดกิน จะทําใหแมลงเบื่ออาหาร ยอยยาก แลวคอยๆ หยุดกิน

ใบพืช  
 เลือกคุณของศักยภาพ  

รสฝาด   
แนวคิด  
1) สกัดสารปองกันแมลง  
2) ทํายารักษาอาการทองเสีย 

 เลือกแนวคิด  
สกัดสารปองกันแมลง 

 เลือกแนวทาง  
นําเปลือกมาสกัดดวยวิธีการหมัก 

สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ) 
 แนวคิด สกัดสารแทนนินปองกันแมลงศัตรูพืชได 

แนวทาง นําเปลือกมาสกัดดวยวิธีการหมัก 
วิธีการ ในการดําเนินงานการศึกษา ไดแบงการศึกษาเปน 2 สวนคือ  
1.การเรียนรูทางวิทยาศาสตรในการพิจารณาลักษณะทางกายภาพดานการติดสี ลักษณะพ้ืนผิวของ

เปลือกตนโกงกางใบเล็ก ทางเคมีคือการนําไปสกัดในตัวทําละลายชนิดตางๆ ผานกระบวนการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ(5E) โดยใชทฤษฎี เรื่อง สภาพข้ัวตามหลักการ like dissolve like คือตัวถูกละลายท่ีมีข้ัวจะละลาย
ในตัวทําละลายท่ีมีข้ัว เพราะแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลมีข้ัวเปนแรงไดโพล-ไดโพล (dipole - dipole) แตจะ
ไมละลายในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เรื่อง การสกัดสารจากเปลือกตน
โกงกางโดยวิเคราะหโครงสรางของสารท่ีพบในสารสกัดจากเปลือกตนโกงใบเล็ก คือ สารเซนโปนิน สารฟนอล
และสารแทนนิน โดยศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวพิสูจนทฤษฎีผานการทํากิจกรรม เรื่อง การละลาย
การสกัดสารจากเปลือกตนโกงกางในตัวทําละลายชนิดตางๆ แลวสรุปผลจากการนําขอมูลท่ีไดจากการ
ทดลองมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอในรูปของภาพวาด ซ่ึงผลการทดลองคือสารสกัดจากเปลือก
โกงกางใบเล็ก สามารถละลายไดดีท่ีสุดในเอทานอล และไมละลายในเฮกเซนท้ังนี้เนื่องจากสารสกัดจาก
เปลือกโกงกางใบเล็ก เปนสารประกอบอินทรียเปนสารกลุมไกลโคไซดท่ีมีสมบัติเปนแอมฟฟล (amphiphile) 
สามารถละลายไดท้ังในน้ําและในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว ซ่ึงตรงกับโครงสรางของเอทานอลซ่ึงมีท้ังสวนท่ีมีข้ัว
และไมมีข้ัวจึงละลายไดดีท่ีสุด จากนั้นนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนโดยการนําสารสกัดจากเปลือกตน
โกงกางใบเล็กมาทําเปนผลิตภัณฑปองกันศัตรูพืชปลอดสารพิษ   
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วิเคราะหศักยภาพ  

ดานคุณสมบัติ สวนท่ีศึกษา เปลือกลําตน  คุณสมบัติ  เม่ือทุบใหสารสีน้ําตาลออกมาจากเปลือก 
ศักยภาพ ติดสีบนผา มีรสฝาด  
จินตนาการ  
 ศักยภาพ  

1) ติดสี    ติดสีบนผาสีน้ําตาล 
2) รสฝาด สารสําคัญคือ แทนนิน ชวยสมานแผล แกทองรวง แกบิด ชวยฆาเชื้อโรค ยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย บํารุงธาตุ แกรอนใน เคลือบแผลในกระเพาะอาหาร   
สารแทนนิน แมลงดูดกิน หรือกัดกิน จะทําใหแมลงเบื่ออาหาร ยอยยาก แลวคอยๆ หยุดกิน

ใบพืช  
 เลือกคุณของศักยภาพ  

รสฝาด   
แนวคิด  
1) สกัดสารปองกันแมลง  
2) ทํายารักษาอาการทองเสีย 

 เลือกแนวคิด  
สกัดสารปองกันแมลง 

 เลือกแนวทาง  
นําเปลือกมาสกัดดวยวิธีการหมัก 

สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ) 
 แนวคิด สกัดสารแทนนินปองกันแมลงศัตรูพืชได 

แนวทาง นําเปลือกมาสกัดดวยวิธีการหมัก 
วิธีการ ในการดําเนินงานการศึกษา ไดแบงการศึกษาเปน 2 สวนคือ  
1.การเรียนรูทางวิทยาศาสตรในการพิจารณาลักษณะทางกายภาพดานการติดสี ลักษณะพ้ืนผิวของ

เปลือกตนโกงกางใบเล็ก ทางเคมีคือการนําไปสกัดในตัวทําละลายชนิดตางๆ ผานกระบวนการเรียนรูแบบ
สืบเสาะ(5E) โดยใชทฤษฎี เรื่อง สภาพข้ัวตามหลักการ like dissolve like คือตัวถูกละลายท่ีมีข้ัวจะละลาย
ในตัวทําละลายท่ีมีข้ัว เพราะแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลมีข้ัวเปนแรงไดโพล-ไดโพล (dipole - dipole) แตจะ
ไมละลายในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เรื่อง การสกัดสารจากเปลือกตน
โกงกางโดยวิเคราะหโครงสรางของสารท่ีพบในสารสกัดจากเปลือกตนโกงใบเล็ก คือ สารเซนโปนิน สารฟนอล
และสารแทนนิน โดยศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวพิสูจนทฤษฎีผานการทํากิจกรรม เรื่อง การละลาย
การสกัดสารจากเปลือกตนโกงกางในตัวทําละลายชนิดตางๆ แลวสรุปผลจากการนําขอมูลท่ีไดจากการ
ทดลองมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอในรูปของภาพวาด ซ่ึงผลการทดลองคือสารสกัดจากเปลือก
โกงกางใบเล็ก สามารถละลายไดดีท่ีสุดในเอทานอล และไมละลายในเฮกเซนท้ังนี้เนื่องจากสารสกัดจาก
เปลือกโกงกางใบเล็ก เปนสารประกอบอินทรียเปนสารกลุมไกลโคไซดท่ีมีสมบัติเปนแอมฟฟล (amphiphile) 
สามารถละลายไดท้ังในน้ําและในตัวทําละลายท่ีไมมีข้ัว ซ่ึงตรงกับโครงสรางของเอทานอลซ่ึงมีท้ังสวนท่ีมีข้ัว
และไมมีข้ัวจึงละลายไดดีท่ีสุด จากนั้นนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนโดยการนําสารสกัดจากเปลือกตน
โกงกางใบเล็กมาทําเปนผลิตภัณฑปองกันศัตรูพืชปลอดสารพิษ   

2. เรียนรูการทําสารปองกันศัตรูพืชปลอดสารพิษได ผานกระบวนการทําโครงงานซ่ึงมี 5 ลําดับการ
เรียนรู คือ  

1) เรียนรูการวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา โกงกางใบเล็ก R. apiculate บริเวณอาคาร
พุทธรักษา  

2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
3) สรรคสรางวิธีการ การเก็บตัวอยางสวนเปลือกตอนโคน ของโกงกางใบเล็ก R. apiculate จํานวน 

1 กิโลกรัม โดยวิธีการใชมีดขูดลอกเปลือกตอนโคน (เพ่ือไมใหตนโกงกางใบเล็กเสียหายมากเกินไป) เลือกขูด
เฉพาะสวนเปลือกตอนโคนท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 8 เซนติเมตรเปนตนไป การเตรียมสารสกัด นํามาลางทํา
ความสะอาดผึ่งลมใหแหง และนํามาอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง ตัวอยางแหงนํามาสกัด
ดวยวิธีการแชหมัก (maceration) อัตราสวนของการเตรียมสารสกัด ปริมาณตัวทําละลาย (มิลลิลิตร) 2 เทา
ของปริมาณตัวอยางแหง (กรัม) โดยใชตัวทําละลายเอทานอลเขมขน 95% ท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 1 สัปดาห
เขยาเปนครั้งคราว กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1  

4) กระบวนการสรางชิ้นงาน นําสารท่ีไดมาปรับความเขมขนสารละลายเอทานอลในน้ําความเขมขน 
75% ทําการทดสอบเริ่มจากแปลงสารสกัดโกงกางใบเล็กใหสารสกัด 10 มิลลิลิตรเม่ือผักอายุได 7 วัน 
เปรียบเทียบแปลงควบคุม บันทึกผลและดําเนินการเปนเวลา 21 วัน หากการปองกันแมลงศัตรูมากกวา 80% 
สามารถนําไปใชเปนสารสกัดปองกันแมลงได  

5) รายงานผล 
 

ผลงาน นวัตกรรม                                                                                                   

ผลการเรยีนรู (ทรพัยากร)         

 สารสกัดเปลือกรากตอนโคนโกงกางใบเล็ก R. apiculata สีน้ําตาลเขมท่ีความเขมขนสารละลาย

แอลกอฮอล 75%  

ผลการวิเคราะหศักยภาพ          

 สารสกัดเปลือกโกงกางใบเล็ก R. apiculata มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ขับไล และปองกันแมลง

มากกวา 80% โดยมีระยะเวลาปองกัน 7 วัน  

ผลการจินตนาการ           

 สารแทนนิน สารสกัดเปลือกโกงกางใบเล็กจึงสามารถปองปองกันแมลง สารท่ีสกัดจากเปลือกโกงกาง

ใบเล็ก (สารแทนนิน) จะออกฤทธิ์กับแมลงท้ังปากกัดและปากดูด สารแทนนินจะมีรสฝาดสําหรับแมลง เม่ือ

แมลงดูดกิน หรือกัดกินใบ จะทําใหแมลงหยุดกินใบพืช ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ท้ังยังชวยลดการพ่ึงพา

สารเคมีปราบ  
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แผนภาพ แสดงการเรียนรูศักยภาพโกงกางใบเล็ก 
 
 
 

 

 

 
 

            

1) เรียนรูการ
วิเคราะห

ศักยภาพของ
ปจจัยศึกษา 

2) ศึกษา
เอกสารและ
งานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 

3) สรรคสราง
วิธีการ 

4) กระบวนการ
สรางชิ้นงาน 

5) รายงาน
ผลงาน

ประโยชนแทแก
มหาชน
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         ภาพท่ี 1 ตัวอยางสารและสวนเปลือก          ภาพท่ี 2 ทดลองการละลายของสารสกัด          

ภาพท่ี 3 ผลิตภัณฑจากสารสกัด    ภาพท่ี 4 แปลงทดลอง 

        

 

ตารางท่ี 1 จํานวนดวงเตาสมท่ีพบในแตละชวงอายุการเจริญเติบโตของผักกวางตุง 
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สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3

จํานวนดวงเตาสมท่ีพบในแตละชวงอายุการเจริญเติบโตของผักกวางตุง

แปลงควบคุม แปลงสารสกัดโกงกางใบเล็ก
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สรุปผล   

จากผลการศึกษาพบวา สารสกัดเปลือกไมโกงกางใบเล็ก R. apiculata นํามาใชฉีดพนสามารถ

ปองกันแมลงไดไดนาน 7 วัน ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาสารสกัดเปลือกไมโกงกางใบเล็ก R. apiculata มี

ฤทธิ์ในการขับไลปองกันแมลง เพราะมีสารประกอบพวกฟนอล ซาโปนิน และแทนนิน ท่ีเปนพิษตอแมลง 

สอดคลองกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2557) มีรายงานการศึกษาพบวา

เปลือกของโกงกางใบเล็ก มีปริมาณแทนนินสูงถึง 40% ของน้ําหนักแหง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(2556) สารแทนนินจะมีรสฝาดสําหรับแมลง เม่ือแมลงดูดกิน หรือกัดกินใบ จะทํา

ใหแมลงเบื่ออาหาร ยอยยาก แลวคอยๆ หยุดกินใบพืช  ประถม รัสมี และคณะ(2560) ไดศึกษาพบวา ควัน

ของไมโกงกางใบเล็กมีคาสารประกอบฟนอล 3.37 มิลลิกรัมตอกรัม สอดคลองกับ พันธทิพย และคณะ(2555) 

ท่ีระบุวาพบสารฟนอลในสารสกัดจากโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) สํานักหอสมุดและศูนย

สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(2553) สรุปการศึกษาขอมูลวา สารประกอบพวกฟนอล มีความเปน

พิษสูงมีคุณสมบัติเปนสารไลแมลง และสารประกอบพวกฟนอลมีความเปนพิษตอการฟกตัวของไขยุง สาร

สกัดเปลือกไมโกงกางใบเล็ก R. apiculata เปนสารขับไลปองกันแมลงจากธรรมชาติได 
 

เอกสารอางอิง 

ประถม รัสมี ดวงรัตนปทมเรขา สุภาพร อภิรัตนานุสรณ และจิตเกษม หลําสะอาด.2560. ปาชายเลนและ
การใชประโยชน: กรณีศึกษาคุณภาพกุงรมควันดวยควันจากไมปาชายเลน อําเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา.น. 314-327. ในวารสารวิทยาศาสตรมข. ปที 45 เลมท่ี 2 

พันธทิพย วิเศษพงษพันธ ทศพล โปรงจิตร ชัชรี แกวสุรลิขิต และอรรถวุฒิ กันทะวงศ.2555. ฤทธิ์ตานอนุมูล 
อิสระของสารสกัดจากพรรณไมชายเลน.ในการการประชุมทางวิชาการฯ ครั้งท่ี 53,กรุงเทพฯ. 

พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ, ฤทธิรงค พรหมมาศ, อรรถวุฒิ กันทะวงศ, และวีระพงษ ศรีโฉมงาม.2555.บทบาท
ของแทนนินในการปองกันตัวของพรรณไมชายเลน 6 ชนิด ในการประชุมทางวิชาการของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 50: สาขาสัตว, สาขาสัตวแพทยศาสตร, สาขาประมง. กรุงเทพฯ. 
หนา 544-552 (622 หนา) 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2553.สารฆาศัตรูพืชและสัตวธรรมชาติ. 
กรมวิทยาศาสตรบริการ,กรุงเทพฯ. 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.2557.บทบาทแทนนินในการปองกันตัวของไมปา
ชายเลน. http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=16664 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.2556.แทนนินสารสกัดจากใบมันสําปะหลังปองกัน 
  แมลง โดยรศ.ดร.วัลลภ อารีรบ.https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=7396 
อุไรวรรณ วัฒนกุล, วัฒนา วฒันกุล, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และพีรพงษ พ่ึงแยม. 2552. การวิเคราะหฤทธิ์ 

ตานออกซิเดชัน สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยดในสารสกัดพืชปาชายเลน บริเวณหาด
ราชมงคลจังหวัดตรัง, น. 44-45. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี`19. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.  
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เอกสารอางอิง 

ประถม รัสมี ดวงรัตนปทมเรขา สุภาพร อภิรัตนานุสรณ และจิตเกษม หลําสะอาด.2560. ปาชายเลนและ
การใชประโยชน: กรณีศึกษาคุณภาพกุงรมควันดวยควันจากไมปาชายเลน อําเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา.น. 314-327. ในวารสารวิทยาศาสตรมข. ปที 45 เลมท่ี 2 

พันธทิพย วิเศษพงษพันธ ทศพล โปรงจิตร ชัชรี แกวสุรลิขิต และอรรถวุฒิ กันทะวงศ.2555. ฤทธิ์ตานอนุมูล 
อิสระของสารสกัดจากพรรณไมชายเลน.ในการการประชุมทางวิชาการฯ ครั้งท่ี 53,กรุงเทพฯ. 

พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ, ฤทธิรงค พรหมมาศ, อรรถวุฒิ กันทะวงศ, และวีระพงษ ศรีโฉมงาม.2555.บทบาท
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 50: สาขาสัตว, สาขาสัตวแพทยศาสตร, สาขาประมง. กรุงเทพฯ. 
หนา 544-552 (622 หนา) 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,2553.สารฆาศัตรูพืชและสัตวธรรมชาติ. 
กรมวิทยาศาสตรบริการ,กรุงเทพฯ. 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.2557.บทบาทแทนนินในการปองกันตัวของไมปา
ชายเลน. http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=16664 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.2556.แทนนินสารสกัดจากใบมันสําปะหลังปองกัน 
  แมลง โดยรศ.ดร.วัลลภ อารีรบ.https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=7396 
อุไรวรรณ วัฒนกุล, วัฒนา วฒันกุล, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และพีรพงษ พ่ึงแยม. 2552. การวิเคราะหฤทธิ์ 

ตานออกซิเดชัน สารประกอบฟนอลิก และฟลาโวนอยดในสารสกัดพืชปาชายเลน บริเวณหาด
ราชมงคลจังหวัดตรัง, น. 44-45. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งท่ี`19. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.  
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เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 

 

ช่ือผลงาน ตารางสีธรรมชาติจากพืช 7 ชนิด 
 

ผูนําเสนอ 

 1. นางสาวสธุาสิน ี ประดับศรี    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 2. นางสาวชลกานต  แสนโคตร   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 3. นางสาวจิรัชญา  วรดล   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 4. นางสาวจุฬาลักษณ  คุยบุตร   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 5. นางสาวธนัญญา  ปญญาใส   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
ตําบลศรีธาต ุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธาน ี

นําเสนอ วันที่ 21 เดือน กันยายน  2565   

ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 
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ตารางสีธรรมชาติจากพืช 7 ชนิด 
สุธาสินี   ประดับศรี, ชลกานต  แสนโคตร, จิรัชญา  วรดล, จุฬาลักษณ  คุยบุตร, ธนัญญา  ปญญาใส 

 

   1 โรงเรยีนศรธีาตุพิทยาคม  ตําบลศรีธาตุ   อําเภอศรีธาตุ   จังหวัดอุดรธานี   41230 

 

บทนํา 

“การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้น  ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็น

ความงดงาม  ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป  การใชวิธีการ

สอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา  หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย  เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําให

เด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2536 ณ อาคารท่ีประทับ 

ในสํานักงานชลประทาน เขต 1 ถนนทุงโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม  

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมซ่ึงไดเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึง
ไดนอมนําพระราชดําริเพ่ือนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรู  สงเสริมการเรียนรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช นักเรียนไดศึกษาขอมูลพรรณไมและสมบัติตาง ๆ ของพืชใหสีและวิธีการสกัดสีจากพืชใหสีท่ีมี
อยูในโรงเรียนและชุมชนเพ่ือนํามาใชประโยชนตอไป  
 ชุมชนศรีธาตุมีการทอผามัดหม่ีซ่ึงเปนวิถีชีวิตในชุมชน การยอมฝายมัดหม่ีท่ีใชยอมสวนมากเปนสี
สังเคราะห เพราะหางายและสะดวกในการยอม แตในปจจุบันการยอมฝายมัดหม่ีจากสีธรรมชาติกําลังเปนท่ี
นิยมในทองตลาดและยังเปนการนําสวนตาง ๆ ของพืชมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมมีสารเคมีตกคาง 
ทําใหไมระคายเคืองตอผิวหนัง  ผูจัดทําจึงมีความสนใจท่ีจะนําสีท่ีไดจากธรรมชาติมาการสกัดเอานําน้ําสี
และประยุกตใชในการยอมฝายมัดหม่ี  

  
วัตถุประสงค 
      1. เพ่ือศึกษาชนิดและการติดสีของพืชใหสีในชุมชนศรีธาตุ  
             2. เพ่ือศึกษาวิธีการสกัดสีของพืชใหสีในชุมชนศรีธาตุ 
    3. เพ่ือใชในการยอมฝายมัดหม่ีในชุมชนศรีธาตุ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. พืชท่ีใชศึกษา คือ อัญชัน หวา ฝาง กระเจี๊ยบ มะมวงหาวมะนาวโห  ขม้ิน ดาวเรือง 
 2. พ้ืนท่ีท่ีใชศึกษา คือ หมูบานในชุมชนศรีธาตุ 
 3. เวลาท่ีใชในการศึกษา คือ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564 
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1. ไดสียอมท่ีหลากหลายและมีสีสันสวยงาม 
 2. ไดอัตราสวนการผสมสีท่ีใหเฉดสีท่ีหลากหลาย 
 3. ไดวิธีการยอมสีและความคงทนของสีจากพืชใหสี 
 4. นําความรูท่ีไดไปขยายผลตอกลุมทอผาในชุมชน 
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ปจจัย (ทรัพยากร)  

 อัญชัน  หวา  ฝาง  กระเจี๊ยบ  มะมวงหาวมะนาวโห  ขม้ิน  ดาวเรือง 
  
วิธีการ 
เรียนรู (ทรัพยากร)  
 นําพืชใหสีในชุมชนศรีธาตุท้ัง 7 ชนิด  คือ 
 1. อัญชัน นําดอกอัญชันท่ีโตเต็มท่ีมาเด็ดเอาเฉพาะสวนของกลีบดอกมาสกัดสีไดสีมวง   
 2. หวา นําสวนของเปลือกลําตนหวามาตัดใหเปนชิ้นเล็ก ๆ สกัดสีไดสีน้ําตาล  
 3. ฝาง นําสวนแกนฝางมาตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ สกัดสีไดสีสมแดง   
 4. กระเจี๊ยบ นําสวนผลกระเจี๊ยบมาตัดใหเปนชิ้นเล็ก ๆ สกัดสีไดสีแดง   
 5. มะมวงหาวมะนาวโห นําสวนผลมะมวงหาวมะนาวโหท่ีสุกมาบีบใหผลแตก สกัดสีไดสีแดงอม
ชมพู   
 6. ขม้ิน นําสวนหัวขม้ินมาปอกเปลือกและหั่นเปนชิ้นเล็ก สกัดสีไดสีเหลือง  
 7. ดาวเรือง นําสวนดอกดาวเรืองท่ีโตเต็มท่ีเอาเฉพาะสวนกลีบดอก สกัดสีไดสีเหลืองออน   
   
วิเคราะหศักยภาพ  
 การวิเคราะหสท่ีีไดจากพืชท้ัง 7 ชนิด 
 ดานคุณสมบัติ การติดสี 
 1. อัญชัน ยอมแลวฝายมัดหม่ีติดสีไดสีน้ําเงิน  
 2. หวา ยอมแลวฝายมัดหม่ีติดสีไดสีสีน้ําตาล 
 3. ฝาง ยอมแลวฝายมัดหม่ีติดสีไดน้ําตาล 
 4. กระเจี๊ยบ ยอมแลวฝายมัดหม่ีติดสีไดสีเปลือกมังคุด 
 5. มะมวงหาวมะนาวโห ยอมแลวฝายมัดหม่ีติดสีไดสีมวง 
 6. ขม้ิน ยอมแลวฝายมัดหม่ีติดสีไดสีเหลือง 
 7. ดาวเรือง ยอมแลวฝายมัดหม่ีติดสีไดสีเหลือง 
จินตนาการ  
 วิเคราะหศักยภาพคุณสมบัติดานสี มีศักยภาพติดสี จินตนาการจากการวิเคราะหศักยภาพ  
สียอม สีผสมอาหาร  เครื่องสําอาง  จินตนาการเห็นคุณตอตนใชเปนสียอมผา 
คุณตอคนใชเปนอาชีพสรางรายได คุณท่ีมีตอสรรพสิ่งเปนการนําพืชมาทําประโยชนมากยิ่งข้ึนและใชไดจริง  
 
สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)      
 1. นําพืชท้ัง 7 ชนิด คือ อัญชัน หวา ฝาง กระเจี๊ยบ มะมวงหาวมะนาวโห ขม้ิน ดาวเรือง มาชั่ง
ตามปริมาณท่ีกําหนดในตารางแลวนํามาลางน้ําใหสะอาด เติมน้ําปริมาตร 400 มิลลิลิตร แลวนําไปตมท่ี
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 40 นาที แลวกรองดวยผาขาวบางเอาเฉพาะสวนท่ีเปนน้ําสี  บันทึก
น้ําสท่ีีสกัดได 
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 ปริมาณพืชในการสกัดน้ําสี 3 ครั้ง แตละครั้งใชน้ําสกัดปริมาตร 400  มิลลิลิตร ดังตาราง 
 

สวนของพืช 
ครั้งท่ี 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 น้ําสีท่ีได 

ดอกอัญชัน 25 g 50 g 75 g สีมวง 
เปลือกลําตนลูกหวา 25 g 50 g 75 g สีน้ําตาล 

แกนฝาง 25 g 50 g 75 g สีสมแดง 
ผลกระเจี๊ยบ 25 g 50 g 75 g สีแดง 

ผลมะมวงหาวมะนาวโห 25 g 50 g 75 g สีแดงอมชมพู 
หัวขม้ิน 25 g 50 g 75 g สีเหลือง 

ดอกดาวเรือง 25 g 50 g 75 g สีเหลือองออน 
 
 2. นําฝายมัดหม่ีท่ีจะยอมไปแชน้ําเปนเวลา 30 นาที แลวนําไปยอมในน้ําสีท่ีสกัดไดท้ัง 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 มัด ปริมาณน้ําสีใชครั้งละ 100 มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ  80  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  20  นาที  
ยอมฝายมัดหม่ีกับน้ําสีของพืชท่ีสกัดไดเหมือนกันจนครบทุกน้ําสี 
 3. นําฝายมัดหม่ีท่ียอมเสร็จแลวลางน้ํา 1 ครั้ง และนําไปผึ่งใหแหง สังเกตสีท่ีติดเสนดายและ
บันทึกผล 
 4. นําน้ําสีแดง สีน้ําเงิน สีเหลือง และน้ําลาง ปริมาตร 20 มิลลิลิตร จากน้ําสีท่ีเปนตัวแทนไป 
วัดคาดูดกลืนแสงและบันทึกผล 
 
ผลงาน นวัตกรรม                                                                                                   
ผลการเรยีนรู (ทรัพยากร)  
 1. ดอกอัญชัน นํามาสกัดสีสารท่ีไดคือแอนโทไซยานิน  ใหสีน้ําเงินเขม 
   2. เปลือกลําตนลูกหวา  นํามาสกัดสีสารท่ีไดคือแซนโทฟลล ใหสีน้ําตาล 
 3. แกนฝาง นํามาสกัดสีสารท่ีไดแคโรทีน ใหสีสมแดง 
 4. ผลกระเจี๊ยบ  นํามาสกัดสีสารท่ีไดแคโรทีน ใหสีแดง 
 5. ผลมะมวงหาวมะนาวโห  นํามาสกัดสีสารท่ีไดไฟโคอีรีทริน ใหสีแดงอมชมพู 
   6. หัวขม้ิน นํามาสกัดสีสารท่ีไดแซนโทฟลล ใหสีเหลือง 
 7. ดอกดาวเรือง  นํามาสกัดสีสารท่ีไดแซนโทฟลล ใหสีเหลืองออน 
 
 ตารางสีธรรมชาติจากพืช 7 ชนิด 
สวนของพืช น้ําสีท่ีได สีท่ีติดฝายมัดหม่ี 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
ดอกอัญชัน สีมวง สีน้ําเงิน สีน้ําเงิน สีน้ําเงินเขม 

เปลือกลําตนลูกหวา สีน้ําตาล สีน้ําตาลออน สีน้ําตาลออน สีน้ําตาลออน 
แกนฝาง สีสมแดง สีน้ําตาลออน สีน้ําตาลออน สีน้ําตาล 

ผลกระเจี๊ยบ สีแดง สีชมพูออน สีชมพู สีเปลือกมังคุด 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพ  

การวิเคราะหการติดส ีของเสนดาย 
 สีน้ําเงิน ใหความรูสึก สุขุม สุภาพ หนักแนน  
 สีน้ําตาล ใหความรูสึก  ม่ันคง   
 สีชมพู ใหความรูสึก อบอุน  นาทะนุถนอม 
   สีมวง ใหความรูสึก หรูหรา  ทรงพลัง 
 สเีหลือง ใหความรูสึก สวาง สดใส ราเริง  
    
 
 
ผลการจินตนาการ  

 สื่อและคูมือสีธรรมชาติจากพืช  7  ชนิด และนําไปยอมฝายมัดหม่ีชุมชนอําเภอศรีธาตุ คุณตอคน

ใชเปนสียอมฝายมัดหม่ีสรางอาชีพสรางรายได คุณท่ีมีตอสรรพสิ่งเปนการนําพืชมาใชประโยชนหลากหลาย 

ผลงาน นวัตกรรม อธิบาย แนวคิด วิธีการ ภาพประกอบ สรุปประโยชนจากนวัตกรรม       

 การสกัดสีธรรมชาติจากพืชใหสีในชุมชนศรีธาตุ 7 ชนิด สกัด 3 ครั้งตอพืช 1 ชนิด โดยใชน้ําในการ

สกัดจะไดน้ําสีท่ีแตกตางกันปริมาณพืชตอน้ําดังนี้  25g:400 mL, 50g:400 mL, 75g:400 mL และให

ความรอนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 40 นาที และกรองเอาเฉพาะน้ําสีและนําน้ําสีท่ีไดแตละ

ครั้งไปยอมฝายมัดหม่ีน้ําหนัก 40 กรัม อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที ยอมเสร็จลางน้ํา  

1 ครั้ง  แลวนําไปผึ่งใหแหงจะไดสีท่ีแตกตางกันไป และจัดทําคูมือสีธรรมชาติ ดังรูปภาพ 

 

 
ภาพการสกัดน้ําสีของพืช 7 ชนิด 
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ประโยชนจากนวัตกรรม   
 ความสําเร็จของนวัตกรรม 
 1. ขจัดความขาดแคลนทางกาย  ลดคาใชจาย ไดสีตรงตามความตองการและปลอดภัย 
 2. บํารุงจิตใหเบิกบาน  ไดสีท่ีมีความหลากหลายและแตละสีใหความรูสึกท่ีแตกตางกัน 
 3. สืบเนื่องยาวนานไมรูจบ  ไดสีท่ีหลากหลายและนําความรูไปพัฒนาเฉดสีไปใชในชุมชนตอไป 
 4. มหาชนคนสวนใหญ  ชุมชนนํานวัตกรรมเรื่องสีไปยอมฝายมัดหม่ี 
 
สรุปผล   
 1. พืชใหสีในชุมชนศรีธาตุท้ัง 7 ชนิดใหน้ําสีท่ีสวยงาม แตกตางกันและเม่ือนํามายอมกับฝายมัดหม่ี
สามารถติดสีของเสนฝายมัดหม่ีไดท้ัง  7  ชนิด 
 2. การสกัดสีของพืชท้ัง 7 ชนิด ใชวิธีการสกัดรอน โดยใชน้ําเปนตัวทําละลาย  ในอัตราสวนของ  
พืชใหสีตอน้ํา เปน 25g:400 mL, 50g:400 mL, 75g:400 mL 
 3. การยอมฝายมัดหม่ีดวยน้ําสีจากพืชท้ัง 7 ชนิด อัญชันไดสีน้ําเงิน หวาไดสีน้ําตาลออน   
ฝางไดสีน้ําตาล กระเจี๊ยบไดสีเปลือกมังคุด มะมวงหาวมะนาวโหไดสีมวง ขม้ินไดสีเหลือง ดาวเรือง         
ไดสีเหลืองออน 
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   1 โรงเรียนกระแชงวิทยา ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 
 

บทนํา 

      พระราชดําริ ท่ีมา ความสําคัญ แรงบันดาลใจ จินตนาการ วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหมีจิตใจเปนนักอนุรักษตั้งแตอายุยังนอย เม่ือเจริญวัยข้ึนจะ

เปนกําลังสําคัญชวยรักษาของดีมีคุณคาของทองถิ่นตนและเขาใจกระบวนการพัฒนาท่ีจะกอใหเกิดความ

เจริญย่ังยืนเปนอยางดี 

ความตอนหนึ่งจากพระราชดํารัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดบั

ภูมิภาค ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดี

ท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

 ในปจจุบันอินเทอรเน็ตออฟติง (IoT) เขามามีบทบาทกับชีวิตประจํามากข้ึน โดยเฉพาะดาน

การเกษตร มีการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ตกับแปลงปลูกพืชทางดานเกษตร ท่ีเรียกวา Smart Farming 

สามารถเฝาติดตามคาตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการเจริญงอกงามของพืช เชน อุณหภูมิ ความชื้น และสามารถ

ควบคุมคาดังกลาวใหอยูในชวงท่ีตองการได โดยอัตโนมัติ แตก็พบปญหาคือมีขนาดพ้ืนท่ีกวาง ตองมีเซ็นเซอร

วัดคาตางๆ หลายตัว มีความยุงยากในการติดตั้ง หากมีการนํามาประยุกตใชกับการรดน้ําตนไมในบริเวณบาน

จะทําใหไมสะดวก จึงมีการพัฒนาวาลวน้ําท่ีใชสําหรับสวมกับกอกน้ําและสามารถควบคุมตั้งเวลาเปด-ปด

วาลวน้ําไดตามเวลาท่ีตองการ โดยติดตั้งไดงายมากเพราะไมมีการเดินสายไฟเพราะใช พลังไฟฟาจากถาน

ขนาด AAA สามกอนสามารถทํางานไดประมาณ 3 เดือน อยางไรก็ตาม วาลวน้ําดังกลาว ไมสามารถ ควบคุม

การเปด-ปดไดจากโทรศัพทมือถือ จึงมีการพัฒนาระบบควบคุมวาลวน้ําผานโทรศัพทมือถือ แตขอเสียของ

ระบบดังกลาว คือ ขนาดใหญ และตองใชไฟฟาจากไฟบานจึงตองอาศัยชางไฟฟาในการเดินสายไฟ ซ่ึงไมมี

ความชํานาญในการเดินสายไฟก็จะอันตรายจากไฟฟารั้ว ทําใหไมสะดวก ยุงยากตอการใชงานและติดตั้ง  

คณะผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะสรางสิ่งประดิษฐ ระบบควบคุมวาลวน้ําจากท่ีกลาวมาขางตน มาพัฒนาเปนวาลวน้ํา

ไรสายพลังงานต่ํา ท่ีใชสวมกับกอกน้ําตามสวนหรือตามบานท่ัวไป แลวทําใหกอกน้ําสามารถตั้งคาเวลาเปด-

ปดน้ําไดโดยอัตโนมัติหรือควบคุมเปด-ปดไดจากโทรศัพทมือถือ โดยเนนใหขนาดเล็กและติดตั้งไดงายสามารถ

สวมกับกอกน้ําท่ัวไปไดโดยไมตองเดินสายไฟ ดวยการออกแบบระบบควบคุมท้ังหมดใหกินไฟนอย ใช

แหลงจายพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตยผานโซลาเซลล หรือเลือกใชงานดวยแหลงจายพลังงานจาก

แบตเตอรี่ ท่ีไมตองเปลี่ยนแบตเตอรี่บอย 

วาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติ ไดแรงบันดาลใจจากรูปลักษณของมดดําสวนอก  
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วาลวน้ําไดตามเวลาท่ีตองการ โดยติดตั้งไดงายมากเพราะไมมีการเดินสายไฟเพราะใช พลังไฟฟาจากถาน

ขนาด AAA สามกอนสามารถทํางานไดประมาณ 3 เดือน อยางไรก็ตาม วาลวน้ําดังกลาว ไมสามารถ ควบคุม

การเปด-ปดไดจากโทรศัพทมือถือ จึงมีการพัฒนาระบบควบคุมวาลวน้ําผานโทรศัพทมือถือ แตขอเสียของ

ระบบดังกลาว คือ ขนาดใหญ และตองใชไฟฟาจากไฟบานจึงตองอาศัยชางไฟฟาในการเดินสายไฟ ซ่ึงไมมี

ความชํานาญในการเดินสายไฟก็จะอันตรายจากไฟฟารั้ว ทําใหไมสะดวก ยุงยากตอการใชงานและติดตั้ง  

คณะผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะสรางสิ่งประดิษฐ ระบบควบคุมวาลวน้ําจากท่ีกลาวมาขางตน มาพัฒนาเปนวาลวน้ํา

ไรสายพลังงานต่ํา ท่ีใชสวมกับกอกน้ําตามสวนหรือตามบานท่ัวไป แลวทําใหกอกน้ําสามารถตั้งคาเวลาเปด-

ปดน้ําไดโดยอัตโนมัติหรือควบคุมเปด-ปดไดจากโทรศัพทมือถือ โดยเนนใหขนาดเล็กและติดตั้งไดงายสามารถ

สวมกับกอกน้ําท่ัวไปไดโดยไมตองเดินสายไฟ ดวยการออกแบบระบบควบคุมท้ังหมดใหกินไฟนอย ใช

แหลงจายพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตยผานโซลาเซลล หรือเลือกใชงานดวยแหลงจายพลังงานจาก

แบตเตอรี่ ท่ีไมตองเปลี่ยนแบตเตอรี่บอย 

วาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติ ไดแรงบันดาลใจจากรูปลักษณของมดดําสวนอก  

ปจจัย (ทรัพยากร)  
ปจจัยหลัก (พืชศึกษา : อัญชัน) 
ปจจัยชีวภาพอ่ืน (สัตว : มดดํา) ดานรูปลักษณ สวนอก 

วิธีการ 
เรียนรู (ทรัพยากร) ศึกษาชีวภาพ (สัตว) ท่ีเขามาเก่ียวพันกับพืชศึกษา (อัญชัน) ซ่ึงจะพบ แมงมุม ผีเสื้อ หอย
ทาก มดดํา และสรุปการเลือกทรัพยากรชีวภาพท่ีเขามาเก่ียวของกับพืชศึกษา คือ เลือกมดดํา ตอจากนั้น 
กําหนดเรื่องท่ีจะศึกษาดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และพฤติกรรม เลือกดานรูปลักษณของมดดําเพ่ือนํามา
วิเคราะหศักยภาพ จินตนาการคุณของศักยภาพ สรรสรางวิธีการ หาแนวคิดเพ่ือสรางแนวทางในการสราง
นวัตกรรม/ชิ้นงานตามรูปลักษณของมดดํา  
 
วิเคราะหศักยภาพ  
 1. สมดุล 
 2. เปนระเบียบ 
 3. เทาเทียม 
 ศักยภาพท่ีเลือก “สมดุล” 
จินตนาการคุณของศักยภาพ  
 1. ความเทาเทียม 
 2. การเปลีย่นแปลง 
 3. คงทนอยูไดนาน 
 คุณของศักยภาพท่ีเลือก “การเปลี่ยนแปลง” 
สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)     

   แนวคิด  

   1. เครื่องมือทางการเกษตร 

   2. เครื่องมือใชในครัวเรือน 

   3. เครื่องมือสื่อสาร 

  แนวคิดท่ีเลือก “เครื่องมือทางการเกษตร” 

  แนวทาง  

   1. วาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติ 

   2. เครื่องชั่งน้ําหนัก 

   3. เครื่องพนยาอัตโนมัติ 
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  แนวทางท่ีเลือก “วาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติ” 

  วิธีการของแนวทางท่ีเลือก 

   1. ศึกษาวิธีการรดน้ําพืชของเกษตรกร 

   2. ศึกษาบอรดประเภทตางๆท่ีใชในการสรางเครื่องมือตรวจวัด 

   3. เลือกบอรดและนําบอรด Arduino มาใชในการติดตอกับอุปกรณเซ็นเซอร 

   4. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของระบบ 

   5. ทดสอบระบบการทํางานของเครื่องควบคุมการเปด-ปดวาลวน้ํา 

   6. ประยุกตใชงานใหได IoT โดยเครื่องควบคุมการเปด-ปดวาลวน้ํา มีผังงาน ดังนี้ 
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  แนวทางท่ีเลือก “วาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติ” 

  วิธีการของแนวทางท่ีเลือก 

   1. ศึกษาวิธีการรดน้ําพืชของเกษตรกร 

   2. ศึกษาบอรดประเภทตางๆท่ีใชในการสรางเครื่องมือตรวจวัด 

   3. เลือกบอรดและนําบอรด Arduino มาใชในการติดตอกับอุปกรณเซ็นเซอร 

   4. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของระบบ 

   5. ทดสอบระบบการทํางานของเครื่องควบคุมการเปด-ปดวาลวน้ํา 

   6. ประยุกตใชงานใหได IoT โดยเครื่องควบคุมการเปด-ปดวาลวน้ํา มีผังงาน ดังนี้ 
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ผลงาน นวัตกรรม                                                                                                   

ผลการเรยีนรู (ทรพัยากร)  

  ปจจัยชีวภาพอ่ืน (สัตว : มดดํา) ดานรูปลักษณ ท่ีเขามาเก่ียวของกับปจจัยหลัก (พืชศึกษา : อัญชัน) 

พบวา อกมีสีน้ําตาลปนแดง รูปรางกลมรี ทรงกระบอก ผิวเรียบ ขนาดอก 25 เซนติเมตร อกมี 3 ปลอง มีขา 

เขา ขาคูหนาอยูท่ีปลองแรก ขาคูกลางอยูท่ีปลองกลางและขาคูหลังอยูท่ีปลองหลัง   

ผลการจินตนาการ  

  พิจารณาวิเคราะหหาศักยภาพของรูปลักษณมดดําสวนอกได ศักยภาพ สมดุล เปนระเบียบ และเทา
เทียม ผลการวิเคราะหศักยภาพ ศักยภาพท่ีเลือก คือ สมดุล จากรูปลักษณสวนอกท่ีรูปรางกลมรี 
ทรงกระบอกท่ีเชื่อมอวัยวะของมดดําสวนหัวและสวนทองเกิดความสมดุลของการเคลื่อนท่ีของมดดํา 
จินตนาการคุณของศักยภาพท่ีเลือกได  ความเทาเทียม การเปลี่ยนแปลง และการคงทนอยูไดนาน ผลการ
จินตนาการคุณ คุณของศักยภาพท่ีเลือก คือ การเปลี่ยนแปลง กลาวคือ หากรูปลักษณของมดดํามีขนาดของ
ตัวใหญข้ึน หรือเล็กลง ขนาดของสวนอกมดดําจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ใหญ เล็กตามขนาดตัวของมดดํา
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ผลงาน นวัตกรรม                                                                                                   

ผลการเรยีนรู (ทรพัยากร)  

  ปจจัยชีวภาพอ่ืน (สัตว : มดดํา) ดานรูปลักษณ ท่ีเขามาเก่ียวของกับปจจัยหลัก (พืชศึกษา : อัญชัน) 

พบวา อกมีสีน้ําตาลปนแดง รูปรางกลมรี ทรงกระบอก ผิวเรียบ ขนาดอก 25 เซนติเมตร อกมี 3 ปลอง มีขา 

เขา ขาคูหนาอยูท่ีปลองแรก ขาคูกลางอยูท่ีปลองกลางและขาคูหลังอยูท่ีปลองหลัง   

ผลการจินตนาการ  

  พิจารณาวิเคราะหหาศักยภาพของรูปลักษณมดดําสวนอกได ศักยภาพ สมดุล เปนระเบียบ และเทา
เทียม ผลการวิเคราะหศักยภาพ ศักยภาพท่ีเลือก คือ สมดุล จากรูปลักษณสวนอกท่ีรูปรางกลมรี 
ทรงกระบอกท่ีเชื่อมอวัยวะของมดดําสวนหัวและสวนทองเกิดความสมดุลของการเคลื่อนท่ีของมดดํา 
จินตนาการคุณของศักยภาพท่ีเลือกได  ความเทาเทียม การเปลี่ยนแปลง และการคงทนอยูไดนาน ผลการ
จินตนาการคุณ คุณของศักยภาพท่ีเลือก คือ การเปลี่ยนแปลง กลาวคือ หากรูปลักษณของมดดํามีขนาดของ
ตัวใหญข้ึน หรือเล็กลง ขนาดของสวนอกมดดําจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ใหญ เล็กตามขนาดตัวของมดดํา

นั้นเอง จึงสรรสรางวิธีการหาแนวคิด แนวทางในการสรางนวัตกรรม คือ ไดแนวคิดสราง เครื่องมือทาง
การเกษตร เครื่องมือใชในครัวเรือน เครื่องมือสื่อสาร แนวคิดท่ีเลือก คือ เครื่องมือทางการเกษตร หาแนวทาง
ในการสรางนวัตกรรมจากเครื่องมือทางการเกษตร ไดแนวทางในการสราง วาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติ เครื่อง
ชั่งน้ําหนัก และเครื่องพนยาอัตโนมัติ แนวทางท่ีเลือก คือ “วาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติ” ท่ีจะมีรูป
ทรงกระบอกคลายกับรูปลักษณของอกมดดํา การทํางานของวาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติท่ีน้ํามาก (น้ําเพียงพอ) 
วาลวน้ําจะปด น้ํานอย (น้ําขาดแคลน) วาลวน้ําจะเปด ดังคุณของศักยภาพ “สมดุล” เม่ือเครื่องทํางานจะทํา
ใหเกิดความสมดุลของการใชน้ํา จินตนาการคุณของศักยภาพ “การเปลี่ยนแปลง” ตามวาลวปด-เปดน้ํา
อัตโนมัติ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ํา หรือความชื้นในดินนอย มาก วาลวน้ําจะสามารถทํางานตามคาท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได   
 

ผลงาน นวัตกรรม อธิบาย แนวคิด วิธีการ ภาพประกอบ สรปุประโยชนจากนวัตกรรม       

  วาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติ เปนระบบควบคุมวาลวน้ําไรสายพลังงานต่ํา ท่ีใชสวมกับกอกน้ําตามสวน

เกษตร แลวทําใหกอกน้ําสามารถตั้งคาเวลาเปด-ปดน้ําไดโดยอัตโนมัติ หรือควบคุมเปด-ปดไดจาก

โทรศัพทมือถือ มีขนาดเล็กและติดตั้งไดงายสามารถสวมกับกอกน้ําโดยไมตองเดินสายไฟ ใชแหลงจาย

พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตยผานโซลาเซลล สามารถใชงานได 2 เดือน หรือเลือกใชงานดวยแหลงจาย

พลังงานจากแบตเตอรี่ ขนาด 3.7 V เพ่ือใหสามารถใชงาน 200 ครั้งตอการประจุแบตเตอรี่ 1 ครั้ง โดยไมตอง

เปลี่ยนแบตเตอรี่ 

 
ภาพ แผนภาพ ตาราง 
 

 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้เรียน และเยาวชน  62

 

 
 

 สรุปผล   
  วาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัติ สามารถนําไปใชไดจริงในการเกษตรและยังสามารถนําไปใชในครัวเรือนใน

การตั้งคาการเปด-ปดวาลวน้ําตามโหมดท่ีตองการ ซ่ึงวาลวปด-เปด น้ําอัตโนมัตินี้สรางจากแนวคิดและคุณคา

ศักยภาพของรูปลักษณมดดํา ซ่ึงเปนสัตวชนิดหนึ่งท่ีพบบอยในตนอัญชัน เกิดประโยชนแทแกมหาชน เพราะ

ชวยใหใชทรัพยากรน้ําไดอยางคุมคา ทํางานไดนาน ประหยัดพลังงาน ลดข้ันตอนและแรงงานของเกษตรกร 

ประยุกตใชไดในระดับท่ีใหญข้ึนได 
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ช่ือผลงาน carbosul meter วัดคุณภาพอากาศ 

ผูนําเสนอ 

 1. นางสาวศวรรยา  หนูชู    ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 2. นางสาวณัฐชยา  บินมาดี   ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 3. นางสาววิมลวรรณ  รังสี  ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 4. นางสาวสิริวิมล  ตั้งสถิตพร   ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 5. นางสาวสุรพิชญา  สามทอง  ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
ตําบล โคกหลอ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 

นําเสนอ วันที่ 22 เดือน กันยายน 2565   
 

ณ หอง AD1307 อาคารปฏิบัติการทางสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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carbosul meter วัดคุณภาพอากาศ  

บทนํา 

       พระราชดําริ ท่ีมา ความสําคัญ แรงบันดาลใจ จินตนาการ วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

“การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรักแผนดิน รักสิ่งท่ีเปนสมบัติของตัวเรา การท่ีจะใหเขารัก 
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เราก็ไมมี
ความสัมพันธไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหรูจักสิ่งนั้นวาคืออะไรหรือวาทํางาน ก็จะรูสึกชื่นชม  
และรักหวงแหนสิ่งนั้นวาเปนของตน และจะทําใหเกิดประโยชนได” พระราชดําริบางประการ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  
เปนพระราชดําริท่ีโรงเรียนวิเชียรมาตุ นอมนํามาใชในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนวิเชียรมาตุเปนโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมรมรื่น มีพืชพรรณไมหลากหลายชนิด เหมาะสมในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรยีนเปนสื่อหรือแหลงเรียนรูสําหรับครูและนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบบูรณาการในรูปแบบตาง ๆ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตรกับ 3 สาระการเรียนรู               
ธรรมชาติแหงชีวิต สรรพสิ่งลวนพันเก่ียว ประโยชนแทแกมหาชน โดยใชพืชศึกษา คือ โคลงเคลง เม่ือศึกษา
ปจจัยชีวภาพท่ีเก่ียวของกับตนโคลงเคลงแตละสวน เชน ดอกโคลงเคลง มีตอมน้ําหวาน ก็จะมีมด แมลง  
มากินน้ําหวาน ผลสุกของโคลงแคลง จะมีมดหลายชนิด ลําตนโคลงเคลงท่ีมีขนาดใหญ อายุมาก จะมีไลเคน
หลายชนิดบริเวณผิวลําตน เม่ือนําไลเคนท่ีอยูบนตนโคลงเคลงมาจัดจําแนก พบวา เปนไลเคนกลุมอากาศดี 
ซ่ึงเปนท่ีทราบกันวาไลเคนเปนดัชนี้บงชี้คุณภาพอากาศ เม่ือมีไลเคนกลุมอากาศดีบนผิวลําตนโคลงเคลงมาก 
แสดงวา บริเวณท่ีมีการแพรกระจายพันธุของตนโคลงเคลงเปนบริเวณท่ีมีอากาศดี ทําใหเกิดแนวคิดในการ
สรางเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ carbosul meter เปนอุปกรณท่ีสรางข้ึนเพ่ือตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ในบริเวณตาง ๆ ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ เนื่องจากโรงเรียนวิเชียรมาตุอยูใกลกับสนามบินนานาชาติ จังหวัดตรัง 
ทําใหมีฝุนละออง และปริมาณกาซตาง ๆ ในอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศอยางสมํ่าเสมอ และมีผล
การคาการตรวจวัดท่ีแสดงผลในเชิงตัวเลข จะมีผลท่ีแมนยํา สามารถหาแนวทางในการปองกันและ
แกปญหาทางดานมลภาวะทางอากาศได โดยการบริหารจัดการดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียน 

  
ปจจัย (ทรัพยากร)  

 เรียนรูปจจัยหลักคือตนโคลงเคลง เปนพืชศึกษาของโรงเรียนวิเชียรมาตุ ปจจัยรอง คือ   ไลเคนท่ี
เจริญบนผิวเปลือกลําตนโคลงเคลง โดยเม่ือศึกษาและจัดจําแนกไลเคนออกเปน 3 กลุม คือกลุมทนทาน 
กลุมทนทานสูง และกลุมอากาศดี ชนิดและจํานวนของไลเคนท่ีสํารวจพบบนผิวลําตนโคลงเคลง จะเปนตัว
บงชี้คุณภาพอากาศในเบื้องตนได 
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วิธีการเรียนรู (ทรัพยากร)  
ไลเคนเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีการดํารงชีวิตแบบภาวะพ่ึงพากันระหวางสาหรายสีเขียวกับรา ไซยาโน

แบคทีเรียกับเชื้อรา (fungi) โดยท่ีเรียกสาหรายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรียในไลเคนวา โฟโตไบออนท 
(photobiont) และ เรียกเชื้อราวา ไมโคไบออนท (mycobiont) เชื้อราในไลเคน สวนมากอยูในไฟลัม
แอสโคไมโคตา มีบางชนิดเปนเชื้อราในไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา โดยเรียกไลเคนท่ีเกิด จากเชื้อรา 2 ไฟลัมนี้วา 
แอสโคไลเคน (ascolichen) และ เบสิดิโอไลเคน (basidiolichen) ตามลําดับ รูปแบบความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตในไลเคน อาจเปนได 3 รูป แบบ คือ 1) เชื้อรากับสาหรายสีเขียว 2) เชื้อรากับไซยาโนแบคทีเรีย 
และ 3) เชื้อรากับสาหรายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรีย ซ่ึงสาหรายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรียสามารถ
สรางอาหารไดจากกระบวนการสังเคราะหดวยแสง เชื้อราจึงไดรับอาหาร ไลเคนแตละชนิดมีความสามารถ
ในการทนทานตอระดับมลภาวะไดไมเทากัน การสํารวจความหลากหลายของไลเคนท้ังชนิดและจํานวน              
ไลเคนในพ้ืนท่ีศึกษาจะสามารถประเมิณคุณภาพอากาศในบริเวณดังกลาวไดในเบื้องตน (สรณรัชฎ, 2553)
การท่ีเลนไลเคนเปนดัชนีบงบอกคุณภาพอากาศ เนื่องจากทัลลัสของไลเคนดูดซับสารตาง ๆ ในบรรยากาศ
ไดดีเพราะไลเคนไมมี wax และ cuticle ควบคุมการผาน เขา-ออกของสารและอากาศจากทัลลัส  
เม่ือบรรยากาศมีสารพิษก็สามารถสะสมอยูในทัลลัส และเปนอันตรายตอกระบวนการเมเทบอลิซึมของไล
เคน ทําใหไลเคนมีการเจริญเติบโตผิดปกติจนถึงตายได (พงศเทพและคณะ,2560) การตรวจสอบมลพิษ
อากาศของพ้ืนท่ีนั้นไมสามารถใชความหลากหลายของไลเคนเพียงอยางเดียวได ตองอาศัยขอมูลการ
ตรวจสอบมลพิษอากาศในพ้ืนท่ีรวมดวย(Saipunkaew et al., 2005)  

จากการศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติของไลเคนในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
จังหวัดตรัง พบวา ชนิด ขนาดของลําตนและเปลือกหุมของตนไม สามารถจําแนกไลเคนออกเปน 3 กลุม คือ 
กลุมทนทานสูง 6 ชนิด กลุมทนทาน 8 ชนิด กลุมอากาศดี 1 ชนิด  

ในการศึกษาครั้งนี้นําความรูเรื่องลักษณะ ชนิด และประเภทของของไลเคน ไปศึกษาไลเคนบนตน
โคลงเคลง และศึกษาปจจัยทางกายภาพบางประการท่ีกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

 

วิเคราะหศักยภาพ  
ดานรูปลักษณ โดยศึกษาลักษณะตางๆ ของไลเคน ซ่ึงเปนการอยูรวมกันของราและหราย โดย

สาหรายทําหนาท่ีในกระบวนการสังเคราะหดวยแสง สวนราทําหนาท่ีในการเก็บความชื้นและสารตางๆ 
ดานคุณสมบัติ ไลเคนจะเก็บสารหรือปริมาณกาซตางๆ ไวในชั้นของเนื้อเยื่อทัลลัส เชน ปริมาณ

กาซซัลเฟอรไดออกไซด ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด และปริมาณฝุนตางๆ 
ดานพฤติกรรม เม่ือไลเคนแตละชนิดไดรับปริมาณกาซและปริมาณฝุน ในระดับหนึ่งจะทําใหไลเคน

บางชนิดหยุดการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด 
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จินตนาการ  
 ไลเคนแตละชนิด มีความสามารถในการทนทานตอปริมาณกาซและปริมาณฝุนท่ีกอใหเกิดมลพิษใน
อากาศไดไมเทากัน ทําใหสามารถจัดจําแนกไลเคนออกเปนกลุมตางๆ และใชเปนดัชนีบงบอกคุณภาพ
อากาศไดในระดับหนึ่ง แตการศึกษาชนิดและจํานวนของไลเคนบนผิวเปลือกของตนไมในแตละพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปนบริเวณกวาง ตองใชการสํารวจ นับจํานวน ตรวจสอบชนิดของไลเคน และนํามา
จําแนกเปนกลุม จะใชเวลามากจึงจะทราบคุณภาพอากาศแตละบริเวณ จึงใชแนวคิดจากการศึกษาไลเคน
มาสรางเครื่องวัดคุณภาพอากาศ carbosul meter ข้ึน โดยสามารถวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
ปริมาณกาซซัลเฟอรใดออกไซด และสามารถวัดปริมาณฝุน ซ่ึงสามารถวัดคุณภาพอากาศในเบื้องตนได
เชนกัน 
 
สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)      

การศึกษาไลเคนบนตนโคลงเคลงเพ่ือสรางเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 
วิธีการศึกษา : การเรียนรูในรูปแบบโครงงาน  
ตัวแปรท่ีศึกษา : ไลเคน  
ขอบเขตของการศึกษา : ผิวเปลือกตนโคลงเคลง  

 
ผลงานนวัตกรรม                                                                                                    
 จากการศึกษาไลเคนท่ีเจริญเติบโตบนผิวเปลือกลําตนโคลงเคลง นํามาสูการสรางสรรคเครื่องวัด
คุณภาพอากาศท่ีสามารถนํามาใชแทนไลเคน ซ่ึงเปนดัชนี้บงชี้คุณภาพอากาศทางชีวภาพ และนําขอมูล
ปริมาณกาซตางๆ ท่ีวัดไดจากเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ carbosul meter ไปใชในการทํานายคุณภาพ
อากาศเบื้องตนในบริเวณตางๆ ของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ิน  ทําใหสามารถวางแผนในการบริหารและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดดีข้ึน 
 
ผลการเรียนรู (ทรัพยากร)  

จากการศึกษาคุณสมบัติของไลเคน พบวา ไลเคนแตละชนิดมีความสามารถในการทนทานตอระดับ
มลภาวะไดไมเทากัน การสํารวจความหลากหลายของไลเคนท้ังชนิดและจํานวนไลเคนบนผิวลําตน
โคลงเคลงจะสามารถประเมินคุณภาพอากาศในบริเวณดังกลาวได โดยสิ่งสามารถบงชี้คุณภาพของอากาศได
คือ  อุณหภูมิความรอน ฝุนละอองขนาดเล็ก  กาซคารบอนไดออกไซดและกาซซัลเฟอรไดออกไซด ถือเปน
มลพิษตอสุขภาพมนุษย ซ่ึงหากเรารับสิ่งเหลานี้เขาสูรางกายเปนจํานวนมาก จะทําใหเกิดอันตรายตาง ๆ 
ตามมาในภายภาคหลัง ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการติดตาม รายงานสภาพอากาศ เพ่ือชวยลด
ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางแพรหลาย แตอยางไรก็ดีสวนใหญมีราคาสูงหรือบางระบบไมไดแสดงแบบเรียลไทม  

ดังนั้นผูศึกษาจึงไดพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอกาศดวยเครือขายเซนเซอรไรสาย สําหรับใชเก็บขอมูล
และรายงานผลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทมดวยเซนเซอรท่ีมีตนทุนต่ํา มีประสิทธิภาพในการใชงาน ซ่ึงเปน
การพัฒนาตอยอดท่ีจะสามารถชวยลดตนทุนได หลักการทํางานของ ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจะแบงออกเปน 2 สวน 
คือ 1) สวนสงขอมูลจากเซนเซอร สวนรับขอมูล และวิเคราะห ขอมูล โดยเซนเซอรจะทําการสงขอมูลไปยัง
สวนของเซิฟเวอรท่ีเปนสวนรับ และจัดเก็บขอมูลทันทีหลังจากท่ีมีการเรียกใชงาน 2) ระบบแสดงผลขอมูล
แบบเรียลไทมท่ีแสดงผลบนหนาจอของตัวเครื่อง และสงขอมูลไปจัดเก็บบน  Google Drive  เพ่ือนําไปใช
เปนขอมูลอางอิงคุณภาพ 
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จินตนาการ  
 ไลเคนแตละชนิด มีความสามารถในการทนทานตอปริมาณกาซและปริมาณฝุนท่ีกอใหเกิดมลพิษใน
อากาศไดไมเทากัน ทําใหสามารถจัดจําแนกไลเคนออกเปนกลุมตางๆ และใชเปนดัชนีบงบอกคุณภาพ
อากาศไดในระดับหนึ่ง แตการศึกษาชนิดและจํานวนของไลเคนบนผิวเปลือกของตนไมในแตละพ้ืนท่ี 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปนบริเวณกวาง ตองใชการสํารวจ นับจํานวน ตรวจสอบชนิดของไลเคน และนํามา
จําแนกเปนกลุม จะใชเวลามากจึงจะทราบคุณภาพอากาศแตละบริเวณ จึงใชแนวคิดจากการศึกษาไลเคน
มาสรางเครื่องวัดคุณภาพอากาศ carbosul meter ข้ึน โดยสามารถวัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด 
ปริมาณกาซซัลเฟอรใดออกไซด และสามารถวัดปริมาณฝุน ซ่ึงสามารถวัดคุณภาพอากาศในเบื้องตนได
เชนกัน 
 
สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)      

การศึกษาไลเคนบนตนโคลงเคลงเพ่ือสรางเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 
วิธีการศึกษา : การเรียนรูในรูปแบบโครงงาน  
ตัวแปรท่ีศึกษา : ไลเคน  
ขอบเขตของการศึกษา : ผิวเปลือกตนโคลงเคลง  

 
ผลงานนวัตกรรม                                                                                                    
 จากการศึกษาไลเคนท่ีเจริญเติบโตบนผิวเปลือกลําตนโคลงเคลง นํามาสูการสรางสรรคเครื่องวัด
คุณภาพอากาศท่ีสามารถนํามาใชแทนไลเคน ซ่ึงเปนดัชนี้บงชี้คุณภาพอากาศทางชีวภาพ และนําขอมูล
ปริมาณกาซตางๆ ท่ีวัดไดจากเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ carbosul meter ไปใชในการทํานายคุณภาพ
อากาศเบื้องตนในบริเวณตางๆ ของโรงเรียน ชุมชนและทองถ่ิน  ทําใหสามารถวางแผนในการบริหารและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมไดดีข้ึน 
 
ผลการเรียนรู (ทรัพยากร)  

จากการศึกษาคุณสมบัติของไลเคน พบวา ไลเคนแตละชนิดมีความสามารถในการทนทานตอระดับ
มลภาวะไดไมเทากัน การสํารวจความหลากหลายของไลเคนท้ังชนิดและจํานวนไลเคนบนผิวลําตน
โคลงเคลงจะสามารถประเมินคุณภาพอากาศในบริเวณดังกลาวได โดยสิ่งสามารถบงชี้คุณภาพของอากาศได
คือ  อุณหภูมิความรอน ฝุนละอองขนาดเล็ก  กาซคารบอนไดออกไซดและกาซซัลเฟอรไดออกไซด ถือเปน
มลพิษตอสุขภาพมนุษย ซ่ึงหากเรารับสิ่งเหลานี้เขาสูรางกายเปนจํานวนมาก จะทําใหเกิดอันตรายตาง ๆ 
ตามมาในภายภาคหลัง ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการติดตาม รายงานสภาพอากาศ เพ่ือชวยลด
ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางแพรหลาย แตอยางไรก็ดีสวนใหญมีราคาสูงหรือบางระบบไมไดแสดงแบบเรียลไทม  

ดังนั้นผูศึกษาจึงไดพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอกาศดวยเครือขายเซนเซอรไรสาย สําหรับใชเก็บขอมูล
และรายงานผลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทมดวยเซนเซอรท่ีมีตนทุนต่ํา มีประสิทธิภาพในการใชงาน ซ่ึงเปน
การพัฒนาตอยอดท่ีจะสามารถชวยลดตนทุนได หลักการทํางานของ ระบบท่ีพัฒนาข้ึนจะแบงออกเปน 2 สวน 
คือ 1) สวนสงขอมูลจากเซนเซอร สวนรับขอมูล และวิเคราะห ขอมูล โดยเซนเซอรจะทําการสงขอมูลไปยัง
สวนของเซิฟเวอรท่ีเปนสวนรับ และจัดเก็บขอมูลทันทีหลังจากท่ีมีการเรียกใชงาน 2) ระบบแสดงผลขอมูล
แบบเรียลไทมท่ีแสดงผลบนหนาจอของตัวเครื่อง และสงขอมูลไปจัดเก็บบน  Google Drive  เพ่ือนําไปใช
เปนขอมูลอางอิงคุณภาพ 

 
 

ผลการวิเคราะหศักยภาพ  
การศึกษาไลเคนและสรางเครื่องวัดคุณภาพอาศ พบวาเครื่องวัดคุณภาพอากาศสามารถวัดปริมาณ

คารบอนไดออกไซต  ซัลเฟอรไดออกไซต  และปริมาณฝุนละออง  (PM 1, PM 2.5  และ  PM 10)  ซ่ึงเปน
ตัวแปรท่ีบงชี้สภาพอากาศในบริเวณท่ีทําการศึกษา  โดยหนวยท่ีสามารถวัดไดคือหนึ่งในลาน  (PPM)  
จึงนําเครื่องวัดคุณภาพอากาศไปใชในบริเวณตางๆ ของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุน
สมมติฐานท่ีวา  “ไลเคนเปนดัชนีบงชี้คุณภาพอากาศ” และผลท่ีไดจากการวัดคุณภาพอากาศดวยเครื่อง
ดังกลาวเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของกรมมลพิษมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ผลการจินตนาการ  

เม่ือศึกษาไลเคนบนผิวเปลือกตนโคลงเคลง และสรางเครื่องวัดคุณภาพอากาศ และนําเครื่องวัด
คุณภาพอากาศดังกลาวไปใชในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณตางๆ ของโรงเรียน พบวาขอมูลท่ีไดมี
ความมีความสอดคลองกัน กลาวคือบริเวณท่ีพบไลเคนชนิดท่ีอยูในกลุมอากาศดี จะมีปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซด ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด และปริมาณฝุนนอยกวาบริเวณท่ีมีไลเคนกลุมทนทาน
ซ่ึงจะมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด และปริมาณฝุนสูงกวา และนําคาท่ี
วัดไดจากเครื่องวัดคุณภาพอากาศไปเทียบเคียงกับเกณฑดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยดวย   

 
 ผลงาน นวัตกรรม อธิบาย แนวคิด วิธีการ ภาพประกอบ สรุปประโยชนจากนวัตกรรม    

การสรางเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ  carbosul meter เพ่ือตรวจวัดปริมาณกาซและปริมาณฝุน 
ท่ีกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

วิธีการศึกษา : การเรียนรูการสรางเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ 
ตัวแปรท่ีศึกษา : เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ  carbosul meter 
ขอบเขตของการศึกษา : วัดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด และ

ปริมาณฝุน  
 มีวิธีการเรียนรู ดังนี้  

1. ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติตัวตรวจจับลักษณะคุณภาพอากาศ   
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  
- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
- กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  

2. ศึกษาระบบสมองกลในการประมวลผลและแสดงผลจากตัวตรวจจับลักษณะคุณภาพอากาศ   
3. ศึกษาวิธีการออกแบบโปรแกรมและการประมวลผลคุณภาพอกากาศดวยโปรแกรม  Arduino  IDE 
4. สรางนวัตกรรมเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ  carbosul meter และทดสอบประสิทธิภาพ 
5. สรุปผลการศึกษา  
6. ใชนวัตกรรมตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
7. เก็บรวบรวมขอมูลเปนระบบสารสนเทศ 
8. หาแนวทางในการบริหารและจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
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สรุปผล   

การพัฒนาระบบนี้ ไดนําเอาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มาพัฒนารวมกับระบบ 
เซนเซอรเพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ เริ่มศึกษาและเก็บขอมูลตางๆท่ีเก่ียวกับมลพิษทาง 
อากาศ และหาแนวทางในการแกไขปญหาการพัฒนาและออกแบบระบบนี้มีภาษาท่ีใชในการพัฒนา ไดแก 
ภาษา JavaScript เปนภาษาหลักท่ีทําการพัฒนาเซนเซอรข้ึนมาโดยจะมีคําสั่งท่ีใชเพ่ือใสเง่ือนไขการ 
ทํางาน ใหกับเซนเซอรโดยมีโปรแกรม Arduino IDE สําหรับใชเชื่อมตอเซนเซอรกับคอมพิวเตอร เพ่ือเขียน
คําสั่งการ ทํางานใหกับเซนเซอรและแสดงผลขอมูลผานทางจอ LCD และมีการสงขอมูลคาท่ีวัดไดไปยัง 
เซิฟเวอร เพ่ือท่ีจะนําขอมูลท่ีไดเก็บไวยัง  Google drive ทําใหผลรับท่ีไดนั้นสามารถติดตามคุณภาพ 
อากาศไดแบบเรียลไทม   

การพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
วิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง  ไดมีการทดลองระบบพ้ืนท่ีจริง เพ่ือตรวจสอบวัดคาฝุนละอองขนาดเล็ก กาซ
คารบอนไดออกไซด  และกาซซัลเฟอรไดออกไซด ซ่ึงสามารถรับคาไดแบบเรียลไทม ทําใหผูใชงานสามารถ
นําขอมูลท่ีไดไปใชเทียบเคียงในการศึกษาไลเคนแตละชนิดมีความสามารถในการทนทานตอระดับมลภาวะ  

Internet of Things (IoT) คือ การท่ีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือสงขอมูล 
ถึงกันไดดวยอินเทอรเน็ต โดยไมตองปอนขอมูล การเชื่อมโยงนี้งายจนทําใหเราสามารถสั่งการควบคุมการ 
ใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตได ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใชงาน 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตเขากับการใชงานอ่ืน ๆ จนเกิดเปนบรรดา 
Smart ตาง ๆ อยาง smart farm ท่ีมีการนําเซนเซอรมาใชในภาคเกษตรกรรมเพ่ือชวยลดแรงคน และเพ่ือ 
ติดตามผลไดอยางแมนยํา  

 
 
 
 

ภาพแสดงลักษณะขอมูลและการจัดเก็บขอมูลดวย  google drive 

 
ภาพแสดงการจําแนกประเภทของไลเคน 
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ทํางาน ใหกับเซนเซอรโดยมีโปรแกรม Arduino IDE สําหรับใชเชื่อมตอเซนเซอรกับคอมพิวเตอร เพ่ือเขียน
คําสั่งการ ทํางานใหกับเซนเซอรและแสดงผลขอมูลผานทางจอ LCD และมีการสงขอมูลคาท่ีวัดไดไปยัง 
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Internet of Things (IoT) คือ การท่ีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือสงขอมูล 
ถึงกันไดดวยอินเทอรเน็ต โดยไมตองปอนขอมูล การเชื่อมโยงนี้งายจนทําใหเราสามารถสั่งการควบคุมการ 
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แนวทางการสงเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน     
การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน นําเสนอโดย ผูเรียนและเยาวชน 

ระหวางวันท่ี 20 – 22 กันยายน พ.ศ.2565 
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ประเทศในระยะยาว” วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2536 ณ อาคารท่ีประทับ ในสํานักงานชลประทาน เขต 1 ถนนทุง
โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม 

 
การนําเสนอผลงานวิชาการ 
 การนําเสนอผลงานวิชาการกําหนดใหใชไฟลสื่อประกอบการนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
Presentation เพ่ือรวบรวมไฟลนําเสนอผลงานเพ่ือเปนฐานขอมูล  

 
การตั้งคาหนากระดาษของเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 

การตั้งคาหนากระดาษกําหนดดังนี้ : บน (Top) 3 ซม., ลาง (Bottom) 3 ซม.,ซาย (Left) 3 ซม. และ 
ขวา  (Right) 2.5 ซม. 
 
เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ  ประกอบดวย 

1.แนวทางการจัดทําเอกสารผลงานวิชาการ (Proceedings) 
2.แนวทางการจัดทําโปสเตอรนําเสนอผลงานวิชาการ (Poster Presentation) 

 
1.แนวทางการจัดทําเอกสารผลงานวิชาการ (Proceedings) 
  1.ปก ดูตัวอยางประกอบ 
  2.ชื่อผลงาน : ตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา จัดก่ึงกลาง โดยเขียนชื่อเรื่องเปน  

   2 บรรทัด  
  3.ชื่อ – สกุล ผูนําเสนอ : ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวปกติ จัดก่ึงกลาง 
            4.ชื่อสถานศึกษา : ตัวอักษร TH SarabunPSK 14 pt. ตัวเอียง จัดชิดซาย  
            5.บทนํา : ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 
                        พระราชดําริ ท่ีมา ความสําคัญ แรงบันดาลใจ จินตนาการ วัตถุประสงค ขอบเขต   
                         การศึกษาประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
            6.ปจจัย (ทรัพยากร) : ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 
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            7.วิธีการ : ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 
                   7.1 เรียนรู (ทรัพยากร) 
                   7.2 วิเคราะหศักยภาพ  
                   7.3 จินตนาการ 
                   7.4 สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ) 
            8.ผลงาน นวัตกรรม : ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 
                   8.1 ผลการเรียนรู (ทรัพยากร) 
                   8.2 ผลการวิเคราะหศักยภาพ  
                   8.3 ผลการจินตนาการ 

         8.4 ผลงาน นวัตกรรม อธิบาย แนวคิด วิธีการ ภาพประกอบ สรุปประโยชนจาก 
     นวัตกรรม 

9.สรุปผล : ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 
                     สรุปผล วิจารณและประเมินผล ขอเสนอแนะ  

10 .เอกสารอางอิง : ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 pt. ตัวหนา จัดชิดซาย 
           เอกสารหรือสิ่งพิมพท่ีใชอางอิงในเนื้อหา รูปแบบการเขียนอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสาร   

                ภาษาไทยกอน (ก – ฮ) แลวตามดวยเอกสารภาษาอังกฤษ (A – Z) 

 
2.แนวทางการจัดทําโปสเตอรนําเสนอผลงานวิชาการ  (Poster Presentation)  
   1.โปสเตอรแนวตั้ง ขนาด : สูง 1.20 เมตร  กวาง 0.80 เมตร  
  2 ตัวอักษร 

2.1 ชื่อผลงาน ขนาดตัวอักษร ไมต่ํากวา 2 เซนติเมตร   
2.2 ชื่อ – สกุล ผูนําเสนอ ขนาดตัวอักษร ไมต่ํากวา 1 เซนติเมตร   
2.3 ชื่อสถานศึกษา ขนาดตัวอักษร ไมต่ํากวา 1 เซนติเมตร   
2.4 หัวขอ ขนาดตัวอักษร ไมต่ํากวา 1.5 เซนติเมตร   
2.5 เนื้อหา ไมต่ํากวา 1 เซนติเมตร 

  3 ผลงาน นวัตกรรมแสดงเนื้อหาตามรูปแบบท่ีกําหนด (9 หวัขอ) ประกอบดวย  
ชื่อผลงาน  ชื่อ – สกุลผูนําเสนอ ชื่อสถานศึกษา บทนํา ปจจัย (ทรัพยากร) วิธีการ  
ผลงานนวัตกรรม สรปุผล เอกสารอางอิง 
4 ปรับรูปแบบโปสเตอรได โดยมีหัวโปสเตอรตามท่ีกําหนด 
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ผูประสานงาน : นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ โทรศัพท : 086-9434904  อีเมล : tketsama@wu.ac.th 

           นางรวมพร คงจันทร          โทรศัพท : 089–8916621  อีเมล: kraompor@mail.wu.ac.th 
           นางจีรังกานต  ปกเข็ม       โทรศัพท : 089-8619938   อีเมล : jeerangkan.sr@mail.wu.ac.th 
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ตัวอยางการนําเสนอผลงานวิชาการ 
 
การนําเสนอผลงานวิชาการประกอบดวย 

1.ตัวอยางเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
2.ตัวอยางโปสเตอรนําเสนอผลงานวิชาการ   

 
 
  

1.ตัวอยางเอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
“ตัวอยางปก” 

  
 
 
 
 
 

เอกสารนําเสนอผลงานวิชาการ 
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

 

 

ช่ือผลงาน......................................................................   

ผูนําเสนอ 

 1.(คํานําหนา) ช่ือ - สกุล .......................... ระดับช้ัน.......................... 
 2.(คํานําหนา) ช่ือ - สกุล .......................... ระดบัช้ัน.......................... 
 3.(คํานําหนา) ช่ือ - สกุล .......................... ระดับช้ัน.......................... 
 4.(คํานําหนา) ช่ือ - สกุล .......................... ระดับช้ัน.......................... 
 5.(คํานําหนา) ช่ือ - สกุล .......................... ระดับช้ัน.......................... 
 

ช่ือสถานศึกษา.........................................  
ตําบล.................................อําเภอ...........................จังหวัด.................... 

นําเสนอ วันที่ ……เดือน……………………….2565   
 

ณ หอง AD1307 อาคารสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ตําบลไทยบรีุ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

ตราสญัลักษณ 
สถานศึกษา 
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นวัตกรรมเคร่ืองวัดคุณภาพน้ํา  

กรรณิการ สมขาว,ทองกวาว แสดเหลือง,เอ้ืองหมายนา ชูชอ,ตนออ ลูลม,ชะอม กลิ่นดี  
 

   1 โรงเรียนอนุรักษพันธุพืชวิทยา ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
 

บทนํา 

      พระราชดําริ ท่ีมา ความสําคัญ แรงบันดาลใจ จินตนาการ วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา ประโยชนท่ี

คาดวาจะไดรับ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปจจัย (ทรัพยากร)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

วิธีการ 
เรียนรู (ทรัพยากร)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
วิเคราะหศักยภาพ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
จินตนาการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)     

…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

ผลงาน นวัตกรรม                                                                                                   

ผลการเรยีนรู (ทรพัยากร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

ผลการวิเคราะหศักยภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
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สรรสรางวิธีการ (แนวคิด แนวทาง วิธีการ)     
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……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

ผลการจินตนาการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 

ผลงาน นวัตกรรม อธิบาย แนวคิด วธิีการ ภาพประกอบ สรุปประโยชนจากนวัตกรรม      

…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 
ภาพ แผนภาพ ตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล   

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 

เอกสารอางอิง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
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2.ตัวอยางโปสเตอรนําเสนอผลงานวิชาการ   
      *** ปรับรูปแบบโปสเตอรได โดยมีหัวโปสเตอรตามท่ีกําหนด  

 

 
 
 
 
 

นวัตกรรมเคร่ืองวัดคุณภาพน้ํา 
กรรณิการ สมขาว,ทองกวาว แสดเหลือง,เอ้ืองหมายนา ชูชอ,ตนออ ลูลม,ชะอม กลิ่นดี  

โรงเรียนอนุรักษพันธุพืชวิทยา ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทนํา 

............................................................................
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............................................................................

......................................................................... 

ปจจัย (ทรัพยากร) 
............................................................................
.............................................................................
........................................................................... 
………………………………….………………………………………………. 

วิธีการ 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

.............................................................................. 

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

ผลงาน นวัตกรรม 

...............................................................................................

...............................................................................................

.................................................................... 
………………………………………………………………………………………………. 

    ภาพประกอบ      ภาพประกอบ 

 

สรุปผล 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................... 

.........................................................................................

......................................................................................... 

เอกสารอางอิง 

.........................................................................................

......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

0.8 เมตร 

1.2 เมตร 



การประชุมวิชาการงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน ผู้เรียน และเยาวชน  77

2.ตัวอยางโปสเตอรนําเสนอผลงานวิชาการ   
      *** ปรับรูปแบบโปสเตอรได โดยมีหัวโปสเตอรตามท่ีกําหนด  

 

 
 
 
 
 

นวัตกรรมเคร่ืองวัดคุณภาพน้ํา 
กรรณิการ สมขาว,ทองกวาว แสดเหลือง,เอ้ืองหมายนา ชูชอ,ตนออ ลูลม,ชะอม กลิ่นดี  

โรงเรียนอนุรักษพันธุพืชวิทยา ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
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.............................................................................

............................................................................

......................................................................... 

ปจจัย (ทรัพยากร) 
............................................................................
.............................................................................
........................................................................... 
………………………………….………………………………………………. 

วิธีการ 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

.............................................................................. 

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

ผลงาน นวัตกรรม 

...............................................................................................

...............................................................................................

.................................................................... 
………………………………………………………………………………………………. 

    ภาพประกอบ      ภาพประกอบ 

 

สรุปผล 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

......................................................................................... 

.........................................................................................

......................................................................................... 

เอกสารอางอิง 

.........................................................................................

......................................................................................... 
…………………………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 

0.8 เมตร 

1.2 เมตร 
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ลานวลัยลักษณ์สแควร์
นิทรรศการ อพ.สธ.

นิทรรศการ อพ.สธ. - มวล.

๑ นิทรรศการ อพ.สธ นิทรรศการ อพ.สธ. - มวล.
: ลานวลัยลักษณ์สแควร์

๒ นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
: ลานจอดรถเรียนรวม ๑ และเรียนรวม ๓

๓ นิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
: ลานจอดรถเรียนรวม ๕ และเรียนรวม ๗

๔ นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ
: อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ

หน่วยปฐมพยาบาล
บริเวณอาคารไทยบรุี

ห้อง Smile & Smart center

หน่วยปฐมพยาบาล
บริเวณอาคารเรียนรวม ๓

หน่วยปฐมพยาบาล
บริเวณอาคารเรียนรวม ๕

หน่วยปฐมพยาบาล
บริเวณอาคารสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และการออกแบบ

พ้ืนที่ถวายของทีร่ะลึก เต็นท์จ าหน่ายอาหาร

๑

๒๓
๔
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