
การศึกษาการเจริญเติบโตของแมลงในยุคดึกด าบรรพ์และในยุคปัจจุบัน  

 

                                                                                                  ด.ช.รัฐพงศ์  หรูวิจิตรพงษ์ 

                                                                                                 ด.ญ.นภสร  คุณดิลกฉัตร 

ด.ญ.อจลญา  ณรงค์เดชสกุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

         จากประเด็นสนใจเร่ือง “การศึกษาการเจริญเติบโตของแมลงในยุคดึกด าบรรพ์และยุคปัจจุบัน”จน

น าไปสู่การต้ังค าถาม “ประเภทของแมลง สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของแมลง การกินอาหารของแมลงและ

พาหะน าโรคของแมลง” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าข่าวในปัจจุบันพบว่ามนุษย์ได้รับอันตรายจาก

พาหะน าโรคของแมลง จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ว่าแมลงน้ันเป็นมายังไง โรคที่เกิดจากแมลงมี

อะไรบ้าง เพื่อน าไปสู่การหาวิธีป้องกันจากแมลง ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถป้องกันโรคจากแมลงได้ เช่น ท า

ความสะอาดที่อยู่อาศัย และการก าจัดเศษอาหาร รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น โดยการศึกษาค้นคว้า

สืบค้นหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด เพื่อมาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

         จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ความเป็นมาของแมลง   

ท าให้สามารถป้องกันตนเองจากพาหะน าโรคได้ 

         สุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม ประเภทของแมลง สภาพแวดล้อมที่

อยู่อาศัยของแมลง การกินอาหารของแมลง และพาหะน าโรคของแมลง จึงได้มีความรู้ในการป้องกันโรคจาก

แมลง และยังน าความรู้น้ีมาใช้ประโยชน์ได้โดยการ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อ่านทุกท่านอีกด้วย 

  



การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนท่ีจะส่งผลต่อชีวิตประจ าวัน 

 

ด.ญ.ธราเนตร    วงษ์แสน 

ด.ญ.พรนภา    ผาแดง 

ด.ญ.อภิญญา วิจารณ์ประจักษ์เขต 

ด.ญ.อัญมณี   เห็นพร้อม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 / 5 

 

จากประเด็นสนใจเร่ือง การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนที่จะส่งผลต่อชีวิตประจ าวัน      

จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า ในชีวิตประจ าวันเสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร  ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมา

จากการสังเกตว่า  ในปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของเรา 

ดังน้ันถ้าเราไม่ช่วยกันลดผลกระทบที่รุนแรงขึ้น ผลกระทบน้ีจะท าให้การใช่ชีวิตประจ าวันเป็นไปอย่างล าบาก

ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ภาวะโลกร้อนหรือ

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงคือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากผลของภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีต้นเหตุจาก

การที่มนุษย์ได้เพิ่มประมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่งและการผลิตใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม ในชีวิตประจ าวันเราสามารถช่วย

ลดภาวะโลกร้อนได้โดย เพื่อใช้ประโยชน์ได้และเผยแพร่ความรู้บริการแก่ผู้สนใจ 

 

  



การศึกษาองค์ประกอบท่ีส าคัญในการประดิษฐ์ของเก่าให้เป็นของใหม่ 

 

ด.ญ.กัญชริกา นิลอ่อน 

ด.ญ.สุพรรษา  นัยสุภาพ 

ด.ญ.บุษกร  จันทร์งาม 

ด.ช.จักรพันธ์  โพธิ์พุ่ม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

 

            จากประเด็นสนใจเร่ือง “ การศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญในการประดิษฐ์ของเก่าให้เป็นของใหม่  ” 

จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “ ท าอย่างไรจะประดิษฐ์ของเก่าให้เป็นของใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ”  

ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจน้ีมาจากการสังเกตว่า ถ้าเราน าของเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ดังน้ันของเก่าจะมีคุณค่า

มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายโดนอาศัยวิธีการศึกษา ค้นคว้าสืบค้น

ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลมาใช้ในงานคร้ังน้ี 

            จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า การใช้ของอย่าง

ประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจ าเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า การน า

กลับมาใช้อีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วคร้ังนึงสามารถที่จะน ากลับมาใช้ซ้ าได้อีก 

             สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถามได้ว่า “ ท าอย่างไรจะประดิษฐ์

ของเก่าให้เป็นของใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ” เพื่อใช้ประโยชน์ได้และเผยแพร่ความรู้บริการและผู้สนใจ  

  



การศึกษาความสัมพันธ์ของขนมไทยในอดีตและปัจจุบัน 

 

ด.ช.ฉัตรวิชญ์ สมชาติ 

ด.ช.ณัฐวัตร เมืองจันทร์ 

ด.ญ.ธีระนันท์ พรหมโยธา 

ด.ญ.วิภาสิริ นววุฒิเวท 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

 

 จากประเด็นสนใจเรื่องขนมไทย จนน าไปสู่การต้ังหัวข้อว่า “การศึกษาความสัมพันธ์ของขนมไทยใน

อดีตและปัจจุบัน” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีได้มาจากการพบเจอขนมไทยในชีวิตประจ าวัน ต้ังแต่งานบุญเลี้ยงพระ 

งานมงคลและงานพิธีต่างๆ จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เร่ืองความสัมพันธ์ของขนมไทยในอดีตและ

ปัจจุบัน เพื่อน าไปสู่การเผยแพร่ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูล

จากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ขนมไทยน้ันมีมาต้ังแต่

สมัยสุโขทัย โดยส่งเสริมการขายสินค้าระหว่างชาวบ้าน ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน  

ร่วมไปด้วย ต่อมาในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอื่นๆ ไทยได้รับเอา

วัฒนธรรมต่างชาติ มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของประเทศไทย 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม “ความสัมพันธ์ของขนมไทยใน

อดีตและปัจจุบัน” และมีความรู้เรื่องขนมไทยสามารถน าความรู้น้ีมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 

 

 

  



การแนะน าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งภายในบ้าน 

 

เด็กชายปารเมศ  แก้ววารี 

เด็กชายมุทรา  ปรอดทอง 

เด็กหญิงเกษรา   ตลึงจิตร 

เด็กหญิงปาจารี   เรืองศิริ 

                                                                                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 

 

 จากประเด็น การตกแต่งของเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งภายในบ้าน จนน าไปสู่ค าถามว่าท าอย่างไรให้

การจัดตกแต่งของใช้ภายในบ้านให้สวยงาม ซึ่งเป็นนน้ีส าคัญส าหรับคนที่ไม่เคยตกแต่งของภายในบ้าน และ

ต้องการให้บ้านสวยงามขึ้น จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องการแนะน าอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ใน

การตกแต่งภายในบ้าน เพื่อน าไปสู่การเผยแพร่ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และ

รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์

ในการตกแต่งภายในบ้าน ต้องดูที่องค์ประกอบต่างๆ เช่นรูปทรงของ สีของเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งแวดล้อมภายใน

บ้านด้วย 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเร่ือง “การแนะน า

อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งภายในบ้าน” และมีความรู้เรื่องขนมไทยสามารถน าความรู้น้ีมาเผยแพร่

ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Microsoft excel 

  เด็กชายกษิดิศ  หนูสนิท 
  เด็กหญิงดารณี         เฟ้นด้ี 

   เด็กหญิงปิยาพัชร         สุ่นหอ 
      เด็กหญิงสุชาด               การวิด 

 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง Microsoft excel จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า "โปรแกรม Microsoft excel มี
ฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้าง" ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้เรียนการใช้
โปรแกรม Microsoft excel และเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ในเร่ือง Microsoft excel ท าให้เกิด
การศึกษาหาความรู้เพื่อค้นคว้าค าสั่งการใช้ในโปรแกรม ดังกล่าวเพื่อน ามาใช้การท าบัญชีต่างๆ โดยอาศัยวิธี
การศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA 
มาใช้ในการท าคร้ังน้ี 

 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าการท างานของโปรแกรม
Microsoft excel มีการน าฟังก์ชันการค านวณต่างๆมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าไห้สามารถตอบค าถามได้ว่า "โปรแกรมMicrosoft excel 
มีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้าง"และมีความรู้เรื่อง Microsoft excel มากยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวอร์มอัพและการคูลดาวน์ 

 
              เด็กหญิงศิวนาถ          ขจรกลิ่น   

 เด็กหญิงกรรณิชา           กันหยุย  
                  เด็กชายสุธินันท์       จารุพงศ์พันธุ์  

     เด็กชายภูชิต                เขาแก่ง  
 

  
      จากประเด็นสนใจเรื่องการวอร์มอัพและการคูลดาวน์จึงน าไปต้ังค าถามว่า ท าไมการวอร์มอัพท าให้คนมี
สุขภาพที่ดีได้? ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจน้ีมาจากการสังเกตข่าวในปัจจุบันพบว่าคนไทยไม่ชอบการออกก าลังกาย
จึงท าให้มีโรคติดต่อกัน จึงเกิดความน่าสนใจแสวงหาความรู้เรื่องการวอร์มอัพและการคูลดาวน์เพื่อน าไปสู้วิธี
การศึกษาการป้องการโรคติดต่อ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจาก
ห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพPDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความแตกต่างของโลกและดาวพุธ 
 
        เด็กชายณฐพัฒน์  คล้ายศรีโพธิ์  

เด็กชายธีธัช  เกื้อกูล 
เด็กหญิงปุญญิศา  ฉายอรุณ 

       เด็กหญิงภัทรวดี  รูปข า 
 

 

       จากประเด็นเร่ือง “ความแตกต่างของโลกและดาวพุธ” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “โลกจะมี
โอกาสเป็นแบบดาวพุธหรือไม่” ซึ่งประเด็นที่สนใจขึ้นมาน้ี สังเกตจากข่าวในปัจจุบันพบว่าสภาพอากาศของ
โลกและดาวพุธมีสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกันจึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องโลกและดาวพุธ โดยใช้
วิธีการศึกษาค้นคว้าสืบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งน าวงจรคุณภาพPDCA มาใช้ในการ
ท างานคร้ังน้ี 
 

      จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการด่ังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบความรู้ว่า โลกจะไม่มีโอกาสมี
สภาพอากาศเป็นแบบดาวพุธแน่นอน เพราะหากโลกมีสภาพอากาศร้อนขึ้นน้ าแข็งจากขั้วโลกจะละลายท าให้
เกิดน้ าท่วม แต่ดาวพุธหมุนรอบตัวเองด้านหน่ึงเข้าหาดวงอาทิตย์ สาเหตุที่ร้อนมากเพราะอยู่ ใกล้ดวงอาทิตย์
มากที่สุด แต่อีกด้านไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จึงร้อนมาก 
 

      สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีสามารถตอบค าถาม “โลกจะมีโอกาสเป็นแบบดาวพุธหรือไม่” 
และมีความรู้เรื่องโลกและดาวพุธมากยิ่งขึ้น สามารถเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ศึกษาปัจจัยการปนเปื้อนและการท าอาหารอย่างถูกหลักอนามัย 
 
         เด็กชายจิรายุส      สุขแสนสุข    

เด็กชายณัฐดนัย   สุทธวรรณา    
เด็กชายธนวัฒน์   อักขะราษา  
 

จากประเด็น “ศึกษาปัจจัยการปนเปื้อนและการท าอาหารอย่างถูกหลักอนามัย” จนน าไปสู่การต้ัง
ค าถามว่า “เราจะรับมือกับสารพิษเหล่าน้ีได้อย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าปัจจุบันพบว่า
คนไทยได้รับอันตรายจาก “เชื้อโรคในอาหาร” มากมาย จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวเชื้อโรค 
การรับมือและป้องกัน เพื่อน าไปสู่การนาเสนอในรูปแบบรายงาน โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต และได้น าหลักวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในงานคร้ังน้ี  

 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปความรู้ว่า  สารพิษจากเชื้อราส่วนใหญ่
พบในผลผลิตทางการเกษตร อาจเป็นเพราะภาพรวมของที่จัดเก็บที่ไม่มิดชิดและมีความชื้นสู งท าให้มีเชื้อรา
เกิดขึ้นจนทาให้ผลผลิตที่เก็บไว้เสียหาย จนท าให้ผู้ผลิตหลายรายขาดทุน บางรายน าผลผลิตเหล่าน้ีออกขายสู่
ท้องตลาดไปในราคาที่ถูก ท าให้ผู้บริโภคหลายรายที่บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเข้าไป อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกายของผู้บริโภคได้ ด้วยเหตุน้ีเราจึงท าการค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสารพิษน้ันเอง  

 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้ตอบคาถาม “เราจะรับมือกับสารพิษเหล่าน้ีได้อย่างไร” 

และมีความรู้เรื่องการเลือกซื้ออาหาร สามารถใช้เป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่จะ

ใช้เป็นแบบอย่างในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สายพันธุ์สุนัขในแต่ละประเทศ 

 

เด็กชายณัฐนันท์       สิงห์ทอง 
เด็กชายธันวา        พุ่มดอกไม้ 
เด็กหญิงชิษณิษา   ศิลปะเฉลิม 
 

จากประเด็นสนใจเร่ือง”สายพันธุ์สุนัขในแต่ละประเทศ” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า ”ท าไมสุนัขถึงมี

ลักษณะแตกต่างกัน” ซึ่งประเด็นที่สนใจมาจากการสังเกตว่าข่าวว่าท าไมสุนัขถึงมีสีขน ลักษณะล าตัว ขนาด

และรูปร่างแตกต่างกัน จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เร่ืองต้นก าเนิดของสุนัขเพื่อน าไปสู่การหาต้น

ก าเนิดของสายพันธุ์สุนัข ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายสายพันธุ์สุนัขในแต่ละ

ประเทศโดยอาศัยวิธีการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ 

PDCAมาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า สุนัขมีลักษณะแตกต่าง

กันเพราะว่าเกิดจากบรรพบุรุษของสุนัขที่มีลักษณะแต่ละตัวไม่เหมือนกันมาจากต่างแดนต่างพื้นที่กันท าให้

สุนัขในปัจจุบันน้ีมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเกิดจากสายพันธุ์เช่น สุนัขพันธุ์ชิวาวา ตัวเล็ก ขนสั้น ขายาว 

ใบหน้ายาว หางยาว สุนัขพันธุ์ชิสุ มีขนยาว ตัวเล็ก หางยาว ใบหน้าสั้น เป็นต้น 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม”ท าไมสุนัขถึงมีลักษณะแตกต่าง

กัน” และมีความรู้เรื่องต้นก าเนิดสุนัข เพื่อให้ได้เกิดความรู้และสามารถน าไปเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ือง ท าไมเด็กวัยรุ่นชอบเท่ียวกลางคืน 
ด.ญ กนิษฐา  อินทรเจริญ  เลขที่ 21 
ด.ญ ปภาวดี  ช่วงช ู  เลขที ่36 
ด.ญ พรพิมล  วงษ์ดี   เลขที ่37 

                     ด.ญ อารีรัตน์  วารีเจริญ    เลขที ่47 
                                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 

 
           การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการคิดและการตัดสินใจของนักเรียนและเยาวชน
ทั่วไป เร่ือง ท าไมวัยรุ่นชอบเท่ียวกลางคืน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดเทคโนโลยี และ สังคม 
เ ช่ น  
การลงผลส ารวจผ่านทางโซเชียล กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและเยาวชน อายุต้ังแต่13-18ปีโดยแบ่งกลุ่มตาม
อายุ 
          ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มมีกการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะที่มี
ความเสี่ยงมากขึ้น  เน่ืองจากมีประสบการร์ในการคลุกคลีกับผู้ใหญ่หรือกลุ่มเพื่อน ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง 
          ผู้จัดท าโครงงานจึงค้นหาวิธี  ปรับปรุง และ การเปลี่ยนแปลงความคิดของวัยรุ่นให้เปลี่ยนไปในทางที่ดี
ขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ปกครองและสังคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าไมต้องสูบบุหร่ี 

เด็กชายวชิรวิทย์    หอยสังข ์ 
เด็กหญิงสุภาวดี     จันทัง  
เด็กหญิงอาทิตยา   เส็งสาธุ  
เด็กหญิงอารยา     แซ่เตียว  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 
 

จากประเด็นสนใจเร่ือง “ท าไมต้องสูบบุหร่ี” จนท าให้อยากรู้ว่า ท าไมต้องสูบบหร่ีได้เกิดการสงสัยว่า
สูบบุหร่ีแล้วรู้สึกอย่างไร โดยถามคนที่รู้โทษของการสูบบุหรี และศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมาใช้ใน
การท างานคร้ังน้ี จากการหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ว่าปีหน่ึง ๆ ประชาชน
นอกจากจะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นค่าบุหร่ี ค่าบ าบัดรักษาโรคขาดรายได้แล้ว ยังต้องทนทุกข์ทรมานทั้ง
ร่างกาย จิตใจ ตลอดจนถึงกับเสียชีวิต นับเป็นจ านวนมาก ด้วยความตระหนักถึงความสูญเสียอย่างมากมายน้ี
เอง  สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีได้ว่าทุกคนสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้และควรไม่ไปยุ่งกับการสูบ
บุหร่ีอีก 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดนตรีสากล 

 
เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมาน 

เด็กหญิงจริยา  เชาวมัย 
เด็กหญิงชนกนันท์  ทองค าพร้อม 
เด็กหญิงณภัทรา  จารุพฤฒิพงศ์ 

              ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้อง 8 
                                                                                          

จากประเด็นสนใจเร่ือง ดนตรี จนการน าไปสู่การต้ังหัวข้อว่า  ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ดนตรีสากล  ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการพบเจอ แนวเพลง ที่หลากหลายในชีวิตประจ าวัน  ต้ังแต่เพลงชาติ
หรือเพลงมาร์ชโรงเรียน  จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของดนตรีสากล  เพื่อ
น าไปสู่การเผยแพร่  โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด 
รวมทั้งวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในคร้ังน้ี 
 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของดนตรีสากลมีความแตกต่างกันภายในตัว เช่น ความเชื่อ วัฒนธร รม ทั้งน้ีมีการท า
แบบสอบถามด้วยเช่นกัน 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบตอบค าถาม ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของดนตรีสากล และมีความรู้เรื่องดนตรีสามารถน าความรู้น้ีมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าไมวัยรุ่นถึงติดเพ่ือน 
              เด็กชายธนกฤต   วินิจผล 

        เด็กชายพงศธร      ชูแก้ว   
        เด็กชายพัฒนากฤษฎิ์   อัศนิบุตร  

เด็กหญิงพุธิตา              จันทร  
                       มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 
 

   จากประเด็นสนใจเรื่อง  “ท าไมวัยรุ่นถึงติดเพื่อน ” จนท าให้อยากรู้ว่าท าไมต้องมีเพื่อนกันหลายแบบ 

ได้เกิดการสังเกตว่าท าไมถึงมีเพื่อนหลายแบบ หลายนิสัยที่แตกต่างกันไปไม่ซ้ ากัน จึงท าให้อยากรู้ว่าทุกๆคน

เลือกเพื่อนแบบไหน มีอายุแตกต่างกัน หรือ อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่หรืออยู่กันแค่2-3คน หรือ โดยการศึกษา

ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และน าวิธีการของวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

          จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าอายุที่แตกต่างกันท าให้

สนิทกันได้ เพราะว่าอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก ผูกพันกันมาต้ังแต่เด็ก  เลยท าให้สนิทกันมาก   บางส่วนจะอยู่

กันเป็นกลุ่มใหญ่    ชอบไปไหนท าอะไรด้วยกัน บ้างคนก็ตามไปแบบไม่ทันคิดว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่ก็ไม่ได้ผิด

เสมอไป อีกบ้างส่วนอยู่กันแค่2-3คนไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ เพราะอาจไม่ต้องการเพื่อนที่เยอะ แต่ต้องการเพื่อนที่

จริงใจมากที่สุด  

           สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีว่า ทุกคนมีความรู้สึกสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ว่าควร

เลือกเพื่อนแบบไหนที่เข้ากับตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ด.ช.ธิติ รุ่งเรืองโรจนา เลขที่ 6 

ด.ญ.กนกพร นุ่มพินิจ เลขที่ 17 

ด.ญ.ธัชพรรณ นาค ามูล เลขที่ 27 

ด.ญ.อริยา ทองช านาญ เลขที่ 49 

     มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 10 

 จากประเด็นเร่ือง ‘จะท าอย่างไรหากต้องการรวบรวมความสนใจของสมาชิกในกลุ่มมาอยู่ในที่เดียวกัน

จนน าไปสู่การสนใจเรื่อง ‘การสร้างเว็บไซต์’ เพื่อท าบทความรวบรวมค าถาม หรือประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ของ

สมาชิกในกลุ่มมาอยู่ในที่เดียวกัน และช่วยกันศึกษาค้นคว้าในค าถามน้ัน ๆ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้า

สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ 

PDCA มาใช้ ในการท างานคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ‘การสร้างเว็บไซต์’ 

เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากจนเกินมือนักเรียนจะสามารถท าได้ และสามารถท าได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ด้วยเหตุน้ี

จึงน าความรู้ที่ได้มาสร้างเว็บไซต์ ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ได้จริง 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม ‘จะท าอย่างไรหากต้องการ

รวบรวมความสนใจของสมาชิกในกลุ่มมาอยู่ในที่เดียวกัน ?’และ’ท าวิธีน้ันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและท าได้จริง’ 

โดยสร้างเว็บไซต์ที่มีลักษณะคล้ายเว็บ Blogger และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกมมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
ด.ช.อนันต์ พุ่มด้วง 
ด.ช. ภควัต เกิดผล 

ด.ช. ภัทรพล ปุราโส 
ด.ช. ธีรภัทร ใจทิพย์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 
      

จากประเด็นสนใจเร่ือง “เกม” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า เกมมีข้อดีข้อเสียอย่างไร? ซึ่งประเด็นที่

สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่า ข่าวในปัจจุบันพบว่าคนไทยได้รับอันตรายมาจากเกมโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่อยู่

ในวัยเรียน จึงแสวงหาความรู้เรื่อง เกมมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ไข และป้องกันปัญหา โดย

ศึกษาข้อดีและข้อเสียของเกม โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ 

และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี 

      จากการแสวงหาความรู้ดังกล่าวสรุปความว่า เกมมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดี เช่น ฝึก

ทักษะในด้านต่าง ๆ ให้ความเพลิดเพลิน แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเยาวชนเล่นเกมไปในทางที่ผิด ย่อยส่งผลต่อ

ตนเอง เช่น ผลการเรียนตกต่ า รวมถึงเสียค่าใช้จ่าย ดังน้ันเยาวชนควรรู้จักเล่น และรู้จักใช้ให้เกิดความ

เหมาะสมกับตนเอง ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเกมและน าข้อมูลที่

ได้รับไปพัฒนาและใช้ในการด าเนินชีวิตในคร้ังต่อไป 

      สรุปการศึกษาด้วยตัวเองคร้ังน้ีสามารถตอบค าถาม เกมมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และสามารถน าไปเผยแผ่

ความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอลในต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างไร 
                    ด.ช.ภานุพงษ์             โฉมศรี 

                                                                   ด.ญ.กมลลฎา        สมสุวรรณ  

                                                         ด.ญ.ธมลพร              สุภาพ  

         ด.ญ.อรุณรัตน     รัตนะชโยโต 

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/8  

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง “กีฬาบาสเกตบอล” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “ผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอลใน

ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างไร?” ซึ่งประเด็นที่ศึกษาน้ีมาจากการสังเกตว่า การเล่นกีฬา
บาสเกตบอลของแต่ละต าแหน่งของบุคคลมีทั้งส่วนที่คล้ายกัน และแตกต่างกัน จึงเกิดความสนใจในการศึกษา
เรื่องบาสเกตบอลเพื่อน าไปสู่การเล่นกีฬาบาสเกตบอลอย่างถูกต้อง  ท าให้เกิดการศึกษาเพื่อความเข้าใจ โดย
การสืบค้นจากห้องสมุด และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี   

จากกระบวนการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า  กีฬา
บาสเกตบอลมีลักษณะการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามต าแหน่งการเล่น โดยการเลือกต าแหน่ง
จะแตกต่างกันไปตามความสามารถของบุคคลว่าถนัดเล่นต าแหน่งใด  ซึ่งการเล่นในแต่ละต าแหน่งจะมีการ
ส่งเสริมการเล่นของกันและกัน   

   สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบข้อสงสัยว่า“ผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอลใน
ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างไร?” และน าไปสู่การเลือกเล่นต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถเล่น
กีฬาบาสเกตบอลอย่างถูกต้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คอมพิวเตอร์ในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร 

ด.ช.เจษฎาภรณ์ ทองโกฏิ 

ด.ช.ณัฐยศ นุ่มน้อย 

ด.ช.เต็มพร้อม หนูนาค 

ด.ช.ปุเรนท์ ศรีพรหม 

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง”คอมพิวเตอร์”จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า”คอมพิวเตอร์ในอดีตและปัจจุบัน

แตกต่างกันอย่างไร?”ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจจากการสังเกตว่าจุดก าเนิดของคอมพิวเตอร์คือลูกคิด จึงเกิดความ

สนใจที่จะแสวงหาความรู้เร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อน าไปสู่การหาความแตกต่างของคอมพิวเตอร์ในอดีตและ

ปัจจุบัน โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดรวมทั้ง น าวงจร

คุณภาพPDCAมาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสรุปองค์ความรู้ว่า คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันแตกต่าง

กับคอมพิวเตอร์ในอดีตเพราะคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีก้าวหน้าและทันสมัยกว่าในอดีต 

 สรุปการศึกษาด้วยตนเองคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม”คอมพิวเตอร์ในอดีตและปัจจุบันแตกต่าง

กันอย่างไร”และมีความรู้เร่ืองคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับประวัติ การคิดค้นคอมพิวเตอร์ในอดีตและปัจจุบันเพื่อใช้

ประโยชน์ได้และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดนตรีเกิดมาจากไหน 
                      ด.ช. สถาพร      ว่องไวกิจกร 
              ด.ญ. กฤติกา      ศิริยามัน 

               ด.ญ. ชนากานต์  ค าวงษ์  
              ด.ญ. วาสิตา      สุขสมขันธ ์

   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
 
จากประเด็นสนใจเร่ือง "ดนตรี" จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า "ดนตรีเกิดมาจากไหน?" ซึ่งประเด็นที่

สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าท าไมถึงมีดนตรีอยู่ในทุกที่ จึงเกิดความสนใจที่แสวงหาความรู้เรื่องดนตรีเพื่อน าไปสู่
การศึกษาในวิชาศิลปะ ท าให้เกิดศึกษาหาความรู้เร่ืองดนตรีเพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายคือ หนังสือความรู้
เรื่องดนตรีโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดรวมทั้ง
วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้การท างานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าดนตรีเป็นศิลปะเพื่อเป็น
การสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟังโดยผ่านการเล่นดนตรี ดนตรีมีหลากหลายประเภท  
ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะที่ง่ายต่อการสัมผัส ก่อให้เกิดความสุข ความปลื้มปิติ และความพึงพอใจแก่มนุษย์  

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม "ดนตรีเกิดมาจากไหน" และมี
ความรู้เร่ืองดนตรีสามารถสร้างหนังสือความรู้เร่ืองดนตรีเพื่อใช้ประโยชน์ได้และเผยแพร่ความรู้บริการแก่
ผู้สนใจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มะเร็งเกิดข้ึนได้อย่างไร 

ด.ญ.จิดาภา   สมอยู ่
ด.ญ.พัชพร   ตัญวัฒนา 

ด.ญ.กัญญาณัฐ   กาแก้ว 
ด.ญ.พัศธนัญญา   สังข์พันธ์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “มะเร็ง” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร?” ซึ่งประเด็นที่

สนใจน้ีมาจาการสังเกตว่าข่าวในปัจจุบันพบว่า ประชากรในสังคมเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากเป็นอันดับหน่ึง   

จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องมะเร็งเพื่อน าไปสู่การหาวิธีในการป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งสาเหตุที่ท าให้

เกิดมะเร็งได้ ได้แก่ สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ท าให้

เกิดศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายคือหาวิธีป้องกันและรักษา โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้า

สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ

ท างานคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า มะเร็งสามารถหาวิธี

ป้องกันโดยการไม่รับประทานอาหารที่ปิ้ง ย่าง รมควัน มากเกินไป เพราะในการปิ้งหรือย่างจะมีไขมันตกลงไป

ในถ่านที่ก าลังแดง ท าให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดสารพิษที่เรียกว่า โพลีไซคลิก อะโรเมติก 

ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนามะเร็งสามารถ

หาวิธีป้องกันได้ คือ การที่ไม่รับประทานอาหารประเภทปิ้ง ย่าง รมควัน มากเกินไป ที่สามารถป้องกันได้ และ

การไม่รับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างมากเกินไป ก็เป็นวิธีการป้องกันที่สามารถท าได้ง่ายที่สุด 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม “มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร” และมี

ความรู้เรื่องมะเร็ง สามารถเผยแพร่วิธีการเบื้องต้นเพื่อประโยชน์และความรู้บริการแก่ผู้สนใจ 

 

 

 

 



ทะเลและมหาสมุทรแตกต่างกันอย่างไร 
 

ด.ญ. มนัสนันท์ มูลต๋า  
ด.ญ. จันจิรา ปิ่นจินดา 
ด.ญ. อนันตญา ค าสิงห์ 

ด.ญ. นริศรา พรประเสริฐ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5 

 
จากประเด็นสนใจเร่ือง ทะเลกับมหาสมุทร จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า ทะเลกับมหาสมุทรแตกต่างกัน

อย่างไร ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีเกิดจากการที่ได้ศึกษาและพบเจอ ในหนังสือสังคมศึกษาหรือแหล่งสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ จนน าไปสู่การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาไปถึงจุดมุ่งหมาย โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าได้แก่PDCA  

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สรุปองค์ความรู้ได้ว่า ทะเลแตกต่างจากมหาสมุทร
โดย ทะเลน้ันจะมีพื้นที่ติดกับพื้นดิน แต่มหาสมุทรจะห่างออกไปจากพื้นดินในระยะที่ไกล ส่วนการต้ังชื่อของ
ทะเลและมหาสมุทร จะขึ้นอยู่กับลักษณะหรือบริเวณที่ต้ัง ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาให้ทันสมัย
เพื่อน าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นที่สนใจได้ทราบต่อไป 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเองในคร้ังน้ี ท าให้สามารถตอบค าถาม"ทะเลกับมหาสมุทรแตกต่างกัน
อย่างไร"และความรู้เรื่องทะเลและมหาสมุทรสามารถท าเป็นชิ้นงานเพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท าไมผู้ชายชอบเล่นฟุตบอล 
ด.ญ.สุวัจนี มาลา 

ด.ญ.กาญจนา วรชินา 
ด.ช.พีรพล ทองรอด 

ด.ช.อภิวันท์ สรวงเกษม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

 
จากประเด็นที่สนใจเรื่อง ”ฟุตบอล” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “ท าไมผู้ชายถึงชอบเล่นฟุตบอล”  

ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการต้ังกระทู้ของคนหลายๆคนบนอินเตอร์เน็ต จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหา
ความรู้เรื่องฟุตบอลเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบ ให้แก่ผู้คนที่สงสัยประเด็นน้ี ค าตอบจะขึ้นอยู่กับผู้ที่มี
ประสบการณ์ของการเล่นฟุตบอลหลายๆคนอาจจะเป็นเพราะ ชอบ  มีความสุข สนุกสนานกับการเล่นฟุตบอล 
จะท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ไปสู่จุดมุ่งหมายคือค าตอบว่าท าไมผู้ชายถึงชอบเล่นฟุตบอล 
โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง รวมทั้งน าวงจร 
PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ฟุตบอลมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และยังช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานในด้านต่างๆ ทั้งยัง สามารถสร้าง
ความสุขและความสนุกสนานให้แก่ตัวเองได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีผลเสียรวมมาด้วยเช่น เกิดการบาดเจ็บระหว่าง
ฝึกซ้อมอาจท าให้กล้ามเน้ือบางส่วนยังใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนารานงานชิ้น
น้ีเพื่อให้ประโยชน์แก่คนที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล    

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม ”ท าไมผู้ชายถึงชอบเลน่ฟุตบอล” 
และมีความรู้เรื่องฟุตบอล สามารถให้ค าตอบและให้ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเร่ืองฟุตบอลได้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประโยชน์ของฟุตบอล 
  

ด.ช  อิสมาย   อาชิทแสนมุง 
ด.ญชลธิชา           พรมงาม 
ด.ญธัญพิชชา         กุลบุตร 
ด.ญ บุษกร          ก๋าอินทร์  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
 

จากประเด็นสนใจเร่ือง  “ประโยชน์ของฟุตบอล” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “ ฟุตบอลมปีระโยชน์
อย่างไร ” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าในปัจจุบันมีการเล่นฟุตบอลกันมากขึ้นคนไทยที่เกิดความ
สนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องความเป็นมาของฟุตบอลเพื่อน าไปสู่การหาวิธีการเล่นฟุตบอลให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างไร ท าให้เกิดการศึกษาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ สอบถามจากผู้รู้ รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA  
มาใช้ในคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านการบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ฟุตบอลมีประโยชน์ต่อ
บุคคลไม่จ ากัดวัย ไม่จ ากัดเพศ ด้วยเหตุน้ีจึงได้น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาบุคลิก สุขภาพของตนและยังช่วยรักษา
โรคต่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ฉลาดและ
แก้ปัญหาได้ฉับพลันและสามารถท าให้มีความสามัคคีที่ดีและสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันได้ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีจะท าให้สามารถตอบค าถาม “ประโยชน์ของฟุตบอลคือ
อะไร” และยังได้ความรู้ด้านกติกาของฟุตบอล สามารถน าไปใช้ในการเล่นกีฬาต่างๆเพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดี
ต่อกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากในอวกาศมีอากาศจะเกิดอะไรข้ึน 
 

ด.ช. เกริกพล  เซ็งแซ่   เลขที่ 1 
   ด.ช. พงศธร    พินเผือก  เลขที่ 12 

ด.ช. พัชรพล   เพชรศรี  เลขที ่13 
ด.ญ. ณัฐนรี    ศรีวะรมย์ เลขที ่30 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 

จากประเด็นสนใจเร่ือง “อวกาศ” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “ถ้าในอวกาศมีอากาศหายใจจะเกิด

อะไรขึ้น” ซึ่งประเด็นดังกล่าวมาจากการดูและอ่านข่าวจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาจะแสวงหาความรู้ รวมทั้ง

ได้ลองต้ังสมมุติฐาน เพื่อน าไปสู่การค้นหาค าตอบเพื่อสมาชิกในกลุ่มจะได้น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนและ

น าความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สัมภาษณ์

ผู้รู้และรวมรวบข้อมูลจากห้องสมุดรวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ถ้าในอวกาศมีอากาศมี
อากาศหายใจจะเกิดอะไรขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้ไปบอกกับผู้ที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ี 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถตอบค าถามได้ว่าถ้าใน
อวกาศมีอากาศหายใจก็อาจจะท าให้มีผู้คนไปอาศัยอยู่และมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ แต่ในหลักความเป็นจริง
มนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ในอวกาศได้เน่ืองจากมีก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจของคนเรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การส ารวจโปรแกรมแอนตี้ไวรัสท่ีคนไทยนิยมใช้มากท่ีสุด 

ด.ญ พิชชาพร อ่อนข า  
ด.ญ เพ็ญนภา ทองเหลือง  

ด.ญ  แก้วพรทิพย์ แก้วทิพยเนตร  
ด.ช วริชภูมิ เจตนแสน 

ด.ญ พรพล เพรชล้ า 
 

จากประเด็นสนใจเร่ือง”โปรแกรมก าจัดไวรัส” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “โปรแกรมแอนต้ีไวรัส
สามารถก าจัดไวรัสได้100%จริงหรือ” ซึ่งประเด็นน้ีมาจากการสังเกตุว่า ในปัจจุบันผู้คนเริ่มที่จะละเลยไม่สนใจ
โปรแกรมแอนต้ีไวรัสท าให้ผู้คนหันไปแก้ไขไวรัสโดยการพึ่งร้านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก าจัดไวรัสแทน ซึ่งการท าแบบ
น้ันส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากแต่บางส่วนก็ได้มีการใช้โปรแกรมแอนต้ีไวรัสอยู่แต่เป็นแบบที่เสียเงินจึง
เกิดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปให้ถึงจุดมุ่งหมายคือ การส ารวจโปรแกรมแอนต้ีไวรัสของคนในประเทศที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและท าแบบสอบถาม รวมทั้งน าวงจร
คุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี จากการแสวงหาด้วยกระบวนการดังกล่าวท าให้พบว่า ผู้คนไม่เชื่อว่า
โปรแกรมแอนต้ีไวรัสสามารถก าจัดได้จริงๆ และอีกส่วนหน่ึงกลัวว่าหากโหลดไปแล้วจะท าให้เสียเงิ นใน
โทรศัพท์ไป ด้วยเหตุน้ีพวกเราจึงน าความรู้ที่ได้มาแก้ไขปัญหาโดยการทดลองใช้โปรแกรมแอนต้ีไวรัสเอง พบว่า
สามารถก าจัดไวรัสได้จริงๆ  

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม “โปรแกรมแอนต้ีไวรัสได้100%จริง
หรือ” และมีความรู้ด้านโปรแกรมแก้ไวรัส สามารถท าให้ประชากรหันมาใช้โปรแกรมแอนต้ีไวรัสได้ พวกเราจึง
ท าการศึกษาโปรแกรมแก้ไวรัสเพื่อจะให้ทุกคนน้ันใช้ได้อย่างสะดวกและไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณและเพื่อ
ไขข้อสงสัยของทางกลุ่มเราอีกด้วยว่าเหตุใดจึงมีไวรัสและควรจะแก้ปัญหาน้ีอย่างไรเราต้องการศึกษาความรู้
เกี่ยวกับไวรัสเพราะต้องการให้ประชาชนทุกคนน้ันหันมาใช้โปรแกรมแก้ไวรัสแทนที่จะไปที่ร้านคอมพิวเตอร์
หรือซื้อคอมพิวเตอร์เคร่ืองใหม่แต่ในขณะที่ก าลังท าหรือก าลังศึกษาอยู่น้ันก็ได้เกิดช้อดีและข้อเสียขึ้นมาข้อดีก็
คือได้รู้ประวัติและความเป็นมาของไวรัสประเภทและจ านวนประชากรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับไวรัสแบบต่างๆ 
ข้อเสียคือ ข้อมูลค่อนข้างที่จะหายากเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจด้านน้ีสักเท่าไรจึงท าให้ศึกษาข้อมูลมาไม่
ครบถ้วนข้อดีของปัญหาน้ีคือท าให้เรามองเห็นว่าประชากรส่วนใหญ่คิดยังไงเกี่ยวกับไวรัสและวิธีแก้ไขของแต่
ละคนน้ันเป็นอย่างไรหรือประเภทของไวรัสที่ร้ายแรงมากๆ ดังน้ันพวกเราจึงต้องส ารวจและท าความเข้าใจของ
โปรแกรมแอนต้ีไวรัสที่ประชากรในประเทศไทยนิยมมากที่สุด 

 

 

 



การลดความอ้วน 

 

ด.ช.ฐานัสประกร ลากุล เลขที่ 7 
ด.ญ.จุรีมาศ คงแคล้ว เลขที่ 24 
ด.ญ.มะลิวรรณ แซ่อึ้ง เลขที่ 37 

ด.ญ.ศิรภัสศร ปัตพี เลขที่ 39 
 

ปัจจุบันผู้คนส่วนมากมีน้ าหนักเกินมาตรฐานมีจ านวนมาก ท าให้ผู้คนเหล่าน้ันมีปัญหาในใช้ชีวิตทั้ง

ด้านสุขภาพและจิตใจ โดยจะท าให้เกิดโรคต่างๆง่ายกว่าคนที่มีน้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ เช่น โรคเบาหวาน โรค

ความดัน และเคลื่อนไหวร่างกายได้ล าบาก ด้านจิตใจก็จะท าให้ไม่ มีความมั่นใจในตนเอง เพราะถูกคนอื่น

ล้อเลียนเรื่องสัดส่วน ท าให้ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างไม่มีความสุข 

ความส าคัญในการลดน้ าหนัก ก็คือจะท าให้ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน โดยจะท าให้มีสุขภาพร่างกาย

และจิตใจที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ช่วยลดความเสี่ยง

ในการเกิดโรคต่างๆที่มากับความอ้วน ท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างคนปกติทั่วไป แนวทางในการแก้ปัญหาคือการ

จัดท าโครงการเพื่อลดน้ าหนักของบุคคลที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน โดยจัดท าตารางส าหรับลดน้ าหนัก ควบคุม

ปริมาณอาหารที่รับประทานในชีวิตประจ าวัน ลดอาหารที่มีความเสี่ยง เช่น อาหารฟาสต์ฟู้ดส์ อาหารที่มีน้ ามัน 

และต้องเพิ่มการออกก าลังกาย เช่น การวิ่ง การกระโดดเชือก และการเคลิ่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น 

เป้าหมายในการท าโครงงานน้ีคือลดน้ าหนักผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการ

เกิดโรคและเพิ่มความมั่นใจในการด ารงชีวิต โดยจะควบคุมปริมาณอาหาร และเพิ่มการออกก าลังกาย ของ

ผู้เข้าร่วมโครงงาน ดังน้ันการศึกษาค้นคว้าฉบับน้ีจึงมุ่งศึกษาแนวทางในการลดน้ าหนักเพื่อสุขภาพที่ดีของ

ประชาชนชาวไทยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การศึกษาราคาเก่ียวกับการซื้ออุปกรณ์แต่งรถมอเตอร์ไซต์ 

ด.ญ.นาราภัทร โอภาสจรุงสม เลขที่ 28 
ด.ญ.กิตลักษณ์ ต้นค า เลขที่ 47 

ด.ญ.ประภาวดี โพธิดะนุช เลขที่ 31 
ด.ช.อัฐวี สารรัตน์ เลขที่ 21 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 
 

จากประเด็นสนใจเร่ืองการศึกษาของแต่งรถมอเตอร์ไซค์น าไปสู่การต้ังค าถามการเปรียบเทียบ
ความชอบของแต่งรถมอเตอร์ไซค์ในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจน้ีมาจากการ
สังเกตว่าสมัยน้ีมีแต่คนแต่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่รถมอเตอร์ไซค์ที่แต่งมาจากของแต่งรถ 
จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ เร่ืองความชอบของแต่งรถมอเตอร์ไซค์ในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภ์ฯ โดยพวกเราอาศัยวิธีการศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การท าแบบประเมินร้อยละ และ
รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดรวมทั้งการน าวงจรคุณภาพPDCAมาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

จาการศึกษาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าของแต่งรถมอเตอร์ไซค์ส่วน
ใหญ่แล้วคนที่แต่งรถมอเตอร์ไซค์ในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯจะเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นชายมอปลายและ
มอต้นชายสะส่วนใหญ่ส่วนมอต้นหญิงและมอปลายหญิงมีน้อยมากๆ และด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและน าเสนอถึงความน่าสนใจและเพื่อเป็นการแสดงความชอบของแต่งรถมอเตอร์ไซค์ในโรงเรียนศรี
อยุธยาในพระอปถัมภ์ฯ 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้าด้วยจนเองในคร้ังน้ี ท าให้เราสามารถตอบค าถามความชอบของแต่งรถ
มอเตอร์ไซค์ในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯได้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การส ารวจความสนใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ต่อประเภทของเพลง 

 

เด็กหญิงใบข้าว สังขินท์ เลขที่ 25 
เด็กหญิงจิตรีญา จ านงค์ เลขที่ 26 

เด็กหญิงฐิตินันท์ อวดหาญ เลขที่ 29 
เด็กหญิงสปันงา เเสงศรี เลขที่ 46 

 
ดนตรีเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความส าคัญต่อชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมาก จึงได้น าหัวข้อ  “เพลง”  

มาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป เรื่องที่อยู่ในเน้ือหาต่อไปน้ีเป็นเน้ือหาที่พวกเราเหล่าผู้จัดท าได้มีความสนใจ
ตรงกัน พวกเราจึงจัดท ารายงานเล่มน้ีขึ้นมา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับจังหวะของดนตรีและเพลง  

เพลง คือ ถ้อยค าที่นักร้องเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย เน้ือร้อง ท านอง จังหวะ ท าให้เกิดความ
ไพเราะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ทั้งด้านการเลือกสรรค าที่ใช้ในการแต่ง การ
เรียบเรียงประโยค และการใช้โวหาร เพลงน้ันอาจให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังในการด าเนินชีวิตด้วยส าเนียงขับร้อง 
ท านองดนตรี กระบวนวิธีร าระบ า โดยเพลงสร้างสรรค์จากเคร่ืองดนตรีหรือการขับร้อง  

เน้ือร้อง คือ เน้ือเพลง เน้ือเพลงคือส่วนแรกที่ชัดเจนที่สุด บางคร้ังแค่ชื่อเพลงก็ดึงดูดให้คนสนใจได้ 
ท านอง คือ เสียงที่สูงต่ า ยาวสั้นของโน้ตเพลง เช่น การฮัมเพลงในห้องน้ าโดยที่ไม่มีเน้ือร้อง การฮัม

ตามเพลงในขณะที่ก าลังเดิน ท านองเป็นอีกส่วนหน่ึงที่ขาดไม่ได้ ท านองที่ดีต้องมีความหมาย มีเสียงที่สมดุล มี
เอกลักษณ์ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง 

จังหวะ คือ ความต่อเน่ืองของโน้ตดนตรี การใช้เสียงสูง เสียงต่ า เสียงยาว เสียงสั้น น ามาปะติดปะต่อ
กันเป็นชุด 

ทั้งหมดที่เหล่าผู้จัดได้กล่าวมาน้ี คือสิ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับเพลงทั้งหมด ทั้งหมดน้ีคือสิ่งที่ผู้ท าเพลงได้คิด
สรรขึ้นมาให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ฟัง  
 
 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


การศึกษาสมรรถนะประเภทของบิ๊กไบค์ 

 

บทคัดย่อ ด.ช.กฤตนัย กรุณา  
ด.ช.ชัชชพล สอนสุภาพ  

ด.ช.ธีรภัทร สวงธิ  
ด.ช.ภคพงศ์ โอบอ้อม  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 
 

จากประเด็นสนในเรื่อง บิ๊กไบค์ จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า สมรรถนะบิ๊กไบค์เป็นอย่างไร ซึ่งประเด็น

ที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตข่าวว่าปัจจุบันพบคนไทยเกิดอุบัติเหตุจากบิ๊กไบค์เป็นจ านวนมากจึงเกิดความสนใจ

ที่จะสเเวงหาความรู้เร่ืองสมรรถนะบิ๊กไบค์เพื่อน าไปสู่การหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุว่าการหาความรู้โดยอาศัยวิธี

ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เเละรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดรวมทั้งน าวงจรคุณภาพPDCAมาใช้

ในการท างานคร้ังน้ี  

จากการสเเวงหาความรู้ผ่านทางกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าเทคนิคการขับ

ขี่บิ๊กไบค์ที่ทุกคนได้เรียนมาเเละเทคนิคน้ันเป็นเทคนิคโดยเฉพาะส่วนบุคคลที่จะช่วยลดอุบัติเหตุลงจึงน า

ความรู้น้ันๆมาเปิดค่ายการฝึกสอนขับขี่เเละสอนข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะบิ๊กไบค์ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองดังน้ีทาให้สามารถตอบค าถามสมรรถนะบิกไบค์เป็นอย่างไรเเละมี

ความรู้เรื่องสมรรถนะบิกไบค์สามารถบอกเทคนิคการขับขี่เเบะเผยเเพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การส ารวจความสนใจของนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เก่ียวกับภาษาเกาหลี 

                                                                       ด.ช.จักกริช สาเทียน       ม.2/11 เลขที่ 3 
                                                                        ด.ญ.นวพร เตียนศรี        ม.2/11 เลขที่ 21 
                                                                          ด.ญ.ปุณยวีร์ บุญดิษฐ    ม.2/11 เลขที่ 22 

ด.ญ.มทินา ปัญญายงค์ ม.2/11 เลขที่ 25 
 

ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าซีรีส์เกาหลีและภาพยนตร์เกาหลีเ ร่ืองต่างๆที่อ้างอิง
ประวัติศาสตร์ของเกาหลีมักจะมีการใช้ภาษาจีนในการเขียนข้อความหรือสารต่างๆ จึงเกิดความสนใจที่จะ
แสวงหาความรู้เรื่องภาษาเกาหลีว่า ภาษาเกาหลีน้ันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรซึ่งมีการค้นหาเกี่ยวกับภาษาจีนมา
เกียวข้องด้วย เน่ืองจากต้องการทราบว่าภาษาเกาหลีมีวิวัฒนาการมาจากภาษาจีนมากกว่าภาษาอื่นๆหรือไม่ 
โดยพวกเราอาศัยวิธีการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลอื่นๆมาจากหนังสือหลายๆเล่มมาจาก
ห้องสมุดหลากหลายแห่ง รวมทั้งการน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 
    จากการศึกษาความรู้ผ่านกระบวนการ PDCA ดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ภาษาเกาหลีเร่ิมมีมา
ต้ังแต่สมัยของสมเด็จพระเจ้าเซจงมหาราชโดยก่อนหน้าน้ันคนเกาหลีได้ยืมภาษาจีนมาใช้ จึงท าให้ซีรีส์และ
ภาพยนตร์ของเกาหลีที่อ้างอิงประวัติศาสตร์เร่ืองต่างๆน้ัน มีการใช้ภาษาจีนในการเขียน และด้วยเหตุน้ีจึงน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา และน าเสนอถึงความน่าสนใจด้วยค าถาที่ว่า ท าไมจึงมีภาษาจีนในการเขียนหนังสือ
ของเกาหลีสมัยก่อน เพื่อให้บุคคลรู้สึกสนใจและอยากจะทราบถึงสาเหตุได้ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฏหมายและเพศทางเลือก 

ด.ญ.ชวิศา  อ าบุญ เลขที่ 19  

ด.ญ.ณัฐธิตา  น้อยสี  เลขที่ 24 

ด.ญ.สุภนิดา  เจริญสุข เลขที่ 48 

ด.ญ.อมลดา  ลิมป์ประภากุล  เลขที่ 51 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง กฏหมายและเพศทางเลือก จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า   มีกฎหมายใดบ้าง

ที่คุ้มครองเพศทางเลือก และเพศทางเลือกมีสิทธิใดในกฏหมายบ้าง  

จากการที่ไปค้นคว้าจากห้องสมุด และอินเตอร์เน็ต ก็ท าให้ได้รู้ว่า เพศทางเลือกไม่มีสิทธิที่จะได้รับการจด

ทะเบียนสมรส เพราะความสัมพันธ์ประเภทน้ีขัดต่อมาตรา 1448 และ 1458 ของประมวลกฏหมายแพ่งและ

พาณิชย์ และค าประมวลกฏหมายในมาตราอื่นก าหนดใช้ ชาย และ หญิง โดยตลอด  และเพศทางเลือกยังดู

หมิ่นเหยือบหยามทั้งทางค าพูด และการกระท า ทั้งบุคคลที่มีการแสดงออกที่อตกต่างจากเพศเดียวกันโดย

ก าเนิด จากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ได้แก่การแบ่งแยก จ ากัดสิทธิประโยชน์ โดยองค์กรเอกชนหรือ

บุคคลใดเปิดโอกาสให้บุคคลผู้เสียมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะการวิจัย แต่บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกัน

สามารถแสดงความยินยอมให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อนายทะเบียนได้ ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตให้น าบทบัญญัติว่า

ด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้โดยอนุโลมญัติว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้โดยอนุโลม  

     สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบได้ว่า ท าไมกฎหมายถึงมีอิทธิพลกับเพศ

ทางเลือก ได้ และมีความทางด้านกฏหมายและเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop 

ด.ญ.ณัฐวิภา  ณ อุบล ชั้น ม.2/7 

ด.ญ.ปุณณภา  กลัดแก้ว ชั้น ม.2/7 

ด.ญ.ฟาริดา  ศรแก้ว  ชั้น ม.2/7 เลขที่ 41 

ด.ญ.วันวิสา  โยธาภักดี ชั้น ม.2/7 เลขที่  44 
 

 จากประเด็นที่สนใจเรื่อง “การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า 

“โปรแกรม Photoshop ใช้ท าอะไรได้บ้าง” ซึ่งเป็นประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการศึกาค้นคว้าได้พบว่าในปัจุบัน

ในปัจจุบันผู้สร้างเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ แบนเนอร์ หน้าปกนิตยสาร ปกหนังสือ  ปกซีดี ปรับสีภาพถ่าย

ให้สวยงาม หรือใส ่effect ลูกเล่น ตัวหนังสือให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นก็ได้  พูดง่าย ๆ ว่าหากเป็นงานเกี่ยวกับภาพ

ถ่านเราก็สามารถใช้ โปรแกรม Photoshop ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญฤทธิ์ ม.2/10 เลขที่ 19 

เด็กหญิงณิชนันทน์ บุญมาก ม.2/10 เลขที่ 25 

เด็กหญิงนันทิชา ลิขิตบันเทิงกุล ม.2/10 เลขที่ 29 

เด็กหญิงสโรชา ชุ่มชื่น ม.2/10 เลขที่ 46 

เด็กหญิงภิญาวีร์ ธทวีประเสริฐ ม.2/10 เลขที่ 50 
 

จากประเด็นที่สนใจ “การต้ังครรภ์ในวัยเรียน” จะน าไปสู่การต้ังหาค าตอบของค าถามทั้งหลาย ซึ่ง

ประเด็นที่สนใจน้ีมาจากข่าวว่า สมัยน้ีประเทศไทยมีปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยเรียนเป็นถึงอันดับ 2 ในกลุ่ม

อาเซียน จึงเกิดความสนใจให้หาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการต้ังครรภ์ในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้น แล้วน าข้อมูลที่

ได้รับไปบอกต่อไป โดยอาศัยการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดโรงเรียน มาใช้ในงานคร้ังน้ี 

             จากการหาข้อมูลทั้งหมดได้ข้อสรุปว่า การที่เด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่ดีนักจะเสี่ยงให้เกิดการต้องการ

ความรักจากคนอื่น จนน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ และจะมีโอกาสต้ังครรภ์ พวกเราจึงน าข้อมูลเหล่าน้ี มาท าเป็น

รายงานเพื่อจะน าไปส่งต่อเพื่อเป็นคติเต่ือนใจทุกคนในการท าอะไรบ้างอย่าง ควรจะคิดก่อนที่จะท าลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            งานประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้  

 

ด.ญ.กนกชนันชู จัสตุรัส ชั้น ม.2/7 

ด.ญ.เกตุศราวดี  นามเคน ม.2/7 

ด.ญ.ศุภลักษณ์ กันธิยา ม.2/7 

 

จากประเด็นสนใจเรื่อง งานประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ จนน าไปสู่การต้ังค าถาม  ท าไมของที่เหลือใช้

แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ได้  ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าข่าวในปัจจุบันพบว่าคนไทยได้ใช้ของอย่าง

ฟุ่มเฟือยมากมาย  จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องการประดิษฐ์เพื่อน าไปสู่การหาวิธีในการน าของที่

ใช้แล้วกลับมาใช้อีกคร้ัง  ด้วยวิธีต่างๆ เช่น รีไซเคิล  รียูส และอื่นๆ  อีกมากมาย  ท าให้เกิดการศึกษาหา

ความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายคือ การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้  โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล

จากอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด  รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ  PDCA  มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบความรู้ว่าการประดิษฐ์

เป็นสิ่งของเหลือใช้ที่สามารถน าของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีกคร้ัง  ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาท าให้

เป็นสินค้า OTOP  ที่สามารถท ารายได้ให้กับชุมชน 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมต้องประดิษฐ์ของที่ใช้

แล้ว” และมีความรู้เรื่องงานประดิษฐ์  สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อประโยชน์ได้และเผยแพร่ความรู้แก่

ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าไมต้องเรียนหนังสือ 

ด.ช.ธนภัทร ลิ้มบวร ม.2/9 เลขที่1 

ด.ช.กฤตย์พิพัฒน์ สิทธิเดช 2/9 เลขที่ 2 

ด.ช.ชญากรณ์ วณิชชาภิวงศ์ ม.2/9 เลขที่ 4 

ด.ช.ติณณภพ รัตนวรางค์ ม.2/9 เลขที่ 7 

ด.ช.ปิลันนธร วุฒิมงคลกุล ม.2/9 เลขที่11 
 

 จากประเด็นที่สนใจเร่ือง “เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศ” จึงน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “ท าไมต้อง

เรียนหนังสือ” ซึ่งเป็นประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการศึกาค้นคว้าได้พบว่าในปัจุบันน้ีการศึกษาหาความรู้ การเรียน

หนังสือ น้ันมีความส าคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพื่อเพื่อที่จะเอาไปท าใช้ท างานหรือไปสมัครงานในที่ต่างๆ

ได้ง่าย หรือสึกษาไว้เพื่อให้เป็นความรู้ติดตัวไว้ใช้ในอนาคตหรือศึกษาเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันตัวจากผู้ที่ไม่หวังดี

ต่อตัวเรา หรืออาจจะน าความรู้ที่เราได้ท าการศึกามาใช้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ล าบากหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  

กล่าวง่ายๆว่าการศึกษาน้ันส าคัญกับเราทุกคนเพราะเราสามารถน าความรู้ที่ศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับตัว

เราและผู้อื่นได้อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สกุลเงินของประเทศในทวีปเอเชีย 

ด.ช.ภัสดา พร้อมทรัพย์ เลขที่15 

ด.ช.สหนันท์ พลวี เลขที่ 21 

ด.ญ.เบญจมา อัศวมาศ เลขที่ 24 

ด.ญ.นภิสา สุขพัฒน์ เลขที่ 33 

ด.ญ.ปุณยวีร์ ตระกูลก าเหนิดเหมาะ เลขที่ 36 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 

           จากประเด็นสนใจเร่ือง “สกุลเงินของแต่ละประเทศในทวีปเอเชีย” จนไปถึงค าถามว่า “สกุลเงิน 

ธนบัตร และ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของแต่ละประเทศน้ันแตกต่างกันหรือไม่” ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจาก

การสังเกตว่าปัจจุบันน้ีโลกของเราน้ันได้เปิดกว้างมากขึ้น จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาเที่ยวใน

ประเทศไทยและคนไทยก็ไปเที่ยวที่ประเทศต่างๆเช่นกัน การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินและค่าของเงินในแต่

ละประเทศในทวีปเอเชียท าให้เรารู้เกี่ยวกับสกุลเงินและค่าของเงินของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียและท าให้

ค านวณได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมหลังจากที่เราสืบค้นข้อมูลแล้วท าให้เราสามารถจัดเตรียมเงินล่วงหน้าได้

ถูกต้องและพอดีกับค่าใช้จ่ายและจะท าให้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะซื้อมีราคาเท่าไหร่เมื่อแปลงเป็นเงินไทยและมี

ราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องการจะซื้อหรือไม่ท าให้เราไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจึงท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้โดย

อาศัยการศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลในจากห้องสมุดรวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้

ในการท างานคร้ังน้ี 

            จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ในทวีปเอเชียมี

ทั้งหมด 48 ประเทศ แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค คือ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปเอเชียเหนือ ทวีปเอเชียกลาง 

ทวีปเอเชียตะวันออก และ ทวีปเอเชียใต้ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีสกุลเงินที่แตกต่างกัน เช่น สกุลเงินของญี่ปุ่นคือ

เยน สกุลเงินของจีนคือหยวน สกุลเงินของเกาหลีใต้คือวอน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินของแต่ละประเทศก็จะ

แตกต่างกัน และ แต่ละประเทศก็จะมีธนบัตรที่แตกต่างเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 



เล่นกีฬาอย่างไรห่างไกลยาเสพติด 

 

                                                                                      ด.ช.นาบีล         ฆาเร๊าะ     เลขที่  12                   
                                                                             ด.ช.ธนกฤต       ต้ังลิขสทิธ์   เลขที ่  9                                                                                
                                                                            ด.ช.ภูเบศ         ผิวอ่อน      เลขที ่ 13 
                                                                            ด.ช.ประกาศิต    โพธิ์สวัสด์ิ   เลขที่  22 
                                                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4 

     จากประเด็นสนใจ   เล่นกีฬาอย่างไรห่างไกลยาเสพติด   จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า   ท า
อย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติด   ซึ่งเป็นประเด็นที่สนใจมาจากการสังเกตว่า  มีคนติดยาเพิ่มขึ้น จึงท าให้เกิด
ความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่อง  กีฬากับยาเสพติด เพื่อน าไปสู๋การหาวิธีเลิกติดยาด้วยการเล่นกีฬา เช่น  
ฟุตบอล,ฟุตซอล,บาสเกตบอล,ปิงปอง  โดยการอาศัยการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตแบบน า  PDCA  มาใช้จาก
แสวงหาความรู้         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     สามารถสรุปได้ว่า  กีฬาท าให้เรามีเวลาออกก าลังกายและได้สนุก  เพราะจะไม่มีเวลาไปเสพ
ยา  ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้มาใช้  เพื่อเล่นกีฬาให้สนุกและไม่ติดยาสรุปการค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ี
ท าให้สามารถตอบค าถามว่า   เล่นกีฬาอย่างไรห่างไกลยาเสพติด  และมีความรู้ด้ านกีฬาต่าง ๆ มากขึ้น 
และได้รู้โทษของยาเสพติดได้รู้ในหลายๆเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับกีฬาและยาเสพติดรู้ถึงออกในการติดยาและว่า
ควรท าสิ่งใดแทนการเล่นยาเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรคไข้เลือดออก 

 ด.ญ อรวี         ไชยมงคล 
                                                                                             ด.ญ. ณัฏฐนิช   ค าพงษา 
                                                                                            ด.ญ. แก้มใส    รักษาแดน 
   ด.ญ. นพวรรณ คณะแสวง 
                                    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 

จากประเด็นเรื่องที่สนใจเรื่องโรคไข้เลือดออก จนน าไปสู่การต้ังค าถามมากมายและได้เลือกตามที่

อยากจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองซึ่งประเด็นที่สนใจคือ การป้องกัน สาเหตุ วิธีดูแลตนเองเมื่อตนเอง

เป็นโรคไข้เลือดออก อาการของโรคไข้เลือดออก 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านขบวนการดังกล่าวสามารถสรุปเร่ือง สาเหตุ การป้องกัน และวิธีการดูแล

ตัวเองเมื่อตนเองเป็นโรคไข้เลือดออกด้วยเหตุน้ี จึงน าความรู้ที่ได้รับมารวบรวมไว้ในฉบับน้ี เพื่อผู้ที่ต้องการเข้า

มาศึกษาหาความรู้ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม เรื่อง โรคไข้เลือดออกได้ และ

ได้รับความรู้เรื่อง อาการ สาเหตุ ของโรคไข้เลือดออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเหมือนท่ีแตกต่างของฟุตบอลและฟุตซอล 

ด.ช.นครินทร์     พรประเสริฐ     เลขที ่10     

                                             ด.ช.วรกันต์       ขานทอง         เลขที่ 17  

                                             ด.ช.ศักดิพัฒน์    วิบูลย์จันทร์     เลขที ่18 

                                             ด.ญ.นิชาภา       แสงทอง         เลขที ่35 

                                             ด.ญ.วริศราพร   หน่อแก้ว         เลขที่ 42 

                                                                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 

                    จากประเด็นเร่ืองที่สนใจเร่ือง”ความเหมือนที่แตกต่างจากระหว่างฟุตบอลกับฟุตซอล” จน

น าไปสู่การต้ังค าถามมากมายและได้เลือกค าถามที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองว่า “ฟุตบอล และ 

ฟุตซอลเกิดขึ้นได้อย่างไร และอะไรเกิดขึ้นก่อนกัน”ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากสมาชิกในกลุ่มส่วนมากน้ันชอบ

ในการเล่นและดูการแข่งกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลเป็นอย่างมากร่วมถึงเพื่อนร่วมชั้นก็ยังชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล

และฟุตซอลไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิง ท าให้คณะผู้จัดท าได้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬา

ฟุตบอลและฟุตซอล และการเข้ามาของกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลในประเทศไทย เน่ืองจากกีฬาฟุตบอลและฟุต

ซอลมีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกันจึงเกิดการต้ังค าถามว่า”ฟุตบอล หรือ ฟุตซอล อะไรเกิดขึ้นก่อนกัน”   

ด้วยเหตุน้ีท าให้เกิดความสนใจในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลเพื่อน าพาไปสู่การหา

ค าตอบว่า”ฟุตบอล หรือ ฟุตซอล อะไรเกิดก่อนกัน”โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ต และ รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี   

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการด่ังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า “ฟุตบอล และ ฟุตซอล 

เกิดขึ้นได้อย่างไรและอะไรเกิดก่อนกัน”ด้วยเหตุน้ีจึงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลและฟุตซอลไม่

ว่าจะเป็น วิธีการเล่น กติกา รวมทั้งการก่อต้ังกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลอย่างเป็นทางการ และได้ใช้กฎข้อบังคับ

น้ีจนถึงปัจจุบัน สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม”ฟุตบอล และ ฟุตซอล 

อะไรเกิดขึ้นก่อนกัน” และยังได้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วิธีการเล่น กฎกติกา ให้แก่ผู้มี่สนใจและเป็น

แนวทางที่จะสืบค้นต่อไป 

 

 

 



มหันตภัยสงคราม                                               

                          ด.ช.พรพรหม   เพชรล้ า              เลขที่ 8 

                                                                            ด.ช.ไตรทศ   สินธุพาชี                เลขที ่10           

                        ด.ญ.กวินทร์วรรณ   โอสถอภิรักษ์   เลขที่ 13 

  ด.ญ.สรัลชนา  วงษ์สวรรค์             เลขที่ 29 

       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
 

จากประเด็นสนใจเร่ือง   “มหัตภัยสงคราม” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสงคราม  

เน่ืองจากสงครามน้ันเกิดขึ้นมาต้ังแต่อดีตกาลนานมาจนถึงปัจจุบัน  ทุกวันน้ีความขัดแย้งในสังคมยังเกิดขึ้นทุก

วันเวลา  ความขัดแย้งสามารถน าไปสู่การเกิดสงครามได้  ความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นนอย่างง่ายดาย  เช่น 

การที่เราไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  การก่อการร้าย การละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น  ท าให้เกิดการศึกษาหา

ความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายการป้องกันการเกิดสงครามโยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์

เนตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด  รวมทั้งน าวงจร PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า  การป้องกันการเกิด

สงคราม  ท าได้โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น  ไม่ใช้ความรุนแรง  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ใช้

เหตุผลมากว่าการใช้ก าลังบังคับ  การไม่ก่อการร้าย  ไม่ท าร้ายผู้อื่น ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีเป็นเพียงตัวอย่างใน

การป้องกันเท่าน้ัน  ในความเป็นจริงการป้องกันการเกิดสงครามน้ันมีอีกเป็นหลายร้อยข้อ  แต่หัวใจหลักใน

การป้องกันน้ันคือ การมีเหตุผลและยอมรับกันและกันเท่าน้ันเอง 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับสงครามในสมัยก่อนและสามารถ

หาวิธีป้องกันการเกิดสงครามในอนาคต 

 

 

 

 

 



สมุนไพรก าจัดมด 

                                                                                                       ด.ช.ปิยะณัฐ  กรุงศรี 

                                                                                                         ด.ช.อภิชัย พันธชัย  

                                                                                                     ด.ญ.นันทนา  สมพงษ์  

                                                                                                    ด.ญ.ไพลิน จันทะมาตย์  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 
 

          จากประเด็นสนใจเร่ือง "สมุนไพรก าจัดมด" จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า  "ท าไมสมุนไพรจึงไล่มดได้"  

ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกต  ว่าในปัจจุบันชีวิตประจ าวันของคนใช้ครัวในการท าอาหารส่วนใหญ่

มักจะเจอปัญหามดขึ้นตามเศษอาหารในถังขยะหรือตามขวดเคร่ืองปรุงต่างๆที่มีรสหวาน เช่น น้ าตาลหรือ

น้ าเชื่อม จึงเกิดความสนใจที่จะเเสวงหาหาความรู้เร่ืองสมุนไพรก าจัดมดเพื่อน าไปสู่การหาวิธีในการป้องกันมด 

ด้วยสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรชนิดหน่ึงที่สามารถไล่มดได้ ได้เเก่ พริก เป็นต้น ท าให้เกิดการศึกษาค้นหาความรู้เพื่อ

พัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายคือผลิตภัณฑ์ไล่มด โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เเละ

รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี  

        จากการเเสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า พริก เป็นพืชสมุนไพรที่

สามารถไล่มดได้ เพราะ พริก มีฤทธิ์ที่ให้ความรู้สึกร้อน หากมดได้กลิ่นหรือเดินมาโดนอาจจะท าให้มดรู้สึกเเส

บร้อนไปด้วย จึงไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณที่ตรงน้ันอีก ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาท าผลิตภัณฑ์สเปรย์

เพื่อไล่มด คือ สเปรย์กลิ่นพริกไล่มด ที่สามารถใข้ง่ายเเละพกพาได้สะดวก การท าสเปรย์กลิ่นพริกเป็นกระบวร

การสกัดสกัดเพื่อเอากลิ่นของพริกที่มีฤทธิ์เเสบร้อน การใช้วัสดุธรรมชาติในการท าสเปรย์กลิ่นพริกในคร้ังน้ี                                 

ปลอดภัยจากสารเคมี เเละเป็นมิตรต่อธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม  

       สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม "ท าไมสมุนไพรถึงไล่มดได้" เเละมี

ความรู้เรื่องการท าสมุนไพรไล่มดจนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เเละเผยเเพร่ความรู้ให้เเก่ผู้ที่

สนใจได้ 

 

 

 



สมุนไพรว่านหางจระเข้ 

                                                                          ด.ช.ยศธร           รักพรหม 

                              ด.ญ.กันยารัตน์   ทุมมานาม 

                                                              ด.ญ.รัชนีกร       พึ่งสัมพันธ์ 

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
 

                ว่านหางจระเข้ เป็นสมุนไพรที่มีน่าตาคล้ายกับหางของจระเข้ว่านหางจระเข้ คือ พืชชนิดหน่ึงที่

จัดอยู่ในประเภทพืชล้มลุก สีเขียว มีลักษณะล าต้นเป็นข้อปล้องใบเดียว ใบหนายาวและโคนใบใหญ่ ปลาย

แหลม ข้างในใบเป็นวุ้นสีเขียวอ่อน มีเมือกเหนียว สามารถออกดอกสีแดงอมเหลืองที่ปลายยอดได้ 

               ว่านหางจระเข้มีสรรพคุณต่างๆมากมายสามารถบรรเทาโรคทั้งภายนอกและภายในร่างกายอีกทั้ง

ยังใช้บ ารุงผิวพรรณ ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายคือผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ ว่าง

หางจระเข้ โดยอาศัยวิธีการศึกษา ค้นคว้าสืบค้นคว้ามูลทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด 

รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA  มาใช้ 

        สรุปการศึกษาด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้เรารู้ว่า สมุนไพรว่านหางจระเข้มีคุณประโยชน์นานัปการ  
สามารถมาท าเจลไว้ส าหรับล้างมือได้  เป็นเจลที่ท าจากธรรมชาติไม่มีสารพิษเจือปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กุ้งเครฟิช 

 ด.ช.วิชัยยุทธ ทองจันทร์ดี 

 ด.ญ.ณัฐธิดา    โขงรัมย ์

ด.ญ.สุภัสสร     น่ิมเกิดผล 

   ด.ญ.สุภัสสรา    น่ิมเกิดผล 

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 
 

 จากการที่ทางกลุ่มมีความสนใจในเรื่อง”กุ้งเครฟิช”ทางกลุ่มอยากทราบว่าเเหล่งก าเนิดกุ้งเครฟิช คือที่

ใด วิธีการเลี้ยงกุ้งการดูเเล สายพันธุ์ เเละอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกุ้งเครฟิชท าให้เกิดเป็นการศึกษาเร่ืองกุ้งเครฟิชขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้ไปเลี้ยงกุ้งเครฟิชในชีวิตประจ าวัน โดยการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA 

เเละ   การหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด ผู้เลี้ยง ผู้ขาย ในหนังสือ มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

  ซึ่งจากการน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในคร้ังน้ีสามารถสรุป องค์ความรู้ ว่าการมีกุ้งเครฟิชวิธีการ

เลี้ยงการให้อาหารการเปลี่ยนน้ าการผสมพันธ์ซึ่งมีอุปกรณ์หลายๆอย่างในการเลี้ยงกุ้งเครฟิช เช่น ต้เลี้ยงปลา

สาหร่ายปลอม ก้อนหิน เเละอื่นๆเพื่อตกเเต่งตู้ปลาให้สวยงามเเละรู้เเหล่งก าเนิด ลักษณะ ของกุ้งเครฟิช 

 สรุปจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีสามารถรู้ได้ว่าการเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้กุ้งสมบูรรณ์  

สวยงาม มีอายุนาน ๆ ถ้าเราสามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโต เเล้วสวยงาม อีกยังทั้งสามารถน าไปขายเป็นรายได้

เสริมได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แสงออโรร่า 

ด.ญ.นุศรา ปานแป้น 

ด.ญ.โรมเดล เอสโฟรีโต 

ด.ญ.สริตา แซ่อึ้ง 

ด.ญ.โสภิตา แก้วใสทับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

จากประเด็นสนใจเร่ือง “ แสงออโรร่า ” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “แสงออโรร่าเกิดขึ้นที่ไหน 

ลักษณะเป็นอย่างไร ส่งผลอะไรต่อมนุษย์ ” ซึ่งความสนใจน้ีเกิดจากที่แสงออโรร่าได้รับความนิยมเป็นที่สนใจ

จากกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทางกลุ่มจึงได้หาข้อมูลเพื่อได้ทราบข้อเท็จ และสามารถน าไปเผยแพร่ให้ผู้

ที่สนใจ        เร่ืองน้ีได้ และจุดหมายคือ “สมุดเล่มเล็กแสงออโรร่า ” โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

ทางอินเตอร์เน็ต และ รวบรวมในห้องสมุดทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี  

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าแสงออโรร่าได้เกิดจาก

แสงอาทิตย์กระทบก๊าซเรือนกระจก แล้วเกิดปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กบนโลก ท าให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ บน

ท้องฟ้าด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้รับมาเผยแผ่ให้ผู้ที่สนใจเรื่องน้ีโดยให้รูปเล่มรายงาน  

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ี สามารถตอบค าถาม “ เราสามารถท าประโยชน์จาก

การศึกษาเร่ืองแสงออโรร่าได้อย่างไร และมีความรู้เรื่องแสงออโรร่าสามารถท ารายงานให้ผู้ที่สนใจเรื่องน้ีและ

ไปเผยแผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสืบพันธุ์ปลากัด 

 

ด.ช. ธนกฤต วงค์ตาปอง 
                                            ด.ช. ปฎิญญา  ต่ายสกุล 

                                                        ด.ช. ศักดา   เลิศรัตนชัย 
                                                   ด.ญ. ณิชาภัทร เหม็งสุข 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 
       

      จากประเด็นสนใจเร่ืองการสืบพันธุ์ปลากัด จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า ปลากัดสืบพันธุ์ได้อย่างไร           
ซึ่งประเด็นที่สนใจมาจากการสังเกตว่าปลากัดสืบพันธุ์โดยการมองตากันแล้วท้องจริงหรือไม่ จึงท าให้ทางกลุ่ม
สนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องการสืบพันธุ์ปลากัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมาย โดยอาศัยวิธี
การศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลโดยใช้วงจร PDCA มาใช้งานในคร้ังน้ี 

       จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ปลากัดมีอายุเฉลี่ย 1 -2 ปี   
ช่วงอายุที่พร้อมส าหรับการสืบพันธุ์คือ 3-4 เดือน ในระยะแรกของการสืบพันธุ์จะต้องน าปลากัดเพศผู้และ  
เพศเมีย ที่อยู่ต่างโหลมาจ้องตากัน เรียกว่า การเทียบคู่ แต่ในขั้นตอนน้ีกระบวนการสืบพันธุ์ของปลากัดยังไม่
เสร็จสิ้น ผู้ เลี้ยงจะต้องน าปลากัดที่ เทียบคู่แล้วมาปฏิสนธิกัน การสืบพันธุ์ จึงจะถือว่า สมบูรณ์ ดังน้ัน          
การมองตากันของปลากัด เพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้ปลากัดสืบพันธุ์ได้ 
       สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถามปลากัดสืบพันธุ์ได้อย่างไร และได้
ความรู้เรื่องปลากัดมากขึ้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขวดพลาสติกมหัศจรรย์ 

              ด.ช.ฐิติพงษ์ แสงสว่าง 

ด.ช.สหรัต เอมอ่อง 

ด.ญ.พิจิตรา มาศนอก 

ด.ญ.ภัทรนิษฐ์ พันธุ์คุ้มเก่า 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
 

 จากประเด็นที่สนใจ ขวดพลาสติกน าไปสู่การต้ังค าถามถ้าขวดพลาสติกมีมากเกินไปเราสามารถ

น าไปใช้ท าอะไรได้บ้าง ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนมีขวดพลาสติกเป็นจ านวนมาก และทรายว่าขวดพลาสติก

น ามารีไซเคิลได้ จึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่าจะน าขวดพลาสติกที่ใช้แล้วน ามาประดิษฐ์เป็นของต่าง ๆ และสิ่ง

ที่จะท าน้ันเช่น กล่องดินสอ แจกันใส่ดอกไม้              ที่ใส่ปากกา โดยใช้ข้อมูลจากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

และข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ขวดพลาสติกสามารถ

น ามาท าประโยชน์หลาย ๆ อย่างได้ สมาชิกในกลุ่มจึงน าความรู้จากวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท าคร้ังน้ี

เน้ือหาข้อมูลความรู้มาใช้ใน กระบวนการด าเนินการเพื่อน าขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็ นกล่องดินสอเกิด

ประโยชน์และน ามาใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในทั้งน้ี ท าให้ได้รู้วิธีการท ากล่องดินสอจากขวดพลาสติกและสามารถ

ลดขยะจากขวดพลาสติกภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต้นไม้ส่งผลต่อโรงเรียนอย่างไร 

ด.ช.ภควัต ปิยะจักรพงศ์ 

ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ทุมทัน 

ด.ญ.ผกามาศ ชมมิ 

ด.ญ.อัจฉรียา สมบุตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2 
 

 จากประเด็นการสนใจเรื่อง “ธรรมชาติในโรงเรียน”จนน าไปสู่การต้ังค าถาม “ต้นไม้ส่งผลต่อโรงเรียน

อย่างไร”ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีสังเกตได้ว่าประโยชน์ของต้นไม้มีมาก ซึ่งต้นไม้มีผลต่อการด ารงชีวิตของเรา เช่น 

เรื่องการหายใจ ที่เราต้องใช้ออกซิเจนจากต้นไม้ในการหายใจ จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องต้นไม้ 

เพื่อน าไปสู่การศึกษาต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งเร่ืองที่จะศึกษาได้แก่ ชนิดของต้นไม้ ประโยชน์ของต้นไม้   

ผลเสียของต้นไม้แต่ละชนิด วิธีอยู่ร่วมกับต้นไม้ เพื่อท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาหาความรู้ไปสู่

จุดมุ่งหมาย 

         โดยการศึกษาอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การเดินส ารวจ และการสอบถาม

ผู้เชี่ ยวชาญ รวมทั้ งการน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้น าการท างานคร้ั ง น้ี จาการแสวงหาความ รู้                

ผ่านกระบวนการต่าง ๆ สามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ต้นไม้แต่ละชนิด มีความแตกต่างกันในเร่ืองประโยชน์  

ผลเสีย และวิธีการอยู่ร่วม ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้ มาศึกษาและดูแลต้นไม้อย่างถูกต้องตามวิธี  

         สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้คร้ังน้ีท าให้ตอบค าถามได้ว่า “ต้นไม้ส่งผลต่อโรงเรียน” และมี

ความรู้เรื่องประโยชน์ ผลเสีย และการอยู่ร่วมกับต้นไม้ เพื่อท าให้เกิดวิธีการดูแลรักษาต้นไม้และเพื่อความรู้

เผยแพร่กับคนในโรงเรียนและผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 ต้นไม้ส่งผลต่อโรงเรียนอย่างไร 

ด.ช.ภควัต ปิยะจักรพงศ์ 

ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ทุมทัน 

ด.ญ.ผกามาศ ชมมิ 

ด.ญ.อัจฉรียา สมบุตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
 

 จากประเด็นการสนใจเรื่อง “ธรรมชาติในโรงเรียน”จนน าไปสู่การต้ังค าถาม “ต้นไม้ส่งผลต่อโรงเรียน

อย่างไร”ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีสังเกตได้ว่าประโยชน์ของต้นไม้มีมาก ซึ่งต้นไม้มีผลต่อการด ารงชีวิตของเรา เช่น 

เรื่องการหายใจ ที่เราต้องใช้ออกซิเจนจากต้นไม้ในการหายใจ จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องต้นไม้ 

เพื่อน าไปสู่การศึกษาต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งเร่ืองที่จะศึกษาได้แก่ ชนิดของต้นไม้ ประโยชน์ของต้นไม้   

ผลเสียของต้นไม้แต่ละชนิด วิธีอยู่ร่วมกับต้นไม้ เพื่อท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาหาความรู้ไปสู่

จุดมุ่งหมาย 

         โดยการศึกษาอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การเดินส ารวจ และการสอบถาม

ผู้เชี่ ยวชาญ รวมทั้ งการน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้น าการท างานคร้ั ง น้ี จาการแสวงหาความ รู้                

ผ่านกระบวนการต่าง ๆ สามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ต้นไม้แต่ละชนิด มีความแตกต่างกันในเร่ืองประโยชน์  

ผลเสีย และวิธีการอยู่ร่วม ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้ มาศึกษาและดูแลต้นไม้อย่างถูกต้องตามวิธี  

         สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้คร้ังน้ีท าให้ตอบค าถามได้ว่า “ต้นไม้ส่งผลต่อโรงเรียน” และมี

ความรู้เรื่องประโยชน์ ผลเสีย และการอยู่ร่วมกับต้นไม้ เพื่อท าให้เกิดวิธีการดูแลรักษาต้นไม้และเพื่อความรู้

เผยแพร่กับคนในโรงเรียนและผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 



ปัจจัยท่ีท าให้สุขภาพแข็งแรง 

ด.ช.ชาญศิริ  นาหนองขาม 

                                          ด.ช.นิธิพงศ์  เถาวัลย ์

                                        ด.ญ.กฤตภัค  พรหมจันทร์ 

                                     ด.ญ.เบญญาภา  โพธิ์ศรี 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
  

จากประเด็น“ปัจจัยที่ท าให้สุขภาพแข็งแรง”จนน าไปสู่ค าถามว่า“การท าให้สุขแข็งแรงมีวิธีใดบ้าง    

ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากกระแสการรักสุขภาพการออกก าลังกายที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดความสนใจที่จะค้นคว้า

หาความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยของผู้ค้นคว้าเพื่อที่จะน าไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่

สนใจและผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกันกับผู้จัดท า 

ในการศึกษาค้นคว้าโดยการอาศัยวิธีศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด 

รวมทั้งวงจร PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี  

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าปัจจัยที่ท าให้สุขภาพแข็งแรง

มีวิธีการดังน้ี คือ การออกก าลังกาย การพบแพทย์เพื่อสุขภาพ การรับประทาน การหลีกเลี่ยงสารเสพติด        

ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้มาพิสูจน์โดยการออกก าลังสัปดาห์ละ 3 คร้ังละ 30 นาที การออกก าลังกายเป็นประจ า

จะท าให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นได้ 

สรุปการศึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม“ปัจจัยที่ท าให้สุขภาพ

แข็งแรงได้” และมีความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ และเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ืองของไข่ 

 

                                                                                            ด.ญ.ธารวิมล         ประสิทธิ์สิน 

          ด.ญ.นันทิภาคย์    ศรีศุภรวัฒนา 

                                                                           ด.ญ.อุสราพรรณ          บัวแก้ว                                                                                                                                             

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
 

       เน่ืองในปัจจุบันผู้คนต่างเร่งรีบในการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ต้องประหยังเวลา 

และหาวัตถุดิบได้ง่าย ซึ่งอาหารที่จะท าต่างท ามาจากไข่ คณะผู้จัดท าจึงเลือกหาเมนูที่มีโภชนาการที่ ดี 

นอกจากน้ันยังไม่ซ่ ากับเมนูรายการเดิม เช่ม ไข่เจียว ไข่ต้ม ไข่ดาว จึงสนใจที่จะศึกษาความรู้เร่ืองไข่ เพื่อ

น าไปสู่การประกอบอาชีพ และเปลือกไข่สามารถน ามาเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้น

ข้อมูลอินเตอร์เน็ต   และรวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในงานคร้ังน้ีด้วย 

       จาการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปอง๕ความรู้ว่า ไข่สามารถน ามาท า

เมนูอาหารได้มมากมายและมีโภชนาการที่ดี ไม่เดิม เช่นสลัดไข่ พายไข่อบ ไก่ม้วนไข่กรอบ และสามารถน า

เปลือกไข่มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเคร่ืองใช้ ของเล่น เช่นการท ากรอบรูปจากเปลือกไข่  การท าโคมไฟจากเปลือก

ไข่การท าที่ใส่เทียนจากเปลือกไข่ ด้วยสาเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต 

       สรุปผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม “ไข่สามารถท าอะไรได้บ้าง” และ

มีความรู้เรื่องไข่ สามารถพัฒนาไปประกอบอาชีพ และเผยแพ่รความรู้แกผู้ที่สนใจ 

        
 

 

 

 

 

 

 



ผมสวยได้ด้วยสมุนไพร 

      ด.ช.ธนบูรณ์         หัสนาม 

    ด.ญ.จิรภัทร์ จันทรเกษมจิต 

    ด.ญ.ถิรดา              นกอยู่ 

    ด.ญ.ภารดา         ชาคะพา 

  ด.ญ.มธุรดา     เลิศวงศ์วีรชัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
 

จากประเด็นที่สนใจเร่ืองเพราะเหตุใดผมถึงยาวได้ น ามาสู่การค้นคว้าที่จะท าอย่างไรให้ผมยาว ซึ่ง

ประเด็นน้ีมาจากผู้หญิงส่วนใหญ่ไว้ผมยาวและต้องการดูแลเส้นผมให้ดี ดังน้ันคณะผู้จัดท าจึงเกิดความสนใจที่

จะแสวงหาความรู้เร่ืองการท าให้ผมยาวขึ้นและดูสวยงาม โดยการใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักและลด

อัตราการใช้สารเคมี ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ ยาสระผมจากสมุนไพร 

โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุน รวมทั้งท าวงจรคุณภาพ 

PDCAมาใช้ประกอบกับการท างานในคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่สนใจสามารถสรุปได้ว่า การท าให้ผมยาวได้และดูสวยงามโดย

การใช้สมุนไพรเป็นส่วนประกอบมีวิธีการบ ารุงผมให้ดูดี เช่น การหมักด้วยมะกรูด การสระ การกินอาหารบ ารุง

ผม ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีวิธีการในการบ ารุงที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเส้นผม หรือ ศีรษะของ

บุคคลน้ันๆ ในการบ ารุงผมด้วยสมุนไพรน้ันเป็นเพียง ตัวเลือกหน่ึงที่สามารถช่วยในการบ ารุงผมได้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีทางคณะผู้จัดท าได้เลือกที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบ ารุงผมโดยการสระด้วย

การท าแชมพูสมุนไพรจากวัตถุดิบต่างๆที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและสามารถหาได้ตามท้องตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการแปรรูปบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 

 ด.ญ.กรณิศ แก้วสุข 

ด.ญ.เกวลิน เจริญสวัสด์ิ 

ด.ญ.เขมจิรา นิวาสสวัสดิกุล 

ด.ญ.นภาพร พูนอยู่ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 

  

จากประเด็นสนใจเร่ือง “รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป”จนน าไปสู่การต้ัง

ค าถามว่า “เราสามารถท าให้บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปมีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นได้หรือไม่” ซึ่ง

ประเด็นทีสนใจน้ีมาจากการสังเกตชีวิตประจ าวันของคนไทยที่มีเวลาจ ากัดและคนไทยส่วนใหญ่รับประทาน

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปเพื่อให้ประหยัดเวลาในการด าเนินชีวิต จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่อง รสชาติ

และคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เพื่อน าไปสู่การพัฒนารสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ ด้วย

การใส่วัตถุดิบที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ เช่น การใส่เน้ือสัตว์ที่มีโปรตีน หรือการเพิ่มเกลือแร่และวิตามินด้วย

การเพิ่มผักลงไป โดยอาศัยวิธีการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งการน าวงจร

คุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า คนไทยส่วนใหญ่นิยม

รับประทานบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปรสหมูสับ และรสต้มย ากุ้ง ซึ่งรสชาติเหล่าน้ีมีผงชูรสมาก ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรค

ไต หากได้รับเป็นจ านวนมากจะเกิดการสะสมและส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายในระยะยาว ด้วยเหตุน้ีจึงน า

ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางโภชนาการมากยิ่งขึ้นและท าให้เกิดรสชาติใหม่ คือ การปรุงด้วยผงชู

รสในปริมาณที่เหมาะสม และเพิ่มคุณค่าด้วยการใส่วัตถุดิบที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม “บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป

สามารถมีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นได้” และความรู้เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่

กึ่งส าเร็จรูปสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้ 
 

 

 

 

 

 



สมุนไพรไล่ยุง 

ด.ช. ธนากร  ศิลาวัชรพล  เลขที่ 10 

ด.ช. อัครชัย  นามสง่า  เลขที่ 18 

ด.ช. สุพณัชกร  บัวไสว  เลขที่ 19 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

 

 ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ท าให้ทุกคนหันมาใส่ใจและ

ค านึงถึงอัตรายจากโรคไข้เลือดออกมากขึ้น เร่ิมระมัดระวังยุงกัดซึ่งเป็นพาหะน าอันตรายมาสู่คน จึงหาวิธีการ

ป้องกันยุง ซึ่งมีหลายวิธีที่สามารถไล่ยุงได้ จึงได้ศึกษาหาข้อมูลสมุนไรที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น ไม่มีสารเคมีและ

ไม่เป็นอันตราย สมุนไพรที่ไล่ยุงได้มีหลายชนิด เช่น มะกรูดทั้งผลและใบ ตะไคร้หอม ใบโหระพาเป็นต้น 

 จากผลการศึกษาพบว่าสมุนไพรที่สามารถไล่ยุงได้มีหลายชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม โหระพา มะกรูด ใบ

มะกรูด กะเพรา เปลือกส้ม เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เช่นตะไคร้หอม เป็นพื ช

ที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ เพราะว่ามีน้ ามันหอมระเหยในตะไคร้หอม ยุงจะไม่รบกวนและยังเป็นพืชที่มีประโยชน์

และหาง่ายอีกด้วย นอกจากน้ียังมีพืชอีกหลายชนิดที่สามรถไล่ยุงได้ซึ่งทางผู้จัดท าจะได้น าเสนอในล าดับต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีสร้างรายได้ส าหรับเด็กอายุ13-14ปี 

ด.ช. ภูฤทธิ์  ทองยอด  เลขที ่7 

ด.ญ. ธัญยธรณ์  ปัญจสิริโรจน์  เลขที่ 19 

ด.ญ. ปาริชาติ  เวียงนนท์  เลขที่ 24 

ด.ญ. ณัฐฎาวรนุช  บุญประยงค์  เลขที่ 30 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 
 

 เน่ืองจากเศรษฐกิจในช่วงน้ีค่อนข้างตกต่ า คณะผู้จัดท าเลยเห็นว่าควรหารายได้เสริม เพื่อแบ่งเบา

ภาระผู้ปกครอง และเน่ืองจากคณะผู้จัดท ามีอายุ13-14ปี จึงเกิดความสนใจในการศึกษาค้นคว้าหาวิธีหารายได้

ระหว่างเรียน จากการศึกษาพบว่ามีหลากหลายอาชีพ เช่น การวาดภาพ การวาด character designหรือ การ

วาด Background เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือหรือความสามารถในการวาดภาพระดับหน่ึง ผู้ที่วาดสามารถคิดราคา

ได้ตามต้องการ โดยวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ 1.การเขียนนิยายลงในเว็บไซต์ ผู้เขียนสามารถขาย

ผลงานเขียนได้หลายช่องทางเช่น การเขียนลงเว็บไซต์E book โดยต้ังราคาที่เหมาะสมกับเน้ือหาการเขียน    

2.การท าคอมมิชั่นหรือการวาดภาพโดยใช้เทคโนโลยี คอมมิชั่นมีหลายแบบ เช่น การวาดโลโก้ ห้าง ร้านค้าและ

องค์กร หรือการวาดรูปในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์โดยให้ลูกค้าสั่งงานและให้ราคาตามรายละเอียดของ

ผลงาน 3.การถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อน าไปขายผ่านเว็บไซต์ โดยการถ่ายภาพไม่จ าเป็นต้องใช้

กล้องถ่ายรูปเพราะในยุคที่ทันสมัยทุกคนต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อสะดวกต่อการสื่อสารซึ่งโทรศัพท์มือถือในยุค

ปัจจุบันมีกล้อง  4.การแคสเกมหรือการน าวิดีโอลงในแอปต่างๆ  ซึ่งงานประเภทน้ีคล้ายสื่อบันเทิงในโทรทัศน์ 

โดยผู้ที่จะเป็นจะต้องลงวิดีโอใน Youtube หรือ Twitch ซึ่งรายได้จะคล้ายกับเงินเดือนทั่วไปแต่เป็นการใช้

เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเจริญเติบโตของต้นข้าว 

        เด็กชายพิสิฐพงศ์  จันทร์ทับทิม 

                                                          เด็กหญิงจิตรดา  ประสาทไทย 

    เด็กหญิงนวรัตน์  บุญรัตน์ 

       เด็กหญิงอรอนงค์  เเซ่จึง 

        นางสาวขวัญหทัย        อ้นฟัก 

การศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ีใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ผู้มีความรู้ โดยการเริ่มต้ังค าถาม             

“ ข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างไร " และ " ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวมีอะไรบ้าง" ซึ่งประเด็น

ต่าง ๆ น้ีมาจากความสนใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ ของสมาชิกภายในกลุ่มหลังจากน้ันได้

ด าเนินการรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ น าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้วงจรการ

ท างาน PDCA ในการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นข้าว พบว่า ส่วนประกอบหลักของข้าวคือ แป้ง 

ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างโมเลกุลแบบอะไมโลส และอะไมโลเพกทิน ลักษณะของโครงสร้างทั้งสองน้ีมีผลต่อ

เน้ือสัมผัสของข้าวหุงสุกและใช้จ าแนกชนิดของข้าว โดยข้าวแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าว

เหนียว ข้าวขาว และข้าวเพื่อสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวได้แก่ ดินเหนียวและดิน

เหนียวร่วนที่มีค่า pH 3-10 ปริมาณน้ าที่ต้องการต้ังแต่ 875 มิลลิเมตร (ข้าวไร่) จนถึง 2,000 มิลลิเมตร (ข้าว

นาสวน) ต่อปี อุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ในระหว่าง 25-33 °C 

ดัง น้ัน ข้าวมีความส า คัญต่อวัฒนธรรมการเกษตรและต่อชาติไทยอย่างยิ่ง  ซึ่ ง ในปัจจุบันน้ี 
ความสามารถในการแข่งขันเร่ืองข้าวของประเทศเร่ิมลดน้อยลง จึงจ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในเร่ืองของ
เทคโนโลยีที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม นอกจากจะต้องเรียนรู้จัก
วิทยาการเรื่องข้าวให้ถ่องแท้ขึ้นแล้ว จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้จักชาวนาให้มากขึ้นด้วย เพื่อจะได้เข้าใจข้อมูลเกี่ยว
กับข้าวอย่างแท้จริง 
 

 

 

 

 

 

 



การเจริญเติบโตของต้นทานตะวันอ่อน 

 

                       เด็กชายศัจธร     วิสิจสัจธาพงษ์ 

           เด็กหญิงมนชนก             สุภาพงษ์ 

                    เด็กหญิงศรินรักษ์     ทองน า 

                     เด็กหญิงสุทธิดา        ประถมพันธ์ 

การศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ีใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ผู้มีความรู้ โดยการเร่ิมต้ังค าถาม             

“ ความชื้นมีผลต่อการเจริญเติบโตต่อต้นทานตะวันอ่อนอย่างไร  " และ " ต้นทานตะวันอ่อนมีการเจริญเติบโต

อย่างไร"  ซึ่งประเด็นต่าง ๆ น้ีมาจากความสนใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ ของสมาชิกภายในกลุ่ม

หลังจากน้ันได้ด าเนินการรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ น าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้

วงจรการท างาน PDCA ในการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นทานตะวันอ่อนผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถ

สรุปองค์ความรู้ได้ว่า ต้นทานตะวันจัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุประมาณ 1 ปี มีความสูงของต้นประมาณ 3  - 3.5 เมตร 

ล าต้นต้ังตรงเป็นสีเขียวแกนแข็ง ไม่มีการแตกแขนง (ยกเว้นบางสายพันธุ์) ตามต้นมีขนยาวสีขาวค่อนข้างแข็งปกคลุม 

ตลอดส่วนรากเป็นระบบรากแก้วหยั่งลึกลงไปในดิน และมีรากแขนงค่อนข้างแข็งแรงและแผ่ขยายเพื่อช่วยในการ         

ค้ าจุนล าต้น โดยต้นอ่อนของทานตะวันที่มีปริมาณ 100 กรัม จะให้พลังงานแก่ร่างกายประมาณ 500 กิโลแคลอรี 

นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลมีส่วนช่วยในการขับถ่าย และเมื่อท าการสืบค้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของต้นทานตะวันอ่อน พบว่า การเจริญเติบโตของต้นทานตะวันอ่อนน้ันขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ น้ าควร

ให้เมื่อความชื้นในดินลดลง 30-50% AWHC และออกซิเจนจะต้องมีปริมาณที่เหมาะสม ส่วนแสงสีแดงจะมีผลต่อ

การงอกของเมล็ดพันธุ์มากที่สุด และเมื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิพบว่าที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสจะมีผลต่อ

อัตราการงอกของเมล็ดโดยจะไปกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาเคมีและขบวนการเมแทบอลิซึมในเบื้องต้น และเมื่อเมล็ด

ทานตะวันดูดน้ าเข้าไปท าให้เปลือกเมล็ดอ่อนนุ่มท าให้เมล็ดพองโตขึ้น เน่ืองจากการขยายของผนังเซลล์และโพรโท 

พลาสต์ เมื่อเปลือกเมล็ดอ่อนนุ่มท าให้รากแทงผ่านเปลือกได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นน้ีสามารถน ามาเป็น

ข้อมูลเพื่อใช้ในการเพาะปลูกได้ต่อไป 
 

 

 

 



การเรืองแสงของปากกาไฮไลท์ 

            เด็กหญิงวิภาวี         พูนเพิ่มความดี 

           เด็กหญิงสิริวิชา        ทศทิศ 

             เด็กหญิงมลธิตา        บุญชู 

            เด็กหญิงเมขลา          ยองสวรรค์ 

 

จากประเด็นที่สนใจเร่ือง "สารที่อยู่ในปากกาไฮไลท์" ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากความคิดเห็นของ

สมาชิกในกลุ่มที่ได้ตกลงและเห็นด้วยในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารที่อยู่ในปากกาไฮไลท์ จึงเกิดความสนใจที่

จะแสวงหาความรู้เร่ืองสารในปากกาไฮไลท์เพื่อน าไปสู่การหาค าตอบ ค าตอบจะขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี

ความรู้ด้านปากกาไฮไลท์ จะท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ไปสู่จุดมุ่งหมายคือค าถามว่า

ปากกาไฮไลท์เรืองแสงได้จริงหรือไม่โดยอาศัยวิธีการศึกษาข้อมูลทาง"อินเตอร์เน็ต"และรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลจากสถานที่จริง 

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าสารในปากกา

ไฮไลท์ถูกพัฒนามาเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของแต่ละยุคสมัย สารเรืองแสงที่ใช้ใน

ปากกาไฮไลท์หรือที่เราเรียกว่า ลูมิเนสเซนส์ ผลิตขึ้นมาจาก สตรอนเทียมอะลูมิเนต เป็นวัสดุที่ดูดซับพลังงาน

จากแสงอาทิตย์และปล่อยแสงเรืองแสงออกมาในที่มืดหรือเวลากลางคืนซึ่งไม่เป็นพิษและไม่มีรังสีใดๆ ที่เป็น

อันตรายต่อมนุษย์ นอกจากน้ียังเก็บได้นานถึง 10 ปี ถ้าเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น วัสดุสารเรืองแสงแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ ผงวัสดุสารเรืองแสงแบบธรรมดา และผงวัสดุสารเรืองแสง UV 

ดังน้ันจากการสืบค้นข้อมูลคณะผู้จัดท าเห็นว่า การใช้ปากกาไฮไลท์มีประโยชน์ในด้านของการจดจ า 

ช่วยเพิ่มสีสันในการอ่านหนังสือท าให้หนังสือน่าอ่านมากขึ้น แต่ผลเสียก็มีเหมือนกันเช่น สารเคมีที่อยู่ในปากกา

ไฮไลท์อาจเป็นสารก่อมะเร็งได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนารายงานชิ้น

น้ีเพื่อให้ประโยชน์แก่คนที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับสารในปากกาไฮไลท์ 
 

 

 

 

 

 

 



การทดสอบสารเคมีในครีมกันแดด 

 

  เด็กชายชนาสิน        สาระศาลิน 

  เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุทธิรักษ์ 

          เด็กหญิงนลินญา           คันธี 

  

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่พบในครีม 

กันแดด 2. เพื่อศึกษาวิธีทดสอบสารเคมีอันตรายที่พบในครีมกันแดด โดยคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการรวบรวม

ข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อน าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้วงจรการท างาน 

PDCA ส าหรับการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีพบในครีมกันแดดมีสารต้องห้ามใช้เป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส าอาง 

ด้วยกัน 3 ชนิด ได้แก่ ปรอท ไฮโดรควิโนน และสเตียรอยด์ ซึ่งสารแต่ละชนิดส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกัน 

โดยสารไฮโดรควิโนนที่พบในครีมกันแดดมีวิธีการทดสอบเบื้องต้น 2 วิธีได้แก่ การใช้ผงซักฟอกและสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเมื่อน าเบสไปท าปฏิกิริยากับสารไฮโดรควิโนนจะพบว่าสารน้ันจะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสี

น้ าตาล เมื่อน าครีมทั้ง 3 ยี่ห้อมาท าการทดสอบพบว่าจากการทดสอบสารไฮโดรควิโนนที่อยู่ในครีมกันแดด 

พบว่า เมื่อทดสอบโดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1 M ครีมกันแดดยี่ห้อที่ 1 ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง แต่ครีมกันแดดยี่ห้อที่ 2 และ 3 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่สีชมพูอ่อนเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

น้ าตาลในระยะเวลา 1 นาที จึงสรุปได้ว่าครีมกันแดดยี่ห้อที่ 2 และ 3 มีสารเคมีที่ชื่อว่า ไฮโดรควิโนน ผสมอยู่

เน่ืองจากสารไฮโดรควิโนนสามารถท าปฏิกิริยากับเบสแล้วเกิดเป็นสีน้ าตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น้ าตาลชนิดต่างๆ ท่ีเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 

 

        เด็กหญิงธัญญรัตน์ พุทธเสม 

       เด็กหญิงวธูสิริ       โล่กันภัย 

         เด็กหญิงวริศรา    มะลิวัลย์ 

         เด็กหญิงวัชราภรณ์ จับชุน 

         

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลปริมาณของน้ าตาลที่มีผลต่อ

โรคเบาหวาน 2. เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิธีป้องกันโรคเบาหวานที่ เกิดจากน้ าตาล โดยคณะผู้ จัดท าได้

ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อน าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้

วงจรการท างาน PDCA ส าหรับการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ี 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับน้ าตาลที่ เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน พบว่า น้ าตาลแต่ละชนิดให้

พลังงานที่แตกต่างกัน โดยคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาน้ าตาล 2 ชนิดได้แก่ น้ าตาลทรายและน้ าตาลปี๊ป ซึ่ง

เป็นสิ่งที่นิยมใช้ในการปรุงอาหาร โดยน้ าตาลทรายขาวและน้ าตาลทรายแดงให้รสชาติหวานเหมือนกันคือ             

1 ช้อนชา ให้พลังงาน 19 กิโลแคลอรี แต่ดัชนีน้ าตาลของน้ าตาลทรายและน้ าตาลทรายแดงอยู่ที่ 60-75 ซึ่งถือ

ว่าอยู่ในเกณฑ์สูง ไม่เหมาะส าหรับคนที่ควบคุมน้ าหนักหรือเป็นโรคเบาหวาน ส่วนน้ าตาลปี๊ป 1 ช้อนชา จะให้

พลังงาน 18 กิโลแคลอรี ค่าดัชนีน้ าตาลของน้ าตาลปี๊ปจะอยู่ที่ 35 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ า ทั้งยังมีคุณค่าและ

วิตามิน เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก เป็นต้น  

แต่ความจริงน้ าตาลไม่ได้สาเหตุโดยตรงเพียงอย่างเดียวของการเกิดโรคเบาหวาน แต่ถ้าบริโภคเกิน

ปริมาณอาจท าให้เกิดเบาหวาน ดังน้ันการหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีน้ าตาลสูงจนเกินไปก็ช่วยลดความเสี่ยง

ในการเกิดโรคเบาหวานอีกทั้งยังท าให้สุขภาพดีขึ้นอีกด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เพศท่ีสาม 

  เด็กชายธนดล มาดหมาย 

  เด็กชายสิทธานต์ ขวัญเทียนทอง 

  เด็กหญิงพัชราภรณ์ จินตนา 

  เด็กหญิงสุกฤตา ทิพศร 

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 

         จากประเด็นสนใจเรื่อง "เพศที่สาม" จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า ท าไมพ่อแม่บางคนถึงไม่ยอมรับลูกที่

เป็นเพศที่สาม  ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าเพื่อนที่เป็นเพศที่สามในโรงเรียน ไม่ได้รับการยอมรับ

จากพ่อแม่  ประเด็นน้ีท าให้ได้ท าการศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายคือ แนวทางในการ

ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเพศที่สามแล้วพ่อแม่ไม่ยอมรับ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

และรวบรวมจากห้องสมุด รวมทั้งน าองค์กร PCDA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

       จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ว่า สาเหตุหลักของการที่พ่อแม่

และครอบครัวไม่ยอมรับการที่มีลูกเป็นเพศที่สามคือ ไม่ชอบลักษณะนิสัยของเพศที่สาม และรู้สึกผิดหวัง กลัว

ลูกถูกคนอื่นดูถูก ท าให้น ามาสู่วิธีการที่พ่อแม่และลูกควรปฏิบัติต่อกัน เพื่อความเข้าใจกันของพ่อแม่และลูก 

      สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม "ท าไมพ่อแม่บางคนถึงไม่ยอมรับลูกที่

เป็นเพศที่สาม" และมีความรู้เรื่องข้อปฏิบัติของพ่อแม่และลูกในการปรับความเข้าใจกัน เพื่อใช้ประโยชน์ได้

และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท าไมคนถึงติดโทรศัพท์ 

        ด.ญ.ศรีรัตน์  สืบนุสนธิ์  

        ด.ญ.อัจฉราพรรณ  แก้วกล้า  

        ด.ญ.พิชญาภา  สุพรรณธริกา  

        ด.ช.ชินภัทร  ศรัณยกิจกุล 

        นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 

 

 จากประเด็นสนใจเร่ือง การติดโทรศัพท์ที่เราพบเห็นในชีวิตประจ าวันท าให้เกิดผลกระทบ  ในหลายๆ

ด้าน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ไม่มีสมาธิในการเรียนเน่ืองจากไม่สามารถแบ่งเวลาได้อย่าง

ถูกต้อง ประเด็นเหล่าน้ีท าให้เกิดข้อมูลความสนใจในการต้ังค าถามว่า ท าไมคนถึง ติดโทรศัพท์ โดยอาศัยวิธี

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดและแบบสอบถามโดยใช้วงจร PDCA มา

ใช้ในการหาข้อมูลมาท างานในคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาองค์ความรู้ในกระบวนการข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โทรศัพท์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย 

อาทิเช่น ข้อดีคือ ใช้สื่อสารทางไกลได้ สามารถถ่ายภาพ ติดตามข่าวสาร ท่องอินเตอร์เน็ตได้สะดวกรวดเร็ว  

สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุด่วนหรืออุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ และข้อเสีย คือ การใช้โทรศัพท์

ขณะเรียนท าให้ไม่มีสมาธิกับการเรียน ซึ่งจะท าให้เรียนไม่เข้าใจ ขาดความอดทนและใจร้อน ขาดกาลเทศะ

และไร้มารยาท ขาดมนุษย์สัมพันธ์ ฯลฯ และจากการได้ศึกษากลุ่มคนที่ติดโทรศัพท์พบว่า กลุ่มคนเหล่าน้ีมี

ผลกระทบอันก่อให้เกิดพฤติกรรมการติดโทรศัพท์ ตัวอย่างพฤติกรรมการติดโทรศัพท์เช่น ต่ืนนอนสิ่งแรกที่

จะต้องหาคือโทรศัพท์ ผลการเรียนต่ าลง แอบเล่นโทรศัพท์ในขณะเรียน เกิดอาการประสาทหลอนได้ยินเสียง

โทรศัพท์ ชอบมองโทรศัพท์บ่อยๆ ฯลฯ พฤติกรรมเหล่าน้ีจึงท าให้เกิดปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นวิธีการแก้ปัญหา

การติดโทรศัพท์เพื่อให้พฤติกรรมการติดโทรศัพท์ของคนกลุ่มเหล่าน้ีได้มีการติดโทรศัพท์ที่ลดลงจากเดิม 

 สรุปการศึกษาที่ผ่านมาท าให้ได้ผลการศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของการติดโทรศัพท์ ซึ่งผลที่ได้

น้ันจะเป็นแนวทางในการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่ติด

โทรศัพท์ 

   

 



คนข้ีเกียจเป็นคนฉลาด 

        ด.ช. กันติทัต       กิจโกศล 

        ด.ช. อาทิตยชัย    เดคุณานันต์ 

        ด.ญ. บุญรักษา     บุญม ี

        ด.ญ. จิดาภา        จรัสรวีโรจน์ 

        นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 

 

          จากประเด็นเรื่อง ความขี้เกียจ จนน าไปสู่ค าถามว่า “คนขี้เกียจฉลาดจริงหรือไม่”  ซึ่งประเด็นดังกล่าว

เกิดขึ้นจากการสังเกตเพื่อนตนเองในห้องเรียนว่า เพื่อนขี้เกียจบางกลุ่มฉลาด บางกลุ่มก็ไม่ฉลาด จึงเกิดความ

สงสัยที่จะหาความรู้ โดยการไปหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต จากห้องสมุดของโรงเรียน จากการท าแบบสอบถาม

ภายในโรงเรียน 

          จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า  ผู้ที่มีความขี้เกียจไม่ได้

ฉลาดเสมอไป ผู้ที่มีความขี้เกียจมักไม่ชอบท าอะไรที่ซับซ้อน ไม่ชอบเสียเวลาและไม่ชอบท างานที่มีกฎเกณฑ์

เข้มงวด คนเหล่าน้ันต้องการไปถึงเป้าหมายต่างๆในเวลาอันสั้น จะได้น าเวลาไปท าอย่างอื่นที่คนเหล่าน้ันชอบ   

เมื่อมีงานคนเหล่าน้ันจะรีบหาทางลัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย เพราะคนขี้เกียจจะ

พยายามท าทุกวิธีทางให้ชีวิตง่ายขึ้น แต่เพื่อนกลุ่มที่มีพฤติกรรมขี้เกียจ บางคนมีความฉลาดมีผลการเรียนที่ดี 

          สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ี สรุปได้ว่าคนที่มีความขี้เกียจ ไม่ได้ฉลาดเสมอไปขึ้นอยู่กับ

พฤติกรรมและกระบวนการคิดต่างๆ 

       

 

 

 

 

 

   

 



พฤติกรรมก้าวร้าว 

 

        เด็กชายชนชน  วงค์ฉายา 

        เด็กชายพันกรัต  งามแดน 

เด็กชายปิยวัฒน์  ผลสมบุญ 

เด็กชายภูษณภาค สุรวุฒิกานต์ 

        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8  
 

 ในสังคมอันกว้างใหญ่น้ันประกอบด้วยผู้คนมากมายหลายประเภท ซึ่งคนแต่ละคนน้ันย่อมมีความ

แตกต่างกันเน่ืองจากเติบโตมาในสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ต่างกัน แต่ทุกคนจ าเป็นต้องอยู่ร่วมในสังคม

เดียวกัน ดังน้ันสิ่งที่จ าเป็นต้องมีก็ คือ”กฎ”ซึ่งเป็นข้อตกลงเพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ แต่

แน่นอนว่าในเมื่อมีผู้ที่ปฏิบัติตามกฎก็ย่อมมีผู้ที่ไม่ท าตามกฎเช่นกัน การไม่ท าตามกฎน้ัน เรียกได้ว่า เป็น

พฤติกรรมก้าวร้าวน่ันเอง 

 พฤติกรรมก้าวร้าวน้ัน คือ การท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน แน่นอนว่าหากพฤติกรรมก้าวร้าวน้ันเป็นผลดี 

สังคมเราคงไม่จ าเป็นต้องต้ังค าถามหาวิธีแก้ปัญหา แต่เพราะมันคือสิ่งที่ไม่ดีต่างหาก มันส่งผลต่อผู้คนที่อยู่

รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน คนรัก ไม่มีใครที่อยากจะถูกปฏิบัติอย่างรุนแรง ทีมงานผู้ค้นคว้าก็มี

ประสบการณ์ตรงและได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นกัน พวกเราจึงอยากศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

ก้าวร้าว เพื่อหาสาเหตุและหาหนทางแก้ไข จึงได้เกิดหัวข้อการค้นคว้าในคร้ังน้ีขึ้นมาน่ันเอง  

ในการค้นคว้าคร้ังน้ีนอกจากจะได้รับความรู้และความเข้าใจแล้ว คณะผู้จัดท ายังมีความเข้าใจและ

มุมมองต่อผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวที่ดีขึ้น เมื่อได้เรียนรู้และเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวแล้ว คณะผู้จัดท าจึง

ต้องการเผยแพร่สิ่งที่ได้ค้นคว้าไปสู่สาธารณชน เพราะ การค้นคว้าในคร้ังน้ีอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่าน 

และอาจช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวได้ จึงเกิดเป็นการสรุปการค้นคว้าขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อ

การศึกษาน่ันเอง 

 

 

 



การตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

         ด.ช. ถิรวุฒิ ไชยพินิจ 

         ด.ช. ธนวินท์ งามขุนทด 

         ด.ญ.พิริยกานต์ สาภูเมือง 

         ด.ช. สิปปนนท์ อนุกูลพิทยา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 

                      จากประเด็นเรื่อง “ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยเรียน” ซึ่งสืบเน่ืองมาจากโรงเรียนของข้าพเจ้ามี

ปัญหาน้ีเกิดขึ้น และค้นพบมาจากทางสื่อต่างๆ ทั้งจากทางโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต  จึงได้เลือกประเด็นน้ีขึ้นมา 

และต้ังค าถามเพื่อการศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเอง โดยหาความรู้ สาเหตุ ปัจจัย ปัญหา และการป้องกันการมี

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนมีโอกาศเสี่ยงต่อการต้ังครรภ์ จึงได้ท าการสือค้นข้อมูลน้ี จากทาง

อินเตอร์เน็ต ตามข่าวสารจากทางสื่อต่างๆ และค้นหาจากทางกระทรวงสาธารณะสุข โดยจากทางองค์การ

อนามัยโลกพบว่าปัญหาดังกล่าวน้ี มีแนวโน้วที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง โดยมีผลกระทบหลาย

ประการ ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการหาปัจจัยที่ท าให้มีปัญหาน้ีเกิดขึ้น และมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งเร้าใจในการ

ประพฤติ-ปฏิบัติตนเช่นน้ี และใช้ระบบ PDCA มาเป็นการวางแผนและสืบค้นข้อมูลน้ีด้วย                                                                                                 

                       จากการสแวงหาความรู้เกี่ยวกับปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยเรียน ผ่านกระบวนการดังกล่าว

สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยเรียนเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี

และขาดการเอาใจใส่ของพ่อแม่ การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่น สภาพแวดล้อมที่

อาศัยอยู่ สื่อต่างๆที่ในปัจจุบันเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่านขึ้น เช่น ส่อลามก หนังสือ ซีดี ซึ่งทั้งหมดน้ีมีผลกระทบต่อตัว

ของวัยรุ่นทั้งทางร่างกายและทางด้านจิตใจ อีกต้ังมีผลกระทบต่อครอบครัว การกระท าที่ผิดพลาดของลูกจท า

ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลและมีผลกระทบต่อสังคม คือ ปัญหาการท าแท้ง และปัญหาเด็กที่ถูก

ทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อน ปัญหาความเสื่อมของวัฒนธรรมอันดีของสังคม ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จาก

สถิติการต้ังครรภ์ขององค์การอนามัยโลก ส ารวจว่า ประเทศไทยมีอัตราการต้ังครรภ์เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย 

                       สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีได้ทราบว่า “ปัญหาของการต้ังครรภ์ในวัยเรียน” 

น้ันเกิดจากปัจจัยหลายประการ ทั้งจากตัวของเราเอง ครอบครัว สื่อต่างๆ  สภาพสังคมที่อาศัยอยู่ รวมถึงการ

เลือกคบเพื่อนที่น าพาเราไปทางที่เสื่อมเสีย ความอยากรู้ อยากลองของวัยรุ่น และได้รู้วิธีการป้องกันการมีเพส

สัมพันธ์ในวัยเรียนด้วย 

 

 



การปลูกผักเพ่ือสร้างรายได้ 

 

    ด.ญ.ปัญญ์ชิตา ศรีโยธี เลขที่ 39                                                                                           

ด.ญ.มัณฑนา นุ่นไทย เลขที่ 43                                                                                             

ด.ญ.กมลมาตย์ นูทน เลขที่ 23                                

      ด.ช.วรัญชิต มีทอง เลขที่   17 

                                                                                            ด.ญ.บุษญมาส เต็มลา เลขที่ 36  

    

                     จากประเด็นความสนใจเร่ือง “การปลูกผักเพื่อสร้างรายได้” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า 

“การ ปลูกผักจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไร?” จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่อง การปลูกผักเพื่อ

สร้าง รายได้  โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด และ 

ทดลองปลูกผักและน าไปขายเพื่อสร้างรายได้โดยใช้กระบวนการ PDCA   จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าคณะผู้

ศึกษาได้ท าการปลูกผักบุ้งและได้ลองไปขายกับ คุณ มนัสนันท  ์นุ่น ไทย ซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ รับซื้อผักบุ้ง 10 ก า 

และ ขายก าาละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 100 บาท โดยต้นทุนที่เราใช้ 50 บาทหกัลบแล้ว ได้ก าไรทงั้หมด 50 

บาท นอกจากน้ันยังท าให้คณะผศึู้กษาได้เรียนรู้วิธีการปลูกและ สามารถหาวิธีการเพิ่มรายได้จึงท าให้เรา

สามารถตอบค าถามที่คณะผู้ศึกษาตั้งไว้คือ “การปลูกผักจะสามารถ สร้างรายได้อย่างไร?” ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาการแต่งการ์ตูน 

ด.ญ. ชนานาถ ศุภโกมลกิจ  

ด.ญ.รดา แซ่เหม่อ  

ด.ญ. วาสิตา ประทีปปรีชา 

 ด.ญ.อรวรรณ ชดจะโป๊ะ   

 

 จากประเด็นเรื่องที่สนใจ  การศึกษาการแต่งการ์ตูน จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า การเขียนการ์ตูน

เป็น เร่ืองราวน้ันควรเขียนอย่างไร ซึ่งประเด็นน่าสนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าในปัจจุบันทั้งเยาวชนไทย

ต่างประเทศ ต่างให้ความสนใจกับการอ่านหนังสือการ์ตูน จึงเกิดความสนใจทจ่ีะแสวงหาความรู้เร่ืองการแต่ง

การ์ตูน รวมทั้งได้ น าวงจรคุณภาพมาใช้ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจาก

ห้องสมุด จากความสนใจคร้ัง น้ีน าไปสู่การศึกษาการแต่งการ์ตูน รวมทั้งได้น าคุณภาพ PDCA มาใช้ ใน

การศึกษาครงั้น้ีด้วย  จากการศึกษาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า การแต่ง

การ์ตูนน้ันเราจะต้อง รู้จักองค์ประกอบส าคัญต่างๆของการ์ตูนดังน้ี  

1. การวาดภาพการ์ตูนขั้นพื้นฐาน  

2. ตัวละครหลักและรอง   

. การออกแบบเพื่อการเคลื่อนไหว  

4. อารมณ์ของตัวละคร  

5. สีและเสน้ที่ใช้ในการเขยีนการ์ตูน         

ซึ่งการแตง่การ์ตูนน้ันเราสามารถที่จะทา ตัวการ์ตูนในลักษณะหลากหลายรูปแบบและต้องใช้

กระบวนการ เขียนการ์ตูนขึ้นมาใช้ ก็จะท าให้หนังสือการตึ์นน้ันออกมาได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแปรรูปสมุนไพรจากว่านหางจระเข้ 

 

ด.ช.  ปิยวัฒน์  สุดด้วง  เลขที่ 12 

 ด.ช. ภาสกร  องค์รัมย์  เลขที ่ 15 

 ด.ช. เวชพิสิฐ  จากจันทร์ เลขที่ 2    

ด.ญ. สุภาภรณ์  สมุาลย์โรจน์ เลขที่ 50  

               

   จากประเด็นที่สนใจ การแปรรูปสมุนไพรจากว่านหางจระเข้ จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า มีวิธีการ

ในการ แปรรูปสมุนไพรจากว่านหางจระเข้เป็นแชมพูสระผมได้อย่างไร ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีน ามาจากการ

สังเกตเห็นว่า ในปัจจุบันคนในชุมชนใช้แชมพูสระผมที่มีสารอื่นๆ มากมายไม่ค่อยน าสมุนไพรจากธรรมชาติมา

ใช้ หรือแปรรูป ขึ้นมาใหม่ คณะผู้ศึกษาได้ทราบว่าว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่สามารถบ ารุงผมได้และได้

ทราบถึงวิธีการท า แชมพูจากว่านหางจระเข้ ซึ่งว่านหางจระเข้สามารถใช้กับหนังศีรษะแล้วมีคุณภาพ ไม่เกิด

อันตราย ใช้แล้ว สภาพผมดี นุ่มลื่น คณะผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาความรู้เร่ืองการแปรรูปสมุนไพร

จากว่านหางจระเข้ โดยศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากสวนสมุนไพรต่างๆรวมถึงการน 

าจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี       ผลการศึกษาพบว่า สมุนไพรว่านหางจระเข้สามารถน ามา

แปรรูปเป็นแชมพูใช้บ ารุงผมได้และได้ทราบถึง    วิธีการแปรรูปสมุนไพรจากว่านหางจระเข้เป็นแชมพูที่ใช้บ 

ารุงผมได้ โดยมีวิธีการดังน้ี      

1. น าว่านหางจระเข้มาค้ันเป็นวุ้น 2-3 กรัม       

2. น าไปต้มในหม้อให้เปื่อย       

3. น าไปผสมกับส่วนผสมต่างๆคนให้เข้ากัน       

4.  น าใส่ขวดหรือวัสดุต่างๆ ซึ่งจากขั้นตอนดังกล่าว  ท าให้ได้น้ ายาแชมพูจากว่านหางจระเข้ 

จ านวน 1 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษา เจตคติของนกัเรยีนชน้ัมัธยมศกึษาปทััั่ 2/1 

 

1. ด.ญ. นัท       อาวสกุลสุทธิ   

2. ด.ญ. วรพรรณ    ปิ่นดอกไม้  

3. ด.ญ. วิราวรรณ  จันทะนันท์  

4. ด.ญ. สุณฐัชา ปรามหนองบัว  

นกัเรยีนชนึ้มัธยมศกึษาปทีึ  ่2/1   

 

จากประเด็นที่สนใจเรื่อง การศึกษา เจตคติของนกัเรยีนชนึ้มัธยมศกึษาปท่ึึึ 2/1จ านวน 10 คนที่มี ต่อ

ต้มย ากุ้งของกลุ่มคณะผู้ศึกษา จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ชื่นชอบต้ม ย า กุ้ง

ที่ท าหรือไม่ ? ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากคณะผู้จัดท าต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้วิธีท าต้มย ากุ้งและ เจตคติของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 10 คน จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ เร่ืองดังกล่าว 

และได้ท าแบบประเมินเพื่อส ารวจ เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 10 คน โดยอาศัยวิธี

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งการน า วงจรคุณภาพ PDCA 

มาใช้ในการท าางานคร้ังน้ี   จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า คณะผู้ศึกษาได้รู้วิธีการท าต้มย ากุ้งอย่างถูกวิธีและ

ทราบเจตคติของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 10 คน โดยมีนักเรียนที่ชอบ 8 คน คิดเป็น 80% 

นักเรียนที่ไม่ ชอบ 2 คน คิดเป็น 20%  โดยคนที่ชอบให้เหตุผลดังน้ีคือ ต้มย ากุ้งมีรสชาติเผ็ด และไม่เปร้ียว

มากเกินไป ส่วนคนที่ไม่ชอบให้เหตุผลดังน้ีคือ รสชาติเผ็ดเกินไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



การศึกษาปัจจัยท่ีท าให้นักเรียนศรีอยุธยาสุบบุหร่ี 

 

      ด.ช. กิตติพงษ์  ธงวิชัย  

   ด.ช. ธนากร  ปัสนา  

         ด.ช. นรินทร น้อยชา  

         ด.ช. ราเมศ สมเสมียน  

         ด.ช. ธีรพล วิรยิะพงศ์คิรี  

         นกัเรยีนชนึ้มัธยมชนึ้ ม.2/5  
 

  จากการเห็นพฤติกรรมของกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนที่ชอบขอครูไปเข้าห้องนึ้าหลายคร้ังจึงได้ลอง

ติดตามเข้า ไปดูแล้วพบว่าก้าลังสูบบุหร่ีจึงเป็นเหตุให้น้าไปสู่การศึกษาหาปัจจัยของการสูบบุหร่ีของเพื่อน โดย

อาศัยวิธี การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและห้องสมุดรวมถึงกระบวนการวงจรคุณภาพ  

P D C A  มา ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีด้วย  จากการศึกษาคณะผู้ศึกษาได้แบ่งปัจจัยออกเป็นสามล้าดับโดยล้าดับ

ที่มากสุดปานกลางและน้อยสุดดังน้ี   ปัจจัยปัจจัยมากสุด   1.ความอยากรู้อยากลอง 2.เพื่อเข้าสังคมในกลุ่ม

เพื่อน 3.รู้สึกดีและเคลิ้ม   ปั จ จั ย ปานกลาง       1.ตามอย่างคนในบ้าน  2.กระแสของสื่อโฆษณา    ปัจจัย

น้อยสุด        1.ท้าตามเพื่อน   จากการสอบถามพบว่า บุหร่ีที่สูบเป็นชนิดก้นกรองและสูบทุกวันส่วนใหญ่จะ

สูบทุกวันเพราะเกิดจากการที่สูบคร้ัง แรกแล้วติดท้าให้เมื่อเวลาไม่ได้สูบจะเกิดความเครียดเลยต้องสูบให้ได้   

ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหร่ีเดือนละ101-500  บาท  ถ้าอยู่ที่โรงเรียนมักเข้าไปสูบในห้องนึ้า   อย่างไรก็ตาม

นักเรียนที่สูบบุหร่ีเคยเลิกสูบบุหร่ีแต่เลิกสูบไม่ได้  นักเรียนบางส่วนไม่ต้องการเลิกสูบบุหร่ี  เพราะเห็นว่าสูบ

บุหร่ีทุกวันก็ไม่มีปัญหาอะไร  ส้าหรับนักเรียนที่ต้องการ เลิกสูบบุหร่ีน้ัน   มีความต้องการให้สถาบันหรือหน่วย

อื่นๆช่วยเหลือในเรื่องห้ามขายบุหร่ี   เลิกผลิตบุหร่ี   และจัด รงณรงค์เพื่อการไม่สูบบุห 

 

 

 

 

    

 

 



การวาดภาพและการถ่ายภาพเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

 

ด.ช.พีรบูรณ์   โลหะสัมฤทธิ์ เลขที่ 12 
ด.ญ.ชนิดาพร   ศิริโยธา เลขที่ 21 

ด.ญ.ชวิศา   คงขยัน เลขที่ 22 
ด.ญ.พัชรินทร์   ค าอยู่ เลขที่ 35 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10   
 

 สมาชิกในกลุ่มได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพ จึงได้ต้ังชื่อในการศึกษาค้นคว้าน้ีว่า ถ่ายภาพ

อย่างไรจึงออกมาให้สวย ซึ่งการศึกษาน้ีได้ข้อมูลมาหลายส่วนเช่นกัน ซึ่งการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีได้มีการต้ังข้อ

สมมุติฐานต่างๆ การทดลอง ความรู้ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในระดับขั้นตอนของบันได 5 ขั้น 

        การต้ังข้อสมมุติฐานท าให้เกิดข้อสงสัยต่างๆ ท าให้สมาชิกต่างๆเกิดการค้นคว้าหาความรู้ซึ่งน ามาจาก

แหล่งที่มาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ต ทางบุคคล การทดลอง หรือผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ ซึ่ง

ข้อมูลที่ได้มาน้ันจะแตกต่างกันออกไป ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในสมาชิกกลุ่ม ภายใต้หัวข้อ 

การถ่ายภาพกับการวาดภาพเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และ ท าความเข้าใจภายในกลุ่มให้มากขึ้น 

          การถ่ายภาพเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ฝีมือ และ ความช านาญในการสร้างสรรค์ผลงานให้

ออกมาสวยงาม และ เป็นการเก็บช่วงเวลาที่มีความไว้ในรูปภาพ  ส่วนการวาดภาพน้ันเป็นการใช้อุปกรณ์ทาง

ศิลปะ เทคนิค และ ฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเสมือนจริง และ แสดงถึงเทคนิคให้การวาดอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แรงบันดาลใจของนักแต่งการ์ตูน 
 

         เด็กชายสิทธา เอี๊ยะแหวด 
           เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชูด า 
             เด็กหญิงมัสยา ค าป้อง 
              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2/10 

     ท าไมเราจึงค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับนักเขียนมังงะ   การเขียนการ์ตูนมังงะต้องได้รับแรงบันดาลใจ

จากสังคมโลกภายนอก    เพราะนักเขียนมังงะต้องการจินตนาการใหม่ๆในการเขียน 

 นักเขียนมังงะมีแรงบันดาลใจจากสังคมภายนอก   เพราะในสังคมมักมีอะไรใหม่ๆเสมอ   ปัจจุบัน

ตลาดมังงะและอนิเมะในสังคมขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ   มังงะคือการเล่าเร่ืองด้วยภาพที่มีค าพูดเป็นส่วนประกอบ   

ซึ่งสิ่งที่ท าให้มังงะต่างไปจากนิยายภาพจนกลายเป็นศิลปะไปอีกแขนงไปได้ก็คือ   สไตล์การเล่าเร่ืองที่ใช้ภาพ

เป็นตัวน า   และการแบ่งช่องที่ดูและลื่นไหล  ต่อเน่ืองคล้ายกับการเอาฟิล์มหนังมาเรียงกันใหม่   อีกทั้งมีการ

ใช้เส้นสปีดที่ท าให้ภาพดูมีการเคลื่อนไหว 

 แรงบันดาลใจของนักเรียนส่วนมากมากจากการล้อเลียนสังคม ชีวิตประจ าวัน การ์ตูนที่นักเขียนชื่น

ชมชอบ จินตนาการใหม่ๆของนักเขียน แต่ทุกอย่างก็ท าให้ผู้ชมหรือผู้อ่านสนุกไปกับสิ่งที่นักเขียนได้แต่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การถ่ายภาพ 
ด.ช.กตาธิการ       เกตุพุ่ม   
ด.ช.ณัฐวุฒิ         เต่าทอง   
 ด.ช.ธรรศ   มานะสาระกุล   
ด.ช.พีรวิช         บัวคล้าย   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 
 

 รายงานเรื่องน้ีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาแนวทางเรื่องการถ่ายภาพโดยคณะผู้จัดท าได้ศึกษา ค้นคว้า  และ

รวบรวมเน้ือหาทั้งเรื่องการถ่ายรูปไว้ในรายงานน้ีแล้ว  เช่น  เทคนิคการถ่ายรูปให้สวยงาม  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง

ศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คณะผู้จัดท าจึงได้ท าโครงงานน้ีขึ้นมาเพื่อสะดวกและง่ายต่อ

การศึกษา  ท าให้ผู้อ่านไม่เบื่อกับเน้ือหาเยอะๆ 

 จากการแสวงหาข้อมูลเทคนิคหน่ึงที่จะช่วยให้ภาพ Portrait สวยงาม คือภาพต้องมีความชัดต้ืนหรือที่

เรียกว่า Bokeh ฉากหน้าชัดในขณะที่ฉากหลังเบลอ เป็นเคล็ดลับง่ายๆ เพื่อท าให้ตัวแบบที่จะถ่ายโดดเด่น

ขึ้นมาจากกลุ่มคนและละลายฉากหลังที่ไม่จ าเป็นออก การถ่าย Bokeh ให้สวยงามน้ัน ให้เลือกต้ังค่ารูรับแสง 

Aperture Priority หรือโหมดการต้ังค่ารูรับแสง เลือก  น้อย ๆ รูรับแสงกว้างอย่าง f1.4 ภาพจะมีความชัดต้ืน

มากกว่า f4 นอกจากถ่ายชัดต้ืนแล้วก็ยังสามารถถ่าย Portrait ที่มีความชัดลึกหรือชัดทั้งภาพได้ แต่ต้องเพิ่มค่า 

f สูงๆ แทนลายคนมักให้ความส าคัญกับเลนส์มาก เพราะเป็นตัวช่วยส าคัญที่จะท าให้ภาพออกมาสวยงาม สิ่ง

หน่ึงที่ ต้องค านึงคือทางยาวโฟกัสของเลนส์แต่ละตัว ในการถ่าย Portrait ให้เลือกต้ังแต่ 50mm-200mm 

ระยะนิยมคือ 50 mm กับ 85 mm เพราะ Perspective ของภาพจะไม่ผิดเพี้ยน 

 ผลจากการศึกษาค้นคว้ากล้องและการถ่ายรูป การถ่ายรูปที่ดีและสวยต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 
หลักๆ แล้วคือ ความช านาญของผู้ถ่าย ผู้ถ่ายมีความช านาญ แล้วน้ันจะสามารถ ถ่ายรูป ได้อย่างสวยงาม และ 
ปัจจัยต่อมา คือ ชนิดของกล้อง ถ้าจะให้ดีแล้ว ต้องเป็นกล้องที่ดี ผ่านการสอบถาม จากผู้รู้หลายๆท่าน 

 

 

 

 

 

 



การออกก าลังกายอย่างไรไม่ให้เสียสุขภาพ 

ด.ช.ธนภัทร   ประพันธ์  เลขที่ 8 
 ด.ญ.จุฑามาศ   สร้างพล  เลขที่ 26 

 ด.ญ.ณัฐวดีกานต์   พวงศิริ  เลขที่ 28 
 ด.ญ.ปภัสราพร   กุลแพทย์  เลขที่ 36 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5   
 

       รายงานเรื่องน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางใน

การลดน้ าหนัก ค าถามคือ ลดน้ าหนักและออกก าลังกายอย่างไรไม่ให้เสียสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯเป็น

นักเรียนชาย1คนและนักเรียนหญิง 3 คน 

 จากการศึกษาได้พบว่ามีคนส่วนน้อยที่รู้วิธีการออกก าลังกายและลดน้ าหนักอย่างถูกวิธีจึงท าให้คน

เจ็บป่วยมากขึ้น การออกก าลังกายน้ันไม่ควรออกก าลังกายแบบหักโหมจนเกินไป การออกก าลังกายแบบหัก

โหมจะท าให้เกิดอุบัติเหตุละเจ็บตัวได้ ควรออกก าลังกายพอควร การลดน้ าหนักน้ันก็ไม่ควรอดอาหารเพราะจะ

ท าให้เสียสุขภาพร่างกายทรุดโทรม ขาดสารอาหารได้ เพราะฉะน้ันควรออกก าลังกายและลดน้ าหนักอย่าง

พอควรและพอเหมาะ 

 สรุปจากการศึกษาค้นคว้า พบว่าคนส่วนมากลดน้ าหนักอย่างผิดวิธีจึงท ารายงงานฉบับน้ีขึ้นเพื่อมี

วัตถุประสงค์ดังน้ี 1.เพื่อให้ผู้อ่านรายงานเล่มน้ีออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและไม่ควรหักโหมจนเกินไป 2. เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติและท าให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



กีฬาฟุตบอลใช้ทักษะอะไรบ้าง 
           
                  ด.ช.ภัคดิภูมิ       ภัคดี  ม.2/5   

    ด.ญ.ภาวิณี    เพ็ชรแนม ม.2/5 
ด.ญ.วีรยา          ค าสุข ม.2/5  
 ด.ญ.สกุลรัตน์ พลจันทึก ม.2/5 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

 
 รายงานเร่ืองน้ีสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาแนวทางในการเล่นฟุตบอลค าถามฟุตบอล ทักษะฟุตบอล ว่ามี

อะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ ศึกษา เป็นอาชีพในอนาคต ของนักเรียน2/5 ภาคเรียนที่  2 ปี

การศึกษา2560โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ เป็นนักเรียนหญิง 3คน ชาย1คน 

       ทักษะในการเล่นฟุตบอล 1การแปรบอล 2การเลี้ยงลูกบอล 3การยิงประตู 4การหลบหลีกฯ9ฯการ

แปรบอลในเกมกีฬาฟุตบอลน้ัน มีความส าคัญมาก การฝึกซ้อม ต้ังแต่ระดับยุวชนจนถึงระดับอาชีพ การเลี้ยง

ลกูบอล คือการฝึกความคล่องแคล้วว่องไวใช้เท้าข้างที่ถนัด ใช้ข้างเท้าด้านในเขี่ยบอลออกจากกรวยเพื่อควบ

คลุมฟุตบอลให้ดีขึ้น ซึ่งต้องอาศัยฝึกประจ า การยิงประตู คือการเน้นย้ าความแม่นย าของประตูเพื่อการท า

คะแนนในการเอาชนะในเกมการแข่งขัน การแข่งขันฟุตบอลจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มียิงเพราะน่ีคือวิธี

เดียวในการท าคะแนน เพื่อชนะฝ่ายตรงข้ามถ้ายิงประตุสุดท้ายด้วยการเสมอ ซึ้งน้ันไมใช้เร่ืองดีในการแข่งขัน

แลย การหลบเลี่ยง คือการหลีก เลี้ยงลูก หรือส่งให้ฝั่งเราเล่น เพื่อไปท าคะแนนเพื่อเอาชนะ 

       เพราะน้ันทักษะในการเล่นฟุตต่างๆจึงส าคัญกับการแข่งขันฟุตบอลมาก หากขาดสิ่งใดไปอาจท าให้

เกมเสียได้ ทักษะเป็นสิ่งหน่ึงที่ขาดไม่ได้ต้องใช้ในการแข่งขันเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 



สารคดีสัตว์ใต้น้ า 
           

              ด.ช.กิตติยศ สงค์ดี 
ด.ช.พงศธร อินทนู 

ด.ญ.ปณิตา สูติ 
ด.ญ.พชรลดา บุญเทียม 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2/10 

       สาเหตุที่พวกเราได้ต้ังประเด็นที่ชื่อว่า สารคดีสัตว์ใต้น้ าและพืชต่างๆ เพราะว่าสารคดีเป็นสิ่งที่คน
ทั่วไปก็สามารถศึกษาได้ตามปกติ แต่ก็น้อยคนที่จะศึกษาจริงจัง เราก็เลยคิดได้ว่ามันมีสิ่งๆหน่ึงที่คนส่วนน้อย
จะรู้จัก น้ันก็คือ ปลาน้ าจืดกับปลาน้ าเค็ม มันเป็นสิ่งที่กลุ่มของพวกเราลองคุยกันแล้วว่าเราจะศึกษาเร่ืองน้ี 
ต่างคนก็คิดแบบเดียวกันหมด และความรู้ของมันไม่ได้มีน้อยเลย มันมีเยอะมากกว่าที่ทุกคนเห็น และถือว่าเป็น
ความรู้ของแต่ละคนไปในตัว ไว้เป็นความรู้รอบตัว  

           วิธีการท าการหาข้อมูลของกลุ่ม ก็คือ กลุ่มของผมมีทั้งหมด 5 คน แต่ละคนผมก็จะให้พวกเขาท ากัน
ได้ คนหน่ึงหาข้อมูลหลักๆ ของหัวข้อ ส่วนคนอื่นๆ ก็หาข้อมูลมาเพิ่มเพื่อให้มีข้อมูลที่แตกต่างจากสิ่งที่ทุกคนรู้ 
และหาข้อมูลได้จากชาวนา หรือทางอินเทอร์เน็ตเว็บต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ส่วนอุปกรณ์ในการหา
ข้อมูลก็มี เช่น โทรศัพท์มือถือ ห้องสมุดต่างๆ เป็นต้น และการที่เราจะน าข้อมูลมาเชื่อมโยง จ าเป็นที่จะต้อง
ตรวจสอบให้รอบคอบและมั่นใจมากที่สุด ปลาทะเลอาศัยอยู่ในน้ าเค็ม ซึ่งมีเกลือละลายอยู่ท าให้น้ าทะเลมี
ความเค็ม หรือมีความเข้มข้นมากกว่าตัวของปลาทะเล แต่ธรรมชาติของปลาทะเลสามรถปรับตัวให้อยู่ใน
น้ าเค็มได้ ปลาทะเลจึงพยายามรักษาน้ าภายในตัวไว้โดยพยายามกินน้ าทะเลเข้าไปมากจึงต้องก าจัดตัวออก
จากร่างกายและสามารถก าจัดเกลือออกทางเหงือกอีด้วย ถ้าเราเอาปลาทะเลไปใส่ในน้ าจืดจะท าให้น้ าภาย
นอกจากตัวปลาไหลเข้าไปในร่างกายของตัวปลาท าให้ปลาบวมน้ า เซลล์ร่างกายหลายส่วนบวมน้ าจนแตก
เสียหายท างานไม่ได้และท าให้ปลาตายในที่สุด แล้วถ้าเราเอาปลาน้ าจืดไปเลี้ยงในน้ าเค็มจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็
จะเกิดกระบวนการออสโมซิสของน้ าในตัวปลาเหมือนกัน แต่ตรงกันข้ามกับปลาทะเลคือ น้ าในตัวปลาไหลออก
นอกตัวและเซลล์ร่างกายเหี่ยวจนเสียสมดุลและตายในที่สุด 

             ผลการหาข้อมูลน้ันคือ ปลาน้ าจืดที่มันไม่สามรถอยู่ในน้ าเค็มได้เพราะเร่ืองของกระแสน้ าที่ต่างและ
กรดของเกลือที่มากเกินไปเลยอาจจะท าให้ปลาที่อยู่ต่างถิ่นมีโอกาสตายได้และมีความอันตรายสูงอยู่พอสมควร 
และมันสามรถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของเราได้อย่างไรน้ันก็คือสามารถเป็นส่วนประกอบความรู้เสริม
เล็กๆน้อยๆไว้ไว้ส าหรับคนที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือผู้สร้างรายการสารคดีต่างๆในด้านของทาง 
หนังสือ หรือเป็นทางโทรทัศน์ 

 



น้ าตาลปี๊บหรือน้ าตาลทรายท่ีท าให้เกิดโรคเบาหวาน 

ด.ช.ภานุพงศ์ ละเมียด 

ด.ญ.พรรนิกา ป้องขัน 

ด.ญ.รัตนา ผาหัด 

ด.ญ.สุกัญญา แสนรัมย์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

จากประเด็นที่สนใจเร่ือง “อาหาร” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “น้ าตาลปี๊บหรือน้ าตาลทรายที่ท าให้

เกิดโรคเบาหวาน “ ซึ่งประเด็นที่สนใจน้ีมาจากการสังเกตข่าวสารในปัจจุบันว่า จากสถิติเบาหวานโลก พบว่าปี 

2558 มีคนเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 415 ล้านคน หรือ ทุก 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน จึงเกิด

ความสนใจที่แสวงหาความรู้เพื่อน าไปเรียนรู้เกี่ยวกับน้ าตาลที่ก่อให้โรคเบาหวาน โดยใช้การศึกษาค้นคว้า คือ 

การสัมภาษณ์ การสืบค้น และกระบวนการวิธีPDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าคนเป็นโรคเบาหวาน

ส่วนใหญ่เป็นคนรับประทานอาหารที่มีรสหวาน ซึ่งอาหารที่มีรสหวานน้ันส่วนใหญ่ปรุงจากน้ าตาลปี๊บและ

น้ าตาลทราย แต่จากการศึกษาพบว่า เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมน

อินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลท าให้ระดับน้ าตาลในกระแสเดือดสูงเกิน  โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดขึ้น

เน่ืองจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ าตาลได้อย่างเหมาะสม ดังน้ันน้ าตาลจึงเป็นเพียงส่วนหน่ีงหรือตัวกระตุ้น

ที่ท าให้เกิดโรคเบาหวาน 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม “น้ าตาลปี๊บหรือน้ าตาลทรายให้ที่

ท าให้เกิดโรคเบาหวาน”ได้ และมีความรู้เร่ืองน้ าตาลและโรคเบาหวานสามารถน าความรู้ที่ได้บริการเผยแพร่

ให้กับผู้ที่สนใจ 
 

 

 

 

 

 



 

โฮโลแกรม 

ด.ช.ภูริวัชญ์ ชาตะรูปะ 

ด.ช.รณวัตร เจนอ่าน 

ด.ญ.กันติชา กฤตยานุกูล 

ด.ญ.พุธิตา ชาลีพรม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8  

จากประเด็นสนใจเร่ือง “โฮโลแกรม” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “โฮโลแกรมคืออะไรและสามารถ

สร้างได้อย่างไร?” ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าในปัจจุบันน้ีโลกได้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

มากขึ้น มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นหลายอย่างและหน่ึงในน้ันคือโฮโลแกรม ซึ่งปัจจุบันโลโลแกรมเข้ามามีบทบาท

ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น พบได้บ่อยขึ้น จึงเกิดความสนใจที่แสวงหาความรู้เร่ืองโฮโลแกรม เพื่อน าไปสู่การ

ค้นคว้าหาค าตอบโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้า สืบค้น ข้อมูล อินเตอร์เน็ต หนังสือ และวิธีอื่นๆ รวมทั้งวงจร

คุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

การแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว และสามารถสรุป องค์ความรู้ว่าการสร้างโฮโลแกรมน้ัน

คือภาพสามมิติที่สะท้อนภาพสี่ด้านและสามารถสร้างโฮโลแกรมได้โดยวิธีง่ายๆ สามารถใช้วัสดุที่หาได้ง่ายจาก

ในบ้านและการสร้างโฮโลแกรม ไม่ได้ยาก ด้วยเหตุน้ีจึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาท าโฮโลแกรม ที่ใช้งานง่าย 

และท าวัสดุสิ่งของในบ้าน ซึ่งไม่ต้องใช้เคร่ืองฉายภาพราคาสูง หรือ ใช้วัสดุที่เป็นอันตรายในการท าโฮโลแกรม 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม “โฮโลแกรมคืออะไรและสามารถ

สร้างได้อย่างไร?” และมีความรู้เร่ืองโฮโลแกรม สามารถสร้างโฮโลแกรม เสมือนจริงเพื่อใช้ประโยชน์ได้และ

เผยแพร่ความรู้บริการแก่ผู้สนใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

ด.ช. ปวเรศ เทศนา 

ด.ช. วิชชากร มหรรชกุล 

ด.ญ. นรินทร์ โชติกวิบูรย์ 

ด.ญ. ปรัชญา โพธิดะนุช 

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

 จากประเด็นที่สนใจ เรื่อง “ไวรัสคอมพิวเตอร์” จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า “ท าไมคอมพิวเตอร์จึงเกิด

ไวรัส” ซึ่งประเด็นเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆแล้วขณะใชข้คอมพิวเตอร์น้ันเกิดดับสาเหตุมาจากการติด

ไวรัส จึงสนใจศึกษาหาความรู้ ถ้าเกิดไวรัสคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเกิด

ไวรัส โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอนเตขอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจร

คุณภาพ PDCA มาใช้ ในการท างานคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ไวรัสคอมพิวเตอร์คือ

โปรแกรมชนิดหน่ึงที่มีความสามารถในการส าเนาตัวเองเขาไปติดอยู่ในคอมพิวเตอร์ และการป้องกันไวรัส

คอมพิวเตอร์น้ันประกอบด้วยกันหลายวิธี ทั้งวิธีที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายและสามารถท าได้ด้วยตนเอง 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมคอมพิวเตอร์จึงเกิดไวรัส” 

และมีความรู้เรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่ศึกษาต่อผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิ้งก่า 

ด.ช.สุทัศน์   กี่วัชรินทร์ 

ด.ญ.ธนวดี   ธรรมพร 

ด.ญ.ธารทิพย์   เครือธิ 

ด.ญ.รัตนาวรรณ   บุดดาวงศ์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

 จากประเด็นที่สนใจเรื่อง”กิ้งก่า” จนน าไปสู้การต้ังค าถามว่า ”ท าไมกิ้งก่าถึงเปลี่ยนสี” ซึ่งประเด็นที่

สนใจน้ีมาจากการที่กลุ่มของพวกเราได้ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งหน่ึงและได้สังเกตว่า กิ้ง ก่าสามารถ

เปลี่ยนสีได้ จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เร่ืองกิ้งก่า เพื่อน าไปสู้การศึกษาการด ารงชีวิตของกิ้งก่าและ

การเปลี่ยนสีของกิ้งก่า ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นหาทางอินเตอร์เน็ต

และรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องกิ้งก่า รวมทั้งน าวงจรคุณภาพPDCAมาใช้ในการท างานคร้ังน้ี 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่ากิ้งก่าสามารถเปลี่ยนสีได้

เพราะเซลล์ที่เต็มไปด้วยเม็ดสีส าหรับสีอุ่นหรือสีเข้มซึ่งมาจากการสะท้อนแสงจากธาตุในร่างกายที่เหมือนพวก

คริสตัล ซึ่งเรียก”โครงสร้างสี” นอกจากน้ันการเปลี่ยนสีอาจมาจากการขยับตัวของเม็ดสีกลุ่มเล็กๆ ของเม็ดสี

เข้มอาจจะกระจายออกจากกิ้งก้านของเซลล์เมลาในฟอร์เพื่อตอบสนองต่อแรกกดดันหรือให้กลมกลืนกับ

สิ่งแวดล้อม 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ี ท าให้สามารถตอบค าถาม”ท าไมกิ้งก่าถึงเปลี่ยนสี”และมี

ความรู้เรื่องกิ้งก่า สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียนและผู้ที่สนใจต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



สงครามโลก 

ด.ช.ชวกร พันศร 

ด.ญ.จิระลักษณ์  รักษาจิตต์ 

ด.ญ. ณิชนันท์ ชีวะประเสริฐ 

ด.ญ.ปานฟ้า  วรนุช 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

จากประเด็นที่สนใจเรื่อง”สงครามโลก”จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า”เด็กและผู้สูงอายุจะท าอย่างไรให้มี

ชีวิตรอดในสงคราม”ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจน้ีมาจากการสังเกตว่าการที่ได้ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการท าสงครามจึง

เกิดความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก จึงเกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายโดยอาศัย

วิธีการสืบค้นหาข้อมูลหรือสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลมาใช้ในงานคร้ังน้ีโดยผ่านกระบวนการท างาน PDCA 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า เด็กและผู้สูงอายุจะเลือก

ที่อยู่ต าแหน่งบ้านคือห่างจากฐานทัพ สถานีต ารวจ และสถานที่ที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีกักตุนอาหาร-น้ า-ยา

ต้นทุนสุขภาพที่ส าคัญ คือ พยายามอย่าให้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ฯลฯ เน่ืองจากจะหายา

ได้ยากในสงครามฝึกมองโลก 2 ด้านวิกฤตที่เข้ามาในชีวิตเรามีทั้งด้านร้าย (วิกฤต) และด้านดี (โอกาส) เราควร

ฝึกมองด้านดีของวิกฤตให้ได้ เพื่อป้องกันโรคเครียด-เหงา-เศร้า-เซ็งและการมองโลกในแง่ร้าย ซึ่งเป็นเคร่ือง

บ่อนท าลายชีวิตเรา 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถามได้ว่า”เด็กและผู้สูงอายุจะท า

อย่างไรให้มีชีวิตรอดในสงคราม” และมีความรู้เรื่องสงครามโลก การเอาชีวิตรอดในสงครามโลก เพื่อประโยชน์

และเผยแพร่ความรู้บริการแก่ผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุบตัิเหตบุนทอ้งถนน 

ด.ช.ภัทรพล เชื้อนิล 

                                                              ด.ช.วรวิทย์  ยืนยง 

ด.ญ.กุลณัฐ  ไขษรศักด์ิ 

ด.ญ.วิลาวัลย์  จันทร์สุขศรี 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

จากประเด็นสนใจเร่ือง”อุบัติเหตุทางถนน”จนน าไปสู่การต้ังค าถามว่า เพราะเหตุใดอุบัติเหตุทางถนน

จึงมีการเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นประเด็นที่สนใจมาจากการสังเกตว่าอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมี

จ านวนการเกิดขึ้นมากในแต่ละปีทั้งช่วงวันธรรมดาและวันที่มีเทศกาลและได้พบอัตราการเสียชีวิตในประเทศ

มากที่สุดในปี2554และติดอันดับประเทศที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในโลกโดยการท างานในคร้ังน้ี

ได้น าวิธีการด าเนินการศึกษา PDCA มาใช้ในการท างานคร้ังน้ีด้วย 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าที่อุบัติเหตุทางถนนมีอัตรา

การเกิดอุบัติเหตุมากเกิดขึ้นจากการด่ืมสุราแล้วขับรถเกิดจากการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วขับรถหรือเกิด

จากการไม่มีสติเมื่อขับรถโดยมีการแก้ไขโดยการถ้ารู้ตัวว่าเมาควรน่ังแท็กซี่กลับบ้านควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อ

พร้อมในการเดินทางและมีสติในการขับไม่คิดเรื่องอื่นๆระหว่างขับรถ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคร้ังน้ีสามารถตอบค าถาม “ท าไมถึงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน”ได้ 

และมีความรู้เร่ืองการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการ

เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ 

 

 


