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สมุนไพรไทยดีกว่ายาหรือไม่ 
 
ด.ช.นัฐวัฒน ์ ฌานสิริมาศ 
ด.ช.ภชูิต ชาวเรือหัก 
ด.ช.ศุภฤกษ ์ ปลงใจ 
ด.ญ.ฐิติชญา คนมั่น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
 

  จากประเด็นสนใจเรื่อง “สมุนไพรไทยดีกว่ายาหรือไม่” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ท าไมยาถึงดีกว่า
สมุนไพรในปัจจุบัน” ซึ่งประเด็นการสนใจนี้มาจากการสังเกตว่าในปัจจุบันยานั้นก้าวหน้ากว่าสมุนไพรมาก ใน
ทุกๆวัน กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเกิดความสนใจจะแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การหาวิธีที่ท าให้คนรุ่นใหม่สนใจ
สมุนไพรมากขึ้นและน าไปใช้ในปัจจุบัน  

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า สมุนไพรกับยานั้นส าคัญ
เหมือนแต่ส าคัญคนละแบบ แต่ที่ส าคัญมากกว่าจะเป็นยาเนื่องจากมี อย. แน่ชัดและสะอาดถูกสุขลักษณะท า
ให้ยามีความจ าเป็นมากกว่าในปัจจุบัน แต่สมุนไพรไทยนั้นมีมากมายหลายชนิดที่มีสรรพคุณยาช่วยในการ
รักษาอาการเจ็บป่วยระบบร่างกายเบื้องต้นได้เช่นเดียวกับยาสามัญประจ าบ้านบางชนิด กลุ่มของข้าพเจ้าจึง
สนใจที่จะศึกษาเพ่ือน าสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งนี้ท าให้สามารถบอกได้ว่าสมุนไพรกับยานั้นส าคัญเหมือนกัน  
ขึ้นกับผู้ใช้เลือกใช้ จากส ารวจที่ผ่านมา พบว่าคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง ยาที่ใช้ในตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ คน
ส่วนมากจะเลือกซื้อยาจากร้านขายยาทั่วไปเนื่องจากมีความสะดวก ส่วนร้านขายยาสมุนไพรนั้น คนในชุมชน
เมืองจะซื้อเป็นส่วนน้อยกว่าตามร้านขายยา วิถีชีวิตในชนบทมักจะมีอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ในการประกอบ
อาชีพ เช่น การปลูกข้าว ท าสวน ท าไร่ท านา ปลูกสมุนไพร ปลูกผัก ซึ่งพืชผักบางชนิด คือสมุนไพรไทยที่มี
ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงพืชชนิดอ่ืนที่เกิดตามธรรมชาติ ป่า เขา ซึ่งชาวบ้านได้ค้นพบประโยชน์ว่าเป็นพืช
สมุนไพรที่ให้ประโยชน์เป็นตัวยา คนในชุมชนชนบทจึงสนใจและใช้ยาสมุนไพรจ านวนมาก เนื่องจากมีความ
สะดวกกว่าการเดินทางมาซื้อยาในตัวเมือง  
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ล ำดับกำรมีบุตรส่งผลต่อกำรเกิดภำวะโรคซึมเศร้ำ 

 
เด็กชายเมธาสิทธิ์ นิธิศักดิ์พรกุล 

เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยเมือง 

เด็กหญิงสิรภัทร  ศรไชย 

เด็กหญิงธัญญาเรส  สงไขย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดสภาวะโรคซึมเศร้า พบว่า โรคซึมเศร้า คือ โรคที่เกิดจาก

ความเครียดหลาย ๆ ด้าน เช่น การงาน การเรียน ปัญหาครอบครัว เป็นต้น ซึ่งถ้าปัญหาเหล่านี้มาเกิดขึ้นใน

เวลาเดียวกัน อาจท าให้ผู้ได้รับความเครียดเหล่านั้น ไม่สบายใจ ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ท้อแท้ จะเห็นว่าสาเหตุที่ท า

ให้เกิดอาการซึมเศร้านั้นมาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกรรมพันธุ์ ด้านพัฒนาการ

ของจิตใจ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยประสบกับความเครียดที่แสนหนัก เจอมรสุม

ชีวิตที่ไม่ทันได้ตั้งตัว เกิดอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจนท าให้หมดก าลังใจ ตกงาน มีปัญหาเรื่องการเงินที่หาทางออก

ไม่ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด รวมทั้งพบเจอกับความสูญเสียในชีวิตที่ท าให้เสียใจเป็นอย่าง

มาก ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียพ่อแม่ในขณะที่ยังอยู่ในช่วงของวัยเด็ก สูญเสียคนรัก สูญเสียครอบครัว และยัง

รวมถึงปัจจัยทางชีวภาพ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในสมองบางชนิด ก็สามารถส่งผลท าให้

เกิดโรคซึมเศร้าได้เช่นเดียวกัน รวมถึงการใช้สารเสพติดที่อาจท าให้สารเคมีในสมองผิดปกติ  

จากการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความกดดันด้านการเรียนบ้างแต่ไม่

ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม เมื่อศึกษาค้นคว้าถึงล าดับการมีบุตรของแต่ละครอบครัวพบว่าล าดับการเกิดนั้น

ส่งผลในส่วนของบุคลิกภาพ แต่ไม่ได้ส่งผลให้เด็กเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคซึมเศร้า ซึ่งเด็กอาจมีความกดดัน

บ้างเล็กน้อยซึ่งข้ึนอยู่กับการดูแลเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวแต่ไม่ได้มากจนส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้ 

ดังนั้นเมื่อสังเกตแล้วว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวก าลังตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้า ควรหากิจกรรมที่มี

ประโยชน์หรือกิจกรรมที่ท าให้เราผ่อนคลาย เช่น การออกก าลังกาย การหางานอดิเรกท าร่วมกับเพ่ือน ๆ หรือ

อาจจะตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ เพื่อเสริมสร้างก าลังใจให้มากขึ้น เป็นต้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 

เด็กชายเบญญสิทธิ์  จึงเจริญ 

     เด็กชายวุฒิชัย  เจริญสุข 

                                           เด็กหญิงกัญญพัชร หนูสังข์ 

                                           เด็กหญิงนูรีน  อาวัง 

                                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  

 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อ พบว่า การศึกษา หมายถึง กระบวนการ

เรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง

วัฒนธรรม การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิต เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยการตัดสินใจมีองค์ประกอบ                

ที่ต้องพิจารณามี 4 ประการคือ ผู้ท าการตัดสินใจ ประเด็นปัญหาที่ต้องตัดสินใจ ทางเลือกต่าง ๆ ที่บรรลุ

เป้าหมายได้ และสภาวการณ์ที่ท าการตัดสินใจ 

เมื่อน าแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                 

ของนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ านวน 11 ข้อ ไปท าการส ารวจโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 

160 คน พบว่า ในด้านสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกโรงเรียนเพราะต้องการการยอมรับจากสังคมอยู่                       

ในระดับปานกลาง แต่ไม่ได้เลือกโรงเรียนเพราะต้องการเข้าศึกษาตามเพ่ือน ในด้านครอบครัวพบว่าการเลือก

เข้าศึกษาต่อนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในด้านการคมนาคมท าเลที่ตั้งของโรงเรียนและค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางมีผลอยู่ในระดับมาก และในด้านการศึกษา การภาคภูมิใจต่อสถาบันมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษา

ต่อในโรงเรียนนี้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าทุก ๆ ด้านมีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนั้น ๆ    
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การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับเพศที่สามของบุคคลในครอบครัว 

 

เด็กชายเบญจพล  ขวัญยืน 

เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองโสม 

                                    เด็กหญิงจุฑามาศ  โชติประพัฒน์ 

                                    เด็กหญิงสมิตา  ศรีประสาน 

                                    เด็กหญิงสิริยากร  ปิ่นประดับ 

                                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8  

 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการยอมรับเพศที่สามของบุคคลในครอบครัว  พบว่า                       

เพศที่สาม หรือ คนรักเพศเดียวกัน คือบุคคลที่มีความต้องการทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน เกิดได้กับทั้ง

ผู้หญิงและผู้ชาย เช่น เกย์ (ชายรักชาย) และเลสเบี้ยน (หญิงรักหญิง) ในครอบครัวบางครอบครัวสามารถ

ยอมรับและสนับสนุน บางครอบครัวไม่สามารถยอมรับได้ที่มีคนในครอบครัวเป็นเพศที่สาม หรืออาจกีดกัน

ไม่ให้คบกับเพ่ือนที่เป็นเพศที่สามหรือหาวิธีแก้ต่าง ๆ เพ่ือให้กับมาเป็นผู้ชาย/ผู้หญิงเหมือนเดิมจับคู่ให้หรือ

คลุมถุงชน คณะผู้จัดท าได้ท าการส ารวจความคิดเห็นเรื่อง “การยอมรับเพศที่สามของบุคคลในครอบครัว”จาก                    

กลุ่มตัวอย่างพบว่า ร้อยละ 55 ครอบครัวส่วนมากมากให้ค าแนะน าและค าสอนเมื่อทราบว่าบุตรของตนเป็น

เพศที่สาม และส่วนใหญ่มักจะเป็นที่ปรึกษา คอยให้ค าแนะน าดูแลบุตร ไม่กดดันทางค าพูดจนท าให้เกิด

ความเครียดเกิดข้ึน ซึ่งในภาพรวมมพบว่าครอบครัวนั้นมีแนวโน้มที่จะยอมรับเมื่อบุตรของตนเป็นเพศที่สาม 

 ดังนั้นครอบครัวเป็นส่วนส าคัญในการดูแลเอาใจใส่  การที่เด็กจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยสถานะภาพ

ของการเป็นเพศที่ 3 ของตนอ ยู่ที่ตัวของพ่อแม่เอง ไม่ว่าจะเป็นเจตคติ การปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การ

เปิดกว้างในความคิดของพ่อแม่ การสื่อสาร รวมถึงการให้ความรักความเอาใจใส่ ทั้งงหมดนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะ

ส่งผลให้เด็กกล้าเปิดเผยตนเอง และจะน ามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในครอบครัว 
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การศึกษาสารให้ความเผ็ดร้อน (แคปไซซิน) จากพริก 

 

เด็กชายอภิบาล  จันทร์ขอนแก่น 

เด็กหญิงวัชรินทร์ กองทอง 

เด็กหญิงปนัดดา  พลศรีรังษ์ 

เด็กหญิงปัทมพร  บุญวัชรวาณิช 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

 

 จากการค้นคว้าในเรื่อง สารให้ความเผ็ดร้อน (แคปไซซิน) จากพริกครั้งนี้ท าให้ทราบว่าสารแคปไซซิน 

เป็นสารหลักของสารในกลุ่มแคปไซซินอยด์ (Capsicinoids) โดยทั่วไปแคปไซซินอยด์จะประกอบด้วย                     

แคปไซซิน 70% และไฮโดรแคปไซซิน 22% และสารอ่ืน ๆ อีก 8% ในพริกมีประโยชน์มากมาย สาร                    

แคปไซซินในพริกแต่ละชนิดมีปริมาณต่างกัน ทางคณะผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปมาจากสาร

แคปไซซิน โดยใช้พริกจากสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ พริกข้ีหนู มาผลิตเป็นยาหม่อง 

การท าผลิตภัณฑ์ยาหม่องจากสารแคปไซซิน พบว่า ยาหม่องที่ได้นั้นมีสีเหลืองเข้ม ออกฤทธิ์แสบร้อน

เล็กน้อยอาจเนื่องมาจากการใส่พริกป่นในปริมาณน้อยเกินไปด้วย ดังนั้นหากต้องการยาหม่องที่มีคุณสมบัติที่ดี

มากขึ้นจึงควรใส่พริกในปริมาณที่เพ่ิมข้ึนด้วย 
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สารบ ารุงผมจากสมุนไพร 

 

เด็กชายณัฐพงศ์  ประกอบบุญ 

เด็กชายปกรณ์  สัตย์ไพศาลกิจ 

เด็กหญิงฐิติมา  สลัดทุกข์ 

เด็กหญิงหยกผกา  ชัยพอ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  

  

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารบ ารุงผมจากสมุนไพร พบว่า สมุนไพรจากธรรมชาติสามารถน ามา                   

ท าเป็นสารบ ารุงผมได้ ส่วนใหญ่มักใช้สมุนไพรที่หาได้ง่าย เช่น ว่านหางจระเข้ มะค าดีควาย ดอกอัญชัญ 

สมุนไพรจากธรรมชาติที่เราน ามาศึกษาได้แก่ มะกรูด ซึ่งมีสรรพคุณหลากหลาย ทั้งเป็นยาบ ารุงหัวใจ ขับลมใน

ล าไส้ แก้แน่นท้องจุก แก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษ มะกรูดมีฤทธิ์ เป็นกรด ช่วยสลายไขมันและชะล้าง      

สิ่งสกปรกที่เกาะบนเส้นผม จากที่ได้ท าการศึกษาและสอบถามจากผู้ใช้ จึงพบว่า ผมของผู้ใช้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

ลดปัญหาผมร่วงและการเกิดรังแคได้ดี แต่ไม่ควรใช้เป็นประจ า เนื่องจากมะกรูดมีฤทธ์เป็นกรด 

ดังนั้นการน าสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ที่มีอาการแพ้สารเคมี หรือผู้ที่                

ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เนื่องจากสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณมากมากอีกทั้งยังหาได้ง่ายและราคาถูก               

อีกด้วย  
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หากไม่มีเทคโนโลยี1สัปดาห์จะสามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติหรือไม่ 
 

ด.ช.ทักษมน  ป้อมสุวรรณ  
ด.ช.ธชันนท์   กมลตรี  
ด.ญ.นรมน    ชื่นศรี  
ด.ญ.นิชชาอร ฐีวราทองค า  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  
จากประเด็นสนใจเรื่อง "หากไม่มีเทคโนโลยี 1 สัปดาห์จะสามารถด ารงชีวิตได้ตามปกติได้หรือไม่" 

เนื่องจากในประชีวิตประจ ามีการใช้เทคโนโลยีกันเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิดความสนใจที่จะเเสวงหาความรู้
ในเรื่องของเทคโนโลยี โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  จากการส ารวจจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  

จากการเเสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า การเล่นโทรศัพท์เป็น
เวลานานนั้น ก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมา  

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งนี้  ท าให้กลุ่มของข้าพเจ้าและกลุ่มตัวอย่าง สามารถเเบ่งเเยก
เวลาที่จะเล่นหรือใช้โทรศัพท์ได้อย่างเหมาะสม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเพ่ือที่จะน า
ความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี ลดการเป็นโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุมาจากการใช้โทรศัพท์
มากเกินไป 
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อาหารเด็กหอ 
 

ด.ช.คุณากร แซ่จิว 
ด.ญ.เกวลิน นิโกรถะ  
ด.ญ.ณัฐวด ี เวชวานิช  
ด.ญ.มนัสพร  กล่อมสุภาพ  
ด.ญ.อาจารี  องอาจ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  

 
ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านต่างๆในช่วงวัยที่มีการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่อนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัยมีราคา

ที่ค่อนข้างเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินจ านวนมาก กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้น ามาเป็นประเด็นสนใจนี้มาศึกษาค้นคว้า ซึ่ง
พบว่าสิ่งที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน การใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งนี้ทุกวันคือ อาหาร จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า จะมี
เมนูอาหารอะไรบ้างที่มีรสชาติอร่อย ราคาถูก สามารถท าได้ง่ายๆหรือสะดวกในการหาซื้อ จึงท าให้เกิดหัวข้อ
คือ "อาหารเด็กหอ" จึงท าให้เกิดการศึกษาเพ่ือน าสู่จุดมุ่งหมายคือ การประหยัดค่าอาหารลงเพ่ือให้เหลือเงิน
มากขึ้น และการพัฒนาทักษะด้านการท าอาหารของผู้ที่ไม่ถนัดให้เก่งขึ้นได้ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้า
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดแล้วน ามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย
มากขึ้น ซึ่งเราได้น ากระบวนการวิธีการค้นคว้าคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานนี้  

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการที่กล่าวไปข้างต้นมาสรุปองค์ประกอบความรู้ว่า เมนูอาหาร
เด็กหอ ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้มาประกอบอาหารด้วยตนเอง ซึ่งสามารถท าได้จริง ประหยัด ลดรายจ่าย
ค่าอาหารลงได้  

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ เรื่อง อาหารเด็กหอ มาศึกษาและลงมือปฏิบัติแล้ว ส่งผล
ให้ค่ประหยัดค่าอาหารในชีวิตประจ าวันลดลงจริง เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ก าลังศึกษาและอาศัยอยู่ตามหอพักได้
เป็นอย่างด ี
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ท าไมจึงเป็นแผลเป็น 
 

ด.ช.จิรพัฒน์ โรจนกิจ  
ด.ญ.กุลญา อู๋ 
ด.ญ.แพรขวัญ สร้อยกลาง  
ด.ญ.สุภัทรธิดา อนุเคน  
ด.ญ.โสภิตนภา ประทุมแก้ว  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 
 

จากประเด็นสนใจเรื่อง ท าไมจึงแป็นแผลเป็น มาจากการสังเกตในชีวิตประจ าวันโดยทั่วไป ก็ยังพบว่า
คนไทยบางกลุ่มยังไม่รู้จักวิธีการรักษาแผลเป็น จึงต้องรู้สาเหตุของการเกิดแผลเป็น ท าให้เกิดการศึกษาเพ่ือ
น าไปพัฒนางานน าไปสู่จุดมุ่งหมายคือสาเหตุของการเกิดแผลเป็น โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างาน 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า  แผลเป็นเกิดจาก
กระบวนการรักษาแผลตามธรรมชาติที่มาจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ โดยสร้ างเนื้อเยื่อชนิดคอลลาเจนมา
ทดแทนเนื้อเยื้อ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้ทราบสาเหตุของการเกิดแผลเป็นเมื่อเกิดบาดแผล 
ระยะเวลาในการเกิดแผลเป็น ขนาดและลักษณะของการเกิดแผลเป็น เพ่ือด าเนินการทดลองหาวิธีที่จะลด
ขนาดของแผลเป็น เพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่สาม 
 

ด.ช.เศรษฐพงศ์ รุขพันธ์เมธี 
ด.ญ.กรวรรณ พจน์ประดิษฐ 

ด.ญ.กัญญาณัฐมูลต๋า 
ด.ญ.นลินนิภา กี่ศิร ิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 

จากประเด็นที่สนใจเรื่อง เพศท่ีสาม จนน าไปสู่การตั้งค าถาม “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศท่ีสาม” ซ่ึง
ประเด็นที่สนใจนี้เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของคนในสังคมซึ่งพบว่า บุคคลที่มีบุคลิกลักษณะไม่ตรงกับ
สภาพเพศก าเนิดหรือเพศท่ีสามมีการถูกแบ่งแยกและถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมท าให้เสียเปรียบในหลายๆด้าน 
จึงเกิดความสนใจที่จะทราบถึงความคิดเห็นที่คนในสังคมมีต่อเพศท่ีสาม  

การน าเสนอผลงานในครั้งนี้อาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต จาการ
ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 100 คนและน าความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามา
ใช้ในการท างานครั้งนี้ 
  จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า PDCA ท าให้สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ความ
คิดเห็นที่สังคมไทยมีต่อเพศท่ีสามนั้นคนส่วนมากยอมรับได้และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังไม่ยอมรับ  ซึ่งจาก
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามได้ว่า “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศท่ีสาม” ท าให้
ผู้ศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นของสังคมไทยว่าคิดอย่าไรต่อเพศท่ีสาม และสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่
ให้ผู้ที่จะมาศึกษาได้ในครั้งต่อไป 
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ท ำไมคนไทยถึงไม่สนใจโรคโนโมโฟเบีย 

 

 เด็กชายศิวกร ขอมเดช เลขที่ 14  

เด็กหญิงภูริชญา ภูมูลมี เลขที่ 33  

เด็กหญิงศลักษณ์ภร พรธนาศิริวรกุล เลขที ่34  

เด็กหญิงฐิษศ์ฏญาค์ เชื้อใหญ่กลาง เลขที่ 38  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

 

 จากประเด็นสนใจเรื่อง “โรคโนโมโฟเบีย หรือ โรคติดมือถือ” ( NOMOPHOBIA)  มาจากค าว่า                      
“no mobile phone phobia” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ท าไมคนไทยถึงไม่สนใจโรคโมโนโฟเบีย ”                        
ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน หรือ มือถือเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารอีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ส าหรับบางคน
โทรศัพท์นับเป็นปัจจัยส าคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถใช้ Internet ไว้ค้นหาอัพเดท
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพราะว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสามารถรองรับเกี่ยวกับการใช้งานบน Social 
Network ท าให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น  ซึ่งจากการสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันนี้
คนเรามีการพูดคุยสื่อสารกันน้อยลง ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ผู้จัดท าจึงเกิดความสนใจที่จะ
แสวงหาความรู้เรื่องนี้ เพื่อน าไปสู่การหาค าตอบและการเผยแพร่โดยอาศัยวิธีการศึกษาสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดเพื่อน าข้อมูลไปประกอบการจัดท าแบบส ารวจเพื่อน ามาใช้                    
ในงานครั้งนี ้

 จากการแสวงหาองค์ความรู้ในกระบวนการข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โรคโนโมโฟเบีย ( NOMOPHOBIA)   
ใช้เรียกอาการติดโทรศัพท์มือถืออย่างหนัก   ซึ่งอาการของโรคมีหลายประการ เช่น พกโทรศัพท์ติดตัวตลอดเวลา               
ต้องวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ ๆ ตัว และจะรู้สึกกังวลใจมากถ้าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัว ชอบหมกมุ่นอยู่กับการเช็ค
ข้อความ อัพเดทข้อมูลในโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งโรคดังกล่าวนี้น ามาซึ่งสารพัดโรค เช่น นิ้วล็อค อาการ
ทางสายตา ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดข้อ ปวดท้อง เจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย เป็นต้น อาการเหล่านี้จะหายไปได้
หลังจากการหยุดใช้โทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมเหล่านี้จึงท าให้เกิดปัญหาที่จะต้องแก้ไขเพ่ือให้พฤติกรรม                 
การติดโทรศัพท์ลดลงจากเดิมหรือรักษาเพ่ือให้อาการดังกล่าวหายไป 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมา ท าให้ผู้จัดท ามีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคโนโมโฟเบีย เพื่อให้ได้
ทราบว่าโรคนี้เป็นโรคใกล้ตัวและอาจเป็นได้โดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก จึงต้องศึกษาไว้เพ่ือป้องกันตนเอง
และสามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจและผู้อื่นได้ 

25612066 



ท ำไมคนเรำถึงยอมรับพฤติกรรมที่ผิด 
 

                ด.ช. ภวิชญ์ กล่อมแสง เลขท่ี 14 

          ด.ช.เสรฐวุฒิ ตรีเนตร เลขท่ี 20 

                                 ด.ญ.กิตติยาพร วิชัยรัตนกุล เลขท่ี 26 

            ด.ญ.เขมจิรา แสงสว่างน าชัย เลขท่ี 28  

     ด.ญ.ณัฐวิกา ส าราญจิตร เลขที่ 34 

                       นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2/4  
 

 จากประเด็นที่สนใจเรื่อง พฤติกรรม จนน าไปสู่การตั้งค าถาม “ท าไมคนเราถึงยอมรับพฤติกรรมที่ผิด” 
ประเด็นที่สนใจนี้เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมของคนในสังคมว่าคิดอย่างไรถึงยังยอมรับพฤติกรรมที่ผิดๆอยู่ 
จึงเกิดการศึกษาค้นคว้าและสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลนี้จึงพบว่าคนในสังคมต่างก็รู้ว่าสิ่งที่ท าอยู่ผิดหรือถูกแต่
ก็ยังเลือกท่ีจะปฏิบัติและยังไม่มีการรองรับพฤติกรรมที่ผิดๆ เหล่านี้จึงเกิดความสนใจที่จะทราบถึงความคิดเห็น
ที่คนในสังคมมองถึงพฤติกรรมที่ยังผิดอยู่การน าเสนอผลงานในครั้งนี้อาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต จากการส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 100 คน และ
น าความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า PDCA ท าให้สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ความ
คิดเห็นที่สังคมไทยมีต่อคนที่ท าพฤติกรรม ที่ผิดนั้นคนส่วนมากรู้ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติแต่ยัง
เลือกที่จะท าและมีผู้คนส่วนน้อยที่ยอมรับกับพฤติกรรมที่ผิดนี้ 

 ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามเก่ียวกับประเด็นได้ว่า “ท าไมคนเรา
ถึงยอมรับพฤติกรรมที่ผิด” ท าให้ผู้ศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นของสังคมไทยว่าคิดอย่างไรกับคนท่ียัง
ท าพฤติกรรมที่ผิดแต่ก็ยังยอมรับและสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่จะมาศึกษาในเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไป 
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ท าไมการศึกษาไทย ต้องเน้นเขียนและท่องจ า มากกว่าทดลองท าและปฏิบัติ 
 

ด.ญ.พิมพ์ญาดา ชูกิจสกุลณี 

ด.ช.กลวัชร แสนบ่อ 

ด.ญ.สุภาวรรณ พวงศรี 

ด.ญ.จิตาภา สันทอง 

ด.ช.ธีรภัทร เทียนกล้าย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2 

 

เนื่องจากในปัจจุบันการศึกษาไทยได้ถูกพัฒนามาทุกยุคทุกสมัย  เด็กไทยจึงมีการพัฒนาไปตามกาลเวลา
เช่นเดียวกัน และแน่นอนว่า การศึกษาของประเทศไทย คงไม่พ้นเรื่องของการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และท่องจ า 
ซึ่งแน่นอนว่า เด็กไทยมีความเบื่อหน่ายและไม่อยากเรียน จนท าให้เกิดภาวะออกจากโรงเรียนกลางคัน อาจ
ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาจนในที่สุด 

 ผู้จัดท าจึงมีความคิดว่า ถ้าหากเราลองปรับเปลี่ยนการศึกษาไทย จากที่เราเรียนโดยใช้วิธีการเขียนและ
ท่องจ าวันละ 9-10 ชั่วโมง ปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนที่ใช้วิธีการเขียนและท่องจ า บูรณาการร่วมกับการทดลองท า
และปฏิบัติ ซึ่งการทดลองและปฏิบัติจะต้องมีการลงมือท าจริง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่ีมากกว่า ภายในโรงเรียน ซ่ึง
อาจจะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในสิ่งที่คุณครูสอนมากขึ้น และประเทศไทยของเราเข้าสู่ยุค4.0 เทคโนโลยีจึงมี
บทบาทอย่ายิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในทุกภาคส่วน ซึ่งแน่นอนว่า การศึกษาไทยจึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเช่นเดียวกัน 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ ท าไมการศึกษาไทย ต้องเน้นการเขียนและท่องจ า มากกว่าทดลอง
ท าและปฏิบัติ เราใช้กระบวนการท างานแบบ PDCA และเราได้ท าการสืบค้นความรู้โดยใช้แหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย รวมไปถึงการสอบถามข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม แบบสังเกต และอ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลที่เป็นจริงมาใช้
ต่อไป 
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนอย่างไร 
 

ด.ญ.ปรัชญา กิ่งแก้ว เลขที่39 
ด.ญ.อารียา ชาญนุวงศ์ เลขที5่0  

ด.ญ.พรนภา เรืองทรัพย์ เลขที4่0 
ด.ญ.นิสนา กาหรั่ง เลขที่35 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 
 

              จากประเดน็ท่ีสนใจเร่ือง การศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง จนน าไปสู่การตั้งค าถาม 
“การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนอย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้เกิด
จากการสังเกตระบบการสอน พบว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการเปิดโลกกว่าให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระต่างจากการเรียนแบบท่องจ าในห้องเรียนและการศึกษาค้นคว้าเป็นอีกวิธี
หนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพในการศึกษา จึงเกิดความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่อสามารถน าไปเผยแพร่ และ เป็นแนวทางในการศึกษา การน าประโยชน์ไปใช้ใน
อนาคต การน าเสนอผลงานในคร้ังนี้อาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต 
จากการค้นคว้าในห้องสมุด และน าความรู้จากการค้นคว้ามาใช้ในการท างานในครั้งนี้ 
            จากการแสวงหาความรู้ผา่นกระบวนการท่ีเรียกว่า PDCA ท าให้สามารถสรุปองศ์ความรู้
ได้ว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระใน
เรื่องหรือประเด็นท่ีสนใจเริ่มตั้งแต่การก าหนดปัญหาและด าเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้และน า
วิธีการท่ีเหมาะสมมาสื่อสารน าเสนอให้ผู้อื่นได้ทราบ 
            ซึ่งจากการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ในคร้ังน้ีท าให้สามารถตอบค าถามไดว้า่ “การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนอย่างไร” ท าให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้นและสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ผู้ท่ีมีความสงสัยเช่นเดียวกับผู้ศึกษาได้ในคร้ังต่อไป 
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การเปรียบเทียบความนิยมในการใช้ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ 

  ด.ช.กฤษฎา แก้วปาน 

                                                                                    ด.ช.มนภาส กิ่งไทร                                                                                                                                                                                                     
ด.ญ.พิชญา เกตเุนียม 

    ด.ญ.เพ่ิมพร ว่องไวกิจขจร   

ด.ญ.ภัทรนันท์ ระก าเหมก   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  

                                

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนผลการศึกษพบว่า

ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนส าคัญไม่แพ้กันเนื่องจากประเทศมหาอ านาจอย่างอังกฤษให้ทุกคนใช้ภาษาอังกฤษ

และเป็นที่ยอมรับของหลายประเทศ  

         ภาษาอังกฤษส าคัญอย่างมากแต่ว่าประเทศจีนก็ส าคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยแม้แต่เรื่องการค้าขาย

และอีกหลายๆเรื่องและปัจจุบันภาษาจีนก็ยังไม่มีคนใช้มากลองมาจากภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้เนื่องจาก

ประเทศอังกฤษมีสินค้าแลทรัพยากรอ่ืนๆที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากเลยท าให้ภาษาอังกฤษส าคัญ

แม้ว่าประชากรจีนเยอะกว่าแต่ภาษาจีนก็ใช้กันแค่ไม่ก่ีคนถ้าเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามทั้ง

สองภาษา นี้มีความส าคญั  อย่างไรก็ตามภาษาที่ส าคัญในอินเตอร์เน็ตมีคนใช้ภาษาอังกฤษบนโลกอินเตอร์เน็ต

และส าหรับการค้าขายที่มีหลากหลายในการติดต่อค้าขายจึงมีคนสนใจที่เรียนภาษามากเอาไว้ใช้ได้หลายอย่าง 

         ดังนั้นภาษาหลักจึงจ าเป็นต้องใช้ในการอ่านเวลาเรียนและจ านวนเงินแต่ภาษารักนั้นอยู่ด้วยกัน 3 

ภาษาในโลก สเปน อังกฤษ จีน จึงมีการเลือกในการใช้ในภาษาใดภาษาหนึ่ง 
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การเหยียดสีผิว 

ด.ญ.กัลยภัค์ ช ำนำญพูด 

ด.ญ.ปัณฑิตำ ไตรเนตร์ 

ด.ญ.อรศรี  อิงหงษำ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/3 

   

    เนื่องจำกในปัจจุบันและในอดีตบนโลกใบนี้ได้มีกำรเกิดเรื่องเก่ียวกับกำรเหยียดสีผิวขึ้นจึงท ำให้หลำยๆ
คนอำจมีผลกระทบด้ำนจิตใจเรำจึงต้องมีกำรคิดค้นว่ำควรท ำอย่ำงไรจึงจะแก้ปัญหำในเรื่องกำรเหยียดสีผิวได้บ้ำง 

    เพ่ือให้พวกเรำทุกคนไม่มีผลกระทบในด้ำนจิตใจอยู่อย่ำงมีควำมสุขดังนั้นผู้พัฒนำจึงได้มีวิธีกำรเลิกให้

คนเรำเหยียดสีผิวกันโดยกำรเริ่มหำข้อมูลและท ำแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรเหยียดสีผิวว่ำคุณคิดอย่ำงไรเกี่ยวกับ

กำรเหยียดสีผิวเพรำะเหตุใดจึงต้องมีกำรเหยียดสีผิวกันเพรำะเหตุนี้ผู้จัดท ำเลยคิดท่ีจะท ำโครงงำนเรื่องกำรเหยียด

สีผิวมีจุดมุ่งหมำยหรือแนวทำงเพ่ือจะศึกษำเกี่ยวกับเรื่องกำรเหยียดสีผิวอย่ำงละเอียดเพ่ือที่จะรู้ว่ำท ำไมคนเรำต้อง

เหยียดสีผิวกันเหยียดสีผิวท ำไมแล้วกำรเหยียดสีผิวมีตั้งแต่เมื่อไหร่มีตั้งแต่ยุคไหนแล้วกำรเหยียดสีผิวเกิดข้ึนเมื่อไหร่

แล้วเรำจะมีวิธีกำรหรือแนวทำงที่จะแก้ปัญหำเหล่ำนี้ได้อย่ำงไรโดยคณะผู้จัดท ำจึงท ำกำรลองศึกษำค้นคว้ำหำ

ข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตชุมชนและคนในโรงเรียนหรือตำมสถำนที่ 

   ท่องเที่ยวต่ำงๆพอผู้จัดท ำได้แนวควำมรู้มำบ้ำงแล้วก็ได้มีแนวทำงควำมคิดจัดท ำขึ้นเป็นโครงงำนหรือ

รำยงำนแบบสอบถำมแบบฟอร์มเพ่ือให้พ่ีๆน้องๆเพ่ือนๆทุกคนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือให้พ่ีๆน้องๆเพ่ือนๆ

เข้ำใจแล้วก็สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทำงในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันได้ในหลำยๆเรื่อง         
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ท ำไมประเทศไทยถึงด้อยพัฒนำ 

ด.ช. ภูมิพัฒน์ มุ่งสมัคร 

ด.ญ. นิศารัตน์ เสนปิ่น 

ด.ญ. ภัทรธิดา ทองอ่อน 

ด.ญ. เสาวลักษณ์ ทองสง่า 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

              เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีการด้อยพัฒนาลงอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการศึกษา กฎหมาย 

การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ โดยคณะผู้จัดท ามีความสนใจในเรื่องนี้และอยากทราบว่า เพราะเหตุใดที่ประเทศ

ไทยมีการด้อยพัฒนาเกิดข้ึน จึงน าไปเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศท่ีพัฒนา

แล้ว คณะผู้จัดท าศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้มาจากหลายๆแหล่ง ได้แก่ สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและ

สอบถามจากผู้รู้เพื่อน าไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง 

              ประเทศไทยด้อยพัฒนาลงเกิดจากปัญหาในด้านต่างๆเช่นการศึกษาเพราะเด็กไทยไม่ค่อยสนใจใน

การเรยีนและติดเครื่องมือสื่อสารที่เรียกว่า โทรศัพท์มือถือ อาจท าให้เด็กไม่สนใจในการเรียน เมื่อเด็กไม่มี

ความรู้ก็อาจน าไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะไม่เคร่งครัดในกฎระเบียบ ฝ่าฝืนกฎหมายจึงท าให้มีอุบัติเหตุ

บ่อยครั้งและจึงท าให้น าไปสู่การท่องเที่ยว ที่มีชาวต่างชาติลดน้อยลงเพราะความไม่สบายใจในเรื่องความ

ปลอดภัย ท าให้มีเศรษฐกิจที่ลดน้อยลง เพราะชาวต่างชาติไม่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ แต่เมื่อน าไป

เปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ การศึกษาของประเทศสิงคโปร์จะเน้นวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น

หลัก จะใช้ระบบการศึกษาแบบท่องจ าและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อพัฒนาให้เด็กมีศักยภาพสูงสุด 

และในเรื่องของความปลอดภัยจะมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบมากเพราะกฎหมายจะเข้มงวดและมี

บทลงโทษสูงสุดคือประหารชีวิตจึงท าให้คนในประเทศเคร่งครัดและปฏิบัติตามในกฎระเบียบ 

              ผลการศึกษา คือ การศึกษา กฎหมาย การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ

สิงคโปร์ แตกต่างกันมาก จึงมีแนวคิด คือ ถ้าประเทศไทยน าแบบอย่างของประเทศสิงคโปร์มาใช้ก็จะท าให้

ประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวหน้ามากข้ึน 
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The Blue Bottle Experiment 

ด.ช.กิตติพัทธ์  ศักปฏิฐา   

ด.ช.สัพพัญญู  นักเป่า  

ด.ญ.ภัทรลภา  รอดวินิจ  

ด.ญ.ทานตะวัน  นฤดม  

ด.ญ.ภคพร  สุเมฆศรี  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/12  

จากประเด็นที่นักเรียนสนใจในเรื่อง The Blue Bottle Experiment ซึ่งน าไปสู่การตั้งค าถาม “ท าไม

น้ าในขวดจึงเปลี่ยนสีได้” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสงสัยและอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการ

ทดลอง ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้คนที่สนใจศึกษาได้เข้ามาศึกษา 

โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลจากหนังสือต่างๆ ท าการทดลอง 

และสอบถามผู้รู้ รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า สาเหตุที่ท าให้น้ าใน

ขวดเปลี่ยนสี ก็เพราะว่าออกซิเจนมีผลต่อการทดลองนี้ น้ าที่มีสีฟ้าเกิดจากออกซิเจนเข้าไปผสมกับสารละลาย 

ซึ่งออกซิเจนจะเพิ่มมากขึ้นจากการเขย่า แต่ทิ้งไว้น้ าจะกลายเป็นไม่มีสีเพราะว่าเมทิลีนบลูถูกรีดิวซ์ไปจึงไม่มีสี 

ทางผู้จัดท าจึงหาข้อมูลเพื่อน ามาเผยแพร่และเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ โดยน าเสนอมาเป็นตารางและมายแม

พปิ้ง เพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมน้ าในขวดจึงเปลี่ยนสี” ได้

และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการทดลองนี้ไปเผยแพร่ได้ 
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โลก ดวงจันทร์เเละดวงอาทิตย์ 

ด.ช.เจษฎาพร คําหวล 

ด.ช.ธีรดนย์    สาลัน 

ด.ญ.กานต์พิชชา นนท์ธีรวิรุฬ 

ด.ช. ณัฐณิชา นอสูงเนิน 

ด.ญ. ธารนํ้าทิพย์ อุทานุเคราะห์  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7  

จากประเด็นที่นักเรียนสนใจในเรื่อง โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ซึ่งนําไปสู่การตั้งคําถาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งประเด็นนี้มาจากความ

สงสัยและอยากรู้เกี่ยวกับอวกาศ ระบบสุริยะ โดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทําให้เกิดการศึกษาความรู้เพื่อพัฒนา

งานเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้คนที่สนใจศึกษาได้เข้ามาศึกษา โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือต่างๆ รวมทั้งนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการทํางานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามรถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า โลก ดวงจันทร์ ดวง

อาทิตย์ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอาจส่งผลที่ร้ายแรงได้ 

สรุปการการศึกษาคนคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ทําให้สามารถตอบคําถาม ความสัมพันธ์ระหว่าง โลก ดวง

จันทร์ และดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ได้และสามารถนําความรู้เกียวกับเรื่องนี้ไปเผยแพร่ให้คนไทย

ที่สนใจได้ 
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การศึกษาค้นคว้าน ้ายาลา้งจานแบบก้อนกับแบบน ้า 

ด.ช. กิตติทัต บุญสงัข์ 
ด.ช. กิตติภณ บุญมาก  

ด.ช. อมลชัย ศาสตรีนทร์  
ด.ญ. พิมลพรรณ เกษมชนาสิน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
 

                    จากประเด็นสนใจเรื่อง “วิธีการศึกษาค้นคว้าน้้ายาล้างจานแบบก้อนกับแบบน้้า”จนน้าไปสู่

การตั้งค้าภาม “ประเภทของน้้ายาล้างจาน ความประหยัดน้้า ประหยัดต้นทุน การใช้แบบไหนง่ายหรือยากกว่า

กันหรือการใช้แบบไหนสะดวกกว่ากัน” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสงัเกตว่า คนใช้แบบไหนมากกว่ากัน จึง

เกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ว่า อันไหนใช้ยากกว่าหรือมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน จึงเกิดความสนใจทีจ่ะ

แสวงหาความรู้ว่า น้้ายาล้างจานแบบน้้าท้ายังใช้ยังประหยัดไหมและน้้ายาล้างจานแบบก้อนท้ายังใช้ยัง

ประหยัดไหมเป็นต้น โดยดารศึกษาค้นคว้า สืบค้นหาข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด 

เพื่อใช้ท้างานครั้งนี้ 

                    จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกลา่วสามารถสรปุองค์ความรู้ว่า น้้ายาแบบไหนใช้

ง่ายและคุ้มกว่ากัน 

                     สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท้าให้สามารถตอบค้าถาม น้้ายาล้างจานแบบน้้าใช้

ง่ายกว้าแบบก้อนและประหยัดต้นทุนกว่า วิธีท้าง่ายกว่าแบบก้อน 
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สาเหตุท่ีท าให้ประเทศยังไม่พัฒนา 
ด.ช. เจษฎา ไชยงาม 

ด.ญ. ณัฐนิชา บัวแก้ว 
ด.ญ. นภัสสร เติมทรัพย์อนันต ์

ด.ญ. ปลายน ้า เสกทอด  
ด.ญ. ปุณยวีร์ กุลแพทย์  

ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

การศึกษาค้นคว้าเรื่องสาเหตุทีท่้าให้ประเทศยังไม่พฒันามีวัตถุประสงค์ ดังนี  1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ท้า

ให้ประเทศไมพ่ัฒนา 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประเทศที่พฒันาแล้ว โดยมีกระบวนการในการ

ด้าเนินงานดังนี  1. แบ่งหัวข้อย่อยใหส้มาชิกในกลุม่ไปค้นหาข้อมูล 2. น้าข้อมูลมารวมกันแล้วสรุปหัวข้อที่ส้าคัญ

ที่สุด 3. น้าข้อมูลทั งหมดมารวมกันและสรุปอีกครั ง และ 4. พรีเซ้นหน้าชั นเรียน ผลการศึกษาสามารถสรปุได้ว่า 

สาเหตุหรือปจัจัยหลกัที่ท้าให้ประเทศด้อยพัฒนา มีดงันี   

1. ด้านเศรษฐกิจ ประเทศควรสง่เสรมิให้ประชาชนมีอาชีพเพื่อลดการว่างงานของประชากรในประเทศ

และสนบัสนุนให้ประชาชนมีรายได้ในการใช้ง่ายภายในชีวิตประจ้าวัน ทั งนี เพือ่ให้ประเทศได้พัฒนาขึ นอีกในด้าน

เศรษฐกจิ  

2. ด้านกฎหมาย ในด้านกฎหมายของประเทศไทยนั นกฎหมายภายในประเทศยังไม่เด็ดขาดและเข้มงวด

พอที่จะท้าใหป้ระชาชนเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ท้าให้ผู้ทีก่ระท้าความผิดกล้าทีจ่ะท้าและจะถูกจบัแล้ว

ออกมาก็ยงักลัวกระท้าความผิดนั นซ ้าอกีครั ง 

3. ด้านการศึกษา ในด้านนี ระบบการศึกษาของประเทศไทยนั นยังคงไม่ดีพอเพราะผู้ใหญ่ชอบสนับสนุนให้

เด็กเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากกว่าเรียนสายอาชีพโดยตรงจึงท้าให้เด็กบางคนอาจเรียนไม่ไหวและ

ในอนาคตก็หาอาชีพท้ายากและรัฐบาลนั นก็ยังไมจ่รงิจงักับระบบการศึกษามากเกินกว่าทีจ่ะพฒันาอนาคตของชาติ

ให้ดีมากพอเท่าที่ควรจะเป็น  

สามารถสรปุโดยรวมได้ว่า การทีจ่ะท้าให้ประเทศนั นพัฒนาก่อนอื่นจะตอ้งเป็นความส้าคัญของประเด็น

หลักๆ 3 ประเด็นนี แต่สิ่งที่ส้าคัญที่สุดคือประชาชนและทุกๆภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อประเทศจะได้ขึ นช่ือว่า

พัฒนาแล้วในทีสุ่ด 
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การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส 

ด.ช.จิรเดช ธาดากานต์     

ด.ช.พงศ์เกียรติ รัตนสงัข์   

ด.ญ.ธิดาวรรณ เกาซ ู

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1     

จากประเด็นที่นักเรียนสนใจในเรื่องประเทศฝรั่งเศสซึ่งน าไปสู่การตั้งค าถาม “ประเทศฝรั่งเศสและ

ประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสงสัยและอยากรู้อยากเห็นอยาก

เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้คนที่สนใจ

ศึกษาได้เข้ามาศึกษา โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจาก

หนังสือต่างๆ รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า สาเหตุที่ท าให้ประเทศ

ไทยและประเทศฝรั่งเศสมีความแตกต่างกัน ก็เพราะว่าประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสอยู่คนละทวีป พูด

ภาษาแตกต่างกัน มีความเข้าใจต่างกัน มีวัฒนธรรมที่ต่างกัน ทางผู้จัดท าจึงหาข้อมูลเพื่อน ามาเผยแพร่และ

เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ โดยน าเสนอมาเป็นตารางและมายแมพปิ้ง เพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย

มีความแตกต่างกันอย่างไร” ได้และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสไปเผยแพร่ให้คนไทยที่สนใจได้ 

 
 



 
 

How to ถ่ายรูปอย่างมีศิลป์ 
 

ด.ช. สเตฟาน ปิแอร์อังรี ติอีย์ 

ด.ญ. ปุณญิสา พงษ์ศิริ  

ด.ญ. มนฑืตา พิทักษ์ครุฑ 

ด.ญ. มาริสา พรพงศ์สมาน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “How to ถ่ายรูปอย่างมีศิลป์” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “การถ่ายภาพให้
สวยจ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับสิ่งใดบ้างและมีวิธีการอย่างไร” ซึ่งคณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการ
สังเกตว่า ปัจจุบันนี้การถ่ายรูปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คนในยุคสมัยนี้ คนส่วนมากมักจะกังวลเรื่อง
รูปร่างของตนเอง สมัยนี้มีแอปพลิเคชั่นในการแต่งภาพมากมาย แต่นั่นท าให้ภาพดูเกินจริง อย่างไรก็ตามเรา
ขอเสนอวิธีการถ่ายภาพให้ดูสวยแบบสมจริงและดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด กังวลว่าการถ่ายรูปจะออกมาดี
หรือไม ่โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน า
วงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าเราสามารถถ่ายรูปให้
เป็นคู่มือในการถ่ายภาพให้เป็นธรรมชาติ 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “การถ่ายภาพให้เป็นธรรมชาติ
จ าเป็นต้องข้ึนอยู่กับสิ่งใดและมีวิธีการอย่างไรและสามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพ
ได ้
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รอ้งเพลง 

 

ด.ญ.ธนวรรณ ธรรมฉว ี

ด.ญ.นภสร วิบูลย์แสง 

ด.ญ.ปุญญิศา พุทธถนอม 

ด.ญ.รัมภ์รดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “ร้องเพลง” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “การร้องเพลงมีประโยชน์อย่างไร” 
ซึ่งคณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักประโยชน์ของการร้องเพลงอย่าง
แท้จริงจึงศึกษาค้นคว้าเรื่องการร้องเพลง โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และ
รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี ้

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า “การร้องเพลง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าได้โดยการน าการร้องเพลงไปท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืน สังคมและรวมไปถึงการสร้าง
รายได้อีกด้วย” ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับจึงน าการร้องเพลงมาท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “การร้องเพลงอย่างไรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความรู้ความเข้าใจในการร้องเพลงมากขี้นและสามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่
สนใจในการร้องเพลงได ้
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ไม่ยากถ้าอยากสวย 

 

                                                                                ด.ญ.เฌอฟ้า       พิพัฒน์พิบูลย์ 

                                                                                ด.ญ.ธมนต์ภัทร     วงษ์จีนธงชัย 

                                                                                ด.ญ.ปวิศรา         พุฒิพงศ์โภไคย 

ด.ญ. สวชิญา       พรนรินทร์ชัยโชค 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “ไม่ยากถ้าอยากสวย” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “คนไทยสามารถแต่งหน้า
อย่างไรให้ถูกกาลเทศะ” ซึ่งคณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ปัจจุบันนี้คนไทยมักจะ
เลือกซื้อเครื่องส าอางที่มีสารเคมีหรือที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมาใช้คณะผู้จัดท า จึงเกิดความสนใจที่จะ
แสวงหาความรู้เรื่องการแต่งหน้าอย่างไรให้ไม่ส่งผลเสียต่อผิวหน้า โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า “ คนไทยสามารถน า
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการการแต่งหน้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น” ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาเป็นรูปแบบการแต่งหน้า 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าไมเราจึงควรสอนให้คนรู้จัก
วิธีการเลือกใช้เครื่องส าอาง” และมีความรู้เรื่องการการแต่งหน้า สามารถเลือกซื้อเครื่องส าอางให้เกิดคุณค่า
และประโยชน์มากที่สุด และสามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการแต่งหน้าได ้
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บาสเกตบอลกับเด็กไทย 

 

ด.ช. ธนายุต จิตนเสถียร 

ด.ช. นนทชัย หาชว ี

ด.ญ. ปณิตา โหสกุล 

ด.ญ. อารีรัตน์ แซ่ย่าง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

 
 จากประเด็นสนใจเรื่อง “บาสเกตบอลกับเด็กไทย” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “เราสามารถเล่น
บาสเกตบอลอย่างไรให้ถูกวิธีและมีประโยชน์” ซึ่งคณะผู้จัดท าเลือกประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่า ใน
วิชาพลศึกษามีเพ่ือนๆหลายคนที่ยังเล่นกีฬาบาสเกตบอลได้ไม่ถูกวิธีซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการ
เล่นกีฬาบาสเกตบอล และอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะเล่น คณะผู้จัดท าจึงศึกษาค้นคว้าเรื่องกีฬาบาสเกตบอล 
โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจร
คุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า “ เด็กไทยสามารถ
เล่นกีฬาบาสเกตบอลที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น” ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาเป็น
สื่อการศึกษาข้อมูลวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้  ท าให้สามารถตอบค าถาม “เราสามารถเล่นกีฬา
บาสเกตบอลให้ถูกต้องและมีประโยชน์” และมีความรู้เรื่องการเล่นกีฬาบาสเกตบอล สามารถเล่นกีฬา
บาสเกตบอล ให้ถูกต้องและประโยชน์มากที่สุด และสามารถน าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการเล่น
กีฬาบาสเกตบอลได ้
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สัตว์น ้ำออกลูกมำกกว่ำสัตว์บก 

 

ด.ญ.ธนพร ล้อเจริญ เลขที่ 23 

ด.ญ.เปมิกา อาจารยยางกูร เลขที่ 33 

ด.ญ.พรศิริ พิญญะคุณ เลขที่ 36 

ด.ญ.ลลิตา แซ่เล้า เลขที่ 45 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

  จากประเด็นที่สนใจเรื่อง “สัตว์น้้าและสัตว์บก” จึงน้าไปสู่การตั้งค้าถามว่า “สัตว์น้้าออกลูก

มากกว่าสัตว์บกจริงหรือไม่” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากศึกษาค้นคว้าได้พบว่าในปัจจุบันนี้การออกลูกของ

สัตว์จะข้ึนอยู่กับฤดูกาลหรือพันธุ์ของสัตว์นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีวีธีการสังเกตว่าสัตว์น้้าหรือสัตว์บกออกลูก

มากกว่ากัน นั่นก็คือดูการผสมพันธุ์ของสัตว์ และดูได้จากการปฏิสนธิของสัตว์นั้นๆ หรื อจะกล่าวง่ายๆ   

ว่าการที่สัตว์จะออกลูกนั้นก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเช่น อากาศ สถานที่ หรืออาจจะขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาการตั้งไข่ และฤดูการวางไข่ เป็นต้น 

  จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า การปฏิสนธิของ

สัตว์มี 2 ประเภท ได้แก่ การปฎิสนธิภายนอกร่างกาย และการปฎิสนธิภายในร่างกาย และการผสมพันธุ์

ของสัตว์ก็แบ่งได้เป็น 2 ประเภทเช่นกัน คือ ระบบการผสมพันธุ์สัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ     

และระบบการผสมพันธุ์สัตว์ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

 

 

 

 

 



วิถีชีวิตสัตว์บกดีว่าสัตว์ 

 

ด.ช.นิธิพงศ์   ศรีทองเกิด เลขที่ 9 

ด.ช.อนุสรณ์   แสนสุข  เลขที่ 22 

ด.ญ. ชลธิชา ทองค า  เลขที่28 

ด.ญ. ธนัญญา อ่อนอภัย เลขที่32 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

 จากประเด็นที่น่าสนใจเรื่อง “ วิถีชีวิตสัตว์บกดีว่าสัตว์ ” จึงเกิดค าถามว่าท าไมถึงศึกษาเรื่องนี้เพราะว่า

ทั้งสัตว์บกและสัตว์ปีกมีความส าคัญต่อระบบนิเวศเหมือนกัน เราจะมุ่งเน้นไปทางวิถีชีวิตของสัตว์บกและสัตว์ปีก

โดยเน้นการสืบค้นและการค้นหาว่าท าไมวิถีชีวิตของสัตว์บกจึงดีกว่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอด หรือการหา

อาหารของสัตว์บกและสัตว์ปีก และเพ่ือให้ผู้เข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์และสัตว์ปีกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น สัตว์ปีกบางชนิด

ต้องอพยบไปทางทิศใต้เพ่ือหนีฤดูหนาว หรือการหาอาหารของสัตว์บกง่ายกว่าสัตว์ปีก หรือการออกลูกของสัตว์ปีก

มากกว่าสัตว์บก และเพ่ือให้มนุษย์รู้จักอนุรักษ์สัตว์บกและสัตว์ปีกมากขึ้นเพราะสัตว์บกและสัตว์ปีกมีความส าคัญ

ต่อธรรมชาติและระบบนิเวศของโลก  จึงท าให้เกิดกีศึกษษหาความรู้โดยอาศัยอินเตอร์เน็ต     

        จากการแสวงหาความรู้กระบวนการดังกล่าวสรุปองค์ประกอบได้ว่า สัตว์มี 2 ประเภท แบ่งเป็น สัตว์บก

และสัตว์ปีก ซึ่งสัตว์แต่ละประเภทจะมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น การล่าอาหารของสัตว์บกดีกว่าสัตว์ปีก        

ที่อยู่อาศัยของสัตว์บกดีกว่าสัตวืปีก การป้องกันตัวของสัตว์บกดีกว่าสัตว์ปีก ลักษณะของสัตว์บกและสัตว์ปีก

แตกต่างกัน และ การเลี้ยงลูกหรือการคลอดของสัตว์ปีกแตกต่างจากสัตว์บก เช่น สัตว์บกส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว

แล้วเลี้ยงลูกด้วยนม ส่วน สัตว์ปีกส่วนมากออกลูกเป็นไข่แล้วเลี้ยงลูกโดยการให้อาหาร สัตว์บกส่วนมากจะตัวใหญ่

กว่าสัตว์ปีก การด ารงชีวิตของสัตว์บกจึงดีกว่าสัตว์ปีก ตัวอย่างสัตว์แต่ละประเภท 

 

 

 

 



การศึกษาฟินแลนด์ดีกว่าการศึกษาไทย 

 

ด.ช.คุณากร จุดโต เลขท่ี 2 

ด.ช.ณภัทร พูลสวัสดิ์ เลขที่8 

ด.ช.ณัฐพงศ์ ประพาหาร เลขที่ 9 

ด.ช.สรวิทย์ ก้อนเจริญ เลขท่ี 18 

ด.ญ.เกศกัญญา สนสกุล เลขที่ 26 

ชั้นมัธยมปีการศึกษาที่ 2/7 

 

ระบบการศึกษาคือระบบที่ผู้ทีมีสิทธิได้รับจะ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ แล้วสามารถผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด แล้วสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะความรู้นี้ได้จากระบบการศึกษาที่ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็น

ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ละประเทศจะมีระบบต่างกัน เพราะให้เข้ากับความสามารถของประเทศนั้น  และส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้ความรู้สูงสุด เพ่ือเป็นแรงงานที่ดีในอนาคต และช่วยยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น และการศึกษาในครั้งนี้

ช่วยท าให้คนที่ไม่รู้เกี่ยวกับระบบการศึกษามีไว้ท าไม มีประโยชน์อย่างไร จะได้รู้ถึงระบบการศึกษาที่มีมาอย่าง

ยาวนาน มีความส าคัญแบบชัดเจน  

          



การท ากระถางต้นไม้จากขยะรีไซเคิล 

 

                                                                                      ด.ช.อนาวิน ฟองพิทักษ์    เลขท่ี 12 

                                                                                                         ด.ช.พงศ์ภัค วิรุฬหธีรสรรค์   เลขท่ี 7 

                                                                                                     ด.ญ.ธนภรณ์ บญุเสริมทรัพย์     เลขท่ี 27 

                                                                                                             ด.ญ.ณัฏฐาสิริ โอรักษ์    เลขท่ี 24 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 

 

              จากประเด็นที่ค้นคว้ามาคือการท ากระถางต้นไม้จากขยะรีไซเคิลซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการศึกษา

ค้นคว้าว่าในปัจจุบันขยะได้มีมากมายจนล้นประเทศหรือไม่สามารถจัดการกับขยะพวกนี้ได้พวกเราจึงค้นหาวิธีการ

แก้ปัญหาจัดการกับปัญหาชยะล้นประเทศนี้ได้อย่างไรและพวกเราได้ค้นคว้าหาจนพบว่าขยะหรือของเหลือใช้ต่างๆ

สามารถน ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นกระถางต้นไม้ได้ซึ่งจะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแลยงบประมาณใน

การลงทุนซึ่งกระถางต้นไม้จากขยะรีไซเคิลนั้นสามารถหาได้จากของทั่วไปเช่น ขวดพลาสติก เปลือกผลไม้       

ยางรถยนต์หรือแม่แต่เปลือกไข่ก็สามารถน ามาเป็นกระถางต้นไม้จากขยะรีไซเคิลได้ 

               จากการแสวงหาความรู้ป่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า การท ากระถางต้นไม้

จากขยะรีไซเคิลท าได้หลายแบบยกตัวอย่างเช่น เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด เปลือกผลไม้ต่างๆ ขวดพลาสติก     

ยางรถยนต์เป็นต้นและการท าแบบนี้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสามรถลดโลกร้อนได้ด้วย 



เกสรเพศผู้และเพศเมียแตกต่างกันอย่างไร 

ด.ญ.อารียา บูรณะ      เลขที่49 

ด.ญ.อุมาภรณ์ นิลนาม  เลขที่ 50 

ด.ช.พสุวิชญ์ ดวงปัญญา เลขที่ 8 

ด.ช.พงภิเชษย์ แก่นรัมย์  เลขที่ 6 

นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10                                                            

จากประเด็นสนใจเรื่อง “เกสรเพศผู้และเพศเมียแตกต่างกันอย่างไร” จนไปถึงค าถามว่า  

“เกสรเพศผู้และเพศเมียแตกต่างกันหรือไม่” ซึ่งประเด็นที่สนใจมาจากการสังเกตุว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเข้าใจ

เรื่องของพืชพันธ์ของดอกไม้เกสรและประเภทของดอกไม้และจากประเด็นเรื่อง เกสรเพศผู้-เมียแตกต่างกันอย่างไร 

ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและสามรถน าความรู้ที่ดิอ่านไปดูและท าอาชีพได้จึงเกิด

ความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเกสรดอกไม้และเพ่ือน าไปสู่วิ ธีการท าให้รู้ว่าเกสรเพศผู้-เมียแตกต่างกัน

อย่างไรโดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลของทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดและท าเป็น

รูปเล่มเก็บไว้ใช้ในการศึกษาจากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าเกสร

เพศผูและเพศเมียแตกต่างกันตรงที่ ว่ า  เกสรตัวผู้นั้นจะมี  อับเรณู   ก้านชู อับเรณู  และ ละอองเรณู               

(เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้) ในขณะที่เกสรเพศเมียนั้นจะมี รังไข่ ก้านชูเกสรตัวเมีย ยอดเกสรตัวเมีย ออวุล และ เซลล์ไข่                   

(เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย) 

 



บทคัดย่อ 

ด.ญ.กัญจนพร โยติภัย 
ด.ญ.ณัฐณิชา วิสูตร 
ด.ญ.ยูกะ ยามานิชิ 

ด.ญ.สุนันทา รัตนผลิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/12 

 
            จากประเด็นสนใจเรื่อง”การเต้น”จนน าไปสู่ค าถามที่ว่า”การเต้นคืออะไร” ซึ่งประเด็นสนใจมาจากความ
สนใจของคนในกลุ่มเพ่ือที่จะแสวงหาความรู้เรื่องการเต้นและประโยชน์โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้รวมทั้งน ากระบวนการPDCAมาปรับใช้ในการท างานครั้งนี้                                                                                                                            
          จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่าการเต้นนั้นคือการขยับ
ร่างกายให้เป็นท่าทางตามท่วงท านองของดนตรีซึ่งการเต้นนั้นมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับยุคสมัย 
ซึ่งการเต้นนั้นมีประโยชน์มากมายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการท าให้ความจ าดีขึ้น เป็นงานอดิเรกกิจกรรมยาม
ว่าง 
           สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้ตอบค าถามที่ว่า”การเต้นคืออะไร”และมีความรู้ในการเต้น
มากขึ้น และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



บทคัดย่อ 

ด.ช.ธนธร  ชสูีทอง     
ด.ญ.จิดาภา  จินดาธนกิตติ์     

ด.ญ.ธนารีย์   ทองด้วง     
ด.ญ. อริสรา  วัฒนสุนทร     

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 
 
จากประเด็นสนใจเรื่อง กล้อง จนน ามาสู่ค าถามที่ว่า กล้องแต่ละตัวมีฟังชั่นอะไรบ้างและมีประโยชน์

อย่างไรนอกจากการถ่ายภาพ ซึ่งประเด็นสนใจมากจากการที่ทุกๆคนชอบถ่ายรูปหรือสนใจเรื่องกล้องอยู่ก่อนแล้ว 
จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องฟังชั่นของกล้อง ซึ่งกล้องท่ีเราได้ยกตัวอย่างมานั้นคือกล้อง Canon Eos 
5D Mark II ท าให้เกิดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ือให้ทุกๆคนที่สนใจได้รู้ฟังชั่นและประโยชน์เพ่ิมเติมจากเดิม
มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยวีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและรวบรวม PDCA มาปรับ ใช้ในการท างานครั้งนี้  
 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า “ฟังชั่นของกล้องcanon Eos 
5D Mark II” ส่วนมากจะเน้นไปในการถ่ายภาพวิว เน้นการปรับรู้รับแสงของกล้อง ให้ภาพมีความสวยงามมาก
ยิ่งขึ้น เช่น การลบจุดรบกวนของภาพ ปรับรูรับแสง ฯลฯ 
 สรุปการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามาร๔ตอบค าถาม “กล้อง cannon Eos 5D Mark II 
มีฟังชั่นอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรนอกจากการถ่ายภาพ”และมีความรู้เรื่องกล้องมากยิ่งขึ้น สามารถเป็น
ความรู้สู่ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 
ด.ญ.เขมจิรา กวยนิล 
ด.ญ.ไปรธิดา หนูปาน 
ด.ญ.พิชญา เอี่ยมเฉย 

ด.ญ.พิชญาภา ทองแจ้ง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง”ศิลปะในสมัยก่อน”จนน าไปสู่ค าถามว่า”ศิลปะมีประโยชน์อย่างไร” ซึ่ง

ประเด็นที่สนใจมาจากการที่คนในกลุ่มเพ่ือที่จะหาความรู้เรื่องศิลปะมีประโยชน์อย่างไรและความแตกต่างของ
ศิลปะใน    สมัยก่อนและในปัจจุบัน โดยอาศัยวีค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมPDCA มาปรับใช้
ในการท า งานครั้งนี ้
    จากการแสวงหาความรู้จากกระบวนการดังกล่าว สรุปผลได้ดังนี้ ศิลปะมีประโยชน์คือ สามารถท าให้
ตนเองเป็นคนที่ช่างสังเกต รู้จักหาจุดเด่นของสิ่งรอบตัว มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน และฝึกสมาธิ
อย่างสม่ าเสมอเนื่องจากศิลปะจ าเป็นต้องใช้ความละเอียดท าให้ต้องใช้สมาธิอย่างสูงในการท างาน 
       สรุปการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามที่ว่า ”ศิลปะมีประโยชน์
อย่างไร”และมีความรู้เรื่องศิลปะมากยิ่งข้ึน สามารถน าไปเป็นความรู้สู่ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ได้ 
 
 
 



บทคัดย่อ 
ด.ช.กิตติธร สุขสวัสดิ์             

ด.ช.ยุทธาธิษฐ์ สวุินัยวงศา     
                                                 ด.ช.สุพศิน  ประภาศิริ         

ด.ญ.จรรยพร  สะหุนาฬุ        
           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง “ นิทานพื้นบ้าน ” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ ท าไมสมัยนี้ถึงไม่อนุรักษ์นิทาน

พ้ืนบ้าน ” ซึ่งประเด็นที่พวกเราสนใจนี้มาจากที่เราเห็นว่าวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันนี้ลดน้อยลงมาก  เราเลยหาวิธี
ในการให้คนไทยกลับมารักษาวัฒนธรรมไทยโดยพวกเราได้ค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและห้องสมุดในโรงเรียนมาใช้ใน
การท างานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า “ นิทานพื้นบ้าน ” เป็น
นิทานที่มาจากหลายภาคและหลายพื้นท่ี ซึ่งแต่ละภาคจะมีนิทานประจ าภาคนั้น  เช่น ลานนางคอย – ภาคเหนือ , 
ตากใบ – ภาคใต้ ,ไกรทอง – ภาคกลาง ฯลฯ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท าให้สามารถตอบค าถามว่า “ ท าไมสมัยนี้ถึงไม่อนุรักษ์นิทานพื้นบ้าน ” 
และมีความรู้เรื่องนิทานพ้ืนบ้านสามารถให้คนไทยอนุรักษ์นิทานพื้นบ้านมากขึ้นและเผยแพร่ความรู้บริการแก่
ผู้สนใจ 
 



บทคัดย่อ 
ด.ช.ธัชพล  โพนทัน          

ด.ญ.พรรณษา  สังเกตุ    
ด.ญ.พัชรพร  ศะศิธร      

ด.ญ.พัชราวดี  รอดทอง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่     2 /1 

 
จากประเด็นสนใจเรื่อง "พืชประดับ"จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า"พืชประดับในประเทศไทยมีกี่ชนิดเเละมี

ประโยชน์อะไรบ้าง"ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่าพืชประดับในโรงเรียนมีหลายชนิดเเละแตกต่างกัน จึง
เกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องพืชประดับและน าไปสู่การหาค าตอบ โดยอาศัยวิธีค้นคว้ าหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต รวบ่วมข้อมูลในห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้               

จากการแสวงหาความรู้จากกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองความรู้ได้ว่า พืชประดับมีหลายชนิดไม่
สามารถระบุได้ และประโยชน์ของมันก็มีมากมาย คือ ท าให้อากาศบริสุทธิ์ เป็นวัตถุดิบในเเหล่งอุตสาหกรรม ใช้
ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน และสามารถสร้างเป็นอาชีพ เช่น นักจัดดอกไม้ เกษตรกรได้           

สรุปการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม "พืชประดับในประเทศไทยมีกี่ชนิด
เเละมีประโยชน์อะไรบ้าง"และมีความรู้เรื่องพืชประดับ สามารถสร้างรายได้และเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ที่สนใจได้ 
 
 



2029 

สิ่งที่สามารถใช้แทนกระดาษ 

 

        ด.ช. ณภัทร  รงค์ทอง   

        ด.ช. อริชย์  กิตติวัฒนางกูร  

        ด.ญ. นันทพัทธ์ ค าวอน   

        ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ทัศนบรรจง    

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/11 

 

 จากประเด็นสนใจเร่ืองกระดาษ จนน าไปสู่การตั้งหัวข้อว่า"อะไรสามารถน ามาใช้แทนกระดาษได้

บ้าง" ซึ่งเป็นท่ีสนใจนี้ได้มาจากการที่พบเจอคนใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง ไม่เห็นคุณค่าของกระดาษ จึง

เกิดความสนใจท่ีจะหาความรู้เรื่องว่าอะไรสามารถน ามาแทนกระดาษได้บ้าง เพื่อน าไปสู่ การเผยแพร่ 

โดยใช่วงจร PDCA ในการศึกษาค้นคว้า 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสรุปองค์ความรู้ได้ว่า สิ่งท่ีสามารถน ามาแทน

กระดาษได้ ได้แก่ e-paper  ท่ีจะอาศัยแต่ความร้อน เพื่อบันทึกภาพท่ีต้องการลงบนแผ่นท่ีมีคุณสมบัติ

คล้ายจอ LED แต่มีความยืดหยุ่น และบางจนม้วนได้ 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม"อะไรสามารถน ามาแทน

กระดาษได้บ้าง" มีความรู้เรื่องกระดาษ ซึ่งสามารถน าความรู้เรื่องนี้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้และได้เป็น

ส่วนหนึ่งในการลดการใช้กระดาษอย่างสิ้นเปลือง 

 
 



2027 

วิธีการตรวจสอบผัก 

          

ด.ช. ชาญเดช  กรวยสวัสดิ ์  

         ด.ช. เอกชัย  ขิงสันเทียะ   

         ด.ญ. รวีวรรณ วาดเสนะ   

          ด.ญ. อมรรัตน์ เฟ่ืองฟูกิจการ 

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/7 

 

 กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจเรื่อง การตรวจสอบผัก  เพราะเนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในผักจะมี

สารพิษอะไรปนเป้ือนอยู่หรือเปล่าเพราะจะท าให้เกิดโรคต่างๆตามมาภายหลังท าให้เจ็บป่วย ดังนั้นกลุ่ม

ของข้าพเจ้าจึงท าการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหนังสือแหล่งความรู้ต่างๆท่ีน่าเชื่อถือได้มีขั้นตอนการ

ท างานในรูปแบบ P D C A 

 P = วางแผนโดย ถามทุกคนในกลุ่มว่าจะท าเร่ืองใด 

 D = แบ่งหน้าท่ีทุกคนเร่ิมตั้งแต่หาค าน าสารบัญเนื้อเรื่องบรรณานุกรมเป็นต้น 

 C= ตรวจสอบว่าข้อมูลของเราที่หามานั้นถูกต้องเท็จจริงอย่างไรจริงหรือไม่ 

 A แก้ไขปรับปรุงเหลืองานท่ีผิด ผิดแปลกแตกประเด็น ให้ถูกต้อง 

 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า วิธีการตรวจสอบผักสามารถท าได้โดยการสาร solvent หยดลงไปใน

หลอดทดลอง วัตถุที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นก็สังเกตผลประเมินผลโดยเปรียบเทียบสีท่ีปรากฏ ตัวอย่างท่ีมี

สีอ่อนกว่าหรือเท่ากับหลอดท่ีควบคุม แสดงว่า ไม่พบสารพิษตกค้าง ส่วนตัวอย่างท่ีมีสีเข้มกว่าหลอด

ควบคุมแต่ยังอ่อนกว่าเล็กน้อย แสดงว่า พบสารพิษตกค้างในระดับท่ีปลอดภัย ตัวอย่างท่ีมีสีเท่ากับหรือ

สีเข้มกว่าหลอดควบคุม แสดงว่า พบสารพิษตกค้างในระดับท่ีไม่ปลอดภัย สารท่ีใช้ตรวจสารพิษในผัก 

คือไซเปอร์ เมทริน (Cypermetrin) ซึ่ งเป็นสารพวกไพรีทรอยด์  (Pyrethroids), เอ็นโดซัลแฟน 

(Endosulfan) เมทามิโดฟอส (Methamidophos) และ ไดโครโตฟอส (Dicrotophos)  
 

 



2026 

เรียนอย่างไรให้เข้าใจ 

         

         ด.ญ. จีรนันท์  เพ็ชรพลอย 

         ด.ญ. พรธิตา  ทาทอง   

         ด.ญ. สุกัญญา  สินทร   

         ด.ญ. อนัญญา เนาว์กระโทก   

           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/3 

 

 กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจเรื่อง วิธีการเรียนอย่างไรให้เข้าใจ เพราะเนื่องจากในปัจจุบันการเรียน

แบบท าให้เด็กนักเรียนเรื่องไม่สนใจการเรียน ท าให้เกิดการโดดเรียนหรือการไม่มาโรงเรียนท าให้เด็กเสีย

อนาคตหรือหมดอนาคต จึงต้องมีการเรียนแบบใหม่ๆ จึงจะท าให้เด็กมีความคิดท่ีแปลกใหม่ๆเพื่อมา

ส่งเสริมการเรียน ดังนั้นทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต หนังสือ 

ห้องสมุด หรือแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้ในด้านต่างๆ โดยเน้นกระบวนการในการท างานแบบ PDCA  

 ผลของการศึกษาค้นคว้าพบว่า เทคนิคการเรียนให้เข้าใจท่ีดี จะต้องเริ่มจากการมีเทคนิคการจ า

ท่ีดี ได้แก่ การจ าเป็นภาพ การใช้ไฮไลท์ หัดเขียนทบทวนความจ า ท าสรุปสั้น อ่านบ่อยๆ นอกจากนี้แล้ว

ยังต้องมีเทคนิคเพิ่มสมาธิในการเรียน ได้แก่ มีความมุ่งมั่น อ่านหนังสือทบทวนในสถานท่ีสงบเงียบ อ่าน

หนังสือกับเพ่ือนท่ีท าให้เกิดสมาธิ ไม่อ่านหนังสือในท่ีสบายมากเกินไป ท างานให้เสร็จก่อนจึงจะเริ่มอ่าน

หนังสือ ไม่อ่านมากเกินไปจะต้องอ่านแล้วพักสมองด้วย และสุดท้ายจะต้องสามารถเอาชนะใจตนเองได้ 

คือ จะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้ 
 



2025 

วิธีการฝึกเป็นผู้รักษาประตูฟุตบอล 

 

         ด.ช. ภัทรพล   เข็มเพ็ชร์   

         ด.ช. ศักดิ์รินทร์  ใยลักษณ ์  

         ด.ช. ศิริพงษ์กุล  รังสี    

         ด.ช. ศิวกร       ปานอ่อน  

         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2/3 

 
 กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจ วิธีการฝึกเป็นผู้รักษาประตูฟุตบอลที่ดี เพราะสมาชิกในภายในกลุ่มได้เป็นตัวแทน

นักกีฬาเยาวชนไปแข่งขันฟุตบอลที่ต่างประเทศ ท าให้มีประสบการณ์คุ้นเคยในเรื่องนี้ และนอกจากนี้ยังจะต้อง

ฝึกซ้อมฟุตบอลที่โรงเรียนทุกเย็น ท าให้พบว่าขณะที่ซ้อมฟุตบอลนั้นมีหลายคนที่ฝึกเป็นผู้รักษาประตูฟุตบอลไม่ถูกวิธี 

อาจจะท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ จึงสนใจศึกษาเรื่องนี้โดยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อินเตอร์เน็ต 

ห้องสมุด สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าเน้นกระบวนการท างานแบบ PDCA คือ มีการวางแผน การลงมือ

ท า การตรวจสอบข้อมูล และพัฒนาแก้ไขงาน 

 ผลการศึกษาวิธีการฝึกเป็นผู้รักษาประตูฟุตบอลที่ดีนั้น ผู้ฝึกจะต้องมีทักษะ 1) การชกลูกบอลและปัดลูก 2)

ขว้างลูกบอลและกลิ้งลูกบอลออกจากประตู 3)การเตะลูกบอลออกจากประตู 4)การสกัดลูกบอลด้วยการใช้ล าตัว

ขวางทางลูกบอล 5)การรักษาต าแหน่งและการปิดมุม โดยจะต้องเริ่มฝึกจากทักษะที่ง่ายก่อน คือ การยืนจับบอลโดย

ยืนแยกเท้า กางแขนออก เมื่อจับบอลต้องให้มืออยู่หลังบอล การรับบอลระดับ ต้องยืนย่อตัวก้มตัวรับบอลผ่อนเข้าหา

ตัว ในการพุ่งรับบอลให้ผ่อนน้ าหนักตัวโดยล้มตัวลงด้านข้าง การชกบอลนั้นต้องชกด้วยสันหมัด ส่งบอลจากแขนให้

บอลลอยข้ามไปข้างหลัง การปัดบอลให้ใช้ฝ่ามือปัดบอล การขว้างบอลต้อ ก้าวเท้าเหวี่ยงแขนไปด้านหลัง ถ่าย

น้ าหนักตัวจากด้านหลัง ส่งแขนไปและถ่ายน้ าหนักตัวลงด้านข้าง  

 



2103 

การศึกษาแนวทางการรักษาและการด าเนินชีวิตของผู้ท่ีเป็นโรคไบโพล่าร์ 

 

เด็กชายพุทธพจน์ ทองทาบ 

                          เด็กหญิงญาดา ฝ่ายกลาง 

                          เด็กหญิงศศิปรียา บญุโยธา 

                          เด็กหญิงพรรณษมล สืบอาฑะ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

 

     การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลแนวทางการรักษาผู้ที่เป็นโรคไบโพลาร์ 

และเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลการด าเนินชีวิตของผู้ที่เป็นโรคไบโพล่าร์ โดยคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการรวบรวม

ข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อน าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ

รักษาผู้ที่เป็นโรคไบโพลาร์  

      จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการรักษาและการด าเนินชีวิตของผู้ที่เป็น

โรคไบโพล่าร์  พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไบโพล่าที่พบในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในวัยรุ่น  

โดยส่วนมากจะเกิดกับวัยรุ่นที่มปีัจจัยในหลาย ๆ  ด้านยังไม่พร้อม หรืออาจจะถูกกดดัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะที่เกดิ

จากความเครียด การไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรือการถูกกดดันจากสังคม ดังนั้นควรที่จะหมั่นสังเกตความ

เปลี่ยนแปลงของร่างกายและสภาพจิตใจ เพื่อที่จะได้รักษาและหยุดอาการจากโรคไบโพล่าร์นี้ได้ทัน   

การที่สังคมยอมรับในโรคไบโพล่าร์ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก คนในสังคมควรที่จะเปิดใจยอมรับและท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับโรคไบโพล่าร์ใหม่ โรคไบโพล่าร์ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง และสามารถหายจากสภาวะต่าง  ๆ ได้  

เพียงแค่คนในสังคมช่วยกันเยียวยาจิตใจและไม่กระท าจิตใจของผู้ป่วย คณะผู้จัดท าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการรักษาโรคไบโพล่าร์  เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป  
 



2102 

การแนะน าเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ 

 

เด็กชายอนุพงษ์  เครือทอง 

                          เด็กหญิงเปมิกา  แสนมิง่ 

                          เด็กหญิงพิมลดา สุวรรณา 

       เด็กหญิงบงกชกร จันทร์ทรง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 

การศึกษาในครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้อง

โทรศัพท์มือถือ โดยคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อน าข้อมูลมา

สรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะในยุค

สมัยปัจจุบันที่วัยรุน่นิยมถ่ายภาพจากโทรศัพทม์ือถือ เพื่อลงในโซเชียล มีเดียต่าง ๆ   อีกทั้งกล้องโทรศัพท์มอืถือ

ในปัจจุบันพัฒนาเป็นอย่างมากให้คุณภาพของภาพถ่ายใกล้เคียงกับกล้อง DSLR ท าให้การถ่ายด้วยกล้อง

โทรศัพท์มือถือก าลังเป็นที่นิยม เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือจะใกลเ้คียงกับการใช้กล้อง DSLR 

แต่มีข้อจ ากัดเยอะกว่า โทรศัพท์บางยี่ห้อพัฒนาซอฟแวร์เพื่อปรับแต่งภาพถ่ายให้อัตโนมัติหลังถ่ายภาพเสร็จ

ทันที คณะผู้จัดท าจึงสนใจในเทคนิคต่าง ๆ ของการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อเผยแพร่ต่อผู้สนใจ

ต่อไป 

 

 
 



2101 

การแนะน าการใช้พลังงานทดแทนสามารถน ามาใช้ในอนาคต 

 
เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองฤทธ์ิ 

เด็กชายภัครพล  รังกลาง 

เด็กหญิงธัญพร  หิรญัขจรพันธ์   

เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เงาศรี  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

         การศึกษาในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเพื่อศึกษาค้นคว้าพลังงานทดแทนในไทยและ

ต่างประเทศ และศึกษาวิธีการน าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ โดยคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

และคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อน าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบความรู้ และใช้วงจรการท างาน PDCA 

ส าหรับการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ 

         จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พบว่าในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกพยายาม

ศึกษาและค้นหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และมี

ประสิทธิภาพดียิ่งกว่าพลังงานแบบเดิม เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลก 

รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน ดังนั้นพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก จึงเป็นพลังงานที่สามารถน ามาใช้

ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จ ากัด ทั้งยังหาได้จากธรรมชาติ และสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วย

ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน รวมทั้งลดมลพิษอีกด้วย  
       ในอนาคตอันยาวไกล พลังงานทดแทนอาจเป็นปัจจัยหลักในการใช้พลังงานต่าง ๆ  ท าให้ในอนาคตเรา

จะได้เห็นแผงโซ่ลาเซลล์ที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านเพิ่มอีกมากข้ึน  หรือมีการผลิตพลังงานลมได้มาข้ึนด้วยวิธี  

ต่าง ๆ และอาจมีการใช้น้ ามันดีเซลลดลงกลายเป็นพลังงานที่ขับเคลือ่นด้วยไฟฟ้า อนาคตไม่สามารถท านายได้

ตรงตามที่บอกแต่ตอนนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ต่างก็ค้นคว้าหรือวิจัยในการหา

วิธีการต่าง ๆ ที่จะได้พลังงานทดแทนได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งในตอนน้ีก าลังหาพลังงานทดแทนในการติดตั้ง

ที่ไม่บังบรรยากาศ หรือราคาแผงโซ่ลาเซลล์ที่แสนจากมีราคาสูง พวกเราคือหนึ่งในก าลังส าคัญที่หันมาใช้

พลังงานทดแทนได้มากข้ึน  
 



2100 

การแนะน าวิธีการท าลิปสติกโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ 

 

เด็กหญิงพรลภัส   สุวรรณผา 

เด็กหญิงสโรชา   ถ่ินอุบล 

เด็กหญิงณัฐชาพัฐ  ชัยสุวรรณถาวร 

เด็กหญิงกมลทิพย์  อาษานอก 

เด็กหญิงสุภาวดี    นามโส 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 

 

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการท าลิปสติกจากวัสดุจากธรรมชาติ และเนื่องจากลิปติก

เป็นเครื่องส าอางที่ผู้หญิงขาดไม่ได้ แต่ปัจจุบันมีการท าลิปสติกจากสารเคมี และเป็นอันตรายต่อร่างกาย  

คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และคัดเลือกข้อมูลให้เพียงพอ เพื่อน าข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ความรู้ ที่

จะใช้ศึกษาการศึกษาการท าลิปสติกจากวัสดุจากธรรมชาติ 

          จากการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการท าลิปสติกโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ค้นพบว่า โดยปัจจุบันมนุษย์

หลายคนทั่วโลกมักจะทาลิปสติก ลิปสติกมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไป มีทั้งลิปสติกบ ารุงฝปีาก 

ลิปสติกเพื่อความสวยงาม แต่ลิปสติกที่ขายตามท้องตลาดมีทั้งที่ปลอดภัย และที่เป็นอันตรายเนื่องจากใส่

สารเคมีที่ราคาถูกแต่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อีกทั้งลิปสติกที่ปลอดภัยก็มีราคาแพง เราสามารถท าลิปสติกเอง

ได้ด้วยตนเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและความปลอดภัยต่อร่างกาย คณะผู้จัดท าจึงค้นคว้าหาวิธีการท าลิปสตกิ

จากวัสดุจากธรรมชาติ เช่นการน าดอกกุหลาบ อัญชัน ขมิ้น ซึ่งเป็นพืชที่ให้สีมาผสมลงในลิปสติก ซึ่งปลอดภัย

ต่อร่างกาย และน าข้อมูลที่ได้มาเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจต่อไป   

 



2099 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับวัยรุ่นไทยท าไมถึงนิยมเพลงแนว K – POP 

 

เด็กชายก้องเกียรติ บ าเพ็ญ 

                        เด็กหญงิชนิศา บัวประไพพงศ์ 

                        เด็กหญงิญาณกร พกิุลแย้ม 

                        เด็กหญงิอนิศรา เขียวสุย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าวัยรุ่นไทยถึงนิยมฟังเพลงแนว K-pop โดยคณะผู้จัดท า 

ได้ด าเนินการรวบรวมจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างทีก่ าลงัศึกษาในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ ประจ า 

ปีการศึกษา 2561 และคัดเลือกข้อมลูให้เพียงพอ เพื่อน าข้อมูลมาสสรปุเป็นองค์ประกอบความรู้ และศึกษาว่า

วัยรุ่นไทยถึงนิยมฟังเพลงแนว K-pop  

           จากผลงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวัยรุ่นไทยท าไมถึงนิยมแนวเพลง K-pop พบว่าสาเหตุที่ชอบมา

จาก หน้าตาของศิลปิน ความสามารถ ทีส่ะสมมาต้ังแตเ่ป็นเด็กฝึก เสียงร้อง เต้นเป็นทมีเวิร์คบางคนฝกึหลายปี

มาก จากการโปรโมท Trailler MV เพลงน่าสนใจ น่าติดตาม ผลงานออกมาดูดี ทั้งเพลง MV รายการวาไรตี ้

นิสัยของศิลปิบางคนรั่ว ฮา โหด น่ารัก ทะเล้น ต่าง ๆ กันไป เพลง ดนตรี และจุดขาย ที่มันตรงใจคนฟัง 

และแฟนคลบั การโปรโมทของคนเกาหลี การไม่แบ่งค่ายท างานร่วมกัน มี Special stage ของแต่ละค่าย  

ที่เน้นให้ศิลปินวางตัวแบบรักษาระยะห่าง สร้างภาพลกัษณ์ให้ดูจับต้องยาก ภาพลักษณ์นี่เป็นสิง่ทีส่ าคัญมาก

ของนักร้องเกาหลีและด้วยความเข้าถึงยาก ท าให้ศิลปนิดูมีคณุค่าในสายตาแฟนคลับวัยรุ่นไทย  
 



2020 

สมุนไพรดับกลิ่น 

ด.ช.นฤเบศ มหาวัน 

ด.ญ.กมลฤดี ศิริวัฒน์ 

ด.ญ.เจตปรียา วงศ์วัง 

ด.ญ.ปรียาภรณ์ ค ามุงคุล 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “สมุนไพรดับกลิ่น” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “มีสมุนไพรขนิดใดบ้างที่สามารถ
น ามาช่วยดับกลิ่นได้” เนื่องจากการสังเกตจากห้องน้ านักเรียนหญิงในโรงเรียนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และในปัจจุบัน 
เมื่อมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นตามท่ีพักอาศัย ห้องน้ าหรือสถานที่ต่างๆ ผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะหาซื้อน้ ายาดับ
กลิ่น หรือสเปรย์ดับกลิ่นที่ผลิตจากสารเคมีที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ซึ่งถ้าเมื่อใช้สิ่งเหล่านี้ไปนานๆอาจจะท าให้
เกิดผลกระทบต่อร่างกาย และท าให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม อีกท้ังยังมีราคาแพง ด้วยสาเหตุเหล่านี้คณะ
ผู้จัดท าจึงเล็งเห็นวิธีการน าสมุนไพรต่างๆมาใช้ดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ เพราะสมุนไพรเป็นพืชที่หาได้ง่าย บางชนิด
มีกลิ่นหอม ทั้งยังช่วยลดอัตราการใช้สารเคมีและประหยัดค่าใช้จ่าย จึงน าไปสู่การศึกษาหาความรู้เพื่อไปสู่
จุดมุ่งหมายโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการท างานครั้งนี้   

จากการแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่สนใจสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า มีสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถ
น ามาดับกลิ่นตามที่พักอาศัย ห้องน้ าหรือสถานที่ต่างๆได้ และสามารถดับกลิ่นได้ดี ที่คนส่วนใหญ่นิยมน ามาใช้ดับ
กลิ่นมากที่สุดคือ มะกรูด ตะไคร้ ใบเตย เพราะเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายละราคาถูก ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีการน ามาใช้
หรอืน ามาแปรรูปในการใช้ดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แตกต่างกันไป ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือการน ามะกรูดผ่าครึ่งและน าไป
วางไว้ในสถานที่ต่างๆได้เลย จากการทดลองน ามะกรูดผ่าครึ่งซีกและน ามาดับกลิ่นห้องน้ านั้น ผลปรากฏว่ามีกลิ่น
หอมดับกลิ่นได้ดีและอยู่ได้นาน 

สรุปการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “สมุนไพรขนิดใดบ้างที่สามารถน ามา
ช่วยดับกลิ่นได”้ และมีความรู้เรื่องสมุนไพรที่ใช้ดับกลิ่นเพ่ิมมากขึ้น สามารถน าความรู้นี้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ
ได้ 

 

 

 



2021 

ขนมทานเล่น 

ด.ช.ศตวรรษ ขันธศักดิ์    

ด.ช.วีรชาติ เชี่ยวชาญ      

ด.ญ.ธนัญญา พิทักษ์วงเลิศ  

ด.ญ.ธิติมา พูนทรัพย์       

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “ขนมทานเล่น” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “ขนมทานเล่นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร” 
เนื่องจากการสังเกตผู้คนปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมรับประทานขนมทานเล่นหรือขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารยามว่างกัน
มากมาย เป็นอาหารที่รับประทานเพลินๆ ไม่ว่าเราจะท ากิจกรรมใด ทั้งดูหนัง อ่านหนังสือหรือกระทั่งเดินเล่น 
หลายๆคนก็มีอันต้องเดินไปกินไป นอกจากนี้ในปัจจุบันก็ได้มีการผลิตขนมขบเค้ียวออกมาหลากหลายยี่ห้อ 
หลากหลายรสชาติ แถมยังจูงใจด้วยของแถมและโปรโมชั่นมากมาย ท าให้ขนมทานเล่นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันได้ไม่ยาก ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นน า จึงไปสู่การศึกษาหาความรู้เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายโดย
อาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการท างานครั้งนี้   

 จากการแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่สนใจสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ขนมทานเล่นมีหลากหลาย
ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป บางประเภทเมื่อรับประทานแล้วส่งผลดีต่อร่างกาย เช่น 
ผลไม้อบแห้ง ป็อปคอร์นไขมันต่ า ปลาเส้น อัลมอนด์อบกรอบ เพราะอาหารในจ าพวกนี้มีสารอาหารและมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในขณะเดียวกัน ขนมทานเล่นบางประเภทเมื่อรับประทานในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพเช่น อาจเกิดโรคฟันผุ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคต่างๆตามมา ดังนั้นควรรู้จักการเลือก
รับประทาน ขนมทีม่ีประโยชน์ต่อร่างกายและเลี่ยงการรับประทานขนมที่ท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 

สรุปการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ขนมทานเล่นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร” 
และมีความรู้เรื่องขนมทานเล่นเพ่ิมมากข้ึน สามารถน าความรู้นี้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 

 

 

 

 



2022 

การเปรียบเทียบภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยและเกาหลี 

ด.ช.คณาธิป แก้วกุญชร  

ด.ญ.อรกมล หาญพาณิชย์  

ด.ญ.กชกร แซ่โค้ว  

ด.ญ.ณัฐณิชา พงษ์อร่าม  

ด.ญ.อรอุมา เพชรพูล   

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/5 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “การเปรียบเทียบภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยและเกาหลี” จนน าไปสู่
การตั้งค าถามว่า “ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยและเกาหลีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง” เนื่องจากการสังเกต
ว่าในปัจจุบันนี้กระแสของเกาหลีเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น ซีรี่ย์ เพลง เสื้อผ้า หรือ
แม้แต่การด าเนินชีวิต ธุรกิจบันเทิงในประเทศเกาหลีใต้ ที่กลายมาเป็นสินค้าส่งออกไปทั่วโลกในระดับชาติ ท าให้สิ่ง
นี้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของคนไทยในประเทศ จึงท าให้คนไทยนิยมไปเที่ยวประเทศเกาหลีกันมากข้ึนด้วย 
ดังนั้นเราจึงควรที่จะทราบถึงวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี เพ่ือเป็นความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศ
เกาหลีเพิ่มมากขึ้น จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงไปสู่การศึกษาหาความรู้เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายโดยอาศัยวิธี
การศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดและรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่สนใจสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ไทยมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดู
หนาว ฤดูฝน เกาหลีม ี4 ฤด ูคือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ร่วง พยัญชนะไทยมี 44 ตัว พยัญชนะ
เกาหลีมี 24 ตัว ซ่ึงแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกัน เช่น การกินอาหารของคนไทยใช้ช้อนและ
ช้อนส้อม เกาหลีใช้ตะเกียบเหล็กและช้อน ฯ 

สรุปการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยและเกาหลีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง” และมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีเพ่ิมมากข้ึน สามารถน า
ความรู้นี้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 

 

 



 2023 

การสร้างรายได้ในวัยเรียนด้วยสิ่งประดิษฐ์จากศิลปะการปั้น 

ด.ญ.รดาสิริ นามสกุล  

 ด.ญ.ดวงดาว สววิบูลย์  

ด.ญ.ธัญาลักษณ์ ทองพาน  

ด.ญ.นิภาพร โยธี  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/5  

จากประเด็นสนใจเรื่อง “การสร้างรายไดใ้นวัยเรียนด้วยสิ่งประดิษฐ์จากศิลปะการปั้น” จนน าไปสู่การตั้ง
ค าถามว่า “เราสามารถน าสิ่งประดิษฐ์จากศิลปะการปั้นใดมาสร้างรายได้ในวัยเรียนได้บ้าง” เนื่องจากคณะผู้จัดท า
สนใจที่จะหารายได้เสริมในวัยเรียนเพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ประกอบกับคณะผู้จัดท าชอบวิชาศิลปะและสนใจในศิลปะการปั้น ดังนั้นจึงอยากจะสืบค้นหาสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จาก
ศิลปะการปั้นง่ายๆที่เหมาะสมกับวัยเพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาสร้างรายได้ให้กับตนเอง จากประเด็นที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงไปสู่การศึกษาหาความรู้เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุด สอบถามคุณครูและรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่สนใจสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ศิลปะการปั้นมีหมายประเภท   
1.การปั้นแบบลอยตัว เป็นการปั้นที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการปั้นประเภทนี้ เช่น
อนุเสาวรีย์และรูปเคารพต่าง ๆ 2.การปั้นแบบนูนสูง เป็นการปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับและมีส่วนที่นูนสูงขึ้น 
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการปั้นประเภทนี้ เช่น รูปปั้นประดับฝาผนัง 3.การปั้นแบบนูนต่ า เป็นการปั้นที่จะต้องมีแผ่น
หลังรองรับและนูนสูงขึ้นมาจากพ้ืนเพียงเล็กน้อย สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการปั้นประเภทนี้ เช่น เหรียญบาท  เหรียญ
ตรา จากการศึกษาสิ่งประดิษฐ์จากศิลปะการปั้นที่จะน ามาสร้างรายได้ท่ีเหมาะกับวัยเรียนนั้น ควรจะเป็น
สิ่งประดิษฐ์เล็กๆ เช่น ตุ๊กตาตกแต่ง พวงกุญแจ หรือเครื่องประดับต่างๆ เพราะใช้อุปกรณ์ไม่มากและหาอุปกรณ์ได้
ง่าย 

สรุปการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “เราสามารถน าสิ่งประดิษฐ์จากศิลปะ
การปั้นใดมาสร้างรายได้ในวัยเรียนได้บ้าง” และมีความรู้เรื่องศิลปะการปั้นเพ่ิมมากขึ้น สามารถน าความรู้นี้มา
เผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 

 



2024 

แอปพลิเคชนัเพื่อการศึกษา 

ด.ช.หรัณย์ รอดภักดีกุล 

ด.ญ. บุณยานุช ธีระบุตร 

ด.ญ.วิลาวัลย์ ทองมวล 

ด.ญ.อารดา มูลสระคูล 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “แอปพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษาหรือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง” เนื่องจากปัจจุบัน แอปพลิเคชันเพ่ือ
การศึกษา ก าลังมีบทบาทและความส าคัญในการเรียนการสอนนักเรียน อีกท้ังรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้
สื่อสมัยใหม ่(NewMedia) ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนักศึกษา แอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษาสามารถ
ใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ได้มากเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านทาง

โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน หรือแอนดรอยด์ จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงไปสู่การศึกษาหา
ความรู้เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลมาใช้ใน
การท างานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่สนใจสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ในปัจจุบันมีการสร้างแอปพลิเค
ชันที่ใช้ในการศึกษาที่ครอบคลุมทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เช่น แอป “EchoEnglish” เรียนภาษาอังกฤษฟรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น แอป
“ข่าววิทยาศาสตร์” ที่รวบรวมข่าววิทยาศาสตร์ และข่าวหลัก เกี่ยวกับดาราศาสตร์สุขภาพ, ชีววิทยา, เคมี ฯ และ
หัวข้อวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น แอป“แปลงหน่วย” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น แอป“รอบรู ้AEC”เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อาทิ ความ
เป็นมา รายละเอียดประเทศ ภาษาท่ีใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น แอป“ส านวนไทย และสุภาษิตค า
พังเพย”รวบรวมส านวนไทยไว้มากกว่า 160 ค า ทั้งของเก่าดั่งเดิมละของใหม่ที่มีความหมายลึกซ่ึงที่ใช้กันทั่วไป 
เรียกตามหมวดหมู่ มีระบบแจ้งเตือนแบบสุ่มค ามาแสดงให้อ่านทุกวัน เป็นต้น 

สรุปการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “แอปพลิเคชันที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกด้านการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง” และมีความรู้เรื่องแอปพลิเคชันด้านการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน สามารถน า
ความรู้นี้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 



2130 

วิทย์ฯ-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ 

ด.ช.นนธ ิพลทิพย์ 

ด.ญ.อัญญารัตน์ ฉ่ าสนธิ์ 

ด.ญ.ภัคจิรา จิรภาสคูณบุญ 

ด.ญ.มณฑน์พิชา ดวงดารา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “วิทย์ฯ-คณิต หรือ ศิลป์-ค านวณ” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “สายการเรียนวิทย์
ฯ-คณิตและศิลป์-ค านวณคืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร และสายการเรียนไหนดีกว่ากัน” เนื่องจากการศึกษา
ต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อตัวนักเรียนเพราะนั่นจะเป็นตัวก าหนด
อนาคตของเส้นทางอาชีพว่าจะเดินต่อไปในทางใด การศึกษาต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วการเข้า
ศึกษาต่อในสายสามัญคือ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงชั้นที่ 4 เป็น
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาตามหลักสูตรคือ 3 ปี ดังนั้นคณะผู้จัดท าอยากทราบรายละเอียดของสายการเรียนแต่ละสายที่โรงเรียนมี
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงไปสู่การศึกษาหาความรู้เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายโดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

จากการแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่สนใจสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ส าหรับสายวิทย์ฯ-คณิตหรือ
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จะเรียนเน้นวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น พวกวิชาฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา และ ดาราศาสตร์ ส่วนสายศิลป์-ค านวณหรือแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จะเน้นวิชาทาง
คณิตศาสตร์และภาษา เช่น พวกวิชาคณิตศาสตร์ บัญชี และภาษาต่างๆ ส่วนการสรุปว่าสายการเรียนไหนดีกว่ากัน
นั้น ไม่สามารถสรุปได้ว่าสายการเรียนไหนดีกว่ากัน เพราะสายการเรียนทุกสายมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน  

สรุปการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “สายการเรียนวิทย์ฯ-คณิตและศิลป์-
ค านวณคืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร และสายการเรียนไหนดีกว่ากัน” และมีความรู้เรื่องสายการเรียนวิทย์
ฯ-คณิตและศิลป์-ค านวณเพ่ิมมากขึ้น สามารถน าความรู้นี้มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ 

 



                                            25612050 

วิธีการดับกลิ่นทุเรียน 

                                                                               ด.ช.ณัฐพร             -        

                                                                                                  ด.ช.ทัศนพงศ์   แสงหิรัญ     

                                                                                   ด.ช.ภาสวีร ์     มะโนมั่น     

                                                                                                   ด.ญ.อลิสา       สุวรรณฉิม   

                                                                                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 

 

        จากประเด็นสนใจเรื่อง   “วิธกีารดับกลิ่นทุเรียน”  จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า  “ในการดับกลิ่น

ทุเรียนสามารถใช้วิธีใดได้บ้าง”   ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากสังเกตในการใช้ชีวิตประจ าวันทั่วไปก็พบว่าคนไทย

บางกลุ่มนั้นไม่ชอบทุเรียนเพราะว่ากลิ่นอันไม่พึงประสงค์ จึงท าให้เกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ในเรื่อง

การดับกลิ่นทุเรียนเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับคนที่ไม่ชอบทานทุเรียน ซ่ึงวัตถุดิบจากธรรมชาติ ท าให้เกิด

การศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนางานน าไปสู่จุดมุ่งหมายคือการท าผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้น

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างาน

หลังจากนี ้

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่ากากกาแฟ สามารถดับ

กลิ่นทุเรียนได้และใบเตยมีกลิ่นหอมซึ่งอาจจะสามารถท าให้กลิ่นทุเรียนเบาลงได้ ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้มา

พัฒนาเพื่อท าผลิตภัณฑ์ในการดับกลิ่นทุเรียนการใช้วัสดุจากธรรมชาติจึงปลอดภัย และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ในการดับกลิ่นทุเรียนเพื่อ

น าไปใช้ประโยชน์ได้และจะได้ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้อ่ืนอีกต่อไป 

 

 

 



 

25612051 

การติดเกมส์ของวัยรุ่นไทย 

                                                                      ด.ช.กิติศักดิ์    จอมมูล       

                                                                                       ด.ช.ธนายุทธ  วิขัมภจิตร    

                                                                      ด.ช.นิพัทธิ์     กิจวสิา        

                                                                        ด.ญธัญพิชชา กาดัสซา       

                                                                                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
 

 
                จากประเด็นที่สนใจเรื่อง    “ปัญหาการติดเกมส์ของวัยรุ่นไทย”   จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า 
“เราสามารถลดการติดเกมส์ของวัยรุ่นได้หรือไม่”  ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มาจากการสังเกตว่ามีสื่อ
อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมายซึ่งการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตก็มีเด็กจ านวนไม่น้อยที่เข้าไปเพื่อเล่นเกม ร้าน
อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมายท าให้มีจ านวนเด็กติดเกมส์มากขึ้น  กลุ่มของข้าพเจ้าอยากลดจ านวนเด็กติดเกมส์
จึงศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด ท าแบบสอบถามหาจ านวนเด็กติดเกมส์
รวมทั้งน าวงจรคุณภาพอย่าง PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 
                 จากการรวบรวบรวมข้อมูลผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า”  เราสามารถ
หาวิธีลดอาการติดเกมได้”  ซึ่งวิธีลดอาการติดเกมมีด้วยกันมากมายหลายวิธี  มีวิธีการไม่เหมือนกันและมีการ
ใช้เวลาที่มากน้อยแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการลดอาการติดเกม ที่
ได้ผลดีที่สุด และเรายังรู้สาเหตุของการติดเกมหลักๆคือ เพ่ือนสนิท ครอบครัว ชุมชน 

                   สรุปการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามได้ว่า เราสามารถลดอาการติดเกมลง
ได้ และมีความรู้เรื่องวิธีลดอาการติดเกม ที่สามารถน ามาปรับใช้ในกรณีต่างๆ และเรายังเผยแพร่ความรู้นี้ต่อ
สาธารณะด้วย 
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ขาเทียมเพื่อคนยากไร้ 
 

                                                                       ด.ช.เตชินท์       ตัณฑผาติโรจน      

                                                                        ด.ญ.ธิดารัตน์     ตรีทิพย์วาณิชย์     

                                                                     ด.ญ.ไปรยา        ชูกลิ่นอ่อน          

                                                                  ด.ญ.รักษิณา       จิตภักดี             

                                                                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 จากประเด็นที่สนใจเรื่อง  “วิธีการประดิษฐ์ขาเทียมด้วยวัสดุเหลือใช้”  จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า 

“เราสามารถท าขาเทียมโดยใช้กล่องนมได้หรือไม่”   ซ่ึงประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่าคนในสมัยนี้พิการ

ทางการเดินหลายๆ อย่าง ซึ่งขาเทียมในสมัยนี้มีราคาค่อนข้างสูง พวกเราจึงคิดว่า พวกเราจะลดต้นทุน

ค่าใช้จ่ายท าให้ราคาขาเทียมนั้นลดน้อยลง โดยใช้กล่องนมแทนพลาสติกหรือโลหะ (อลูมิเนียม) พวกเราจึง

ศึกษาค้นคว้า จากอินเทอร์เนต และรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ

ท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า “เราสามารถท าขาเทียม

โดยใช้กล่องนมได้” เพราะกล่องนมเมื่อน ามาติดกันและทุบจะมีความแข็งแรงอยู่พอสมควรและสามารถ

น ามาใช้แทนพลาสติกหรือโลหะ(อลูมิเนียม) ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา และทดลองประดิษฐ์ขา

เทียมท่ีใช้กล่องนมแทนพลาสติกหรือโลหะ(อลูมิเนียม) 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งนี้สามารถท าให้ตอบค าถาม   “เราสามารถท าขาเทียมโดยใช้

กล่องนมได้”   และมีความรู้เรื่องวัสดุที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งสามารถทดลองจนเราประดิษฐ์ขาเทียมได้ 

และยังเผยแพร่ความรู้นี้สู่สาธารณะ 
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แนวทางการแก้ไขระเบียบวินัยภายในโรงเรียน 

                                                                              ด.ญ. พรมหมพร   ทิติยานนท์      
                                                                         ด.ญ. ฉันทกา  ไม้สุวรรณ            

                                                       ด.ญ. มาริสา    อุง                    

                                                                             ด.ญ. อติมารัตน์  จันทธัมโม         

                                                                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 

                          จากประเด็นสนใจเรื่อง    “แนวทางการแก้ไขปัญหาระเบียบวินัยภายในโรงเรียน” 
จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า จะมีวิธีการใดบ้างที่สามารถแกไขปัญหาระเบียบวินัยภายในโรงเรียนได้ ซึ่ง

ประเด็นที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่านักเรียนหญิงบางคนไม่ผูกโบว์มาโรงเรียน  และมีการใส่กระโปรง

ที่สั้น นักเรียนชายที่กางเกงสั้นและผมยาว อีกท้ังการเข้าแถวหน้าเสาธงจะมีนักเรียนที่มาเข้าแถวสาย

เป็นจ านวนมาก 

           ท าให้เกิดการศึกษาความรู้เพื่อส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้น ม.1 - 6  โดยสุ่มจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่มาสาย และแต่งกายไม่ถูกระเบียบเป็นประจ า และน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ

ท างานในครั้งนี้ ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ 

และน าไปเป็นข้อแนะน าให้แก่นักเรียนเพื่อใช้แก้ปัญหาให้กับตนเอง 

           โดยน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้สามารถตอบ

ค าถาม  “แนวทางการแก้ไขปัญหาระเบียบวินัยภายในโรงเรียน”  และท าให้รู้ว่านักเรียนภายใน

โรงเรียนมีความเห็นอย่างไร เพ่ือสามารถน าไปแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

 

 

 

 

 



25612054 

กีตาร์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ 

                                                       ด.ช. ญาณวุฒิ   แย้มสรวล       
                                                            ด.ช. นรากร     ภาณุทัชสินทร   

                                                 ด.ช. วรวิทย์    น้ าก่ า              
                                                       ด.ญ.พรวภิา    รัตนะไชโย        

                                                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 

            จากประเด็นที่กลุ่มของข้าพเจ้าสนใจเรื่อง     “กีต้าร์ไฟฟ้าเคลื่อนที่”   จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า    

“ท าอย่างไรถึงจะสามารถเล่นกีต้าร์ไฟฟ้าได้ในทุกๆสถานที่”  ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากความต้องการของ

ข้าพเจ้าว่า ถ้าต้องการเล่นกีต้าร์ไฟฟ้าที่สามารถย้ายได้โดยไม่ค านึงถึงว่าต้องใช้ปลั๊กไฟหรือไม่   ซึ่งการค้นหา

เนื้อหาก็สามารถท าได้หลายวิธีการ เช่น การสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือใน

ห้องสมุด รวมทั้งยังต้องน าวงจรคุณภาพ PDCA มาร่วมด้วยเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 

              จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปผลได้ว่า การที่ข้าพเจ้าจะสามารถ

เล่นกีต้าร์ไฟฟ้าได้ทุก ๆ ที่ ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องสร้างเครื่องปั่นไฟ   เพ่ือสะดวกในการใช้กีต้าร์ไฟฟ้า แต่ถ้า

ประดิษฐ์ตามขนาดปกติท่ีที่อยู่ในท้องตลาด จะมีขนาดใหญ่มากเกินไป   กลุ่มของข้าพเจ้าจึงตัดสินใจสร้าง

เครื่องผลิตไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ)ขนาดย่อม เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและพกพา     

               สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้กลุ่มของข้าพเจ้าสามารถตอบค าถามได้ว่า        

“ท าอย่างไรถึงสามารถเล่นกีต้าร์ไฟฟ้าได้ทุกๆที่”   ท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้เรื่องกีต้าร์ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน และ

สามารถสร้างเครื่องปั่นไฟเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก้ผู้ที่สนใจ  

 

 

 

 

 

 



25612055 

พลาสติกที่ย่อยสลายได้เร็ว  

                                                               ด.ช. พฤษชาติ  ฤกษ์เจ็ดณี     

                                                                  ด.ช. ภควัต   สุวรรณปะเถาว์   

                                                                                 ด.ญ. กมลลักษณ์  ทิมสา         

                                                                                 ด.ญ. ทิณดา    สุขสาขา         

                                                                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11  

 

   จากประเด็นสนใจเรื่อง “พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เร็ว”  จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า   “ท าอย่างไร- 

พลาสติกจึงย่อยสลายได้เร็ว”   ซึ่งประเด็นการสนใจนี้มาจากการสังเกตว่าปัจจุบันโลกมีขยะพลาสติกเพ่ิมมาก

ขึ้น ในทุกๆวันจึงเกิดความสนใจจะแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การหาวิธีที่ท าให้พลาสติกย่อยสลายได้เร็ว   

ซึ่งพลาสติกชนิดที่ย่อยสลายได้เร็วได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (PLA) ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนางาน 

ไปสู่จุดมุ่งหมายคือ การลดมลภาวะโลกร้อน โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวม 

ข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างานครั้งนี้  

  จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า พลาสติกชีวภาพ (PLA) 

สามารถย่อยสลายได้เร็วมากเพราะพลาสติกชีวภาพ (PLA)เป็นพลาสติกที่ถูกออกแบบมาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะจึงท าให้สมบัติต่างๆของพลาสติก

ลดลงภายในช่วงเวลาหนึ่ง โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีดังกล่าว และ เกิดจากการท างานของ

จุลินทรีย์ ในธรรมชาติเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาท าผลิตภัณฑ์ให้ลดภาวะโลกร้อน คือ 

พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เร็ว ทนทาน แข็งแรง และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ท าอย่างไรพลาสติกถึงย่อยสลาย-

ได้เร็ว” และ มีความรู้เรื่องพลาสติก สามารถสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ือใช้ประโยชน์ได้และเผยแพร่ความรู้-

และ บริการแก่ผู้สนใจ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2035 

สเปรย์ก ำจัดมด 

ด.ช.นันทภัทร วงค์จินดา 

ด.ช.ปณพันธ์ กันยาลัง 

ด.ช.อาชวิน วงศ์รัตน ์

ด.ญ.เพชรไพลิน เพชรสุทธาวาส 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 

 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “สเปรย์ก าจัดมด” จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “มีสิ่งใดบ้างที่สามารถน ามาก าจัด             

มดได้” โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด และจากการ

สอบถามจากผู้มีความรู้ เราสามารถสรุปได้ว่า น้ าส้มสายชูสามารถก าจัดมดได้ เพราะน้ าส้มสายชูมีกลิ่นแรง มีฤทธิ์

ที่ให้ความรู้สึกร้อน หากมดได้กลิ่นหรือเดินมาโดนอาจจะท าให้มดรู้สึก เเสบร้อนไปด้วย จึงไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น 

ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อท าเป็นสเปรย์เพ่ือก าจัดมด ที่สามารถใช้ง่าย สะดวก และประหยัด     

โดยวิธีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอ่ืน และต้องไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมด้วย 



 2034 

การกลายพันธุ์ของต้นกระบองเพชร 

ด.ญ.ณัฐธิดา เบญจกุล  

ด.ญ.ณัฐวดี ปิติเลิศ  

ด.ญ.ทิพย์มณฑา บรรยงกะเสนา  

ด.ญ.ปิยวรรณ รวยรื่น 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 

 จากประเด็นเรื่อง “การกลายพันธุ์ของต้นกระบองเพชร” น าไปสู่การตั้งค าถามทีว่่า “ต้นกระบองเพชร

จะมีการกลายพันธุ์อย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน” ซึ่งประเดน็ที่สนใจนี้มาจากการสังเกตว่าปัจจุบัน

ในประเทศไทยมีต้นกระบองเพชรที่หลากหลายพันธุ์และหลากหลายลักษณะที่แตกต่างกันไป เนื่องด้วยการตัด

ต่อพันธุกรรมและเซลล์บางชนิด จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้านการกลายพันธุ์ของกระบองเพชร

เพ่ือน าไปสู่การน าเสนอในรูปแบบรายงาน โดนอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและจาก

ห้องสมุด จะได้น าหลักวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในงานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบความรู้ว่าต้นกระบองเพชร

จะไม่มีการกลายพันธุ์ในรูปแบบธรรมชาติหรือในรูปแบบที่มันสามารถท าได้เอง เพราะเมื่อมันเกิดกลายพันธุ์

เซลล์ภูมิคุ้มกันของมันจะอ่อนแอลง และเปิดช่องทางที่จะท าให้ไวรัส เชื้อรา โรคต่างๆเข้าสู้ต้นกระบองเพชร  

จึงท าให้ต้นกระบองเพชรทุกต้นตายลงก่อนที่จะเกิดกลายพันธุ์อย่างเห็นได้ชัด 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้สามารถตอบค าถาม “ต้นกระบองเพชรจะมีการกลายพันธุ์

อย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน” ได้ว่า ต้นกระบองเพชรที่ได้รับแสงแดดตามปกติจะแข็งแรงคงอยู่ใน

สภาพรูปแบบพันธุ์ของมันและเปรียบเทียบกับต้นกระบองเพชรอีกต้นหนึ่ง ที่ถูกเคลื่อนย้ายไว้ที่อ่ืน โดยไม่ได้รับ

แสงและเป็นที่อับชื้น สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้ต้นกระบองเพชรเกิดเชื้อราและตายลงในที่สุด  



 2033 

เพราะเหตุใดคนเราจึงต้องออมเงิน 

ด.ช.วรฤทธิ์     สวุรรภานุ 

ด.ญ.กวินนา    ธชิากรณ์ 

ด.ญ.เกวลิน       ธรรมกุล 

ด.ญ.ชนาพร     ชว่ยทอง 

ด.ญ.อารยา          ขันใจ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8  

 

 จากประเด็นที่สนใจเรื่อง เพราะเหตุใดคนเราจึงต้องออมเงิน จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า “มีปัจจัยใดบ้างที่

ท าให้เราออมเงิน” ซึ่งประเด็นที่เราสนใจเกิดจากเงินนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและจากการที่ได้สังเกตเพ่ือนที่อยู่รอบตัว 

พบว่า เพื่อนมีการออมเงินกันทุกคน และจุดประสงค์ของการออมเงินนั้นมีหลากหลาย จึงอยากทราบว่าเพ่ือนมี

จุดประสงค์การออมเงินเป็นอย่างไร การเสนอผลงานในครั้งนี้ได้อาศัยวิธีการหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 

จากการค้นคว้าในห้องสมุด และจากการท าแบบสอบถาม สามารถน าความรู้จากการค้นคว้ามาใช้ในการด าเนินงาน 

 การศึกษาเรื่อง เพราะเหตุใดคนเราจึงต้องออมเงิน โดยจุดประสงค์ของเรื่องนี้เพ่ือตระหนักถึงคุณค่าของ

เงินและศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นตัวอย่างให้คนที่ก าลังศึกษาเรื่องการออมเงินในภาค

เรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 สรุปการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้ทราบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีปัจจัย

ในการออมเงินในด้านต่างๆ ดังนี้   1. ออมเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษา 

                                          2. ออมเงินเพ่ือซื้อสิ่งของที่จ าเป็น 

                                          3. ออมเงินเพ่ือแบ่งเบาภาระครอบครัว 

                                          4. ออมเงินเพ่ือใช้ในอนาคต 

                                          5. ออมเงินเพ่ือใช้จ่ายทั่วไป 

                                          6. อื่นๆ 



 2032 

เพราะเหตุใดเพื่อนๆในห้องถึงติดโทรศัพท์ 

                                                                       ด.ช.พงศ์อนณ    ระสอน 

                                                                                                  ด.ญ.นภัสสร         สมเผ่า   

                                                                                                  ด.ญ.ศริประภา    ทวีกันย์    

                                                                                                     ด.ญ.สุนิสา          ค านา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

 

จากประเด็นที่สนใจเรื่อง การติดโทรศัพท์ของเพื่อนๆในห้อง จนน าไปสู่การตั้งค าถาม “เพราะเหตุใด

เพ่ือนๆในห้องถึงติดโทรศัพท์” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้เกิดจากการสังเกตเห็น เพ่ือนในห้องเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน 

หรือ ในเวลาที่ท ากิจกรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลา พบว่าเพ่ือนในห้องติดโทรศัพท์มากเกินไป จึงเกิดความคิดท่ีจะหา

สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหา  การเสนอผลงานในครั้งนี้อาศัยวิธีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต จากการ

ค้นคว้าในห้องสมุด และหนังสือเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของวัยรุ่น การสร้างแบบสอบถาม และน าความรู้

จากการค้นคว้ามาแก้ไขปัญหาในงาน 

การศึกษาเรื่อง เพราะเหตุใดเพ่ือนๆในห้องถึงติดโทรศัพท์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ

ใช้โทรศัพท์มือถือของเพ่ือนภายในห้อง 

สรุปการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้ทราบสาเหตุการติดโทรศัพท์ของเพื่อนๆในห้องว่า

มีการติดโทรศัพท์ด้านบันเทิงมากที่สุด 



 2031 

ความเร็วระหว่างชายและหญิงใครว่ิงเร็วกว่ากัน 

ด.ช.ชชันันท์ สุขยิ่ง   

ด.ช.วรภพ ประจันตะเสน  

ด.ช.วิศิษฐ์ เอ่ียมวิกิต  

ด.ช.เอกรินทร์ นีระมนต์  

ด.ญ.กชพรรณ บุญสม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

 

 จากประเด็นเรื่อง “ความเร็วระหว่างชายและหญิงใครวิ่งเร็วกว่ากัน” จนน าไปสู่การตั้งค าถาม “ความเร็ว

ระหว่างชายกับหญิงต่างกันกี่วินาที” โดยทั่วไปหลายคนอาจจะมองว่า ผู้ชายและผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันใน

หลายๆเรื่อง แม้แต่เรื่องกีฬาจึงท าให้เกิดความคิดที่จะศึกษาเรื่องนี้ โดยการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

และรวบรวมข้อมูลจากการทดลองจริง เพื่อมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

  จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า “ความเร็วระหว่างชายกับ

หญิงต่างกันกี่วืนาที” ซึ่งวัดจากส่วนสูงของผู้ที่ท าการทดลอง 

  สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม “ความเร็วระหว่างผู้ชายและผู้หญิง

ใครเร็วกว่ากัน” ว่าผู้หญิงวิ่งเร็วกว่าผู้ชายอยู่ประมาณ 3 วินาที 



 2030 

การประดิษฐ์เครื่องกรองน ้าเสีย  

ด.ช.พิสุทธิ์ศักดิ์ ศริริพันธ์ 

ด.ญ.โกลัญญา จันทรอาภา 

ด.ญ.ซนิตรา เรืองเพ็ง 

ด.ญ.ปนัดดา ทองแก้ว 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

 

 จากประเด็นที่สนใจเรื่อง “การประดิษฐ์เครื่องกรองน้้าเสีย” จนน้้าไปสู่การตั้งค้าถาม “ถ้าเราอยากน้า

น้้าเน่าเสียกลับมาใช้ใหม่เราควรท้าอย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้เกิดจากการสังเกตเห็นสภาพแม่น้้าล้าคลอง  

พบว่า  ปัจจุบันน้้าในแม่น้้าล้าคลองมีขยะและมีสิ่งปฏิกูล จึงเกิดความคิดท่ีจะน้าน้้าที่เน่าเสียกลับมาใช้ใหม่ได้

อีกครั้งโดยการประดิษฐ์เครื่องกรองน้้าเสีย เพ่ือสามารถน้าไปประยุกต์ในการบ้าบัดน้้าสกปรกกลับมาเป็นน้้า

สะอาดเพ่ือใช้ในชีวิตประจ้าวัน การเสนอผลงานในครั้งนี้อาศัยวิธีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 

จากการค้นคว้าในห้องสมุด และหนังสือเกี่ยวกับมลพิษทางน้้า  และน้้าความรู้จากการค้นความใช้ในการท้างาน               

 การศึกษาเรื่องเครื่องกรองน้้าจากวัสดุธรรมชาติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัว 2.เพ่ือลดสารเคมีในน้้า 3.เพ่ือประหยัดเวลาในการรอน้้าที่ใช้อุปโภคและบริโภค เป็นตัวอย่างให้คนที่

ก้าลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งได้เลือกการประดิษฐ์เครื่องกรองน้้าเสียแบบมีความพอเพียงและความพึงพอใจในการใช้ เครื่องกรองน้้าเสีย

ที่ท้าจากวัสดุธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า เครื่องกรองน้้าวัสดุธรรมชาติ มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้ อยู่ในระดับ

ปานกลาง 

             สรุปการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ครั้งนี้ท้าให้สามารถตอบค้าถามได้ว่า “ถ้าเราอยากน้าน้้าเน่าเสีย

กลับมาใช้ใหม่เราควรท้าอย่างไร” ท้าให้ผู้ศึกษามีความคิดท่ีจะประดิษฐ์เครื่องกรองน้้าเสียเพ่ือบ้าบัดน้้าเสีย

และสามารถน้าความรู้ในเรื่องการประดิษฐ์เครื่องกรองน้้าเสียไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาในครั้งต่อไป  

 



ท ำไมคนถึงกลำยเป็นเพศที ่3 

ด.ช.ณอาจหาญ มั่นอาจหาญ 

ด.ช.เนติพจน์ เกื้อหนู 

ด.ช.พิพัฒน์ กิตติธนากร 

ด.ญ.โชติกนาถ ธีระวัฒน์ 

ด.ญ.อลิชา ช านิ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

 จากประเด็นการสนใจเรื่องเพศที่ 3 ที่มีเพ่ิมมากขึ้นทุกวันในปัจจุบันจนน าไปสู่การตั้งค าถาม “ท าไม
คนเราจึงกลายเป็นเพศที่ 3”  ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมาจากการสังเกตว่าในสังคมไทยทุกวันนี้มีเพศที่  3  เพ่ิม
มากขึ้นทุกวันและเริ่มมีการยอมรับเพศที่ 3  ในสังคมมากขึ้นจึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ว่าเพศที่ 3  
มีความเป็นมาอย่างไร  ปัจจัยใดที่ท าให้เราเป็นเพศที่ 3  การใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมของเพศที่ 3  กับ
เพศสภาพปกติ  โดยการศึกษาค้นคว้าสืบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  และสอบถามรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่
เป็นเพศที ่3  เพ่ือน ามาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้จากกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่อง
เพศท่ี 3  ท าให้เข้าใจในตัวตนของบุคคลที่เป็นเพศท่ี 3  เพ่ิมมากข้ึน 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามความหมายของเพศที่  3  ปัจจัยที่
ท าให้เกิดเพศท่ี 3  การยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคมในปัจจุบันมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ของ
เพศท่ี 3  มากขึ้นและยังน าความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ได้โดยการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อ่านทุกท่านอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

25612036 



กำรศึกษำกำรเรียนท ำให้คนเก่งข้ึนไหม 

ด.ช.ณัฐวุฒิ      ศิริมาศ 

ด.ช.อัครวัฒน์   ใจวารี 

ด.ญ.ชลลดา     รอดอุตม์ 

ด.ญ.ภคนันท์    ปังกริมา 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “การเรียนท าให้คนเก่งขึ้นไหม” จนน าไปสู่ค าถามเกี่ยวกับ “การเรียนที่

โรงเรียนหรือในห้องเรียน” ซึ่งประเด็นนี้เกิดจากความสนใจว่าการมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างไร 

และสามารถท าให้คนเราค้นพบตนเองได้รึเปล่า คนที่เรียนหนังสือเก่งๆ จะมีโอกาสได้ท างานที่ดีหรือไม่ การ

เรียนท าให้คนเราเรียนเก่งกว่าเดิมรึไม่ 

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าการ เรียนท าให้คนเรียน

เก่งจริง และการได้น าความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าไปประกอบอาชีพ 

สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้สามารถตอบค าถาม เรื่องการท าให้คนเรียนเก่งได้จริงรึไม่ 

การเรียนท าให้มีงานได้จริงรึไม่ การเรียนจึงท าให้รู้ตัวตนของตนเองว่าชอบอะไร และจะได้น าไปประกอบอาชีพ

ได้ถูก 
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เหำ 

ด.ช. นันทกานต์ จันทร์ซ้าย                               

ด.ญ.กัญญาณัฐ ฑิตสุวรรณ 

ด.ญ.ชื่นกมล นามรักษ์ 

                                                                          ด.ญ.วรรณษา อยู่เย็น  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/3 

               การวิจัยเรื่อง เหา มีวัตถุประสงค์คือ ให้ผู้อ่านน าไปแก้ไขปัญหาเรื่องเหา และรักษาให้หายจากการ
เป็นเหา และท าให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องเหาแก้ไขได้ถูกวิธี 

                เหา คือ ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดในหลายวงศ์ ตัวแบน หัวแคบกว่าอก และยื่นไปข้างหน้า
เห็นได้ชัด หนวดสั้นมี ๕ ปล้อง ตาขนาดเล็กมาก ปากแบบแทงดูด ไม่มีปีก ขามีหนามส าหรับยึดกับผม หรือขน 
อาศัยอยู่ตามบริเวณท่ีมีขน หรือผม ดูดเลือดคน และสัตว์ ชนิดที่อยู่บนศีรษะของคน 

                 ในการค้นคว้าครั้งนี้คณะผู้จัดท าได้รับความรู้ของเรื่อง เหา และได้มองมุมมองของคนหลายๆ คน
ที่คิดในเรื่องเหา  เมื่อได้ศึกษาเรื่องเหาจึงน ามาเผยแพร่สิ่งที่ได้ค้นคว้าไปสู่สาธารณชน 
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คนเรียนกวดวิชำเก่งกว่ำคนที่ไม่เรียนหรือ? 

                                           

                                           เด็กชายเกล้า  ปักษีกุล 

                                              เด็กชายณภัทร  สิริภาสกรเดช 

                                             เด็กชายเทพทัต  เขื่อนสุวงค ์

                                             เด็กหญิงบุษกร  พิมพกรรณ ์

                                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/5 

ด้วยสภาพสังคมท่ีแก่งแย่งแข่งขันกันในปัจจุบัน คือตัวแปรส าคัญท่ีท าให้มโนคติของคนในสังคมเปลี่ยน
ไปสู่การเรียนรู้ที่ท าให้ตัวเองอยู่เหนือกว่า เก่งกว่า เพ่ือเข้าถึงโอกาสที่ดีกว่า ทั้งในสถาบันการศึ กษา หรือ
สถานที่ท างานในอนาคตหลังจบการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่เด็กไทยกว่าค่อนประเทศให้ความส าคัญ รวมทั้งการ
ปลูกฝัง การคาดหวัง ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่พยายามหาทางเลือก ในการเปิดโอกาสส าคัญให้บุตรหลานมาก
ขึ้น จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ “ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา” ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และ
ในจังหวัดใหญ่ตามภาคต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา ภูเก็ต อุบลราชธานี ชลบุรี ฯลฯ ที่
ผู้ปกครองเชื่อว่าเป็นแหล่งรวมความก้าวหน้าในทุกด้าน ไว้มากมายเหลือเกินที่ส าคัญติวเตอร์ทุกวันนี้ไม่ได้สอน
ต่อยอดการเรียนหรือเก็งข้อสอบ แต่จะวิเคราะห์ให้เห็นทุกมุมและสอนให้เห็นว่า โจทย์พ้ืนฐานที่ได้รับมานั้น 
น ามาใช้อย่างไร น าข้อสอบมาให้ดูว่าใช้เทคนิคในการตอบอย่างไร เด็กจึงเกิดความเข้าใจและมีเวลา เพราะไม่
ต้องเรียนพิเศษทุกวิชา แต่จะเลือกเรียนเฉพาะวิชาหลัก ๆ 

โรงเรียนกวดวิชา หมายถึงโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือกวดขันให้นักเรียนประสบเป้าหมายที่ได้
ตั้งไว้ ซึ่งเป้าหมายสามัญที่สุดคือเพ่ือผ่านการสอบเข้าไฮสกูลหรือมหาวิทยาลัยเป็นต้น ค าว่า "กวด
วิชา" หมายถึงเรียนอย่างหนักหรือเรียนเนื้อหาจ านวนมากภายในระยะเวลาสั้น ๆ 

ในการค้นคว้าครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้และความเข้าใจแล้ว คณะผู้จัดท ายังได้ทราบถึงแง่คิดใน
การเรียนในยุคปัจจุบันทั้งบุคคลที่เรียนกวดวิชาและไม่เรียนกวดวิชา คณะผู้จัดท าจึงต้องการเผยแพร่สิ่งที่ได้
ค้นคว้าไปสู่สาธารณชน เพราะ การค้นคว้าในครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้อ่านและได้ศึกษา จึงเกิดเป็นการ
สรุปการค้นคว้าขึ้นมาเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษานั่นเอง 
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กำรศึกษำกำรตัดผมทรงนักเรียน 

 

เด็กชาย ธันวา  เหยียดรัมย์   

เด็กชาย พงษ์เทพ  รุ่งเรือง 

เด็กชาย ยศพัฒน์  เอื้อเกิดอารีย์ 

เด็กหญิง จุทาวรรณ  จันทร์เปีย 

เด็กหญิง บุศรินทร์  อินทร์ฉาย 

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/6 

จากประเด็นสนใจเรื่อง “การตัดผมทรงนักเรียน” ซึ่งประเด็นน่าสนใจนี้มาจากการสังเกตทรงผมของ
นักเรียนทั้งชายและหญิงของแต่ละโรงเรียนว่ามีความแตกต่างไปจากสมัยก่อนอย่างไร จึงเกิดความสนใจที่จะ
แสวงหาความรู้ว่าทรงผมทรงนักเรียนมีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งแต่ละโรงเรียนก็มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่
เหมือนกันน ามาซึ่งการจัดท ารายงานเล่มนี้โดยการศึกษาค้นคว้าสืบหาข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ต และรวบรวม
ข้อมูลจากห้องสมุด เพ่ือมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปความว่า การตัดผมทรงนักเรียนเป็น
กฎระเบียบอย่างหนึ่งของโรงเรียนที่ควรปฏิบัติตาม 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม การตัดผมทรงนักเรียน 
กฎระเบียบของโรงเรียน วิธีการตัดผมและยังน าความรู้นี้มาใช้ประโยชน์โดยการ เผยแพร่ให้ผู้อ่านทุกท่านอีก
ด้วย 
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25612011 

เทคนิคการวาดภาพจากจินตนาการ 

              ด.ช.ศุภณัฐ      ขนะชัย    เลขที่ 16 

              ด.ญ.ปาณิสรา   วรีะพล    เลขที ่39 

              ด.ญ.วริศรา     เพชรใส  เลขที่ 45 

              ด.ญ. เพชรภัสสร จันทร์วิทยกุล เลขที่48 

                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

 

ในปัจจุบันนี้ผู้คนเริ่มให้ความสนใจในศิลปะการวาดภาพเป็นจ านวนมากเนื่องจากการวาดภาพจะท าให้

ผู้สร้างสรรค์งานมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการ รู้จักชื่นชมในความงามคุณค่าในผลงาน ซึ่งย่อมจะมีผล          

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมทางศิลปะ เช่น การวาดภาพจะช่วยให้เกิดความพัฒนา

ทางด้านความคิด ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์และด้านสังคม น าไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมสงเสริมให้ผู้สร้างสรรค์

ผลงานมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวาดภาพนั้นนอกจากจะต้องวาดภาพให้สื่อความหมายและเรื่องราวนั้น            

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องก าหนดจุดประสงค์และเรื่องราวของภาพรู้จักวางแผนและออกแบบตามขั้นตอนการวาด

ภาพมีเทคนิคและรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความเหมาะสมของการวาดภาพของบุคคลนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25612012 

เทคนิคการเขียนนิยายให้มีความน่าสนใจ 

ด.ญ.ชุตินันท์   อินทร์แก้ว        เลขท่ี 30 

                                                                  ด.ญ.ญาดา     รังสรรค์ทรัพย์    เลขที่ 32 

                                                                  ด.ญ.นภัสสร    สิงห์สาย          เลขที่ 36 

                                                                 ด.ญ.วีรภัทรา    ทองผา           เลขที่ 46 

                                                                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

     

จากประเด็นสนใจเรื่อง เทคนิคการเขียนนิยายให้น่าสนใจ จนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า เทคนิคการเขียน

นิยายให้น่าสนใจอย่างไร   ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจนี้มาจากการสังเกตว่าในปัจจุบันมีผู้เขียนนิยายมากมายเพ่ือหา

รายได้   เพ่ือประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง   จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเขียน

นิยาย  ซึ่งเพ่ือไปเป็นแนวทางของผู้ที่สนใจในการเขียนนิยาย เช่น การเขียนนิยายเพ่ือหารายได้เสริม การเขียน

นิยายเพ่ือสร้างอาชีพหลัก จึงท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายคือ การมีเทคนิคในการ

เขียนนิยาย โดยการสืบหาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูล รวมทั้งน ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการ

การท างานครั้งนี ้

จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ ว่าเทคนิคการเขียนนิยายนั้นมี

หลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น การหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบๆตัวของเรา สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสิ่งที่

มนุษย์สร้างขึ้น เราสามรถน าสิ่งเหล่านั้นมาท าเป็นนิยายของเราได้ และชื่อเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะชื่อเรื่อง

จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านสังเกตเห็น และถ้าไม่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านก็จะไม่มีผู้อ่านนิยาย ดังนั้น   การตั้งชื่อเรื่อง

นั้นเป็นส่วนที่ส าคัญ การเขียนนิยายนั้นเป็นการท าให้ผู้อ่านมีความสุขได้ เพราะการที่ผู้เขียนท าให้ผู้อ่านมีความรู้สึก

เหมือนกับได้แสดงเป็นตัวละครนั้นหรือได้ท าเหมือนที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ ถือว่าผู้เขียนประสบความส าเร็จในการ

เขียน เพราะถ้าผู้เขียนเขียนแล้วไม่สามารถท าให้ผู้อ่านเข้าถึงบทบาทของตัวละครนั้นจริงไม่ได้ก็ถือว่าผู้เขียนยัง

เขียนได้ไม่ดีพอ การแต่งนิยายสามารถสร้างรายได้เพ่ิมเติมให้เราได้และสามารถเป็นอาชีพหลักของเราได้ ถ้าเรามี

เทคนิคหรือการเขียนนิยายที่ไม่เหมือนใคร และมีความคิดสร้างสรรค์หรือจิตนาการก็อาจท าให้คนสนใจนิยายของ

เราได้เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 



25612013 

การสร้างเกมส์เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 

ด.ช.ณัชพล บุญเกิด         เลขที ่5 

                             ด.ช.ปิติพงษ์   กระดุมพล      เลขที ่11 

        ด.ช.ภาวิต         คุณติลกนฤพร  เลขที่ 13 

                                        ด.ช.ศรัณย์        นามุนา          เลขที ่17 

             ด.ช.เสฏฐวุฒ ิ     เพชรรัมย์       เลขที ่20 

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  

          

ในปัจจุบันวัยรุ่นส่วนใหญ่มีความต้องการมากในการอยากมีสิ่งของที่ทันสมัยแต่ไม่อยากจะรบกวน

ครอบครัวของตนเอง  จึงเกิดอาชีพมากมายเพ่ือให้วัยรุ่นได้มีอาชีพเสริมซึ่งเกมเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจ

และท ารายได้สูงซึ่งเกมนี่เป็นสิ่งที่นิยมอยางมากในทุกเพศทุกวัยจึงง่ายต่อการหากลุ่มเป้าหมายได้งายและยังเป็น

อาชีพที่สร้างร้ายได้สูงพร้อมกับผนต้อบแทนที่มหาศาลอีกด้วย โลกในยุคปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่า เกม เป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตในทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเกมเป็นสิ่งที่หาเล่นได้ไม่ยากจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่เราจะต้องเลือกสรรเล่น

เกมที่ดีและท าให้ผู้สร้างมีรายได้ ผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะสร้างเกมที่สนุกมีประโยชน์และสร้างรายได้

ให้กับผู้จัดท าได้ในขณะเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25612014 

ค าภาษาไทยที่ใช้ผิด 

 

    ด.ญ.กรวรรณ   ทรัพย์พยุง  เลขที่ 25 

                     ด.ญ.ณัฐธิดา     เพ็งใย      เลขที่ 32 

                                                                         ด.ญ.นันท์นภัส  เทียวทาง   เลขที่ 37 

                                                                         ด.ญ.ศศิกานต์   เต้มีย์        เลขที่ 45 

                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

 

คนส่วนมากสับสนค าภาษาไทยที่มีหลากหลายแบบทั้งเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันหรือการันต์ที่มี

มากไม่ว่าจะ ตร์ ต์ ย์ ฯลฯ ส่วนมากจะจ าไม่ได้ว่าค านี้ค านู้นใช้การันต์ตัวไหน ภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากทั้งการ

เขียนอ่านและพูด บางคนอาจจะสับสนและเขียนค าภาษาไทยบางค าไม่ถูกต้องเลยท าให้ความหมายของค าผิดเพ้ียน

ไป ไม่ได้ใจความนอกจากการพูดแล้วการเขียนก็เช่นกัน ปัจจุบันผู้คนเขียนค าในภาษาไทยผิดไม่ว่า จะเป็นทั้งตัว

สะกดตัวการันต์และค าที่เขียนเหมือนกันหรือสระกดเหมือนกันแต่ความหมายและการใช้นั้นไม่เหมือนกันท าให้คน

ส่วนใหญ่สับสนหรืออาจจะเขียนผิดได้ จึงท าให้บางครั้งสื่อสานไม่ตรงต่อความต้องการของเราสังคมในปัจจุบันนี้    

มีการใช้ค าภาษาไทยในทางที่ผิดเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงค าภาษาไทยค าเดิมเป็นค าใหม่ที่เข้าใจได้

มากขึ้นและเขียนง่ายมากกว่าค าเดิมท าให้บางคนอาจจะสับสนและเขียนค าบางค าในภาษาไทยไม่ถูกต้องท าให้

ความหมายของค าไม่ได้ใจความ นอกจากการพูดแล้วการเขียนก็เช่นกัน ปัจจุบันผู้คนเขียนค าในภาษาไทยผิดไม่ว่า

จะเป็นทั้งตัวสะกดตัวการันต์ละค าที่เขียนเหมือนกันหรือสะกดเหมือนแต่ความหมายและการใช้มันไม่เหมือนกันท า

ให้คนส่วนใหญ่มักสับสนหรืออาจจะเขียนผิดได้ จึงท าให้บางครั้งสื่อสารไม่ตรงตามตวามต้องการ 

สาเหตุที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงของภาษาของวัยรุ่นที่ใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจากมีหลายสาเหตุมีการใช้

อินเตอร์เน็ตสื่อสาร ภาษาในปัจจุบันนี้จึงแปลกเปลี่ยน เกิดภาษาใหม่ๆ บางค ามาจากแป้นพิมพ์ที่อยู่ติดกัน พิมพ์

ง่ายกว่าจึงเกิดค าใหม่แทนค าเก่าเพ่ือลดความรุนแรงในการใช้ภาษาที่ไม่สุภาค าใหม่ๆ ที่วัยรุ่นหรือคนบางกลุ่ม

น ามาใช้จนแพร่หลายนั้น ก็เพราะว่าค าไทยที่มีอยู่เดิมอาจจะไม่สามารถสื่อถึงลักษณะและรายละเอียดของสิ่งที่

ต้องการจะสื่อสารได้มากพอ คนสื่อสารก็เลยต้องพยามยามคิดค าข้ึนมาใหม่เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายมากท่ีสุด 

การเขียนค าไทยในอินเทอร์เน็ต หรือนิตยสารเพ่ือความบันเทิง จะเขียนตามเสียงอ่านเพราะไม่ต้องการอยู่

ในกรอบ หรือต้องการท าอะไรที่คิดว่าใหม่ ไม่เลียนแบบสิ่งเก่า 



ดังนั้นสาเหตุที่ท าให้คนไทยในปัจจุบันใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง นั้นเกิดจาก สื่อมวลชน และคนส าคัญต่างๆที่

เป็นผู้น าตัวอย่างในประเทศ มักใช้ภาษาอย่างไม่เหมาะสม และใช้ค าแสลง  และผู้ปกครองไม่ได้ให้ความส าคัญกับ

ภาษาไทยแต่จะไปให้ความส าคัญในวิชาอ่ืน อีกท้ังสถานศึกษาไม่ได้สนับสนุนให้คนไทยได้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ

ดี ๆ และที่ส าคัญก็คือค่านิยมที่ท าตามกันในกลุ่มของวัยรุ่นในปัจจุบันจนกลายเป็นค่านิยมของสังคม ท าให้ไม่มีเค้า

โครงเดิมของภาษาไทยอีกต่อไป  
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พฤติกรรมการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 

ด.ญ.ณัฐภัสสร  สวรรยาวัฒน์ เลขที่ 20 

ด.ญ.ปทุมมา   สุภาพ       เลขที่ 28 

ด.ญ.ปิยาภรณ์ รวยรื่น        เลขที่ 30 

ด.ญ.ศรีณิสตา  ศรีโยวงศ์      เลขที่ 46 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

 

              จากประเด็นที่สนใจเรื่อง “การสั่งจิต และควบคุมอารมณ์ด้วยตนเองให้ประสบความส าเร็จ”จนน าไปสู่

การตั้งค าถาม “เราสามารถสั่งจิตและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อย่างไร” ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้มาจากสังเกตว่าคนใน

สมัยนี้มีพฤติกรรมทางกายและอารมณ์เปลี่ยนไปเนื่องจากสิ่งแวดล้อม,สังคม,เทคโนโลยี,เปลี่ยนแปลงทางยุคสมัย

พวกเราจึงศึกษาค้นคว้า จากอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดรวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ใน

การท างานในครั้งนี ้

   จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า “เราสามารถสั่งจิตและ

ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้”เพราะเราต้องพยายามยับยั้งอารมณ์ชั่ววูบของตนเอง, มีลักษณะการวางตัวที่ดี           

การใส่เสื้อผ้าเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกที่ดีให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา      

และปรับใช้ 

  สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งนี้สามารถท าให้ตอบค าถาม “เราสามารถปรับใช้วิธีการต่างๆ

เพ่ือให้เรามีจิตใจและอารมณ์ที่ดีจากสถานที่ส่งผลกระทบต่อตัวเองได้” ซึ่งสามารถทดลองจนเราประสบ

ความส าเร็จ และยังเผยแพร่ความรู้นี้สู่สาธารณะ 
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เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกมส์ Free Fire 

   ด.ญ.ณิชตา    หงษาค ากุลวรา เลขที่ 17 

                                                                                      ด.ญ.กัณฐิกา   พลพฤกษ์       เลขที่ 19 

                                                                                      ด.ญ.บุรินรัตน์  นามวันสา      เลขที่ 33 

                       ด.ญ.พิชชาภัทร์ วงค์ใสกิตติโชค เลขที่ 35 

                                                                                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 

 

จากประเด็นที่สนใจเรื่อง เกม Free Fire จนน าไปสู่การตั้งค าถาม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Free 

Fire ซึ่งประเด็นที่สนใจมาจาก ในปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการเล่นเกมอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมใน

คอมพิวเตอร์ และเกมจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล และที่นิยมเป็นอันมากคือ       

เกมจากโทรศัพท์มือถือ เพราะสะดวกในการเล่นเกม พวกเราจึงศึกษาจากอินเตอร์เน็ตรวามทั้งน าวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้ในการท างารครั้งนี้ 

จากการค้นคว้าหาความรู้ผ่านกระบวนกันดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่

ส าคัญมาก หลักๆ ภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากมาย เช่น ได้บริหารสมองจากการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียน

ภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มทักษะ Multi-tasking (Multi-tasking คือ คนที่มีความสามารถด้านภาษาที่หลากหลาย   จะ

มีทักษะด้านการสังเกต สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้เร็ว และมีข้อผิดพลาดที่น้อย ) อีกทั้งลดความ

เสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ และการเรียนภาษาอังกฤษ ท าให้สมองตื่นตัว และสร้างนิสัย

กระตือรือร้น นอกจากนี้การเรียนภาษาอังกฤษมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจของผู้ เรียนดีขึ้น และการเรียน

ภาษาอังกฤษ ช่วยในเรื่องของการท างาน ท าให้ผู้เรียนเป็นคนที่ใจกว้าง มีวิสัยทัศน์ และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 

และในตอนนี้เป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เป็นภาษาหลักของคนทั่วโลก เราต้องการให้

คนในสังคมที่เล่นเกมส์นี้ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเล่นเกมส์เพ่ือให้ได้มีการจ าค าศัพท์ในเกมส์ไปพูดคุยหรือไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในครั้งนี้สามารถท าให้ตอบค าถาม “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Free 

Fire การใช้ภาษาอังกฤษสามารถท าให้เราได้มีพ้ืนฐานในการพูดหรือที่เรียกว่ามีส าเนียงในการพูดได้ชัดเจนและได้

ฝึกภาษาไปพลางๆ และยังสามารถฝึกความสามัคคีเพราะเราสามารถเล่นกับเพื่อนๆเป็นกลุ่ม ฝึกให้เป็นคนเสียสละ 

ฝึกสมาธิ ควบคุมตนเอง ฝึกความอดทน ความพยายาม ฝึกทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง มือ และตา ความรอบคอบ 

ในการเล่นเกมนี้ได้  



                                                                                             2072 
                              การศึกษาการท าดอกไม้แห้ง  
                                                                                                         ด.ช.จิรายุ เครื่องทอง 
                                                                                                       ด.ช. นวรัตน์ พิมพรัตน์  
                                                                                                       ด.ญ.ทัศนีย์ วงษาเสนา 
                                                                                                          ด.ญ.อริษา นาขะมิน 
                                                                                            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/3  
 
  การศึกษาการท าดอกไม้แห้ง จากประเด็นสนใจเรื่อง “การศึกษาการท าดอกไม้แห้ง”  จนน าไปสู่การ
ต้ังค าถามการท าดอกไม้แห้งมีวิธีการท าอย่างไรบ้างและน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เป็นประเด็นที่สนใจนี้ 
มาจากเห็นการใช้ดอกไม้แห้งมาประดับตกแต่งบ้าน และหาวิธีการท าโดยใช้วิธีต่างๆที่สามารถท าไดเ้องที่บา้น 
เป็นต้น โดยการศึกษาคน้คว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดเพ่ือมาใช้ในการท างาน
ครั้งนี้        

  จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ว่า ดอกแห้งสามารถ  
น าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้  

  สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้สามารถตอบค าถามที่สงสัยวิธีการท าดอกไม้แห้งสามารถ  
ท าโดยวิธีอะไรได้บ้างและน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจึงได้ความรู้ในการท าดอกไม้แห้งยังน า ความรู้มาใช้
ประโยชน์ไดโ้ดยการเผยแพร่ความรู้ใหม่แก่ผู้อ่านทุกท่านอีกด้วย 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                          2073                                                                                   

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าสูงสุด 

ด.ช.วีรยุทธ       ทองพา           
ด.ญ.พิชชาภา    พูลสวสัดิ์                                       

ด.ญ.วชิรญาณ์   สิทธิเกษมกิจ                                  
 ด.ญ.อติกานต์    ครุฑไทย                                        

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ี 2/4 

     จากประเด็นการสนใจเรื่อง “การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าสูงสุด”เนื่องจากในปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างมาก มาจากการใช้อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ประหยัดของมนุษย์ จึงต้องมีการศึกษา
และค้นคว้าที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น เพ่ือจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้อย่างยาวนาน
และจะได้ลดการสูญเสียและการใช้อย่างสิ้นเปลืองของมนุษย์ ซึ่งท าให้เราเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากใน
แต่ละปี       

     จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่าวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า ประหยัดและยั่งยืน ในครั้งแรกเริ่มค้นคว้าจากสื่อต่างๆก่อนแล้วค่อยมาค้นคว้าเพ่ิมเติมใน
อินเตอร์เน็ตแต่พบว่าบางสิ่งบางอย่างมีวิธีแก้ไขก็จริงแต่ถ้าหัวใจไม่คิดจะท ามันก็จะไม่เกิดผลประโยชน์อะไร 
เพราะเหตุนี้จึงอยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาท าให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่กับเราไปยาวนาน  

     สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ว่าเราทุกคนจะช่วยให้ทุกคนมีจิตส านึกต่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เพราะในปัจจุบันทรัพยากรเริ่มเหลือน้อยลงเข้าไปตามกาลเวลาทรัพยากรแต่ละ
อย่างจะหมดเม่ือไหร่ไม่มีใครรู้ได้ มีแค่ตัวเราเองที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         2074 
                              การศึกษาสมุนไพรในยุคปัจจุบัน 

ด.ญ.ปิยธิดา    ยาแก้ 
ด.ญ.พิชญาภัค   ศรีเปาระยะ 

ด.ญ.มาริษา   หนูทองแก้ว 
ด.ญ.วิมลวรรณ   เลิศนวนลิ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

         จากประเด็นสนใจเรื่อง “สมุนไพรในยุคปัจจุบัน”  น าไปสู่การตั้งค าถาม สมุนไพรสามารถแก้โรคอะไร
ได้บ้าง มีกี่ประเภท และศึกษาค้นคว้าว่าสมุนไพรชนิดนั้นสามารถกินได้ไหม และมีผลดีผลเสียอย่างไร  
ซึ่งประเด็นที่สนใจนี้ มาจากการที่มนุษย์เป็นโรคร้ายต่างๆ ที่สามารถหายได้ยาก และสุขภาพร่างกายอ่อนเพลีย 
ป่วยง่าย และไม่แข็งแรง จึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้  ว่าสมุนไพรนั้นเป็นอย่างไร หาได้
อย่างไร มาจากที่ไหน โรคที่เกิดเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ือน าไปสู่วิธีป้องกันจากโรคร้ายต่างๆ เช่น สืบค้นหา
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ถามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสมุนไพร เป็นต้น  เพ่ือมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

          จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปองค์ความรู้ว่า ความเป็นมาของ
สมุนไพรท าให้สามารถป้องกันสุขภาพตนเอง จากโรคร้ายต่างๆได้  

          สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ ท าให้สามารถตอบค าถาม ประเภทของสมุนไพร และความ
เป็นมาของสมุนไพรได้ จึงได้มีความรู้ในการป้องกันโรค จากภัยต่างๆ และยังน าความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ได้โดย
การ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อ่านทุกท่านอีกด้วย 
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การศึกษาการท าสบู่เจลลี่เด้งดึ๋ง 

ด.ช.เกียรติศักดิ์ เรืองศรี 
ด.ญ.อัณณ์ณิชา ทับสะอาด 

ด.ญ.รุจิรัตน์ กรุดบาง 
ด.ญ.อภิชญาภา ไชย์วงศ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

  จากประเด็นสนใจเรื่อง สบู่เจลลี่เด้งดึ๋ง จนน าไปสู่การตั้งค าถาม สบู่สามารถเปลี่ยนลักษณะเนื้อสัมผัส
ได้ซึง่ประเด็นที่สนใจมาจากการสังเกตว่าสบู่ก้อนนั้นเมื่อโดนน้ าแล้วจะท าให้สบู่นั้นละลายลงอย่างรวดเร็ว พวก
เราจึงเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนลักษณะของสบู่เพื่อน าไปสู่การหาวิธีในการแก้ไข
ปัญหาสบู่ก้อนละลายด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อสบู่ให้เป็นเจลลี่ด้วยเจลาติน ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาไปสู่จุดหมายคือ การท าสบู่เนื้อเจลลี่ โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและ
รวบรวมข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCAมาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

  จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบความรู้ว่าการเปลี่ยนเนื้อ
สบู่ให้กลายเป็นเนื้อเจลลี่สามารถใช้ได้จริง ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาท าให้เป็นสินค้า OTOP ที่
สามารถท ารายได้ให้ตนเอง 

         สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถาม”ท าไมต้องเปลี่ยนให้เป็นสบู่เจลลี่”
และมีความรู้เรื่องการปรับแต่งและการลงมือท า สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและให้ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             2076                                     

การศึกษาวิธกีารท าลิปจากกุหลาบ 

ด.ช.ฉัตรชัย ลาภอนันต์พิมทักษ์ 
ด.ญ.นิศารัตน์  กิจทวี 

ด.ญ.วรินธรณ์  เผ่าเต็ม 
ด.ญ.สิริกร พัฒนะคุณกนก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 

  จากประเด็นสนใจเรื่อง “ การศึกษาจากการท าลิป จากกุหลาบ ”ได้ศึกษาจนน าไปสู่การตั้งค าถามว่า 
“ ทาปากอย่างไรจะท าให้ ปากนุ่มชุ่มชื่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ” ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจนี้มาจากการสังเกตว่า 
ถ้าเราน ากุหลาบมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ดังนั้นของเก่าจะมีคุณค่ามาก
ยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนางานไปสู่จุดมุ่งหมายโดนอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลมาใช้ในงานครั้งนี้ 

  จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า การใช้ของอย่างประหยัด 
คือการใช้เท่าท่ีมีความจ าเป็น เพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า การน ากลับมาใช้อีก 
สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะน ากลับมาใช้ได้อีก 

สรุปการศึกษาค้นคว้าเก่าให้เป็นของใหม่ให้เกิดประโยชน์ด้วยตนองในครั้งนี้ท าให้สามารถตอบค าถามได้ว่า 
“การท าลิปจากกุหลาบ” เพ่ือใช้ประโยชน์ได้และเผยแพร่ความรู้บริการและผู้สนใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             2077  
การศึกษาการท าเทียนหอมจากดอกไม ้

ด.ช. อภิภู เลิศเจริญพร  
ด.ญ. ตรีรัตน์ ลีชมพรกุล  
ด.ญ. นภัทร ธรรมลิขิต  

ด.ญ. รุ่งนภา จันทร์แย้ม  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10  

 
  จากประเด็นสนใจเรื่อง  การศึกษาจากการท า “เทียนหอมท าจ ากดอกไม้”  เป็นโครงงานที่จัดท าขึ้น
เพ่ือศึกษาวิธีการท าเทียนหอม เพ่ือศึกษาประโยชน์ของเทียนหอม และเพ่ือให้เกิดการใช้เวลาว่างที่
เป็นประโยชน์ การด าเนินการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเป็นโครงงานเรื่อง เทียนหอม มีขั้นตอน
ดังนี้ ก าหนดหัวข้อที่จะศึกษา เขียนเค้าโครงโครงงานค้นคว้าข้อมูล แบ่งหน้าที่ให้สมาชิก ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและถ้ามีข้อผิดพลาดก็ท าการแก้ไข และน าเสนอ  
 
  จากการจัดท าโครงงานเรื่องเทียนหอม ได้ทราบถึงวิธีการท าเทียนหอมมีกรรมวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อน  
สามารถท าเองได้ ประโยชน์ของเทียนหอมก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่ช่วยให้ผ่อนคลายและสามารถไล่ยุงได้ 
อีกท้ังยังใช้ประดับตกแต่งบริเวณต่างๆได้ 
 
         สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ นอกจากรู้วิธีการท าเทียนหอมจากดอกไม้ และยังได้รู้จักการ
ท างานเป็นกลุ่ม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถน าความรู้ไปต่อยอดการประกอบอาชีพและสามารถ
น าไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อีกในเวลาต่อไป 
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ขายดีด้วยหลักการตลาด 
               ด.ช.ณัฐวุฒิ  เถระวัน                                                                                                                    
               ด.ช.วราวุฒิ  สุทธิค าภา                                                                                                                         
               ด.ช.ภรัณยู  แซ่ตั้ง 
                                                                          ด.ช.อนุสิทธิ์  เพื่อนรัมย์ 
               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

 
 ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมมากมาย ก่อให้เกิดค่านิยมนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ อาชีพบาง
อาชีพต้องปิดตัวลงและใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทน อาชีพหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย คือ อาชีพ
ค้าขาย สังเกตได้จากการมีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก  
 

 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดค าถามว่า “ร้านค้าต้องท าอย่างไรให้สินค้าขายดี”จากการศึกษาข้อมูลและ
แสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้กระบวนการ PDCA จึงได้ข้อมูลว่าการท าอาชีพค้าขายต้องใช้ความรู้
ด้านการตลาด เพราะหลักการตลาดนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจหรือร้านค้าต่าง ๆ มีวิธีการในการ
ขายสินค้าและบริการ หลักการตลาดที่ส าคัญคือ หลัก 4P มีคุณสมบัติความรู้ช่วยให้คนขายของหรือเปิดกิจการ
มีความรู้ทางด้านการตลาดมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้มาพัฒนาจึงท าให้เจ้าของธุรกิจหรือพ่อค้าต่าง  ๆ
เข้าใจลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมการศึกษาครั้งนี้ท าให้ธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าต่าง ๆ ที่ขายของไม่ค่อยดีจะขายดีขึ้น 
 

 สรุปการศึกษาค้นคว้าเรื่องหลักการตลาด ท าให้ได้องค์ความรู้และวิธีการในการท าธุรกิ จหรือการ  
ค้าขาย และมีกลยุทธ์ในการท าธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายและ 
การให้บริการ 
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ปัญหาของเด็กติดเกมในสายตาของผู้ใหญ่ 

                   ด.ช.ธันยธรณ์  ปานรุ่งโรจน์ 

                   ด.ช.อัครเดช  ท าปิน 

                   ด.ช.ธนากร  ปฐวีพนาสณฑ์ 

                   ด.ญ.นภัศร  พวงศิริ  

                   ด.ญ.ปิยธิดา  มีสมมังข์ 

                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

  

 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของสังคมในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งส าหรับเด็กในวัยเรียนที่จะต้องใช้ประโยชน์จากอินเทอร์ เน็ตในการหาความรู้                   

การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการสร้างความบันเทิง เป็นภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนในปัจจุบันจะมี

โทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และนักเรียนเหล่านั้นมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่น

โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์เมื่ออยู่บ้าน แต่การใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่สร้างความ

หนักใจให้แก่ผู้ปกครองนั่นคือการเล่นเกม ทางกลุ่มก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ในการ

เล่นเกม และมีความคิดว่าการเล่นเกมส าหรับบางคนนั้นก็ไม่ได้สร้างปัญหา แต่ส าหรับบางคนก็สร้างความกังวล

ให้แก่ครูและผู้ปกครองเช่นเดียวกัน จึงต้องการที่จะศึกษาถึงสาเหตุที่ท าให้ผู้ใหญ่มองว่าการเล่นเกมเป็นปัญหา  

 ทางกลุ่มได้ศึกษาหาข้อมูลโดยการวางแผนการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มเด็กที่เล่มเกม และกลุ่มเด็กที่ติดเกม 

เพ่ือแบ่งให้เห็นถึงความแตกต่างของเด็กท้ัง 2 กลุ่ม แล้วจึงศึกษาถึงสาเหตุ พฤติกรรม และผลกระทบที่เกิดจาก

การติดเกม เมื่อได้ข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ แล้วก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และจึงสรุปถึงความคิด และสาเหตุที่

ท าให้ผู้ใหญ่คิดว่าเด็กติดเกมนั้นก่อปัญหา 

 จากความรู้ที่ได้ทราบจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าการที่เด็กติดเกมนั้นเกิดจาก

หลากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่ส าคัญนั่นมาจากการเลี้ยงดูในครอบครัว เมื่อผู้ปกครองไม่ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ 

และท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เด็กจึงใช้เวลากับการเล่นเกม จนเด็กติดเกม กลายเป็นเด็กที่ไม่มีความ

รับผิดชอบ มีพฤติกรรมก้าวร้าว และอาจจะร้ายแรงไปถึงการก่ออาชญากรรมตามท่ีเห็นในข่าว  
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การป้องกันกระต่ายแทะส่ิงของ 

 

                   ด.ช.นาวี   เขียวจันทรา   

                ด.ญ.จลุสุรางค์   ชัยรสธรรมโชติ 

               ด.ญ.ณัฐณิชา    มานะลายพันธุ์ 

                    ด.ญ.สิริน    พงษ์เกษตรการ 

               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

 

 กระต่ายเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นสัตว์ที่น่ารัก และไม่ส่งเสียงร้อง จึงเหมาะ

แก่การน ามาเลี้ยงในที่อยู่อาศัย แต่ปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ผู้เลี้ยงกระต่ายต้องประสบนั่นคือ กระต่ายแทะ

สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกัดแทะสายไฟฟ้า ซึ่งปัญหานี้ได้สร้างความกังวลใจเรื่อง

ความปลอดภัยของกระต่ายเมื่อกระต่ายรับประทานสิ่งแปลกปลอมเข้าไป รวมไปถึงยังสร้างความเสียหายต่อ

สิ่งของภายในบ้าน ทางกลุ่มซึ่งมีสมาชิกคนหนึ่งที่ประสบปัญหากระต่ายที่เลี้ยงไว้กัดแทะสิ่งของภายในบ้าน 

ทางกลุ่มจึงต้องการศึกษาแนวทางวิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยอาศัยวิธีการวางแผน รวบรวมข้อมูล

จากแหล่งต่าง ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์ผล  

 เมื่อทางกลุ่มได้วางแผนการท างานแล้วจึงได้ช่วยกันสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ และ

สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงกระต่ายจากแหล่งซื้อขายกระต่าย จึงท าให้ได้ทราบข้อมูลแนวทางการ

เลี้ยงกระต่ายแบบถูกวิธี นั่นก็คือการเข้าใจธรรมชาติของกระต่ายที่เป็นสัตว์ฟันแทะ จ าเป็นจะต้องกัดแทะ

สิ่งของที่แข็งเพ่ือลับฟันของมัน โดยอาหารที่เหมาะส าหรับการลับฟันกระต่ายคือไม้ และหญ้าแห้งชนิดพิเศษ 

           สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้ทราบว่า การเลี้ยงกระต่ายโดยที่ให้อาหารเม็ดเพียง

อย่างเดียว หรืออาหารที่มีความอ่อนนุ่ม จะท าให้ฟันของกระต่ายงอกยาวผิดรูป สร้างความล าบากในการกิน

อาหาร กระต่ายจึงต้องหาสิ่งของที่แข็งเพ่ือลับฟัน เมื่อผู้เลี้ยงได้น าหญ้าแห้ง หรือไม้มาให้กระต่ายแทะ สลับกับ

การให้อาหารแบบปกติ ก็จะท าให้กระต่ายได้ลับฟัน และลดพฤติกรรมการกัดแทะสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน

ได้ อีกทั้งกระตา่ยก็จะปลอดภัยจากการกินสิ่งแปลกปลอมอีกด้วย 
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ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 

         ด.ช.ภูริภัทริ์ นันทวงศ์ 

         ด.ช. วายุ สายแก้ว 

         ด.ญ. ณัฐธิดา เฮ้าลาแสงค า 

         ด.ญ. นิอร ชูจันทร์ 

        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

 

           จากความรู้ในรายวิชาการเกษตรที่สะท้อนให้เห็นว่าปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยธรรมชาติ) ให้ผลดีเทียบเท่ากับ

ปุ๋ยเคมี แต่ปลอดภัยกว่า และมีราคาถูกกว่า สามารถท าได้เองจากวัสดุ วัตถุดิบธรรมชาติ จึงท าให้ทางกลุ่มมี

ความคิดว่าเศษอาหารจ านวนมากที่เหลือจากการรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนสามารถน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ได้ จึงเกิดความสนใจที่จะหาความรู้เรื่องปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเพ่ือน าไปสู่การหาวิธีท าปุ๋ยหมักด้วย

เศษอาหาร ซึ่งเศษอาหารที่สามารถน ามาท าปุ๋ยหมักได้ เช่น ข้าว แกง ผักผลไม้ เป็นต้น ท าให้เกิดการศึกษาหา

ความรู้เพ่ือพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายคือ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

จากอินเทอร์เน็ตและรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดรวมทั้งน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ ในการท าโครงงานครั้งนี้  

         จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปองค์ความรู้ว่า เศษอาหารสามารถน ามา

ท าปุ๋ยได้เพราะ มีการย่อยสลายได้เร็วและไม่มีสารเคมีต่าง ๆ ปนอยู่ด้วย ด้วยเหตุผลนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับ       

มาพัฒนาท าผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ส าหรับการดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโต คือปุ๋ยหมักที่สามารถใช้ง่ายและไม่เป็น

อันตรายต่อต้นไม้ การท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเป็นกระบวนการหมักเพ่ือให้ได้จุลินทรีย์ในปุ๋ย ใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติในการท าปุ๋ยหมักครั้งนี้ปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถเข้าใจขั้นตอนวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบในการ

ผลิตปุ๋ย วิธีการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร โดยก่อให้เกิดประโยชน์ใน

ด้านการน าเศษอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถน าผลผลิตที่ได้ใปใช้ได้จริง ประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การซื้อปุ๋ยเคมี และยังช่วยลดการใช้สารเคมีอีกด้วย 
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การขจัดคราบบนเครื่องครัวสแตนเลส 

        ด.ช.ธนัตถ์   ชินประดิษฐ 

        ด.ช.ปวริศ     ชมดอกไม้ 

        ด.ญ.ปวริศา    อมาตยกุล  

        ด.ญ.ศุภิสรา      เข้มสีข า 

              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

 

 ปัญหาคราบด าฝังแน่น จากการเผาไหม้ และคราบการใช้งานที่ท าให้หม้อสแตนเลส กระทะสแตนเลส 

ดูไม่น่าใช้งาน เมื่อขัดด้วยน้ ายาล้างจานทั่วไป ๆ ก็ไม่สามารถขจัดคราบเหล่านั้นได้ ด้วยปัญหาดังกล่าวจึง

น าไปสู่ความสนใจที่จะศึกษาวิธีการขจัดคราบบนเครื่องครัวสแตนเลสโดยการใช้วัสดุอ่ืน ๆ ที่แตกต่างไปจาก

การใช้น ายาล้างจานทั่วไป โดยทางกลุ่มอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลวิตถุดิบที่มีคุณสมบัติในการขจัด

คราบ และท าความสะอาดเครื่องครัวสแตนเลสทางอินเทอร์เน็ต  และรวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ รวมทั้งน า

วงจรคุณภาพ  PDCA  มาใช้ในการท างานครั้งนี้ 

 จากการแสวงหาความรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวพบว่าวัสดุที่หาได้ง่ายสามารถขจัดคราบได้อย่าง

หลากหลายวิธี ได้แก่ การน าเบกกิ้งโซดาผสมน้ าส้มสายชูและน้ าร้อน การใช้น้ าตาลก้อนน ามาใช้ท าความ

สะอาดคราบอาหาร  มันฝรั่งกับน้ าสบู่ในการถูคราบสนิมให้หายไป  ครีมออฟทาร์ทาร์ก าจัดสนิม  หัวหอม

ก าจัดคราบสนิมบนสแตนเลส สามารถสรุปองค์ความรู้ว่า วัสดุต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นวัสดุที่

สามารถขจัดคราบบนหม้อหรือเครื่องครัวสแตนเลสต่างๆได้เพราะวัสดุต่างๆมีคุณสมบัติที่สามารถท าให้คราบ

ต่างๆบนหม้อหลุดออกไป ด้วยเหตุนี้จึงน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีขจัดคราบต่างๆเพ่ือท าให้หม้อหรือ

เครื่องครัวสแตนเลสกลับมาน่าใช้เหมือนเดิมได้ และการใช้วัสดุต่างๆในการท าครั้งนี้ปลอดภัยจากสารเคมี   

 สรุปการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ท าให้สามารถรู้วิธีการขจัดคราบต่าง ๆ ได้ และท าให้มีความรู้

มากขึ้นเกี่ยวกับการขจัดคราบ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของเราได้เพ่ือใช้ประโยชน์และเพยแพร่ความรู้

แก่ผู้สนใจ 
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ดับกลิ่นห้องน ้าด้วยสารหอมระเหยจากธรรมชาติ 

       ด.ช.ศุภณัฐ ทองปน 

        ด.ญ.พรพรหม ทิตติยานนท์ 

         ด.ญ.กุลฑีรา บุญทอง 

       ด.ญ.ณัฐธิดา คงมั่น 

                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 

 

จากประสบการณ์การเข้าห้องน้ าของโรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีกลิ่นเหม็น ท าให้เกิดความรู้สึก 

ไม่ผ่อนคลายในขณะใช้บริการ จึงเกิดคามสนใจที่จะศึกษาและแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในห้องน้ าด้วยการใช้

สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมในการดับกลิ่นในห้องน้ า ซึ่งสมุนไพรที่สนใจที่จะศึกษาได้แก่ ส้ม ใบมะกรูด ตะไคร้ และ

มะนาว โดยการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ทางกลุ่มได้ใช้วิธีสืบค้นจากหนังสือ และอินเทอร์เน็ตผ่านกระบวนการ 

PDCA 

จากการสืบค้นข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ PDCA พบว่าส้ม ใบมะกรูด ตะไคร้ และ

มะนาว มีคุณสมบัติในการดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ โดยผ่านกระบวนการสกัด เพ่ือให้ได้กลิ่นจากสมุนไพร 

และเกิดเป็นน้ าหอมระเหย หรือของเหลวที่มีกลิ่นหอม โดยเลือกใช้เปลือกของส้มและมะนาว ใช้ใบเหง้าของ

ตะไคร้ และใบมะกรูดในการสกัดกลิ่น 

สรุปการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้ว่า สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม สามารถน ามาสกัดกลิ่นเพ่ือใช้ในการช่วย   

ลดหรือดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในห้องน้ าหรือสถานที่ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมมูลค่าด้วยการท า

บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม วางจ าหน่ายสร้างรายได้ได้เช่นเดียวกัน 

 
 


