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คคานคา
จลินตนาการและความคลิดสรห้างสรรคย์ของมนุนษยย์เปป็นผลใหห้เกลิดแรงบกันดาลใจใน
การศนกษา คห้นควห้าวลิจกัย และประดลิษฐย์คลิดคห้นสลินึ่งตรางๆ อาทลิ เชรน วกัคซยีนและยารกักษาโรค
คอมพลิวเตอรย์ จานดาวเทยียม ยานสทารวจอวกาศ เปป็นตห้น อกันนทามาซนนึ่งความกห้าวหนห้าทาง
ดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี เพสืนึ่อตอบสนองตรอความจทาเปป็นขกัซนพสืซนฐาน ยกระดกับชยีวลิต
มนนุษยย์ ดกังนกัซน ในหลายประเทศทกันึ่วโลก โดยเฉพาะอยรางยลินึ่งในประเทศทยีนึ่เจรลิญแลห้ว จนงไดห้ใหห้
ความสทาคกัญตรอการพกัฒนาดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี โดยมนุรงเนห้นงานวลิจกัยและพกัฒนา
รวมทกัซงการพกัฒนาบนุคลากรทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องในดห้านนยีซ
การพกัฒนาดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีของประเทศนกัซน เดล็กและเยาวชนของ
ชาตลิเปป็นบนุคคลทยีนึ่มยีบทบาทและสรวนสทาคกัญอยรางยลินึ่ง การสรห้างนกักวลิจกัยรนุรนใหมร ซนนึ่งเปป็นรากฐาน
และกทาลกังสทาคกัญในการพกัฒนาดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี จนงจทาเปป็นทยีนึ่จะตห้องเรรงสรง
เสรลิมและกระตนุห้นใหห้เยาวชนหกันมาสนใจและเพลินึ่มพศูนทกักษะทางวลิทยาศาสตรย์ตกัซงแตรในระดกับ
นกักเรยียน อยีกทกัซงสนกับสนนุนใหห้เยาวชนรศูห้จกักใชห้จลินตนาการ ความคลิดสรห้างสรรคย์ประสานกกับ
ความรศูห้และหลกักการทางวลิทยาศาสตรย์ในการพกัฒนาผลงานหรสือประยนุกตย์ใชห้ใหห้เกลิดประโยชนย์
เพสืนึ่อใหห้สกังคมไทยเปป็นสกังคมฐานความรศูห้ดห้วยวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีและเพสืนึ่อเพลินึ่มขยีด
ความสามารถในการแขรงขกันกกับตรางประเทศ
ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ (เนคเทค) สทานกักงาน
พกัฒ นาวลิ ท ยาศาสตรย์ แ ละเทคโนโลยยี แ หร ง ชาตลิ กระทรวงวลิ ท ยาศาสตรย์ แ ละเทคโนโลยยี
ตระหนกักและใหห้ความสทาคกัญอยรางยลินึ่งในเรสืนึ่องการพกัฒนาศกักยภาพเยาวชนใหห้มยีความคลิด
สรห้างสรรคย์เชลิงนวกัตกรรมดห้านวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี จนงไดห้รลิเรลินึ่มโครงการการประกวด
โครงงานของนกักวลิทยาศาสตรย์รนุรนเยาวย์ ตกัซงแตรปปี พ.ศ. 2541 โดยไดห้รกับความรรวมมสือจากศศูนยย์
เทคโนโลยยีโลหะและวกัสดนุแหรงชาตลิ ศศูนยย์พกันธนุวลิศวกรรมและเทคโนโลยยีชยีวภาพแหรงชาตลิ และ
มหาวลิ ทยาลกั ย เครสื อ ขรา ย ไดห้แ กร มหาวลิ ท ยาลกั ย นเรศวร มหาวลิ ท ยาลกั ย เทคโนโลยยี สนุ ร นารยี
มหาวลิทยาลกัยอนุบลราชธานยี มหาวลิทยาลกั ยวลกั ย ลกั กษณย์ มหาวลิท ยาลกั ยธรรมศาสตรย์ และ
สมาคมวลิทยาศาสตรย์แหรงประเทศไทยในพระบรมราชศูปถกัมภย์ รวมทกัซงไดห้รกับการสนกับสนนุน
จากบรลิษกัท อลินเทล ไมโครอลิเลล็กทรอนลิกสย์ (ประเทศไทย) จทากกัด โดยมยีวกัตถนุประสงคย์เพสืนึ่อ
สนกั บ สนนุ น ใหห้ เ ยาวชนไทยไดห้ มยี โ อกาสพกั ฒ นาทกั ก ษะความรศูห้ ค วามสามารถทางดห้ า น
วลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี และสรห้างสรรคย์ผลงานทยีนึ่เปป็นนวกัตกรรม และเพสืนึ่อคกัดเลสือก
นกักเรยียนตกัวแทนประเทศไทยไปเขห้าประกวดในงาน Intel International Science and

Engineering Fair (Intel ISEF) ทยีนึ่ ป ระเทศสหรกั ฐ อเมรลิ ก าตลอดจนผลกั ก ดกั น ใหห้ ผ ลงาน
เยาวชนไทยเปป็นทยีนึ่ประจกักษย์ในเวทยีโลก
คศูมร สือฉบกับนยีซ เนคเทค จกัดททาขนนซ เพสือนึ่ แนะนทาโครงการและเพสือนึ่ เปป็นแนวทางสทาหรกับ
นกักเรยียนทยีสนึ่ นใจจะเสนอโครงงานเขห้าประกวดทกังซ ในประเภทบนุคคลหรสือประเภททยีม ซนงนึ่ โครงการฯ
เปปิดรกับสมกัครสาขาโครงงานทยีปนึ่ ระกวดหลากหลายมากขนนซ เพสือนึ่ ใหห้สอดคลห้องกกับการประกวด
Intel ISEF และเรสือนึ่ งทยีทกันึ่ วโลกกท
นึ่ าลกังใหห้ความสนใจ เนสืองจากเปป็
นึ่
นปปัญหาทยีสนึ่ าท คกัญในสถานการณย์ปจปั จนุบนกั
เชรน วลิทยาศาสตรย์สงลินึ่ แวดลห้อม พลกังงาน เปป็นตห้น ทกังซ นยีซ รายละเอยียดของโครงการฯ เพลิมนึ่ เตลิมสามารถ
ตลิดตรอไดห้ทยีนึ่ศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาค หรสือ ทยีนึ่ฝฝ่ายบรลิหารและสนกับสนนุน งานวลิจยกั โทรศกัพทย์
0 2564 6900 ตรอ 2345, 2326 - 2328 โทรสาร 0 2564 6875 e-mail: fics@nnet.nectec.or.th
หรสือทยีนึ่ http://www.nectec.or.th/ysc/ หรสือ เขห้ารรวมกลนุมร “YSC Thailand” ในสกังคมออนไลนย์
Facebook http://www.facebook.com/groups/YSCThailand/
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การประกวดโครงงานของนนักววิทยาศาสตรร์รรรุ่นเยาวร์
Young Scientist Competition : YSC
หลนักการและเหตรผล
สทานกักงานพกัฒนาวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีแหรงชาตลิ โดยศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็ก ทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ และศศูนยย์เทคโนโลยยีโลหะและวกัสดนุแหรงชาตลิ จกัดการ
ประกวดโครงงานของนกักวลิทยาศาสตรย์รนนุร เยาวย์ (Young Scientist Competition) โดยเรลิมนึ่ การ
ประกวดเมสือนึ่ ปปี พ.ศ. 2542 ในสาขาวลิทยาการคอมพลิวเตอรย์ (Computer Science) ตรอมาในปปี
พ.ศ. 2545 เพลิมนึ่ สาขาวลิศวกรรมศาสตรย์ (Engineering) และปปี พ.ศ. 2549 ไดห้เพลิมนึ่ การประกวด
ในประเภททยีม (Team Project) โดยเปปิดกวห้างในทนุกสาขาวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยี โครงการฯ
ไดห้จดกั ตกังซ ศศูนยย์ประสานงานสรวนภศูมภลิ าค 4 ภาค คสือ ภาคเหนสือ : มหาวลิทยาลกัยนเรศวร ภาคตะวกัน
ออกเฉยียงเหนสือ : มหาวลิทยาลกัยเทคโนโลยยีสรนุ นารยี และมหาวลิทยาลกัยอนุบลราชธานยี ภาคใตห้ :
มหาวลิทยาลกัยวลกัยลกักษณย์ และภาคกลาง : มหาวลิทยาลกัยธรรมศาสตรย์ นอกจากนกันซ ยกังไดห้รบกั
ความรรวมมสือจากศศูนยย์พนกั ธนุวศลิ วกรรมและเทคโนโลยยีชวยี ภาพแหรงชาตลิ สมาคมวลิทยาศาสตรย์แหรง
ประเทศไทยในพระบรมราชศูปถกัมภย์ และบรลิษทกั อลินเทล ไมโครอลิเลล็กทรอนลิกสย์ (ประเทศไทย)
จทากกัด โดยโครงการนยีมซ วยี ตกั ถนุประสงคย์เพสือนึ่ กระตนุนห้ และสนกับสนนุนเยาวชนในระดกับมกัธยมศนกษา ใหห้มยี
โอกาสแสดงความสามารถและทกักษะทยีเนึ่ ปป็นนวกัตกรรมและความคลิดรลิเรลิมนึ่ สรห้างสรรคย์ทางดห้าน
วลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีระดกับประเทศ และเพสือนึ่ คกัดเลสือกนกักเรยียนตกัวแทนประเทศไทย
สทาหรกับเขห้า ประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel
ISEF) ทยีปนึ่ ระเทศสหรกัฐอเมรลิกา อกันจะเปป็นการยกระดกับมาตรฐานและผลกักดกันผลงานของ
เยาวชนไทยสศูเร วทยีระดกับนานาชาตลิ
การประกวดโครงงานทางวลิทยาศาสตรย์และวลิศวกรรมศาสตรย์ระดกับนานาชาตลิ (Intel
International Science and Engineering Fair) เปป็นเวทยีการประกวดแขรงขกันผลงานทาง
วลิทยาศาสตรย์ของนกักเรยียนระดกับโลกทยีชนึ่ มนุ นนุมนกักวลิทยาศาสตรย์รนนุร เยาวย์ทมยีนึ่ คยี วามสามารถเยยียนึ่ ม
ยอดจากประเทศตรางๆ ทกัวนึ่ โลก และจกัดตรอเนสือนึ่ งเปป็นประจทาทนุกปปีมากวรา 60 ปปี งานนยีนซ บกั เปป็นการ
แสดงผลงานวลิทยาศาสตรย์สทาหรกับนกักเรยียนชกันซ มกัธยมศนกษาปปีทยีนึ่ 3 ถนง 6 เพยียงรายการเดยียว
ของโลกทยีคนึ่ รอบคลนุมวลิทยาศาสตรย์สาขาตรางๆ มากทยีสนึ่ ดนุ และนกับเปป็นเวทยีทชยีนึ่ มนุ นนุมนกักวลิทยาศาสตรย์
รนุนร เยาวย์ทมยีนึ่ อยี ายนุระหวราง 12-20 ปปี ทกังซ นยีซ มยีจาท นวนนกักเรยียนมากกวรา 1 ลห้านคนทกัวนึ่ โลกทยีไนึ่ ดห้เขห้ารรวม
ในงานประกวดโครงงานวลิทยาศาสตรย์ สทาหรกับงาน Intel ISEF รอบชลิงชนะเลลิศ มยีนกักเรยียน
จทานวนกวรา 1,600 คน และจทานวนโครงงานทยีเนึ่ ขห้ารรวมมากกวรา 1,200 โครงงาน จาก 70
ประเทศทกัวนึ่ โลก
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สทาหรกับประเทศไทยนกันซ ไดห้เขห้ารรวมการประกวด Intel ISEF ครกังซ แรกตกังซ แตรปปี พ.ศ.
2542 ในโครงงานประเภทบนุคคล สาขาวลิทยาการคอมพลิวเตอรย์ (Computer Science) และ
ในปปี พ.ศ. 2545 ไดห้สรงสาขาวลิศวกรรมศาสตรย์ (Engineering) เขห้าประกวดเพลิมนึ่ และเพสืนึ่อ
เปป็นการเปปิดวลิสยกั ทกัศนย์ดาห้ นวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีใหห้เยาวชนมากขนนซ ในปปี พ.ศ. 2549 จนงไดห้
เขห้ารรวมประกวดในโครงงานประเภททยีม (Team Project) รวมทกังซ มยีการขยายสาขาการ
ประกวดเปป็น 8 สาขาในปปีเดยียวกกัน
ซนงนึ่ ประโยชนย์จากการไดห้เขห้ารรวมแขรงขกันนกันซ นอกเหนสือไปจากรางวกัลทยีจนึ่ ะไดห้รบกั จากการ
ประกวดแลห้ว เดล็กไทยยกังไดห้มโยี อกาสแสดงฝปีมอสื และผลงานในเวทยีทางวลิทยาศาสตรย์ระดกับโลก
ซนงนึ่ นกับเปป็นประสบการณย์ทมยีนึ่ คยี ณ
นุ คราทกังซ สทาหรกับนกักเรยียนทยีเนึ่ ขห้ารรวมประกวดเองและเปป็นประโยชนย์
เปป็นอยรางยลิงนึ่ ตรอวงการวลิทยาศาสตรย์และเทคโนโลยยีของประเทศไทย

สาขาททที่จนัดประกวด
ววิทยาการคอมพวิวเตอรร์ (Computer Science)
ไดห้แกร โครงงานทางดห้านตรางๆ ตรอไปนยีซ
1.) การศนกษาและพกัฒนาฮารย์ดแวรย์คอมพลิวเตอรย์ (Computer Hardware) เปป็นการ
ศนกษาหาองคย์ความรศูแห้ ละพกัฒนาฮารย์ดแวรย์คอมพลิวเตอรย์ขนนซ ใหมร เพสือนึ่ หาคทาตอบหรสือเพสือนึ่ แกห้ไข
ปปัญหาทยีมนึ่ อยี ยศูใร นปปัจจนุบนกั โดยเกยียนึ่ วขห้องกกับฮารย์ดแวรย์ของคอมพลิวเตอรย์หรสือไมโครคอนโทรเลอรย์
อาจเปป็นการพกัฒนาอนุปกรณย์ในสรวนฮารย์ดแวรย์แบบใหมรสาท หรกับคอมพลิวเตอรย์ หรสือการประยนุกตย์ใชห้
ฮารย์ดแวรย์ทเยีนึ่ กยียนึ่ วขห้องกกับคอมพลิวเตอรย์ หรสือไมโครคอนโทรเลอรย์ในการแกห้ไขปปัญหาหรสือปรกับปรนุง
การททางานใหห้ดขยี นนซ เชรน การศนกษาและสรห้างระบบคอมพลิวเตอรย์ทมยีนึ่ ขยี นาดเลล็กทยีสนึ่ นุดสทาหรกับ
ประมวลผลคทาสกังนึ่ เฉพาะ 2 คทาสกังนึ่ การนทา Xbox มาตรอเปป็น Cluster เพสือนึ่ ประมวลผลขห้อมศูล
การออกแบบฮารย์ดแวรย์สาท หรกับแกห้ระบบสมการ การแสดงผลและรกับ Input สทาหรกับ PC แบบ
3 มลิตลิ
2.) วลิศวกรรมซอฟตย์แวรย์ (Software Engineering) เปป็นการศนกษาและพกัฒนา วลิธยี
การในการจกัดระบบและควบคนุมการพกัฒนาซอฟตย์แวรย์ ตกัวอยรางระเบยียบวลิธยีทางวลิศวกรรม
ซอฟตย์แวรย์ เชรน Flowcharting, Structural Programming, Object Oriented Programming
(OOP), การเขยีย นโปรแกรมแบบ Extreme, วลิธยีพกัฒ นาระบบ Dynamic System, การ
ออกแบบและวลิเคราะหย์ระบบโครงสรห้าง (SSADM), Virtual Finite State Machine (VFSM)
เปป็นตห้น
3.) เครสื อ ขร า ยอลิ น เทอรย์ เ นล็ ต และการสสืนึ่ อ สาร (Internet Networking and
Communications) สาขานยีคซ รอบคลนุมเทคโนโลยยีซงนนึ่ ททาใหห้คอมพลิวเตอรย์สามารถสสือนึ่ สาร รกับ สรง
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และแลกเปลยียนึ่ นขห้อมศูลซนงนึ่ กกันไดห้ เชรน การสรห้างการย์ดเชสือนึ่ มโยงกกับตกัวเครสือนึ่ งฮารย์ดแวรย์ การ
ออกแบบโปรโตคอลเครสือขราย (วลิธกยี ารตลิดตรอของคอมพลิวเตอรย์) การสรห้างโปรแกรมประยนุกตย์ทยีนึ่
ใชห้เทคโนโลยยีเครสือขรายทกังซ หมด รวมทกังซ อลินเทอรย์เนล็ต
4.) กราฟปิก (Graphics) ซนงนึ่ รวมถนงสรวนเชสือนึ่ มโยงกกับผศูให้ ชห้ เกยียนึ่ วขห้องกกับการแสดงผลการ
คทานวณของคอมพลิวเตอรย์ออกมาเปป็นภาพหรสือสกัญลกักษณย์ และการประมวลผลภาพหรสือ
สกัญลกักษณย์ดวห้ ยคอมพลิวเตอรย์ รวมถนงสรวนเชสือนึ่ มโยงกกับผศูให้ ชห้ทงกัซ 2 มลิตลิ และ 3 มลิตลิ โดยใชห้สวร นเชสือนึ่ ม
โยงกราฟปิกในการเขห้าโปรแกรมและขห้อมศูลทางวลิทยาศาสตรย์ การใชห้คอมพลิวเตอรย์ออกแบบหรสือ
สรห้างแบบจทาลองผลลิตภกัณฑย์
5.) การจทาลองสถานการณย์ (Simulations) เปป็นการศนกษาเกยีนึ่ยวกกับการจทาลอง
สถานการณย์ หรสือเลยียนแบบการททางาน กระบวนการ พฤตลิกรรมของสลิงนึ่ ตรางๆ ทยีมนึ่ อยี ยศูจร รลิงหรสือทยีนึ่
คาดวรานราจะเปป็นจรลิงดห้วยคอมพลิวเตอรย์ โดยอาศกัยแบบจทาลองเพสือนึ่ ศนกษาใหห้เหล็นจรลิงและหาขห้อ
สรนุปเกยียนึ่ วกกับลกักษณะ ขกันซ ตอนการททางานหรสือพฤตลิกรรมของสลิงนึ่ ตรางๆ ตกัวแบบจทาลองจะถศูก
สรห้างโดยอาศกัยการโปรแกรมบนคอมพลิวเตอรย์ เชรน การจทาลองฟปังกย์ชนกันึ่ การททางานของหนุนร ยนตย์
ในสภาพแวดลห้อมจทาลอง
6.) ความจรลิงเสมสือน (Virtual Reality: VR) โปรแกรมสรห้างความจรลิงเสมสือนททาใหห้ผศูห้
ใชห้รสศูห้ กน ราวกกับวรามองภาพจรลิง มยีการเคลสือนึ่ นไหว เสยียง และการตอบสนองเหมสือนความเปป็นจรลิง
เนห้นการสรห้างสภาพแวดลห้อมรอบตกัวผศูให้ ชห้ใหห้สมจรลิงทยีสนึ่ ดนุ เชรน VR Parachute Trainer สทาหรกับ
ทหารเรสือสหรกัฐอเมรลิกา เกมทยีผนึ่ เศูห้ ลรนเสมสือนอยศูใร นเหตนุการณย์จรลิง
7.) วลิทยาศาสตรย์การคทานวณ (Computational Science) ซนงนึ่ รวมถนงโครงสรห้าง
ขห้อมศูล (Data Structures) การเขห้ารหกัสลกับ (Encryption) การสรห้างรหกัส (Coding) และทฤษฎยี
สารสนเทศ (Information Theory) ศาสตรย์ของการคทานวณทยีมนึ่ ยีประสลิทธลิภาพ การแปลง
ปปัญหาทยีแนึ่ ทห้จรลิงใหห้อยศูใร นรศูปแบบจทาลองทางคณลิตศาสตรย์ เชรน การนทาความรห้อนของขดลวดใน
กระทะไฟฟฟ้าใหห้อยศูใร นรศูปสมการการนทาความรห้อน จากนกันซ การแกห้สมการจะใชห้ระเบยียบวลิธยีทยีนึ่
คทานวณไดห้โดยคอมพลิวเตอรย์ ทกังซ นยีกซ ารทยีจนึ่ ะททาใหห้คอมพลิวเตอรย์ทาท งานไดห้อยรางมยีประสลิทธลิภาพทยีดนึ่ ยี
ขห้อมศูลทยีคนึ่ อมพลิวเตอรย์จะเขห้าใจและททางานไดห้ตอห้ งอยศูใร นรศูปแบบพสืนซ ฐานทยีตนึ่ รงกกับปปัญหา เชรน
โครงสรห้างขห้อมศูลแบบตห้นไมห้ แบบเสห้นตรง (Array, List) แบบ Queue หรสือแบบ Stack เปป็นตห้น
8.) ปปั ญ ญาประดลิ ษ ฐย์ (Artificial Intelligence: AI) ความพยายามทยีนึ่ จ ะทท า ใหห้
คอมพลิวเตอรย์คดลิ ไดห้เหมสือนมนนุษยย์ เทคนลิควลิธกยี ารตรางๆ ทางการคทานวณเพสือนึ่ เลยียนแบบความ
สามารถของสมองคน เชรน โครงขรายประสาทเทยียม (Neural Networks) การคลิดแบบไมรใชร
คอมพลิวเตอรย์ (0, 1) ทยีเนึ่ รยียกวรา Fuzzy Logic และอสืนนึ่ ๆ
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9) อกัลกอรลิทนม (Algorithm Database) เปป็นการศนกษาการพกัฒนาอกัลกอรลิทนมเพสืนึ่อ
ใชห้ในการแกห้ปปัญหาตรางๆ เกยีนึ่ยวกกับการจกัดการขห้อมศูลทยีนึ่มาจากหลากหลายรศูปแบบ เชรน
ขห้อความ เสยียง ภาพ วลิดยีทกัศนย์
ววิศวกรรมศาสตรร์ (Engineering)
โครงงานหรสือเทคโนโลยยีทนยีนึ่ ทาความรศูห้ หลกักการ หรสือทฤษฎยีทางวลิทยาศาสตรย์มา
ประยนุกตย์เพสือนึ่ ใหห้เกลิดการนทามาใชห้งานดห้านการผลลิตหรสือการใชห้งานจรลิงในดห้านตรางๆ ไดห้แกร
วลิศวกรรมโยธา (Civil) วลิศวกรรมเครสือนึ่ งกล (Mechanical) วลิศวกรรมการบลิน (Aeronautical)
วลิศวกรรมเคมยี (Chemical) วลิศวกรรมไฟฟฟ้า (Electrical) วลิศวกรรมภาพถราย (Photographic)
วลิศวกรรมเสยียง (Sound) วลิศวกรรมรถยนตย์ (Automotive) วลิศวกรรมทางทะเล (Marine)
วลิศ วกรรมทท า ความรห้อ นและความเยล็น (Heating and Refrigerating) วลิศ วกรรมขนสรง
(Transportation) วลิศ วกรรมสลินึ่ง แวดลห้อ ม (Environment) และวลิศ วกรรมทางดห้า นอสืนึ่น ๆ
ตกัวอยรางงานดห้านวลิศวกรรม เชรน การประดลิษฐย์หนนุร ยนตย์ ระบบสมองกลฝปังตกัว การพกัฒนาเซลลย์
แสงอาทลิตยย์ เครสือนึ่ งจกักรกลการเกษตร อนุปกรณย์หรสือวกัสดนุสทาหรกับบรรจนุอาหาร การพกัฒนา
คนุณภาพยาง การเพลิมนึ่ มศูลคราของสลินคห้าการเกษตร การประดลิษฐย์เครสือนึ่ งมสือทางการแพทยย์ วกัสดนุ
สทาหรกับททาอวกัยวะเทยียม การพกัฒนาเกห้าอยีรซ ถเขล็นสทาหรกับคนพลิการ เปป็นตห้น
พลนังงานและววิศวกรรมการขนสรุ่ง (Energy & Transportation)
เทคโนโลยยี ความรศูแห้ ละการประยนุกตย์ใชห้งานทยีเนึ่ กยียนึ่ วขห้องทางดห้านวลิศวกรรมการบลิน
(Aeronautical) วลิศวกรรมอวกาศ (Aerospace) อากาศพลศาสตรย์ (Aerodynamics) การ
ออกแบบและพกัฒนายานยนตย์และชลินซ สรวน พลกังงานทดแทน พลกังงานหมนุนเวยียน พลกังงานจาก
ทรกัพยากรชยีวภาพ เชรน การศนกษาเกยียนึ่ วกกับพลกังงานทดแทน การเพลิมนึ่ ประสลิทธลิภาพของพลกังงาน
การประยนุกตย์นาโนเทคโนโลยยีเขห้ากกับสลิงนึ่ ประดลิษฐย์ Fuel Cell การศนกษาผลของรศูปทรงและมนุม
ของใบพกัดสทาหรกับเครสือนึ่ งบลิน เปป็นตห้น
ววิทยาศาสตรร์สงวิที่ แวดลล้อม (Environmental Science)
การศนกษาเกยียนึ่ วกกับมลภาวะ (ไมรวาร จะเปป็นอากาศ นซาท หรสือดลิน) รวมถนงสาเหตนุและการ
ควบคนุม นลิเวศวลิทยา (การศนกษาความสกัมพกันธย์ระหวรางสลิงนึ่ มยีชยีวตลิ กกับสลิงนึ่ แวดลห้อม) การจกัดการ
ทรกัพยากรดลิน ปฝ่าไมห้ วลิธกยี ารกทาจกัดขยะโดยไมรทาท ลายสลิงนึ่ แวดลห้อม เชรน การศนกษาการนทาวกัสดนุทใยีนึ่ ชห้
แลห้วกลกับมาใชห้ใหมร การกรองสารหนศูของพสืชทยีปนึ่ ลศูกดห้วยวลิธไยี ฮโดรโปนลิกสย์ในนซทาดสืมนึ่ การผลลิต
กระแสไฟฟฟ้าโดยใชห้สนามแมรเหลล็กทยีเนึ่ กลิดจากแบคทยีเรยีย เปป็นตห้น

10
Young Scientist Competition: YSC

ฟฟิสกวิ สร์และดาราศาสตรร์ (Physics and Astronomy)
ดาราศาสตรย์ ทฤษฎยีหรสือการคทานวณทางดาราศาสตรย์ ฟปิสกลิ สย์ทฤษฎยี หลกักการทาง
ฟปิสกลิ สย์ และกฎทยีเนึ่ กยียนึ่ วขห้องกกับพลกังงาน รวมถนงผลกระทบของพลกังงานตรอสสาร ตกัวอยราง สาขายรอย
ทางฟปิสกลิ สย์ อาทลิเชรน ฟปิสกลิ สย์สารกนงนึ่ ตกัวนทา (Solid State และ Semiconductor Physics) แสง
เสยียงและการไดห้ยนลิ ฟปิสกลิ สย์อนนุภาค ฟปิสกลิ สย์นวลิ เคลยียรย์ ฟปิสกลิ สย์อะตอม ตกัวนทายลิงนึ่ ยวด การเคลสือนึ่ นทยีนึ่
ของของไหลและแกก๊ส อนุณหพลศาสตรย์ แมรเหลล็ก กลศาสตรย์ควอนตกัม ฟปิสกลิ สย์ชวยี ภาพ เปป็นตห้น
ตกัว อยรา งโครงงาน เชร น ตกัว ตรวจจกั บ Ultrasonic (Ultrasonic Detector) สท า หรกั บ Gas
Chromatography เทคนลิคการสรห้างเสห้นในระดกับนาโน (Nanowires) แบบใหมรโดยใชห้ STM
(Scanning Tunneling Microscope) เปป็นตห้น
คณวิตศาสตรร์ (Mathematics Science)
การพกัฒนาปรกับปรนุงระบบแบบแผนทางตรรกวลิทยา (Logical System) หรสือการ
คทานวณเชลิงตกัวเลข (Numerical) แบบตรางๆ และการคทานวณทางพยีชคณลิต รวมถนงการประยนุกตย์
หลกักหรสือทฤษฎยีทางคณลิตศาสตรย์ตอร ไปนยีซ แคลคศูลสกั เรขาคณลิต Abstract Algebra (พยีชคณลิต
abstract เปป็นสาขาหนนงนึ่ ทางคณลิตศาสตรย์ทศยีนึ่ กน ษาโครงสรห้างพยีชคณลิต เชรน กรนุปก๊ รลิง ฟปิลดย์ โมดศูล
เวกเตอรย์ สเปซ เปป็นตห้น ) ทฤษฎยีจทานวน สถลิตลิ การวลิเคราะหย์เชลิงซห้อน และความนราจะเปป็น
ตกัวอยรางโครงงาน เชรน วลิธกยี ารใหมรสาท หรกับลายมสือชสือนึ่ ดลิจทลิ ลกั (Digital Signatures) การวลิเคราะหย์
ปปัญหาเรขาคณลิตของ Durer เปป็นตห้น
เคมท (Chemistry)
การศนกษาเกยีนึ่ยวกกับธรรมชาตลิ สรวนประกอบของสารและกฎของการควบคนุมสาร
ไดห้แกร เคมยีทกันึ่วไป เคมยีเชลิงฟปิสลิกสย์ เคมยีอลินทรยียย์ (นอกเหนสือจากชยีวเคมยี ) อนลินทรยียย์เคมยี วกัสดนุ
ศาสตรย์ พลาสตลิก เชสืซอเพลลิง ยาฆราแมลง โลหะวลิทยา และเคมยีเกยีนึ่ยวกกับดลิน เปป็นตห้น การ
ศนกษาเกยีนึ่ยวกกับขบวนการตรางๆ ทางเคมยีในสลินึ่งมยีชยีวลิต (Biochemistry)
ววิทยาศาสตรร์พพืช (Plant Science)
การศนกษาวลิจยกั เกยียนึ่ วกกับเกษตรกรรม (Agricultural) วลิทยาศาสตรย์หรสือเศรษฐศาสตรย์
เกยียนึ่ วกกับผลผลลิตทางการเกษตร (Agronomy) การศนกษาดห้านการพกัฒนาหรสือความกห้าวหนห้า
เกยีนึ่ยวกกับพสืชหรสือการเกษตร (Development) การศนกษาความสกัมพกันธย์ระหวรางพสืชกกับสลิงนึ่
แวดลห้อม หรสือความสกัมพกันธย์ระหวรางพสืชกกับสลิงนึ่ มยีชยีวลิตอสืนนึ่ ๆ (Ecology) การศนกษาทางดห้าน
พกันธนุกรรมหรสือลกักษณะทางพกันธนุกรรมของพสืช (Genetics) การศนกษาถนงระดกับโมเลกนุล /
โครงสรห้างของพสืช / กลไกทยีเนึ่ กยียนึ่ วขห้องในกระบวนการสกังเคราะหย์ดวห้ ยแสง (Photosynthesis)
การศนกษาถนงลกักษณะโครงสรห้างทางกายภาพในระดกับโมเลกนุล / เซลลย์ / ออแกเนล (Plant
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Physiology) การจกัดระบบอนนุกรมวลิธานของพสืชซนงนึ่ มยีความเกยียนึ่ วเนสือนึ่ งกกับวลิวฒ
กั นาการของพสืช
(Plant Systematics, Evolution) ตกัวอยรางโครงงาน ไดห้แกร การศนกษารศูปแบบการแตกของฝปัก
ตห้อยตลิงนึ่ การศนกษาชนลิดของสารออกฤทธลิทธิ์ างชยีวภาพจากผลลิตภกัณฑย์ทางธรรมชาตลิทมยีนึ่ ผยี ลตรอการ
ยกับ ยกัซงเชสืซอ Bacilli sp. การศนกษาผลของการใชห้ Buckminsterfullerene ในการปลศูก พสืช
Brassica rapa ดห้วยวลิธไยี ฮโดรโปนลิกสย์ในสภาวะแวดลห้อมตรางๆ การศนกษาทางเลสือกใหมรในการ
เพาะเมลล็ดกลห้วยไมห้ดวห้ ยวลิธยี Asymbiotic เปป็นตห้น

ครณสมบนัตวิผผล้เขล้าประกวด
นกักเรยียนมกัธยมศนกษาปปีทยีนึ่ 2-6 หรสือเทยียบเทรา (อาชยีวศนกษา) ทยีนึ่กทาลกังศนกษาอยศูรใน
ประเทศไทย ทกัซงจากโรงเรยียนรกัฐบาล เอกชน และโรงเรยียนนานาชาตลิ ไมรจทากกัดสกัญชาตลิ และ
อายนุไมรเกลิน 20 ปปี

เงพืที่อนไขในการสรุ่งขล้อเสนอโครงงาน
• การรกับสมกัคร สรงรศูปเลรมขห้อเสนอโครงงานไมรยงกั ศศูนยย์ประสานงานภศูมภลิ าคทยีสนึ่ งกั กกัด และ
ตห้องกรอกขห้อมศูลในระบบออนไลนย์ http://www.nectec.or.th/ysc/
• เปป็นโครงงานประเภทบนุคคล (1 คน) หรสือ ประเภททยีม (ไมรเกลิน 2-3 คน) โดย
นกักเรยียนแตรละคนสามารถสรงโครงงานเขห้ารรวมประกวดไดห้เพยียง 1 โครงงาน
• นกักเรยียนทยีสนึ่ งร โครงงานเขห้ารรวมโครงการ YSC แลห้ว จะไมรมยีสทลิ ธลิสธิ์ งร ผลงาน เขห้ารรวม
โครงการการแขรงขกันพกัฒนาโปรแกรมคอมพลิวเตอรย์แหรงประเทศไทย (NSC) ในปปี
เดยียวกกัน
• ระยะเวลาในการดทาเนลินโครงการประมาณ 3 เดสือน นกักเรยียนผศูรห้ บกั ทนุนสนกับสนนุนจาก
เนคเทค ตห้องสรงผลงานตามเวลาทยีรนึ่ ะบนุ
• ทนุกโครงการตห้องดทาเนลินการจกัดททาขห้อตกลงการรกับทนุนใหห้แลห้วเสรล็จภายในระยะเวลาทยีนึ่
กทาหนด (ประมาณเดสือนพฤศจลิกายน)
• ทรกัพยย์สนลิ ทางปปัญญาของผลงานทยีเนึ่ กลิดขนนซ เปป็นของนกักเรยียนผศูพห้ ฒ
กั นาโครงงาน ทกังซ นยีซ
เนคเทคสามารถนทาผลงานไปเผยแพรรตอร สาธารณชน หรสือโฆษณาประชาสกัมพกันธย์
เพสือนึ่ การศนกษา วลิจยกั ตลิชม วลิจารณย์ หรสือแนะนทาผลงานไดห้
• ในการเผยแพรรประชาสกัมพกันธย์ขอห้ มศูลขราวสารเกยียวกกั
นึ่ บการพกัฒนาโครงงาน นกักเรยียนผศูพกัห้ ฒนา
โครงงานจะตห้องระบนุขอห้ ความหรสือแจห้งใหห้สาธารณชนทราบวรา ไดห้รบกั ทนุนสนกับสนนุนจากเนคเทค
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• หากผศูรห้ บกั ทนุนไมรสามารถพกัฒนาผลงานไดห้ตามทยีเนึ่ สนอ จะตห้องมยีหนกังสสือเปป็นลายลกักษณย์
อกักษรเพสือนึ่ ขอยกเลลิกและสรงคสืนเงลินทนุนใหห้แกรเนคเทค
• นกักเรยียนผศูพห้ กัฒนาโครงงานตห้องตลิดตามขห้อมศูลขราวสารทยีนึ่ทางเนคเทค หรสือ ศศูนยย์
ประสานงาน ประกาศเปป็นระยะๆ ผรานทางเวล็บไซตย์ อยีเมลย์ หรสือ จดหมาย ตลอดจน
ใหห้ความรรวมมสือในการแจห้งปรกับปรนุงขห้อมศูลของตนเอง หากมยีการเปลยียนึ่ นแปลงจาก
ขห้อเสนอโครงการแกรเนคเทค และศศูนยย์ประสานงาน เปป็นลายลกักษณย์อกกั ษรทนุกครกังซ
เพสือนึ่ ผลประโยชนย์ของนกักเรยียนผศูพห้ ฒ
กั นาเอง
• การรกับเงลินทนุนสนกับสนนุน สามารถตลิดตรอขอรกับเงลินทนุนสนกับสนนุนทกังซ 2 งวด และเงลิน
สนกับสนนุนการประกวดรอบชลิงชนะเลลิศไดห้จากศศูนยย์ประสานงานโครงการทยีสนึ่ งกั กกัด
• การรกับเงลินรางวกัลในรอบชลิงชนะเลลิศ สามารถตลิดตรอขอรกับเงลินรางวกัลไดห้ทยีนึ่ เนคเทค
เทรานกันซ

กคาหนดการ
รกับขห้อเสนอโครงงาน (Proposal)
กกันยายน – 15 ตนุลาคม 2557
ประกาศผลขห้อเสนอโครงงานทยีนึ่ไดห้รกับทนุน
31 ตนุลาคม 2557
ระยะเวลาพกัฒนาโครงงาน
พฤศจลิกายน 2557 – มกราคม 2558
พลิธยีมอบทนุนและจกัดครายโครงงานวลิทยาศาสตรย์
พฤศจลิกายน 2557
กทาหนดสรงมอบผลงาน
23 มกราคม 2558
ประกาศผลโครงงานทยีนึ่เขห้ารอบชลิงชนะเลลิศ
16 กนุมภาพกันธย์ 2558
การประกวดรอบชลิงชนะเลลิศ
18 – 20 มยีนาคม 2558
การประกวดในงาน Intel ISEF 2015
10 – 15 พฤษภาคม 2558

ขนัรั้นตอนการเสนอโครงงานและการพวิจารณา
1. ผศูห้เสนอโครงงานจกัดททาขห้อเสนอโครงงาน จทานวน 1 ชนุด พรห้อมแผรนซยีดบยี รรจนุ
ไฟลย์ขห้อมศูล 1 แผรน (ดศูรายละเอยียดในหกัวขห้อ “ขห้อเสนอโครงงาน” ) เสนอมายกังศศูนยย์ประสาน
งานตามภศูมลิภาคตรางๆ (ซนนึ่งระบนุในตอนทห้ายของเอกสาร) ดห้วยตนเองหรสือทางไปรษณยียย์ และ
ตห้องกรอกขห้อมศูลในระบบออนไลนย์ทยีนึ่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ดห้วย
2. พลิจารณาขห้อเสนอโครงงานทยีนึ่เสนอโดยคณะกรรมการผศูห้ทรงคนุณวนุฒลิ
3. ประกาศผลโครงงานทยีนึ่ผรานการพลิจารณาผรานทางเวล็บไซตย์
http://www.nectec.or.th/ysc/ และมอบเงลินทนุนงวดทยีนึ่ 1 โครงงานละ 3,000 บาท
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4. นกักเรยียนทยีนึ่โครงงานผรานการคกัดเลสือกไดห้รกับทนุน ททาการพกัฒนาโครงงานตรอใหห้
สมบศูรณย์และจกัดสรงผลงาน พรห้อมบทคกัดยรอและรายงานฉบกับสมบศูรณย์ จทานวน 2 ชนุด และ
แผรนซยีดยีจทานวน 1 ชนุด ทยีนึ่บรรจนุไฟลย์ขห้อมศูลตรอไปนยีซ
4.1 ไฟลย์ขห้อเสนอโครงงาน
4.2 ไฟลย์รายงานฉบกับสมบศูรณย์
(ดศูรายละเอยียดในหกัวขห้อ “รายงานฉบกับสมบศูรณย์”)
4.3 ไฟลย์สรนุปโครงงาน/บทคกัดยรอ สรนุปโครงงานโดยยรอประมาณ 2 - 3 หนห้า
กระดาษ A 4 (ดศูรายละเอยียดในหกัวขห้อ “แบบฟอรย์มสรนุปโครงงาน”)
4.4 ไฟลย์โปรแกรมคอมพลิวเตอรย์และรหกัสตห้นฉบกับ (Source Code) (ถห้ามยี)
โดยตห้องสรงเอกสารรายงานและแผรนซยีดยีทยีนึ่บรรจนุไฟลย์ขห้อมศูลดกังกลราวทยีนึ่ศศูนยย์ประสาน
งานตามภศูมลิภาคตรางๆ ดห้วยตนเองหรสือทางไปรษณยียย์ภายในเวลาทยีนึ่กทาหนด และตห้องกรอก
ขห้อมศูลในระบบออนไลนย์ทยีนึ่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ดห้วย รวมทกัซงตห้องใหห้ความ
รรวมมสือในการใหห้ขห้อมศูลอสืนึ่นๆ ทยีนึ่ทางโครงการฯ ขอความรรวมมสือ
5. พลิจารณาผลงานทยีนึ่สรงมอบโดยกทาหนดใหห้ผศูห้พกัฒนามานทาเสนอผลงานทยีนึ่ศศูนยย์
ประสานงานตามภศูมลิภาคตรางๆ ในเดสือนมกราคม – กนุม ภาพกันธย์ โดยผลงานทยีนึ่ผรานการ
พลิ จ ารณาจากคณะกรรมการจะไดห้ รกั บ เงลิ น ทนุ น งวดทยีนึ่ 2 โครงงานละ 7,000 บาท และ
อาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาไดห้รกับคราตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท
6. จกัดประกวดผลงานรอบชลิงชนะเลลิศ โดยนกักเรยียนทยีนึ่โครงงานไดห้รกับรางวกัลทยีนึ่ 1
จะไดห้เปป็นตกัวแทนประเทศไทยเพสืนึ่อเขห้ารรวมการประกวด Intel International Science
and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรกัฐอเมรลิกา
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ทรนสนนับสนรนและรางวนัล
โครงงานทยีไนึ่ ดห้รบกั การคกัดเลสือก จะไดห้รบกั ทนุนสนกับสนนุนโครงงานละ 12,000 บาท และผล
งานในแตรละประเภท ผรานเขห้าสศูกร ารแขรงขกันชลิงชนะเลลิศ จะมยีรางวกัลตรางๆ ดกังนยีซ คสือ
รางวนัลชนะเลริศ ทนุนการศนกษา 60,000 บาท และเปป็นตกัวแทนประเทศไทย
เขห้ารรวมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศ
สหรกัฐอเมรลิกา ทกัซงนยีซ เนคเทค และบรลิษกัท อลินเทล ไมโคร
อลิเลล็กทรอนลิกสย์ (ประเทศไทย) สนกับสนนุนคราใชห้จรายเฉพาะ
นกักเรยียนทยีนึ่เปป็นตกัวแทนประเทศไทยเทรานกัซน
เงลินรางวกัลจะแบรงเปป็น 2 สรวนโดยมอบใหห้นกกั เรยียน 80% และอาจารยย์ทปยีนึ่ รนกษา 20%
สถาบกันการศนกษาของโครงงานทยีนึ่ไดห้รกับรางวกัล จะไดห้รกับโลรรางวกัลเกยียรตลิยศจากเนคเทค

ประโยชนร์จากการเขล้ารรุ่วมโครงการ YSC
• นกักเรยียนทยีนึ่ขห้อเสนอโครงการผรานการคกัดเลสือกจะไดห้เขห้าครายวลิทยาศาสตรย์ทยีนึ่ทาง
โครงการฯ จะจกัดขนนซ ในเดสือนพฤศจลิกายน
• นกักเรยียนทยีนึ่ผลงานผรานเขห้าประกวดรอบชลิงชนะเลลิศและมยีคนุณสมบกัตลิตามเกณฑย์ทยีนึ่
มหาวลิทยาลกัย กทาหนด มยีสลิทธลิธิ์ไดห้รกับโควตาเขห้าศนกษาตรอในระดกับอนุดมศนกษาใน
มหาวลิทยาลกัยนเรศวร มหาวลิทยาลกัยเทคโนโลยยีสนุรนารยี มหาวลิทยาลกัยอนุบลราชธานยี
มหาวลิ ท ยาลกั ย วลกั ย ลกั ก ษณย์ มหาวลิ ท ยาลกั ย เชยี ย งใหมร มหาวลิ ท ยาลกั ย ขอนแกร น
มหาวลิทยาลกัยสงขลานครลินทรย์ มหาวลิทยาลกัยบศูรพา มหาวลิทยาลกัยศลิลปากร และ
จนุฬาลงกรณย์มหาวลิทยาลกัย
• นกั ก เรยี ย นตกั วแทนประเทศไทยทยีนึ่ จ ะไปเขห้ า รร ว มประกวดในงาน Intel ISEF ทยีนึ่
ประเทศสหรกัฐอเมรลิกา จะไดห้รกับการเตรยียมความพรห้อมกรอนการไปแขรงขกันใน
ระดกับนานาชาตลิ ณ บห้านวลิทยาศาสตรย์สลิรลินธร อนุทยานวลิทยาศาสตรย์ประเทศไทย
รายละเออียดตติดตต่อไดด้ทศอีที่ นศู ยย์ประสานงานภศูมติภาค ณ มหาวติทยาลลัยดลังกลต่าว หรรือทอีที่
ฝฝ่ายบรติหารและสนลับสนนุนงานวติจยลั ศศูนยย์เทคโนโลยอีอเติ ลล็กทรอนติกสย์และคอมพติวเตอรย์แหต่งชาตติ
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รายละเอทยดขล้อเสนอโครงงาน
ขห้อเสนอโครงงานตห้องมยีรายละเอยียดตร างๆ จกั ดทท า เปป็ น 2 สรวน โดยสรง รศูปเลร ม
ขห้อเสนอโครงงานไปยกังศศูนยย์ประสานงานภศูมลิภาคทยีนึ่สกังกกัด และตห้องกรอกขห้อมศูลในระบบ
ออนไลนย์ทยีนึ่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ดห้วย
สรุ่วนททที่ 1
1.1 หนน้าปก ซนงนึ่ ระบนุรายละเอยียดตรางๆ ดกังนยีซ
• ชสืนึ่อโครงงาน ภาษาไทยและอกังกฤษ
• สาขาทยีนึ่เขห้าประกวด
• ผศูห้พกัฒนาโครงงาน (ในกรณยีประเภททยีม ใหห้ระบนุหวกั หนห้าทยีม) คทานทาหนห้าชสืนึ่อ
(นาย/นาง/นางสาว/เดล็กชาย/เดล็กหญลิง) ชสืนึ่อ-นามสกนุล วกัน-เดสือน-ปปีเกลิด
ระดกับการศนกษา สถานศนกษา สถานทยีนึ่ตดลิ ตรอ (ทยีนึ่บห้าน) โทรศกัพทย์
โทรสาร อยีเมลย์ ลายเซล็น
• และมยีขห้อความรกับรองวรา “โครงงานนอีนี้เปป็นความคติดรติเรติที่มของผศูด้พลัฒนาโครง
งานและไมต่ไดด้ลอกเลอียนแบบมาจากผศูด้อรืที่นผศูด้ใด ขด้าพเจด้ายตินดอีและรลับรองทอีที่
จะเปป็นผศูด้ดแศู ล ใหด้คคาปรรึกษา และควบคนุมการวติจลัยโครงงานใหด้สมบศูรณย์
เรอียบรด้อยตามเจตนา” พรห้อมลายมสือชสืนึ่อของอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษารกับรอง
1.2 เนนนื้อหา ซนงนึ่ ระบนุรายละเอยียดตรางๆ ตรอไปนยีซ
• บทนทา เปป็นจนุดเรลินึ่มตห้นซนนึ่งอธลิบายถนงเหตนุผลในการททาโครงงานและสลินึ่งทยีนึ่
คาดวราจะไดห้รกับจากการททาโครงงาน
• ปปัญหา (Problem or Question being addressed)
• สมมตลิฐาน (Hypothesis) หรสือ เปฟ้าหมายของโครงงาน
(Engineering Goals)
• กระบวนการหรสือขกัซนตอนในการททาโครงงานอยรางละเอยียด
(Description in detail of method or procedures)
• การวลิเคราะหย์ขห้อมศูล (Data Analysis) วลิธยีการ/เทคนลิคทยีนึ่จะใชห้ในการ
วลิคราะหย์ขห้อมศูลเพสืนึ่อทยีนึ่จะตอบปปัญหาหรสือสมมตลิฐานทยีนึ่ตกัซงไวห้ หรสือ แผนการ
ทดสอบการใชห้งานจรลิงของตห้นแบบทยีนึ่พกัฒนา
• ประโยชนย์และผลทยีนึ่คาดวราจะไดห้รกับ
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• บรรณานนุกรม (Bibliography - Library and Internet Research)
ระบนุแหลรงอห้างอลิงอยรางนห้อย 5 แหรง จากหนกังสสือ (นอกเหนสือจากหนกังสสือ
ประกอบการเรยียนการสอนปกตลิ) บทความวลิชาการ วารสารทาง
วลิทยาศาสตรย์ หรสือ อลินเทอรย์เนล็ต
1.3 ประวนัตริของผศูน้พนัฒนา (นกักเรยียน) และผลงานทางดห้านวลิทยาศาสตรย์และ
เทคโนโลยยี ทกัซงนยีซ หากผลงานมยีการสรงเขห้ารรวมประกวด หรสือขอรกับทนุนจากแหลรงอสืนึ่น ผศูห้พกัฒนา
และอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาจะตห้องแจห้งใหห้ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรง
ชาตลิทราบเปป็นลายลกักษณย์อกักษรดห้วย
1.4 ใบรนับรองสถานภาพนนักเรยียนจากสถานศศึกษา
1.5 สสาเนาบนัตรประชาชน พรห้อมลงลายมสือชสืนึ่อรกับรองสทาเนาถศูกตห้อง กรณยีทยีนึ่
ผศูห้พกัฒนาไมรมยีบกัตรประชาชน ใหห้แนบสทาเนาทะเบยียนบห้าน
สรุ่วนททที่ 2
2.1 อาจารยย์ทยีที่ ปรศึ กษา คทา นทา หนห้ า ชสืนึ่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชสืนึ่อ -นามสกนุ ล
ตทาแหนรง สกังกกัด สถานทยีนึ่ตลิดตรอ โทรศกัพทย์ โทรสาร อยีเมลย์ ลายเซล็น
2.2 ประวนัตริ และระบนุขอบเขตงานทยีนึ่เชยีนึ่ยวชาญของทยีนึ่ปรนกษา
2.3 สสาเนาบนัตรประชาชน พรห้อมลงลายมสือชสืนึ่อรกับรองสทาเนาถศูกตห้อง
หมายเหตต: ทอีที่ปรรึกษา หมายถรึง ครศู - อาจารยย์จากโรงเรอียน มหาวติทยาลลัย หรรือ
สถาบลันการศรึกษาตต่างๆ ทลันี้งภาครลัฐและเอกชน หรรือ ผศูด้ทอีที่เปป็นขด้าราชการ หรรือ พนลักงาน
องคย์กรของรลัฐ
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แบบฟอรย์มหนห้าปกขห้อเสนอโครงงาน

รหนัสโครงงาน ...............
ขน้อเสนอโครงงาน
การประกวดโครงงานของนนักวริทยาศาสตรย์รนุห่นเยาวย์
ชนที่อโครงงาน(ภาษาไทย) ...................................................................................................................................
(ภาษาอกังกฤษ) ..............................................................................................................................
สาขาทยีที่เขน้าประกวด สาขา ..................................................……………........................................................
ทยีมพนัฒนา
หนัวหนน้าทยีม
ชสือนึ่ -นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.) ...........................................…….....................................
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด..............ระดกับการศนกษา................สถานศนกษา...........………................................
ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน........................................................................……...................................…
สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.....................................................................................….........................................
โทรศกัพทย์.....................มสือถสือ...................โทรสาร............…..........E-mail......................................
ลงชสืนึ่อ......................................………...................................
1) ผศูน้พฒ
นั นาโครงงาน
ชสือนึ่ -นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.) ...........................................…….....................................
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด..............ระดกับการศนกษา................สถานศนกษา...........………................................
ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน........................................................................……...................................…
สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.....................................................................................….........................................
โทรศกัพทย์.....................มสือถสือ...................โทรสาร............…..........E-mail......................................
ลงชสืนึ่อ......................................………...................................
2) ผศูน้พฒ
นั นาโครงงาน
ชสือนึ่ -นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส./ด.ช./ด.ญ.) ...........................................…….....................................
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด..............ระดกับการศนกษา................สถานศนกษา...........………................................
ทยีนึ่อยศูรตามทะเบยียนบห้าน........................................................................……...................................…
สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.....................................................................................….........................................
โทรศกัพทย์.....................มสือถสือ...................โทรสาร............…..........E-mail......................................
ลงชสืนึ่อ......................................………...................................
อาจารยย์ทยีที่ปรศึกษา
ชสือนึ่ -นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส.) …..........................................................…….....................................
สกังกกัด/สถาบกัน....................................................................................……...................................…
สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.....................................................................................….........................................
โทรศกัพทย์.....................มสือถสือ...................โทรสาร............…..........E-mail......................................
คทารกับรอง “โครงงานนยีเซ ปป็นความคลิดรลิเรลิมนึ่ ของผศูพห้ ฒ
กั นาโครงงานและไมรไดห้ลอกเลยียนแบบมาจากผศูอห้ นสืนึ่ ผศูให้ ด
ขห้าพเจห้ายลินดยีและรกับรองทยีจนึ่ ะเปป็นผศูดห้ แศู ลใหห้คาท ปรนกษา และควบคนุมการวลิจยกั โครงงาน ใหห้สมบศูรณย์เรยียบรห้อยตามเจตนา”
ลงชสืนึ่อ......................................………...................................
หนัวหนน้าสถาบนัน (ผศูน้อสานวยการ/อาจารยย์ใหญห่/หนัวหนน้าหมวด)
ชสือนึ่ -นามสกนุล(นาย/นาง/น.ส.)............................….ตทาแหนรง..........................…...................…........
สถาบกัน.....................................................................….....................…………..................................
สถานทยีนึ่ตลิดตรอ.............................................................…...............................................…...............
โทรศกัพทย์.....................มสือถสือ...................โทรสาร............…..........E-mail......................................
คทารกับรอง “ขห้าพเจห้าขอรกับรองวราผศูพห้ ฒ
กั นามยีสทลิ ธลิขธิ์ อรกับทนุนสนกับสนนุนตามเงสือนึ่ นไขทยีโนึ่ ครงการฯกทาหนดและ
อนนุญาตใหห้ดาท เนลินการศนกษา/วลิจยกั /พกัฒนาตามหกัวขห้อทยีไนึ่ ดห้เสนอมานยีใซ นสถาบกันไดห้ภายใตห้การบกังคกับบกัญชาของขห้าพเจห้า”
ลงชสืนึ่อ......................................………...................................

18
Young Scientist Competition: YSC

การคล้นควล้าววิจนัยและกระบวนการทางววิทยาศาสตรร์
การคห้นควห้าวลิจยกั หมายถนง กระบวนการสรห้างองคย์ความรศูให้ หมรทเยีนึ่ กยียนึ่ วกกับตกัวเราหรสือ
โลกทยีเนึ่ ราอาศกัยอยศูร เพสือนึ่ ทยีจนึ่ ะตอบคทาถามหรสือแกห้ปญ
ปั หาตรางๆ เมสือนึ่ เลสือกหกัวขห้อทยีจนึ่ ะททาโครงงาน
ควรทยีจนึ่ ะพลิจารณาอยรางรอบคอบวรา โครงงานของเราจะเปป็นประโยชนย์ตอร สกังคมไดห้อยรางไรบห้าง
ซนนึ่งในทางวลิทยาศาสตรย์มกักจะเปป็นการคห้นควห้าเพสืนึ่อตอบคทาถามเกยีนึ่ยวกกับปรากฏการณย์ตาม
ธรรมชาตลิทมยีนึ่ อยี ยศูแร ลห้ว สรวนในทางวลิศวกรรมศาสตรย์จะเปป็นเนห้นกระบวนการสรห้างสลิงนึ่ ประดลิษฐย์
ใหมรๆ หรสือพกัฒนาตรอยอดเพลิมนึ่ เตลิม
การตกังซ คทาถามนยีซ ถสือเปป็นสรวนสทาคกัญทยีสนึ่ ดนุ ของการสรห้างสรรคย์งานทางดห้านวลิทยาศาสตรย์
ซนงนึ่ การตกังซ คทาถามจะนทาไปสศูกร ารตกังซ สมมตลิฐานในรศูปแบบ “ถห้า……. แลห้ว………” จากนกันซ จะนทา
เราไปสศูกร ารสกังเกตและการทดลอง
กระบวนการทางววิทยาศาสตรร์
แบรงไดห้เปป็นขกันซ ตอนหลกักๆ ดกังนยีซ
1. พลิจารณาวราเรามยีความอยากรศูห้อ ยากเหล็น หรสือสงสกัยในหกัวขห้อใด จากนกัซน
“เลสือกหกัวขห้อ” ตกัซงคทาถามและระบนุถนงปปัญหาทยีนึ่เกลิดขนซน
2. ศนกษาคห้นควห้างานวลิจกัยหรสือบทความตรางๆ ทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องกกับหกัวขห้อทยีนึ่เราสนใจ
3. ประเมลินถนงคทาตอบทยีนึ่นราจะเปป็นไปไดห้ในสลินึ่งทยีนึ่พกัฒนาเพลินึ่ม หรสือพกัฒนาขนซนมา
ใหมรแลห้วจนงตกัซงสมมตลิฐาน
4. ทดสอบสมมตลิฐานทยีนึ่ตกัซงไวห้โดยการททาการทดลอง ซนนึ่งจะตห้องเกล็บขห้อมศูลและ
ททาการวลิเคราะหย์ผล
5. ประเมลินผลการทดลองและททาการสรนุปผลจากขห้อมศูลทยีนึ่มยีอยศูร
6. จกัดททารายงาน
ผศูห้ททาโครงงานควรเรยียนรศูห้ทยีนึ่จะสงสกัยผลการทดลองทนุกประเภท โดยเฉพาะอยราง
ยลินึ่งผลการทดลองของตกัวเราเองและศนกษาผลการทดลองใหห้ถรองแทห้ การทดลองทยีนึ่ดยีอาจจะ
ไมรไดห้คทาตอบเสมอไป แตรทยีนึ่สทาคกัญจะนทาไปสศูรการตกัซงคทาถามใหมรๆ ซนนึ่งจะตห้องมยีการสกังเกตและ
การทดลองเพลินึ่มเตลิม บรอยครกัซงทยีนึ่สมมตลิฐานสนุดทห้ายจะตกัซงขนซนหลกังจากทยีนึ่เราไดห้ททาการทดลอง
เบสืซองตห้น การวลิเคราะหย์ผล และไดห้รรางขห้อสรนุปหลายตรอหลายครกัซง
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เปป้าหมายทางววิศวกรรมศาสตรร์
(สคาหรนับผผพ
ล้ นัฒนาททสที่ นใจสาขาววิศวกรรมศาสตรร์)
นกักวลิทยาศาสตรย์โดยทกันึ่วไปพยายามศนกษาเพสืนึ่อทยีนึ่จะเขห้าใจถนงกระบวนการททางาน
ของธรรมชาตลิ ในขณะทยีวนึ่ ศลิ วกรจะพยายามสรห้างสรรคย์สงลินึ่ ใหมรๆ ทยียนึ่ งกั ไมรเคยมยีมากรอน โครงงาน
ทางวลิศวกรรมศาสตรย์จนงควรระบนุถนงเปฟ้าหมายทางวลิศวกรรม กระบวนการพกัฒนา และการ
ประเมลินผลหลกังการปรกับปรนุง ดกังนกัซน โครงงานทางวลิศวกรรมศาสตรย์อาจจทาแนกเปป็นขกัซนตอน
ตรางๆ ไดห้ดกังนยีซ
1. ระบนุความจทาเปป็นทยีนึ่จะตห้องพกัฒนาโครงงาน
2. กทาหนดเกณฑย์ในการออกแบบ
3. ศนกษาคห้นควห้าบทความหรสืองานวลิจกัยตรางๆ วราสลินึ่งใดทยีนึ่มยีผศูห้ประดลิษฐย์ไปแลห้ว
4. เตรยียมออกแบบขกัซนตห้น
5. สรห้างและทดสอบตห้นแบบ
6. ทดสอบและออกแบบใหมร (ถห้าจทาเปป็น)
เรวิมที่ ตล้นโครงงานววิทยาศาสตรร์อยรุ่างไร
1.หาหนัวขล้อ
พยายามคลิดและหาสลิงนึ่ ทยีนึ่เราตห้องการจะททาโครงงาน ซนนึ่งอาจจะมาจากงานอดลิเรก
ความสนใจสรวนตกัว หรสือการสกังเกตสลิงนึ่ ใกลห้ตวกั ซนงนึ่ จะนทาไปสศูปร ปัญหาทยีเนึ่ ราตห้องการหาทางแกห้ไข
โดยทกัวนึ่ ไปแลห้วจะมยีเพยียง 1 หรสือ 2 หกัวขห้อเทรานกันซ
2.คล้นควล้าหาขล้อมผล
พยายามคห้น ควห้ าหาขห้ อ มศู ล ตร า งๆ เกยีนึ่ ย วกกั บ หกั ว ขห้ อ ทยีนึ่ คลิด ไวห้ จ ากวารสารวลิ ช าการ
หห้ อ งสมนุ ด หรสื อ อลิ น เทอรย์ เ นล็ ต เชร น http://apps.societyforscience.org/abstracts/ ,
http://www.nectec.or.th/ysc/ หรสือ สกังเกตเหตนุการณย์ทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง เกล็บรวบขห้อมศูลตรางๆ
ทยีนึ่เกยีนึ่ยวกกับหกัวขห้อดกังกลราว พยายามคห้นหาผลลกัพธย์ทยีนึ่ไมรสามารถอธลิบายไดห้ หรสือผลลกัพธย์ทยีนึ่เรา
ไมรคาดคลิด พศูดคนุยปรนกษากกับผศูห้เชยีนึ่ยวชาญในสาขาทยีนึ่เกยีนึ่ยวกกับหกัวขห้อทยีนึ่ตห้องการจะททาโครงงาน
เพสืนึ่อใหห้ไดห้ขห้อมศูลทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องโดยตรง ตระเตรยียมหรสือสรห้างเครสืนึ่องมสือทยีนึ่จทาเปป็นตห้องใชห้ในการ
ทดลอง
3.จนัดการ
จกัดการรวบรวมทนุกๆ สลิงนึ่ ทยีคนึ่ นห้ ควห้ามา เราควรวลิเคราะหย์และสรนุปความรศูทห้ คยีนึ่ นห้ มาอยราง
เปป็นระบบ และเนห้นทยีแนึ่ นวความคลิดทยีเนึ่ ฉพาะเจาะจงมากขนนซ โดยเชสือนึ่ มโยงความรศูทห้ ไยีนึ่ ดห้คนห้ มากกับ
หกัวขห้อทยีสนึ่ นใจ เพสือนึ่ ทยีจนึ่ ะไดห้กาท หนดขอบเขตของโครงงานภายใตห้เวลาทยีมนึ่ แยี ละตกังซ สมมตลิฐานไดห้
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4.บรวิหารเวลา
วางแผนกทาหนดกลิจกรรมตรางๆ ทยีนึ่เราจะตห้องททาใสรลงในตารางเวลา กลิจกรรมทยีนึ่
เกยียนึ่ วขห้องกกับการทดลองและการเกล็บขห้อมศูลอาจจะตห้องใชห้เวลามาก เนสือนึ่ งจากการทดลองเพยียง
ครกังซ เดยียวหรสือสองครกังซ อาจจะไมรเพยียงพอ ควรจะวางแผนในการททาการทดลองซซาท ควรจกัดสรร
เวลาไวห้สาท หรกับการเขยียนรายงานและการจกัดแสดงผลงานดห้วย
5.วางแผนการทดลอง
เมสืนึ่อเรามยีแนวความคลิดเกยีนึ่ยวกกับเรสืนึ่อ งทยีนึ่ตห้องการททา โครงงานแลห้ว ใหห้ล องเขยียน
แผนการทดลอง ควรอธลิบายถนงวลิธยีททาการทดลองและสลิงนึ่ ทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องอยรางเปป็นขกันซ ตอน โดย
อาจจะเลสือกวลิธกยี ารอธลิบายโดยแบรงเปป็นหกัวขห้อยรอยหรสือเขยียนขกันซ ตอนของกระบวนการททางาน
ออกมาเปป็นขกันซ ตอนทยีชนึ่ ดกั เจน
6.ปรรึกษาอาจารยร์ทปทที่ รรึกษา
การททาโครงงานทยีนึ่ดยี การสสืนึ่อสารกกับผศูห้เกยีนึ่ยวขห้องมยีความสทาคกัญอยรางยลินึ่ง ควรหา
เวลาพศูด คนุย กกับ อาจารยย์ ทยีนึ่ ป รนก ษาเกยีนึ่ ย วกกั บ โครงงานทยีนึ่ จ ะทท า และแผนการทดลองอยร า ง
สมนึ่ทาเสมอ
7.ทคาการทดลอง
ออกแบบการทดลองดห้วยความรอบคอบ ระหวรางททาการทดลอง ควรจดบกันทนก
รายละเอยียดทนุกอยรางทยีนึ่เกยีนึ่ยวกกับการทดลอง การวกัดผลและสลินึ่งทยีนึ่สกังเกตไดห้ อยรามกันึ่นใจในความ
จทาของเรามากเกลินไป เพราะอาจหลงลสืมไดห้ การททาการทดลองควรเปป็นไปอยรางรอบคอบ
ตกัวอยรางเชรน ควรทยีนึ่จะเปลยีนึ่ยนทยีละตกัวแปร และททาการทดลองควบคนุมดห้วย นอกจากนยีซ ควร
มยีจทานวนตกัวอยรางเพยียงพอทยีนึ่จะททาการทดลองอยรางนห้อย 5 ตกัวอยราง
8.ววิเคราะหร์ผล
เมสืนึ่อททาการทดลองเสรล็จแลห้ว ควรตรวจสอบผลลกัพธย์ทยีนึ่ไดห้ วลิเคราะหย์ดศูวราผลการ
ทดลองเปป็นไปตามทยีนึ่คาดไวห้หรสือไมรอยรางไร การทดลองแตรละครกัซงมยีขกัซนตอนการทดลอง
เหมสือนกกันหรสือไมร มยีคทาอธลิบายอสืนึ่นๆ อยีกหรสือไมรทยีนึ่เรายกั ง นน กไมรถน ง การสกั งเกตการณย์ ก าร
ทดลองแตรละครกัซงมยีขห้อผลิดพลาดใดๆหรสือไมร การททาความเขห้าใจถนงขห้อผลิดพลาดทยีนึ่เกลิดขนซน
และการวลิเคราะหย์ขห้อผลิดพลาดนกัซนอาจจะเปป็นประโยชนย์อยรางยลินึ่ง ควรททาการวลิเคราะหย์ขห้อมศูล
ทางสถลิตลิเพสืนึ่อสนกับสนนุนผลการทดลองดห้วย
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9.สรรปผล
เราอาจจะสรนุปผลการทดลองโดยการระบนุถนงตกัวแปรทยีนึ่สทาคกัญ การเกล็บขห้อมศูลทยีนึ่มยี
เพยียงพอ และสรนุปวรา การทดลองนกัซนๆ ยกังจทาเปป็นทยีนึ่ตห้องทดลองเพลินึ่มเตลิมอยีกหรสือไมร ควรเปปิด
ใจกวห้าง ไมรควรเปลยีนึ่ยนแปลงผลการทดลองเพยียงเพสืนึ่อใหห้ไดห้ผลตรงกกับทฤษฎยีทยีนึ่ไดห้เรยียนรศูห้มา
การททาโครงงานวลิทยาศาสตรย์ทยีนึ่ประสบความสทาเรล็จ ไมรจทาเปป็นทยีนึ่ผลการทดลองจะตห้องตรง
กกับสมมตลิฐานทยีนึ่ตกัซงไวห้ เพราะการทดลองถสือเปป็นเพยียงการพลิสศูจนย์สมมตลิฐานเทรานกัซน
ทคาอยรุ่างไรจรึงจะประสบความสคาเรร็จในการทคาโครงงานววิทยาศาสตรร์
1.การบนันทรึกขล้อมผลโครงงาน
สลินึ่งสทาคกัญทยีนึ่สนุดในการททาโครงงาน ควรบกันทนกขห้อมศูลอยรางถศูกตห้อง มยีรายละเอยียดทยีนึ่
ชกัดเจน สมเหตนุสมผลและละเอยียดรอบคอบ ซนงนึ่ จะชรวยในการเขยียนรายงานฉบกับสมบศูรณย์
2.การปรรึกษา
ควรขอคทาปรนกษาจากอาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษาหรสือนกักวลิจกัยพยีนึ่เลยีซยง อยรางสมนึ่ทาเสมอ เพสืนึ่อ
ใหห้การททาโครงงานเปป็นไปอยรางมยีประสลิทธลิภาพและตรงตามแผนทยีนึ่กทาหนดไวห้ ซนงนึ่ การพศูดคนุย
กกับทยีนึ่ปรนกษาจะททาใหห้เราไดห้แนวคลิดในการททาการทดลองเพลินึ่มเตลิม หรสือเขห้าใจความเชสืนึ่อมโยง
ของโครงงานและประโยชนย์ของโครงงานไดห้มากขนซน
3.การอล้างอวิงขล้อมผล
นกักวลิทยาศาสตรย์ทยีนึ่ดยี จทาเปป็นตห้องมยีจรลิยธรรมในการวลิจกัย ดกังนกัซน เราตห้องอห้างอลิงงาน
ทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง รวมถนงรศูปภาพทยีนึ่นทามาใชห้เพสืนึ่อเปป็นการใหห้เกยียรตลิแกรผศูห้อสืนึ่นอยรางเหมาะสม
รายงานฉบนับสมบผรณร์
1. บทคนัดยรุ่อ
หลกังจากททาโครงงานเสรล็จเขยียนบทคกัดยรอ ประมาณ 1 หนห้า บทคกัดยรอประกอบ
ดห้วย (1) วกัตถนุประสงคย์ (2) กระบวนการทดลอง (3) ผลการทดลอง (4) การวลิเคราะหย์ผล
(5) สรนุปผล (6) การประยนุกตย์ใชห้งาน (ถห้ามยี) อาจจะอห้างอลิงถนงงานทยีนึ่ททามากรอนหนห้านยีซไดห้ แตร
บทคกัดยรอควรเนห้นงานทยีนึ่ททาในปปัจจนุบกันและไมรควรรวมกลิตตลิกรรมประกาศหรสืองานวลิจกัยของ
อาจารยย์ทยีนึ่ปรนกษา
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2. รายงานฉบนับสมบผรณร์
รายงานฉบกับสมบศูรณย์ควรจกัดเตรยียมควบคศูรกกับสมนุดบกันทนกขห้อมศูลโครงงาน และ
เอกสารทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง รายงานฉบกับสมบศูรณย์ชรวยในการจกัดขห้อมศูลและลทาดกับความคลิด รายงาน
ฉบกับสมบศูรณย์ควรประกอบดห้วย
1) หนล้าปก ปกควรประกอบดห้วย ชสือนึ่ โครงงาน (ภาษาไทยและอกังกฤษ) ชสือนึ่ -นามสกนุล
ผศูพห้ ฒกั นาโครงงาน ระดกับการศนกษา สถานศนกษา ทยีอนึ่ ยศูร (ทยีบนึ่ าห้ น) โทรศกัพทย์ โทรสาร อยีเมลย์
2) สารบนัญ
3) บทคนัดยรุ่อ
4) วนัตถรประสงคร์โดยละเอทยด
5) กระบวนการทดลอง บรรยายรายละเอยี ย ดกระบวนการทยีนึ่ ใ ชห้ ใ นการ
รวบรวมขห้อมศูลและการสกังเกต รายงานควรจะละเอยียดเพยียงพอทยีนึ่ผศูห้อสืนึ่นสามารถทยีนึ่จะททาการ
ทดลองใหมรจากขห้อมศูลในรายงานไดห้ อาจเพลินึ่มเตลิมภาพถรายหรสือภาพวาดของอนุปกรณย์ทยีนึ่
ออกแบบเองกล็ไดห้
6) ผลการทดลอง
7) การววิเคราะหร์ผล เปป็นสรวนทยีนึ่สทาคกัญทยีนึ่สนุดในรายงาน ผลการทดลองและ
สรนุปผลควรมาจากขห้อมศูลทยีนึ่ไดห้อยรางมยีเหตนุมยีผล ละเอยียดรอบคอบ แสดงใหห้ผศูห้อรานเหล็นถนง
ลทาดกับความคลิดและรศูห้ในสลินึ่งทยีนึ่ทรานไดห้ททา เปรยียบเทยียบผลการทดลองทยีนึ่ไดห้จรลิงกกับคราทางทฤษฎยี
ขห้อมศูลทยีนึ่มยีการตยีพลิมพย์ ความเชสืนึ่อโดยทกันึ่วไป หรสือผลทยีนึ่คาดวราจะเกลิดขนซน อภลิปรายถนงความผลิด
พลาดทยีนึ่อาจจะเกลิดขนซนไดห้ ขห้อมศูลมยีการผกันแปรอยรางไรบห้างในการทดลองทยีนึ่เหมสือนกกันหลายๆ
ครกัซง ผลการทดลองจะแตกตรางอยรางไรหากไมรไดห้มยีการควบคนุมตกัวแปรบางตกัว จะททาการ
ทดลองทยีนึ่ตรางกกันอยรางไรหากสามารถททาโครงงานใหมรอยีกครกัซง การทดลองอสืนึ่นใดบห้างทยีนึ่ควร
ทดสอบเพลินึ่มเตลิม
8) สรรปผล สรนุปผลการทดลองโดยยรอ ระบนุเฉพาะเจาะจงลงไป ไมรควรเขยียน
แบบกวห้างจนเกลินไป หลยีกเลยีนึ่ยงการพศูดถนงใหมรทยีนึ่ยกังไมรไดห้กลราวถนงกรอนหนห้านยีซ
9) กวิตตวิกรรมประกาศ ควรใหห้เกยียรตลิและระบนุชอสืนึ่ ผศูทห้ ชยีนึ่ วร ยเหลสือในการททาโครงงาน
รวมทกังซ บนุคคล บรลิษทกั สถานศนกษาและสถาบกันวลิจยกั ทยีเนึ่ กยียนึ่ วขห้อง ตลอดจนทนุนสนกับสนนุนหรสือวกัสดนุทยีนึ่
ไดห้รกับ ทกังซ นยีซ หากผลงานมยีการสรงเขห้ารรวมประกวดหรสือขอรกับทนุนจากแหลรงอสืนนึ่ ผศูพห้ กัฒนาและ
อาจารยย์ทปยีนึ่ รนกษาจะตห้องแจห้งใหห้เนคเทคทราบเปป็นลายลกักษณย์อกกั ษรดห้วย
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10) บรรณานรกรม บรรณานนุกรมหรสือหนกังสสืออห้างอลิง ควรระบนุถนงแหลรงขห้อมศูลทยีนึ่
ไมรใชรผลงานของตนเอง เชรน หนกังสสือ บทความวลิชาการ บทความในวารสารทางวลิทยาศาสตรย์
หรสืออสืนึ่นๆ อลินเทอรย์เนล็ต โดยใชห้การอห้างอลิงทยีนึ่ถศูกตห้องตามรศูปแบบ

การจนัดแสดงผลงาน
ผศูห้พกัฒนาตห้องสามารถใหห้ความรศูห้และดนงดศูดใหห้ผศูห้อสืนึ่นสนใจ สามารถททาใหห้กรรมการ
และผศูห้สนใจเขห้าใจการคห้นควห้าและผลการทดลองของตน ใชห้พสืซนทยีนึ่เพสืนึ่อการจกัดแสดงทยีนึ่สกัซนและ
เขห้าใจงราย หกัวขห้อควรชกัดเจนเดรนชกัด กราฟและแผนภศูมลิตห้องชกัดเจนและอห้างอลิงใหห้ถศูกตห้อง
1) ผลงานทยีนึ่จกัดแสดงตห้องเปป็นงานในปปีนยีซเทรานกัซน
2) ชสืนึ่อโครงงานทยีนึ่ดยี ชสืนึ่อโครงงานมยีความสทาคกัญอยรางยลินึ่งในการดนงดศูดความสนใจ
ชสืนึ่อโครงงานทยีนึ่ดยีควรบรงบอกถนงงานวลิจกัยของผศูห้พกัฒนาอยรางถศูกตห้องและเรยียบงราย ชสืนึ่อโครงงาน
ควรดนงดศูดใหห้ผศูห้อสืนึ่นตห้องการเรยียนรศูห้มากขนซนเกยีนึ่ยวกกับโครงงานของเรา
3) รศูปภาพ หลายโครงงานมยีอนุปกรณย์บางสรวนทยีนึ่ไมรอาจจกัดแสดงในงานไดห้อยราง
ปลอดภกัย ผศูห้พกัฒนาอาจถรายภาพสรวนสทาคกัญของการทดลองเพสืนึ่อใชห้ในการจกัดแสดง
4) เปป็นระเบยียบ การจกัดแสดงผลงานควรเรยียงลทาดกับอยรางมยีเหตนุผลและอรานงราย
ผศูห้ชมควรสามารถเหล็นชสืนึ่อโครงงาน การทดลอง ผลการทดลอง และสรนุปผลไดห้อยรางงรายดาย
และรวดเรล็ว เมสือนึ่ จกัดเตรยียมบอรย์ดควรจลินตนาการวราเราเหล็นบอรย์ดเปป็นครกัซงแรก
5) ดนงดศูดสายตา จกัดบอรย์ดใหห้โดดเดรน ใชห้หกัวเรสืนึ่อง แผนภศูมลิและกราฟทยีนึ่ประณยีต
และมยีสยีสกันเพสืนึ่อจกัดแสดงโครงงาน อนุปกรณย์ทยีนึ่ททาเองภายในบห้าน กระดาษจกัดบอรย์ดและ
เครสืนึ่องเขยียนทยีนึ่มยีสยีสกันชรวยในการจกัดแสดงโครงงาน เอาใจใสรเปป็นพลิเศษในการระบนุชสืนึ่อและ
อห้างอลิงกราฟ แผนภศูมลิและตาราง ผศูห้ชมควรสามารถเขห้าใจสลินึ่งทยีนึ่จกัดแสดงโดยไมรตห้องอาศกัย
คทาอธลิบายเพลินึ่มเตลิม
6) เอาใจใสรเปป็นพลิเศษในการระบนุชสืนึ่อและอห้างอลิงกราฟ/แผนภศูมลิ/ตาราง เอกสารใด
ทยีนึ่อห้างอลิงมาจากทยีนึ่อสืนึ่นตห้องมยีการอห้างอลิงทยีนึ่มาใหห้ชกัดเจน ในกรณยีทยีนึ่มยีภาพถรายบนุคคลอสืนึ่นหรสือ
รศูปภาพนอกเหนสือจากผศูห้พฒ
กั นา ตห้องไดห้รกับความยลินยอมเปป็นลายลกักษณย์อกักษร
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แบบฟอรย์มสรนุปโครงงาน
ชนที่อโครงงาน

(ภาษาไทย)....................................................……….....……………..….…………
(ภาษาอกังกฤษ)......................................………………………...............…..………
รหนัสโครงงาน………………………................................สาขา……………...…..........…...............……………...
ผศูน้พฒ
นั นาโครงงาน
1) ชสือนึ่ -นามสกนุล (นาย/นาง/นางสาว/เดล็กชาย/เดล็กหญลิง).....................................................…………….
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด……………..…ระดกับการศนกษา….................สถานศนกษา................................................
ทยีนึ่อยศูร….....…………………………………………………………………………...............................……………….……...
โทรศกัพทย์.........................โทรศกัพทย์มสือถสือ......................โทรสาร..........................E-mail.......................
2) ชสือนึ่ -นามสกนุล (นาย/นาง/นางสาว/เดล็กชาย/เดล็กหญลิง).....................................................…………….
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด……………..…ระดกับการศนกษา….................สถานศนกษา................................................
ทยีนึ่อยศูร….....…………………………………………………………………………...............................……………….……...
โทรศกัพทย์.........................โทรศกัพทย์มสือถสือ......................โทรสาร..........................E-mail.......................
3) ชสือนึ่ -นามสกนุล (นาย/นาง/นางสาว/เดล็กชาย/เดล็กหญลิง).....................................................…………….
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด……………..…ระดกับการศนกษา….................สถานศนกษา................................................
ทยีนึ่อยศูร….....…………………………………………………………………………...............................……………….……...
โทรศกัพทย์.........................โทรศกัพทย์มสือถสือ......................โทรสาร..........................E-mail.......................
อาจารยย์ทยีที่ปรศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................…….............................……….
วกัน/เดสือน/ปปีเกลิด……………..…ระดกับการศนกษา….................สถานศนกษา................................................
ทยีนึ่อยศูร….....…………………………………………………………………………...............................……………….……...
โทรศกัพทย์.........................โทรศกัพทย์มสือถสือ......................โทรสาร..........................E-mail.......................
บทคนัดยห่อ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
วกัตถนุประสงคย์การทดลอง
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
กระบวนการทดลอง
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
การวลิเคราะหย์ผล
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
สรนุปผลการทดลอง
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ประโยชนย์/การประยนุกตย์ใชห้งาน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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หลนักเกณฑร์การตนัดสวิน
คณะกรรมการตกัดสลินและเนห้นในเรสืนึ่องตรอไปนยีซ
1. สลินึ่งทยีนึ่ผศูห้พกัฒนาไดห้ททาในปปีนยีซ หรสือมยีพกัฒนาการตรอยอดจากโครงงานเดลิม
2. ผศูห้พกัฒนาไดห้ททาตามกระบวนการทางวลิทยาศาสตรย์ไดห้ดยีเพยียงใด
3. รายละเอยียดและความถศูกตห้องของงานวลิจกัยตามทยีนึ่บกันทนกในสมนุดบกันทนกขห้อมศูล
โครงงาน
4. ขกัซนตอนในการทดลองใชห้วลิธยีการทยีนึ่ดหยี รสือไมร
คณะกรรมการพยายามคกัดเลสือกโครงงานทยีนึ่คลิดคห้นอยรางดยี มยีความสทาคกัญและผล
กระทบในสาขาทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้องตลอดจนความละเอยียดรอบคอบ คณะกรรมการใหห้ความสทาคกัญ
กกับผศูห้พกัฒนาทยีนึ่สามารถพศูดถนงผลงานของตนไดห้อยรางมกันึ่นใจเตล็มทยีนึ่ ไมรควรทรองจทาบทพศูด เรา
ควรแสดงใหห้คณะกรรมการเหล็นถนงความเขห้าใจในโครงงานของตนเองตกัซงแตรตห้นจนจบ คณะ
กรรมการอาจสอบถามเพสืนึ่อทดสอบความรศูห้ซนซงในโครงงาน เชรน บทบาทของแตรละคนในการ
ททาโครงงาน สลินึ่งทยีนึ่ยกังไมรไดห้ททา งานทยีนึ่จะพกัฒนาตรอไปในอนาคต เปป็นตห้น
เกณฑร์ในการตนัดสวินรอบคนัดเลพือกขล้อเสนอโครงงาน
1) เทคนริค (Technical) 40 คะแนน
แนวคลิด การกทาหนดปปัญหาและเปฟ้าหมายชกัดเจน มยีทฤษฎยี /หลกักการทางวลิทยา ศาสตรย์รองรกับ มยีการออกแบบการทดลองและควบคนุมตกัวแปร มยีแผนการออกแบบ/พกัฒนา
ตห้นแบบ/ทดสอบการใชห้งานจรลิง การวลิเคราะหย์ขห้อมศูลมยีหลกักการและนราเชสืนึ่อถสือ
กรณยีเปป็นโครงงานประเภททดลอง มยีแนวทางพลิจารณาจากระดกับปรลิมาณและ
คนุณภาพของทกักษะทยีนึ่ใชห้ ดกังนยีซ
1. มยีแนวคลิด และการกทาหนดปปัญหาชกัดเจน
2. สมมตลิฐาน /แนวทางการแกห้ปปัญหาเพสืนึ่อไปสศูรเปฟ้าหมาย มยีทฤษฎยี /หลกักการทาง
วลิทยาศาสตรย์รองรกับ
3. วางแผนออกแบบการทดลองและควบคนุมตกัวแปรอยรางถศูกตห้อง
4. เทคนลิคทยีจนึ่ ะใชห้ประมวล/วลิเคราะหย์ขอห้ มศูลอยรางมยีหลกักการ และมยีความนราเชสือนึ่ ถสือ
กรณยีเปป็นโครงงานประเภทประดลิษฐย์ มยีแนวทางพลิจารณาจากระดกับของปรลิมาณ
และคนุณภาพของทกักษะทยีนึ่ใชห้ ดกังนยีซ
1. มยีแนวคลิด และการกทาหนดปปัญหา/เปฟ้าหมายชกัดเจน
2. มยีแผนการออกแบบและกรรมวลิธยีไปสศูรการสรห้างตห้นแบบทยีนึ่ประดลิษฐย์ไดห้จรลิง
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3. มยีการวางแผนในการทดสอบการใชห้งานจรลิง
4. มยีการคาดการณย์ปปัญหาและมยีแผนการพกัฒนาตห้นแบบใหห้ดยีขนนซ
2) ความคริดสรน้างสรรคย์ (Creativity) 40 คะแนน
เปป็นเรสืนึ่องหรสือหกัวขห้อทยีนึ่แปลกใหมร นราสนใจ มยีศกักยภาพทยีนึ่จะนทาไปใชห้ประโยชนย์ไดห้
จรลิง สรห้างสรรคย์นวกัตกรรมใหมร โดยมยีแนวทางการพลิจารณา ดกังนยีซ
ความนห่าสนใจ
1. ชยีซปปัญหาทยีนึ่เปป็นจนุดเรลินึ่มของการเสนอโครงงานไดห้
2. บอกเหตนุผลวรา โครงงานทยีนึ่ตห้องการททาสอดคลห้องกกับปปัญหาไดห้
3. บอกเหตนุผลวรา วลิธยีการทยีนึ่ใชห้เหมาะกกับการแกห้ปปัญหาไดห้
ความคริดรริเรริที่ม
มยีความใหมรทกัซงในหกัวขห้อโครงงาน วลิธยีการ และการออกแบบการทดลอง
นวนัตกรรม
เปป็ นโครงงานใหมร ทยีนึ่นร าสนใจ และมยี ศกัก ยภาพทยีนึ่จ ะนทา ไปใชห้ ประโยชนย์ ไ ดห้ จ รลิ ง /
สรห้างสรรคย์นวกัตกรรมไดห้
3) การจนัดทสาขน้อเสนอโครงงาน 20 คะแนน
ขห้อเสนอโครงงานมยีเนสืซอหาและหกัวขห้อครบถห้วน สามารถสสืนึ่อสารใหห้ผศูห้อรานเขห้าใจไดห้
มยีความชกัดเจน มยีการอห้างอลิงแหลรงขห้อมศูล โดยมยีแนวทางการพลิจารณา ดกังนยีซ
1. มยีเนสืซอหา/หกัวขห้อตรางๆ ครอนขห้างครบ อรานแลห้วตห้องททาความเขห้าใจ แตรสามารถ
คาดเดาไดห้วราตห้องการจะททาอะไร
2. มยีเนสืซอหา/หกัวขห้อตรางๆ ครบ อรานแลห้วเขห้าใจเปป็นอยรางดยีวราตห้องการอะไร
3. มยีการอห้างอลิงแหลรงขห้อมศูลทยีนึ่มยีจทานวนเหมาะสม
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หลนักเกณฑร์ในการตนัดสวินรอบชวิงชนะเลวิศ
หลนักเกณฑย์

โครงงานวริทยาศาสตรย์

โครงการวริศวกรรมศาสตรย์

โจทยย์หรสือปปัญหาในการททาโครงงาน - วกัตถนุประสงคย์มยีความชกัดเจน
- ระบนุถนงความตห้องการหรสือปปัญหา
(Research Question)
- ระบนุสลินึ่งทยีนึ่จะชรวยเพลินึ่มองคย์ความรศูห้
ทยีนึ่จะแกห้ไข
10 คะแนน
ใหมรในสาขาทยีนึ่ศนกษา
- มยีการนลิยามเงสืนึ่อนไขของคทาตอบ
- สามารถทดลองโดยใชห้กระบวนการ หรสือสลินึ่งทยีแนึ่ กห้ปปัญหา
ทางวลิทยาศาสตรย์ไดห้
- มยีการอธลิบายถนงขห้อจทากกัด
การออกแบบและกระบวนการ
ทดลอง (Design and
Methodology)
15 คะแนน

- มยีการวางแผนและวลิธยีการรวบรวม - มยีการสทารวจทางเลสือกตรางๆ เพสืนึ่อ
ขห้อมศูลทยีนึ่ดยี
จะตอบโจทยย์หรสือแกห้ไขปปัญหา
- มยีการกทาหนดตกัวแปรตห้น ตกัวแปรตาม - ระบนุคทาตอบหรสือวลิธยีแกห้ปปัญหา
ตกัวแปรควบคนุม ทยีเหมาะสมและสมบศูรณย์
นึ่
- การพกัฒนาตห้นแบบ

การทดลองและประดลิษฐย์
(Execution)
20 คะแนน

- รวบรวมและวลิเคราะหย์ขอห้ มศูลอยราง
เปป็นระบบ
- ผลการทดลองสามารถททาซซาท ใหมรไดห้
- ประยนุกตย์ใชห้วลิธกยี ารทางคณลิตศาสตรย์
และสถลิตลิอยรางเหมาะสม
- รวบรวมขห้อมศูลไดห้เพยียงพอทยีจะสนกั
นึ่ บสนนุน
การวลิเคราะหย์และสรนุปผล

ความคลิดสรห้างสรรคย์ (Creativity)
20 คะแนน

- โครงงานแสดงใหห้เหล็นถนงจลินตนาการและการประดลิษฐย์สลินึ่งใหมร
- นทาเสนอมนุมมองทยีนึ่แตกตรางออกไปซนนึ่งนทาไปสศูรวลิธยีการหรสือทางเลสือกใหมรๆ
โดยเนห้นทยีนึ่ผลการทดลอง

การนทาเสนอโปสเตอรย์ (Poster
Presentation)
10 คะแนน

- การจกัดเรยียงและนทาเสนอโปสเตอรย์เปป็นไปตามลทาดกับและเขห้าใจงราย
- รศูปภาพ กราฟ คทาอธลิบายประกอบทยีนึ่ชกัดเจน
- มยีเอกสารประกอบจกัดแสดงดห้วย

- ตห้นแบบตห้องแสดงใหห้เหล็นวราเปป็นไปตาม
ทยีนึ่ออกแบบ
- ตห้นแบบตห้องมยีการทดสอบในเงสือนไข
นึ่
ทยีนึ่หลากหลายและเพยียงพอ
- ตห้นแบบตห้องแสดงใหห้เหล็นถนงทกักษะ
ทางวลิศวกรรมและความสมบศูรณย์

การนทาเสนอปากเปลรา (Interview) - ตอบคทาถามไดห้กระชกับ ชกัดเจน และชรางคลิด
25 คะแนน
- เขห้าใจหลกักการพสืซนฐานทางวลิทยาศาสตรย์ทยีนึ่เกยีนึ่ยวขห้อง
- เขห้าใจการแปลผล และขห้อจทากกัดของผลการทดลองและการสรนุปผล
- ระดกับขกัซนของการททาโครงงานทยีนึ่เปป็นอลิสระดห้วยตนเอง
- ตระหนกักถนงศกักยภาพหรสือผลกระทบตรอวงการวลิทยาศาสตรย์ สกังคมและ
เศรษฐกลิจ
- มยีความคลิดในการททาวลิจกัยตรอยอด
- การมยีสรวนรรวมและความเขห้าใจในโครงงานของสมาชลิกทนุกคนในทยีม
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ตนัวอยรุ่างบทคนัดยรุ่อโครงงานททไที่ ดล้รบนั รางวนัลจาการประกวดในงาน Intel ISEF 2006
สาขาววิทยาการคอมพวิวเตอรร์
โครงงาน วริธยีการ Binarization สสาหรนับภาพจากกลน้องเพนที่อการรศูน้จสาตนัวอนักษร
(Statistically-based Adaptive Binarization for Document Imaging)
ผศูห้พกัฒนา นายณกัฏฐย์ ปปิยะปราโมทยย์
โรงเรยียน สารสลิทธลิธิ์พลิทยาลกัย จกังหวกัดราชบนุรยี
ทยีนึ่ปรนกษา นางสาวนฤมล ปานลซทาเลลิศ
โครงงานนยีไนื้ ดน้รบนั 3 รางวนัล จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2006 ทยีเที่ มนอง Indianapolis
มลรนัฐ Indiana ไดน้แกห่
1. Grand Awards – รางวกัลทยีนึ่ 4 สาขาวลิทยาการคอมพลิวเตอรย์ (Computer
Science)
2. Special Awards – รางวกัลทยีนึ่ 1 จากสมาคม Association for Computing
Machinery
3. Special Awards – รางวกัลจากสมาคม American Association for Artificial
Intelligence
บทคนัดยห่อ
กลห้อง โทรศกัพทย์มสือถสือ และกลห้องถรายภาพนลินึ่งในปปัจจนุบกันนกัซน มยีความคมชกัดมากขนนซ
ราคาถศูกลง และสามารถพกพาไดห้งราย แตรภาพทยีนึ่ไดห้จากกลห้องมยีคนุณภาพตนึ่ทาเกลินไปทยีนึ่จะใชห้กกับ
โปรแกรมรศูห้จทาตกัวอกักษร (OCR) เนสืนึ่องจากสภาวะแสงในการถรายภาพ โฟกกัสของกลห้อง เงา
และปปัจจกัยอสืนึ่นๆ
จากการสกังเกตลกักษณะเฉพาะของภาพเอกสารจากสแกนเนอรย์ ผมจนงไดห้นทาเสนอ
วลิธยีการ Binarization ใหมรซนนึ่งใชห้การแบรงบรลิเวณภาพเปป็นสรวนยรอยเพสืนึ่อใหห้ความซกับซห้อนใน
แตรละบรลิเวณของภาพลดนห้อยลง โดยใชห้ครา Skewness Coefficient เปป็นเกณฑย์ หลกังจาก
นกัซน บรลิ เวณทยีนึ่ ไ มร มยี ตกั ว อกั ก ษรจะถศู กแยกออกไปโดยใชห้ วลิ ธยี Difference of Gaussian สรว น
บรลิเวณทยีนึ่ เหลสืออยศูรจะถศูก Threshold ดห้วยวลิธยีการของ Otsu ซนนึ่งถศูกปรกับปรนุงใหห้สามารถ
ททางานกกับภาพทยีนึ่มยีตกัวอกักษรสยีเขห้มบนพสืซนสยีอรอนไดห้ดยีเชรนเดยียวกกับภาพทยีนึ่มยีตกัวอกักษรสยีอรอนบน
พสืซนสยีเขห้ม วลิธยีการทยีนึ่นทาเสนอนยีซไดห้ถศูกนทาไปใชห้เปรยียบเทยียบกกับวลิธยีการอสืนึ่นๆ ไดห้แกร วลิธยีการของ
Hui-Fuang, Niblack, และ Sauvola โดยภาพเอกสารถศูกบกันทนกดห้วยกลห้องดลิจลิทกัลทยีนึ่ความ
ละเอยียด 72 และ 120 dpi ขนาด 1600x1200 pixel โฟกกัสสกัซน

29
การประกวดโครงงานของนนักวริทยาศาสตรย์รนุห่นเยาวย์

จากการทดลองพบวรา คราความผลิดพลาดจากการรศูห้จทาตกัวอกักษรเฉลยีนึ่ยของวลิธยีการทยีนึ่
ไดห้นทาเสนอนยีซมยีคราเทรากกับ 14.59% ซนนึ่งสศูงกวราวลิธยีการของ Sauvola ทยีนึ่เปป็นวลิธยีทยีนึ่ดยีทยีนึ่สนุดในการ
ทดลองเพยียง 4.92% แตรวลิธยีการทยีนึ่ไดห้พกัฒนาขนซนนยีซสามารถททางานไดห้เรล็วกวราและใชห้งานงราย
กวรา เนสืนึ่องจากไมรจทาเปป็นตห้องใหห้ผศูห้ใชห้กรอกขห้อมศูลใดๆ เพสืนึ่อประมวลผล
ประเภทททม
โครงงาน การศศึกษาความเหมาะสมของการนสาไสน้หญน้าปลน้องไฮมยีนาชยีน
(Hymenachne pseudointerrupta) มาใชน้ในการดศูดซนับคราบนนื้าส มนันในแหลห่งนนื้าส
(A Novel Bioabsorbent of "Ya-Plong" as An Oil Spill Removal)
ผศูห้พกัฒนา เดล็กชายพยีรจนุฬา จนุฬานนทย์ เดล็กหญลิงจลิตตย์ศจยี สลิชฌนนุกฤษฎย์
และนายตากเพชร เลขาวลิจลิตร
โรงเรยียน บดลินทรเดชา (สลิงหย์ สลิงหเสนยี) กรนุงเทพมหานคร
ทยีนึ่ปรนกษา นางพกัชรา ภศูรสกันตลิสกัมพกันธย์
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับ 2 รางวนัล จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2006 ทยีที่เมนอง
Indianapolis มลรนัฐ Indiana ประเทศสหรนัฐอเมรริกา ไดน้แกห่
1. Grand Awards – รางวกัลทยีนึ่ 3 ประเภททยีม (Team Projects)
2. Special Awards – รางวกัลจากบรลิษกัท United Technologies
Corporation
บทคนัดยห่อ
โครงงานนยีซเปป็นการศนกษาความสามารถในการดศูดซกับนซทามกันของไสห้หญห้าปลห้องไฮมยี
นาชยีน (Hymenachne acutigluma) ซนนึ่งเปป็นวกัชพสืชชนลิดหนนนึ่งทยีนึ่มยีนซทาหนกักเบาและมยีรศูพรนุน
คลห้ายฟองนซทา รวมทกัซงการศนกษาถนงกลไกในการดศูดซกับนซทามกัน โดยไดห้นทาไสห้หญห้าปลห้องมา
ศนกษาความสามารถในการดศูดซกับนซทามกันตรางๆ ไดห้แกร นซทามกันดลิบ นซทามกันเตา นซทามกันดยีเซล และ
นซทามกันหลรอลสืนึ่น เปรยียบเทยียบกกับวกัสดนุสกังเคราะหย์ทยีนึ่ใชห้กทาจกัดคราบนซทามกันในแหลรงนซทา พบวรา ไสห้
หญห้าปลห้องมยีความสามารถในการดศูดซกับนซทามกันขห้างตห้นไดห้เทรากกับ 54.6, 87.7, 51.3, และ
80.1 g/g ตามลทาดกับ ในขณะทยีนึ่วกัสดนุสกังเคราะหย์ดศูดซกับนซทามกันขห้างตห้นไดห้เทรากกับ 5.7, 7.0, 6.2,
and 6.1 g/g ตามลทาดกับ หรสือ ไสห้หญห้าปลห้องมยีความสามารถในการดศูดซกับนซทามกันทยีนึ่นทามาใชห้
ทดลองไดห้ดยีกวราวกัสดนุสกังเคราะหย์ถนงประมาณ 10 เทรา และพบวราทกัซงไสห้หญห้าปลห้องและวกัสดนุ
สกังเคราะหย์ดศูดซกับนซทานห้อยมากเมสืนึ่อเทยียบกกับนซทามกัน คสือ 0.8 g/g และ 0.3 g/g ตามลทาดกับ
และเมสืนึ่อนทานซทามกันตรางๆขห้างตห้นมาผสมกกับนซทาในอกัตราสรวน 1:1 พบวรา ไสห้หญห้าปลห้องดศูดซกับ
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นซาท มกันและนซทาในอกัตราสรวนเทรากกับ 5.4:1, 34.8:1, 10.2:1, และ 17.1:1 ตามลทาดกับ ในขณะทยีนึ่
วกัสดนุสกังเคราะหย์ดศูดซกับนซทามกันและนซทาในอกัตราสรวนเทรากกับ 4.6:1, 13.1:1, 4.1:1, และ 14.6:1
ตามลทาดกับ
จากการศนกษาลกักษณะโครงสรห้างทางกายภาพในระดกับเซลลย์ พบวรา นซทามกันทยีถนึ่ กศู ดศูด
ซนมสรวนใหญรอยศูภร ายในชรองวรางระหวรางเซลลย์ในเนสือซ เยสือนึ่ Aerenchyma ซนงนึ่ เปป็นสรวนประกอบ
ของไสห้หญห้าปลห้อง และบางสรวนอยศูภร ายในเซลลย์ทยีนึ่เปป็นโครงสรห้างของเนสือซ เยสืนึ่อ หลกังจากไดห้วกัด
ขนาดชรอ งวรา งในโครงสรห้ า ง จน ง สรนุป ไดห้วร า การดศูด ซนม นซท า มกัน ในโครงสรห้ า งเกลิด จากแรง
Adhesion ระหวรางโมเลกนุลของของเหลวกกับผนกังของชรองวราง นอกจากนยีซยกังไดห้ศนกษาถนง
ลกักษณะพสืนซ ผลิวของไสห้หญห้าปลห้อง พบวรา มยีคนุณสมบกัตลิเปป็น hydrophobic หรสือเปป็นแบบไมรมยี
ขกัวซ จนงดศูดซกับนซทามกันไดห้ดยีกวรานซทา ดกังนกันซ ไสห้หญห้าปลห้องจนงมยีความเหมาะสมทยีนึ่จะนทาไปใชห้ดดศู ซกับ
คราบนซาท มกันในแหลรงนซาท รวมทกังซ ไมรมผยี ลกระทบตรอสลิงนึ่ แวดลห้อม และเปป็นวกัชพสืชทยีไนึ่ มรมมยี ลศู ครา
ตนัวอยรุ่างบทคนัดยรุ่อโครงงานททไที่ ดล้รบนั รางวนัลจากการประกวดในงาน Intel ISEF 2008
สาขาววิศวกรรมศาสตรร์ เนล้นวนัสดรและชทวภาพ
โครงงาน ไมน้อนัดยนุคใหมห่ผลริตไดน้จากวนัชพนช
(New Particleboards by Objects Un-Benefit)
ผศูห้พกัฒนา นายภยีมเดช ประสลิทธลิวธิ์ รเวทยย์ นายมนภาส หะรารกักษย์
และนายธนวรกฤต บางเขยียว
โรงเรยียน มงฟอรย์ตวลิทยาลกัย แผนกมกัธยม จกังหวกัดเชยียงใหมร
ทยีนึ่ปรนกษา นายจกักรพงษย์ บนุญตกันจยีน
โครงงานนยีนื้ไดน้รนับรางวนัลพริเ ศษ (Special Awards) อนันดนับทยีที่ 3 จาก Sigma Xi, The
Scientific Research Society จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2008 ณ เมนอง
Atlanta มลรนัฐ Georgia
บทคนัดยห่อ
โครงงานวลิทยาศาสตรย์เรสืนึ่อง ไมห้อกัดยนุคใหมรผลลิตไดห้จากวกัชพสืชเปป็นการศนกษาทดลอง
การนทาเอาวกัชพสืชและเศษวกัสดนุทยีนึ่ไดห้หลกังการเกล็บเกยีนึ่ยวทยีนึ่เปป็นปปัญหาในทห้องถลินึ่นกลกับมาททาใหห้
เกลิดประโยชนย์โดยการผลลิตเปป็นปารย์ตเลิ กลิลบอรย์ด ซนนึ่งการศนกษาทดลองไดห้แบรงการทดลองเปป็น
3 ตอนดกังนยีซ
สมมตลิฐานทยีนึ่ 1 นทาเศษไมห้ไมยราบ เศษไมห้มะมรวง และเศษฟางขห้าวมาทดลองททาเปป็น
ปารย์ตเลิ กลิลบอรย์ด แลห้วศนกษาหาคราตามมาตรฐานอนุตสาหกรรมวราปารย์ตเลิ กลิลบอรย์ดชนลิดไหนนทามาททาเปป็น
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ไมห้อกัดไดห้ดยีทยีนึ่สนุดผลออกมาวรา ไมห้ไมยราบมยีคนุณสมบกัตลิทยีนึ่ดยีทยีนึ่สนุดในการททาปารย์ตลิเกลิลบอรย์ด ซนนึ่งมยี
คราผลการทดลองคสือ มยีความหนาแนรน 510.25 กลิโลกรกัมตรอลบ.ม. มยีคราความชสืซน 6.77%
มยีคราการดศูดซนมนซทา 28.41% มยีคราการพองตกัว 1.03% มยีครานซทาหนกักทยีนึ่หายไปเมสืนึ่อนทาไปไวห้กกับ
ปลวกทยีนึ่ 0.033 กรกัม ไมรมยีการเกลิดรา มยีการพองตกัวของไฟเบอรย์อยศูรทยีนึ่ 662.2 ไมครอน
สมมตลิฐานทยีนึ่ 2 กาวลาเทล็ก กาวแปฟ้งเปปียก และกาวยศูเรยียฟอรย์มาลดยีไฮดย์ จะททาใหห้
ปารย์ตลิเกลิลบอรย์ดมยีคนุณภาพแตกตรางกกันหรสือไมรและผลการทดลองสรนุปไดห้วรา กาวทยีนึ่ดยีสนุดคสือ
กาวลาเทล็กซย์ซนนึ่งมยีคราการทดสอบคสือ มยีความหนาแนร น 513.48 กลิโลกรกัมตรอลบ.ม. มยีครา
ความชสืซน 4.62% มยีคราการดศูดซนมนซทา 30.01% และมยีคราการพองตกัว 1.17% มยีครานซทาหนกักทยีนึ่
หายไปเมสืนึ่อนทาไปไวห้กกับปลวกทยีนึ่ 0.035 กรกัม และไมรมยีการเกลิดรา
สมมตลิฐานทยีนึ่ 3 อกัตราสรวนระหวรางกาวลาเทล็กซย์กกับเศษไมห้ไมยราบ 1:20 1:10
และ 1:5 อกัตราสรวนใดสามารถททาใหห้ปารย์ตลิเกลิลบอรย์ดมยีคนุณภาพมากทยีนึ่สนุด ซนนึ่งผลการทดลอง
ปรากฎวราอกัตราสรวน 1:20 เปป็นอกัตราสรวนทยีนึ่ดยีทยีนึ่สดนุ ททาใหห้ปารย์ตลิเกลิลบอรย์ดมยีคนุณภาพดยีทยีนึ่สนุด ซนนึ่ง
มยีผลการตรวจสอบดกังนยีซ มยีความหนาแนรน 509.55 กลิโลกรกัมตรอลบ.ม. มยีคราความชสืซน 5.45%
มยีคราการดศูดซนมนซทา 29.56% และมยีคราการพองตกัว 1.17% มยีครานซทาหนกักทยีนึ่หายไปเมสืนึ่อนทาไปไวห้
กกับปลวกทยีนึ่ 0.027 กรกัม และไมรมยีการเกลิดรา ซนนึ่งหลกังจากการทดลองผลลิตปารย์ตลิเกลิลบอรย์ดไดห้
สทาเรล็จแลห้ว คณะผศูห้จกัดททากล็ไดห้นทาไปทดลองใชห้งานจรลิงและผลปรากฎวราปารย์ตลิเกลิลบอรย์ดทยีนึ่ททา
มาจากเศษไมห้ไมยราบไมรมยีผลแตกตรางกกับปารย์ตลิเกลิลบอรย์ดทกันึ่วๆ ไปและยกังมยีนซทาหนกักทยีนึ่เบา
กวราปารย์ตลิเกลิลบอรย์ดทยีนึ่มยีขายตามทห้องตลาดทกันึ่วไป และในเรสืนึ่องคนุณภาพความคงทนและ
ความแขล็งแรงกล็ไมรไดห้แตกตรางจากปารย์ตลิเกลิลบอรย์ดในทห้องตลาดทกันึ่ว ไป และยกัง สามารถ
ปฟ้องกกันปลวกไดห้และไมรตอห้ งกกังวลในเรสืนึ่องของการเกลิดราเมสืนึ่อใชห้งานทยีนึ่อกับชสืซนอยีกดห้วย
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ตนัวอยรุ่างบทคนัดยรุ่อโครงงานททไที่ ดล้รบนั รางวนัล จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2009
ประเภทททม สาขาสวิที่งแวดลล้อม
โครงงาน หนนังเทยียมจากการพนัฒนาเซลลศูโลสเจล
(The Artificial Leather from Cellulose Gel)
ผศูห้พกัฒนา เดล็กชายพรวสนุ พงศย์ธรยี ะวรรณ เดล็กหญลิงอารดา สกังขนลิตยย์
และ เดล็กหญลิงธกัญพลิชชา พงศย์ชกัยไพบศูลยย์
โรงเรยียน สนุราษฎรย์พทลิ ยา จกังหวกัดสนุราษฎรย์ธานยี
ทยีนึ่ปรนกษา นางสนุวารยี พงศย์ธยีระวรรณ
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับรางวนัล Grand Awards อนันดนับทยีที่ 4 ประเภททยีม (Team Project)
จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2009 ทยีที่เมนอง Reno มลรนัฐ Nevada
บทคนัดยห่อ
โครงงานเรสืนึ่อง หนกังเทยียมจากการพกัฒนาเซลลศูโลสเจล จกัดททาขนซนเพสืนึ่อผลลิตวกัสดนุทยีนึ่มยี
คนุณภาพใกลห้เคยียงกกับหนกังวกัวทยีนึ่ตห้องสกันึ่งซสืซอจากตรางประเทศ และเพสืนึ่อพกัฒนาเซลลศูโลสเจลใหห้
สามารถทดแทนหนกังเทยียมทยีนึ่มยีจนุดดห้อยคสือกรอบ แตกหกักงราย มยีอายนุการใชห้งานตนึ่ทา เมสืนึ่อเยล็บ
จะมยีรอยของรศูแตกกวห้างออกมยีความยสืดหยนุรนนห้อยลอกตกัวไดห้งรายและมยีตห้นทนุนสศูง ในการ
ศน กษาไดห้ นทา นซทา ตห้ม จากเปลสื อกสกั บปะรดซนนึ่ง มยีนซท า ตาลฟรนุ ก โตสสศู ง มาเพาะเลยีซ ย งดห้ ว ยเชสืซ อ
จนุ ลลิ น ทรยี ยย์ Acetobacter xylinum พบวร า สามารถผลลิ ต เซลลศู โ ลสเจลไดห้ ทยีนึ่ ผลิ ว หนห้ า ของ
อาหารเหลว คนุณภาพของแผรนเซลลศูโลสเจลมยีความหนาสมนึ่ทาเสมอกวราการเพาะเลยีซยงดห้วย
นซทามะพรห้าว ไมรมยีโพรงอากาศเกลิดขนซนในแผรนเซลลศูโลส ในการผลลิตแผรนเซลลศูโลสเจลททาไดห้
โดยการเตรยียมหกัวเชสืซอดห้วยนซทามะพรห้าวแลห้วนทาไปหมกักกกับนซทาตห้มเปลสือกสกับปะรดในอกัตราสรวน
นซทามะพรห้าวตรอนซทาสกับปะรด 1:1 เปป็นเวลา 7 วกัน จะไดห้เซลลศูโลสเจลทยีนึ่มยีความหนา 2.45
เซนตลิเ มตร เซลลศู โลสทยีนึ่ ไดห้ จกัด เปป็ น เซลลศูโ ลสชนลิ ดเซลลศู โ ลสเจล (Gelatinous Bacterial
Cellulose) ทยีนึ่สรห้างขนซนโดยแบคทยีเรยีย Acetobacter xylinum แลห้วนทาเซลลศูโลสทยีนึ่ไดห้ไป
ลห้างดห้วยนซทาสะอาด นทาไปอบแหห้งทยีนึ่อนุณหภศูมลิ 80oC เปป็นเวลา 30 ชกันึ่วโมงเพสืนึ่อระเหยนซทาออก
จะไดห้แผรนเซลลศูโลสแหห้งทยีนึ่ไดห้มยีเนสืซอเรยียบไมรยกับยรน นทาไปฟอกใหห้เหนยียวดห้วยเทนนลินจาก
เปลสือกเงาะ แลห้วนทามาทดสอบความเหนยียวและความหนาเปรยียบเทยียบกกับหนกังวกัว พบวรา
หนกังเทยียมจากการพกัฒนาการเพาะเลยีซยงเซลลศูโลสเจล สามารถทนตรอแรงดนงใกลห้เคยียงกกับ
หนกังวกัวคสือครา Tensile Strength เฉลยีนึ่ย 49.69 MPa นห้อยกวราหนกังวกัว 8.08 MPa มยีราคา
ตห้นทนุนตนึ่ทากวราหนกังวกัว 70% แผรนหนกังเทยี ยมจากการพกัฒนาการเพาะเลยีซ ยงเซลลศูโลสเจล
สามารถใชห้ททาผลลิตภกัณฑย์ตรางๆ เชรน ททางานประดลิษฐย์ตกแตรง ททากรอบรศูป ททาการแกะสลกัก
ททางานหกัตถกรรมตรางๆ เพสืนึ่อใชห้แทนหนกังวกัวหนกังควายไดห้

33
การประกวดโครงงานของนนักวริทยาศาสตรย์รนุห่นเยาวย์

สาขาเคมท/การแพทยร์
โครงงาน การพนัฒนาชนุดตรวจสอบยาตน้านไวรนัส HIV โดยใชน้เทคนริค
Immunochromatographic Strip Test
(A Developed Test Kit Anti Virus HIV By Technics
Immunochromatographic Strip Test)
ผศูห้พกัฒนา นายจกักรกฤษณย์ ใจดยี
โรงเรยียน แมรพรลิกวลิทยา จกังหวกัดลทาปาง
ทยีนึ่ปรนกษา รศ.ดร.ชกัชชกัย ตะยาภลิวกัฒนา มหาวลิทยาลกัยเชยียงใหมร
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับรางวนัล Special Awards อนันดนับทยีที่ 3 จาก American Association
for Clinical Chemistry จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2009 ทยีที่เมนอง Reno
มลรนัฐ Nevada
บทคนัดยห่อ
ปปัจจนุบนกั พบผศูปห้ วฝ่ ยโรคเอดสย์เปป็นจทานวนมากและเปป็นทยีรนึ่ กศูห้ นกั วราโรคนยีไซ มรสามารถรกักษาใหห้
หายขาดไดห้ ดกังนกันซ ผศูปห้ วฝ่ ยตห้องทานยาอยรางสมนึ่าท เสมอเพสือนึ่ ตห้องบรรเทาอาการเจล็บปฝ่วยและยสือซ ชยีวตลิ
ของผศูปห้ วฝ่ ย แตรในทางกลกับกกัน ถห้าผศูปห้ วฝ่ ยทานยาไมรครบอาจจะททาใหห้เชสือซ HIV ทยีอนึ่ ยศูใร นตกัวผศูปห้ วฝ่ ยเกลิด
การกลายพกันธนุย์ ซนงนึ่ เมสือนึ่ เชสือซ เกลิดการกลายพกันธนุแย์ ลห้วผศูปห้ วฝ่ ยจะตห้องเปลยียนึ่ นยาตกัวใหมรเพราะยาตกัวเกรา
เกลิดอาการดสือซ ยาแลห้ว ดกังนกันซ เราตห้องสกังนึ่ ซสือซ ยามาจากตรางประเทศเพสือนึ่ ทยีจนึ่ ะมาใชห้กบกั ผศูปห้ วฝ่ ยโรคเอดสย์
กลนุมร นยีซ แตรพบปปัญหาทยีวนึ่ าร ประเทศไทยไมรมตยี นห้ ทนุนมากพอทยีจนึ่ ะซสือซ ยามาจากตรางประเทศเนสือนึ่ งดห้วย
ยามยี ร าคาแพง Nevirapine (NVP) เปป็ น ยาตห้ า นไวรกั ส HIV ทยีนึ่นลิ ย มใชห้ กกั บ แพรร ห ลายใน
ประเทศไทยมากทยีสนึ่ ดนุ และเปป็นตกัวยาทยีพนึ่ บการดสือซ ยามากทยีสนึ่ ดนุ ถนง 58% ของยาตห้านไวรกัส HIV
ทกังซ หมด ปปัจจนุบนกั การตรวจหา NVP มยีหลายวลิธทยี นยีนึ่ ยลิ มใชห้เชรน ELISA, HPLC วลิธทยี กยีนึ่ ลราวมานยีมซ ยี
กระบวนการตรวจทยียนึ่ งนุร ยาก เวลาทยีในึ่ ชห้ในการตรวจนานและใชห้จาร ยตรอการทดสอบมยีราคาแพง ดกัง
นกันซ การตรวจหา NVP ดห้วยวลิธยี Immunochromatographic Assay จนงเปป็นวลิธทยี นยีนึ่ าร สนใจในการ
แกห้ปญปั หาดกังกลราว โดยอาศกัยการททาปฏลิกรลิ ยลิ ากกันระหวรางแอนตลิบอดยีทตยีนึ่ ดลิ ฉลากกกับ Colloidal
Gold และ แอนตลิเจนทยีจนึ่ ทาเพาะบน Nitrocellulose Membrane โดยแอนตลิบอดยีทตยีนึ่ ดลิ ฉลาก
กกับ Colloidal Gold จะถศูกดศูดซนมไวห้บน Conjugate Pad เมสือนึ่ ททาการจนุมร Strip ลงในสลิงนึ่ สรง
ตรวจ แอนตลิบอดยีทตยีนึ่ ดลิ ฉลากกกับ Colloidal Gold จะถศูกชะออกจากแผรน Membrane และ
เคลสืนึ่อ นทยีนึ่ดห้ว ยแรง Capillary Action เพสืนึ่อ เขห้า ไปทท า ปฏลิกลิรลิย ากกับ แอนตลิเ จนจท า เพาะบน
Nitrocellulose Membrane สรงผลใหห้เกลิด Antigen-Antibody Complex เปป็นแถบสยีชมพศู
ซนงนึ่ เปป็นสยีของ Colloidal Gold บรลิเวณแผรน Nitrocellulose Membrane ซนงนึ่ ความเขห้มขห้น
ของชนุดตรวจสอบเราทยีตนึ่ รวจไดห้คอสื 1.0 mg/ml ซนงนึ่ เปป็นคราเดยียวกกับเครสือนึ่ ง HPLC
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ตนัวอยรุ่างบทคนัดยรุ่อโครงงานททไที่ ดล้รบนั รางวนัลจากการประกวดในงาน Intel ISEF 2010
ประเภทททม สาขาววิทยาศาสตรร์พพืช
โครงงาน ผลของการดนัดแปลงสยี รสชาตริ และกลริที่นของเมลล็ดพนันธนุย์ขน้าว
ดน้วยสารสกนัดธรรมชาตริตอห่ การปป้องกนันนกกรินขน้าวในนาหวห่าน
(Modification of Breeding Rice Grains through Artificial Colors,
Flavor and Smell Used in Prevention of Grain-Consuming Birds)
ผศูห้พกัฒนา นางสาวสายฝน นภนลิภา และ นางสาวอภลิชญา นพเลลิศ
โรงเรยียน พนมสารคาม “พนมอดนุลวลิทยา” จกังหวกัดฉะเชลิงเทรา
ทยีนึ่ปรนกษา นายนลิรกันดรย์ เหลสืองสวรรคย์
โครงงานนยีนื้ไดน้รนับรางวนัล Grand Awards อนันดนับทยีที่ 4 ประเภททยีม (Team Project)
จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2010 ณ เมนอง San Jose มลรนัฐ California
บทคนัดยห่อ
การศนกษาผลของการดกัดแปลงสยี รสชาตลิและกลลินึ่นของเมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวดห้วยสารสกกัด
ธรรมชาตลิตรอการปฟ้อ งกกันนกกลินขห้าวในนาหวราน ตกัวแปรทยีนึ่ศนกษา ไดห้แกร เมลล็ด พกันธนุย์ ขห้า ว
ดกัดแปลง ผลการทดลองพบวรา นกทยีนึ่กลินขห้าวในนาหวรานและพบมากทยีนึ่สนุดคสือ นกพลิราบ
Columba livia และนกกระจอกบห้ า น Passer montanus โดยนกทกัซ ง 2 ชนลิ ด นยีซ ไดห้
ททาความเสยียหายใหห้แกรเกษตรกรผศูห้ปลศูกขห้าวเปป็นอยรางมาก เนสืนึ่องจากนกจะมาจลิกกลินเมลล็ด
พกันธนุย์ขห้าวในนาหวราน ททาใหห้ขห้าวทยีนึ่ไดห้มยีจทานวนนห้อยลง และจากการศนกษาเปรยียบเทยียบชนลิด
ของสยีจากธรรมชาตลิ ในการยห้อมเมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวทยีนึ่มยีผลตรอการกลินของนก พบวรา เมลล็ดพกันธนุย์
ขห้าวทยีนึ่ยห้ อ มสยีจ ากธรรมชาตลิ จทา นวน 5 สยีไดห้แกร สยีเ หลสือ ง (ขมลิซน ) สยีเ ขยีย ว (ใบเตย) สยีแดง
(กระเจยีจี๊ยบ) สยีสห้มแดง (แครอท) สยีนซทาเงลิน (อกัญชกัน) มยีผลตรอการกลินขห้าวของนกตรางกกัน โดย
เมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวทยีนึ่ยห้อมสยีผสมอาหารสยีสห้มแดง ใหห้ผลดยีทยีนึ่สดนุ คสือสรงผลใหห้นกพลิราบกลินเมลล็ดพกันธนุย์
ขห้าวเพยียงรห้อยละ 6.20±1.92 และนกกระจอกกลินเมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวรห้อยละ 0.60±0.89 สรวน
การศนกษาเปรยียบเทยียบชนลิดของสารสกกัดจากพสืชรสชาตลิตรางๆ ในการชนุบเมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวทยีนึ่มยี
ผลตรอการกลินของนก พบวรา เมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวชนุบสารสกกัดจากพสืชรสชาตลิตรางๆ จทานวน 4
ชนลิด ไดห้แกร บอระเพล็ด (รสขม) อห้อย (รสหวาน) มะนาว (รสเปรยีซยว) และเกลสือแกง NaCl
(รสเคล็ม) มยีผลตรอการกลินของนกแตกตรางกกัน โดยสารสกกัดจากบอระเพล็ดซนนึ่งใหห้รสขมไดห้ผลดยี
ทยีนึ่สนุด คสือสรงผลใหห้นกพลิราบกลินเมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวเพยียงรห้อยละ 19.20±0.83 และนกกระจอกกลิน
เมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวรห้อยละ 0.00±0.00 จากการศนกษาเปรยียบเทยียบชนลิดของกลลินึ่นนซทามกันหอม
ระเหยจากพสืชวงศย์ Rutaceae ในการชนุบเมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวทยีนึ่มยีผลตรอการกลินของนก พบวรา
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เมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวทยีนึ่ชนุบกลลินึ่นนซทามกันหอมระเหยจากพสืชวงศย์ Rutaceae จทานวน 3 ชนลิด ไดห้แกร
สห้ม มะนาว และมะกรศูด มยีผลตรอการกลินของนกตรางกกัน โดยเมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวชนุบกลลินึ่นนซทามกัน
หอมระเหยจากมะกรศูดใหห้ผลดยีทยีนึ่สนุด คสือสรงผลใหห้นกพลิราบกลินเมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวเพยียงรห้อยละ
4.20±0.83 และนกกระจอกกลินเมลล็ดพกันธนุย์ขห้าว รห้อยละ 13.00±1.22 จากนกัซนเมสืนึ่อททาการ
ทดลองใชห้เมลล็ดพกันธนุย์ขห้าวดกัดแปลงในนาหวรานสภาพจรลิง พบวรา สามารถปฟ้องกกันนกกลินเมลล็ด
พกันธนุย์ขห้าวในนาหวรานไดห้จรลิงและมยีประสลิทธลิภาพและไมรมยีผลขห้างเคยียงในดห้านประสลิทธลิภาพ
การงอกแตรอยรางใด
สาขาเคมท/ววิศวกรรม-วนัสดรศาสตรร์
โครงงาน ผลตอบแทนและคนุณภาพของยางกน้อนถน้วยระหวห่าง
การใชน้นนื้สาหมนักจนุลรินทรยียย์ชยีวภาพกนับกรดฟอรย์มริก
(Innovative Use of Anaerobic Effective Microorganisms
for Natural Rubber Latex Coagulation)
ผศูห้พกัฒนา นายศนุภชกัย นลิลดทา
โรงเรยียน ขนุนหาญวลิทยาสรรคย์ จกังหวกัดศรยีสะเกษ
ทยีนึ่ปรนกษา นางสาวไสว อนุรนแกห้ว
โครงงานนยีนื้ไดน้รนับรางวนัล Grand Awards อนันดนับทยีที่ 4 สาขาวริศวกรรม-วนัสดนุศาสตรย์
จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2010 ณ เมนอง San Jose มลรนัฐ California
บทคนัดยห่อ
ปปัจจนุบกันประเทศไทยเปป็นประเทศผศูห้ผลลิตและสรงออกยางธรรมชาตลิอกันดกับ 1 ของ
โลก โดยเฉพาะยางแทรงเอสทยีอารย์ 20 มยีปรลิมาณการสรงออกมากทยีนึ่สนุดประมาณ 80% ใน
กระบวนการผลลิตยางแทรง STR20 จะใชห้ยางกห้อนถห้วยเปป็นวกัตถนุดลิบหลกัก การเตรยียมยางกห้อน
ถห้วยโดยทกันึ่วไปจะใชห้กรดฟอรย์มลิกในการจกับตกัวนซทายางธรรมชาตลิ ซนนึ่งกรดฟอรย์มลิกมยีราคาแพง
ตห้องนทาเขห้าจากตรางประเทศ และใชห้เวลาในการจกับตกัวนานอาจกรอใหห้เกลิดความเสยียหายใน
ชรวงฤดศูฝนของประเทศไทย นอกจากนยีซความเปป็นพลิษของกรดฟอรย์มลิกยกังสรงผลกระทบตรอ
เกษตรกรและสลินึ่งแวดลห้อมอยีกดห้วย
งานวลิจกัยนยีซไดห้ททาการศนกษาผลของการจกับตกัวนซทายางธรรมชาตลิเพสืนึ่อผลลิตยางกห้อน
ถห้วยดห้วยนซทาหมกักชยีวภาพเแทนการจกับตกัวดห้วยกรดฟอรย์มลิก โดยการใชห้นซทาหมกักชยีวภาพจาก
ผลไมห้ทยีนึ่มยีความเขห้มขห้น 1.2 และ 4.0%โดยปรลิมาตร นซทาหมกักชยีวภาพจากพสืชผกักสยีเขยียวทยีนึ่มยี
ความเขห้ มขห้ น 1.2%โดยปรลิมาตร และกรดฟอรย์มลิ กทยีนึ่ มยีค วามเขห้ มขห้ นกรด 1.2, 4.0 และ
10.0%โดยปรลิ มาตร เมสืนึ่อใสร นซทา หมกั กชยี ว ภาพจากผลไมห้ พสื ช ผกั ก สยี เ ขยี ย ว และกรดฟอรย์ มลิ ก
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ในปรลิมาณ 8.0% โดยปรลิมาตรของนซทายางธรรมชาตลิ พบวรา นซทาหมกักชยีวภาพทกัซง 2 ชนลิด
สามารถจกับตกัวนซทายางธรรมชาตลิไดห้สมบศูรณย์และเรล็วกวราการใชห้กรดฟอรย์มลิกถนง 10 เทรา แมห้ทยีนึ่
ความเขห้มขห้นนห้อยกวรา อยีกทกังซ เรล็วกวรานซทายางธรรมชาตลิทเยีนึ่ สยียสภาพตามธรรมชาตลิถงน 360 เทรา
ผลการทดสอบคนุณภาพของยางกห้อนถห้วยตามมาตรฐานยางแทรง พบวรา ยางทยีไนึ่ ดห้จากการจกับตกัว
ดห้วยนซาท หมกักชยีวภาพมยีปรลิมาณสลิงนึ่ สกปรก ปรลิมาณเถห้า ปรลิมาณไนโตรเจน และปรลิมาณสลิงนึ่ ระเหย
ใกลห้เคยียงกกับการใชห้กรดฟอรย์มลิก แตรความอรอนตกัวเรลินึ่มแรก ดกัชนยีความอรอนตกัวของยาง และ
ความหนสืดมศูนนยีนึ่มยีคราทยีนึ่ดยีกวรายางทยีนึ่ไดห้จากการเสยียสภาพตามธรรมชาตลิ เชรนเดยียวกกับการใชห้
กรดฟอรย์มลิก นอกจากนยีซการจกับตกัวนซทายางธรรมชาตลิดห้วยนซทาหมกักชยีวภาพสามารถลดตห้นทนุนไดห้
มากกวรา 50%
ตนัวอยรุ่างบทคนัดยรุ่อโครงงานททไที่ ดล้รบนั รางวนัลจากการประกวดในงาน Intel ISEF
และ I-SWEEEP 2011 ประเภทททม สาขาการจนัดการสวิที่งแวดลล้อม
โครงงาน Eco Plastic พลาสตริกจากเกลล็ดปลา
(Bio-based Packaging Plastics from Fish Scale)
ผศูห้พกัฒนา นายพรวสนุ พงศย์ธยีระวรรณ นางสาวอารดา สกังขนลิตยย์
และ นางสาวธกัญพลิชชา พงศย์ชกัยไพบศูลยย์
โรงเรยียน สนุราษฎรย์พทลิ ยา จกังหวกัดสนุราษฎรย์ธานยี
ทยีนึ่ปรนกษา นางสนุวารยี พงศย์ธยีระวรรณ และ นายเฉลลิมพร พงศย์ธยีระวรรณ
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับ 3 รางวนัล จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2011 ณ เมนอง
Los Angeles มลรนัฐ California ไดน้แกห่
1. รางวกัลนกักวลิทยาศาสตรย์รนุรนเยาวย์จากมศูลนลิธลิอลินเทล (Intel Foundation
Young Scientist Award)
2. รางวกัลชนะเลลิศ Best of Category Award สาขาการจกัดการสลินึ่งแวดลห้อม
(Environmental Management)
3. รางวกัล Grand Awards อกันดกับทยีนึ่ 1 สาขาการจกัดการสลินึ่งแวดลห้อม
(Environmental Management)
โครงงานนยียนื้ นังไดน้รนับ 2 รางวนัล จากการประกวดในงาน I-SWEEEP 2011 ทยีที่เมนอง
Houston มลรนัฐ Texas ไดน้แกห่
1. รางวกัลทยีนึ่ 1 Gold Medal สาขาสลินึ่งแวดลห้อม
2. รางวกัลพลิเศษดห้านเทคโนโลยยีทเยีนึ่ ปป็นมลิตรกกับสลิงนึ่ แวดลห้อม (NAC EnvironmentalFriendly Technology Award)

37
การประกวดโครงงานของนนักวริทยาศาสตรย์รนุห่นเยาวย์

บทคนัดยห่อ
จากกระแสการตสืนึ่นตกัวเรสืนึ่องสลินึ่งแวดลห้อมทยีนึ่เกลิดขนซนทกันึ่วโลก ดกังนกัซนธนุรกลิจทยีนึ่สามารถลด
การใชห้พลาสตลิกจากปปิโตรเลยียมจนงเปป็นเรสืนึ่องทยีนึ่ไดห้รกับความสนใจ และเปป็นทยีนึ่นลิยม โครงงาน
เรสืนึ่องพลาสตลิกจากเกลล็ดปลาจกัดททาขนซนเพสืนึ่อผลลิตพลาสตลิกทยีนึ่มยีความยสืดหยนุรน ทนตรอแรงดนง
เปป็นมลิตรกกับสลินึ่งแวดลห้อม สามารถสลายตกัวไดห้งรายในดลิน ใชห้วกัสดนุจากธรรมชาตลิและสามารถ
บรลิโภคไดห้กกับทนุกศาสนา ขกัซนตอนการผลลิตโดยการเตรยียมเจลาตลินจากเกลล็ดปลากะพง ดห้วย
การแชรเกลล็ดปลากระพงในสารละลาย NaOH เขห้มขห้น 2% นาน 2.5 ชกันึ่วโมง แยกเจลาตลิน
ดห้วยกรดอะซลิตลิกเขห้มขห้น 2% นาน 2.5 ชกันึ่วโมง จะไดห้มวลเจลาตลินสศูงกวราใชห้เกลล็ดปลานลิล
และปลาทกับทลิม โดยมยีคราความแขล็งแรงอยศูรทยีนึ่ 8.97 , 5.93 และ 6.72 MPa ตามลทาดกับ เจลา
ตลินทยีนึ่เตรยียมไดห้จากกรดซกัลฟปิวรลิก กรดอะซลิตลิก กรดไฮโดรคลอรลิก ยางมะละกอ และนซทา
สกับปะรด มยีคาร มวลเจลาตลินจากการใชห้ยางมะละกอเขห้มขห้น 60% ไดห้มวลสศูงทยีสนึ่ นุดคสือ 9.21 g
ทนตรอแรงดนง 22.48 MPa เปป็นคราการทนตรอแรงดนงตนึ่ทาสนุด สรวนกรดอะซลิตรลิกเขห้มขห้น 2.0%
มยีครามวลเจลาตลิน 8.83 g แตรมยีคราการทนตรอแรงดนงสศูงสนุดคสือ 25.99 MPa ซนนึ่งเปป็นคนุณสมบกัตลิ
ทยีนึ่เหมาะตรอการนทามาผลลิตพลาสตลิก เนสืนึ่องจากมยีความทนทานตรอแรงดนง และมยีตห้นทนุนการ
ผลลิ ต ตนึ่ท า กวร า การใชห้ ย างมะละกอ เจลาตลิ น ทยีนึ่ ไ ดห้ เ มสืนึ่ อ ทท า เปป็ น แผร น ยกั ง ขาดความยสื ด หยนุร น
การปรกับปรนุง เจลาตลินใหห้เปป็นพลาสตลิก ดห้วยผสมเจลาตลินตรอแปฟ้ง ขห้าวโพดตรอกลยี เซอรยีน
ในอกัตราสรวน 10 : 5 : 2 และปรกับปรนุงคนุณสมบกัตลิดห้วยการใชห้ CaCO3 มวล 5 กรกัม และ
เอทลิลแอลกอฮอลย์ 1 % ปรลิมาตร 10 cm3 ซนนึ่งเปป็นพลาสตลิไซเซอรย์ จะททาใหห้เจลาตลินมยีการ
เชสืนึ่อมโยงพกันธะระหวรางโปรตยีนและเปลยีนึ่ยนแปลงโครงสรห้างของโปรตยีน ททาใหห้เปลยีนึ่ยนจาก
โครงสรห้างทยีนึ่ละลายนซทางรายเปป็นโครงสรห้างทยีนึ่ละลายนซทายาก อกัดตกัวกกันอยศูรแนรน ลกักษณะสมบกัตลิ
ทางกายภาพของเจลาตลินทยีนึ่ผรานการปรกับปรนุงคนุณภาพทนตรอแรงดนง Tensile strength
22.51 MPa ครา Tear Strength 8.67 KN/m พลาสตลิกทยีนึ่ผลลิตขนซนมยีการอรอนตกัวลงเลล็กนห้อย
เมสืนึ่ออยศูรในนซทา แตรไมรมยีการเปลยีนึ่ยนแปลงเมสืนึ่ออยศูรในนซทามกัน มยีความยสืดหยนุรน คสืนตกัวไดห้สศูงในสภาพ
แหห้ง เมสืนึ่ออนุณหภศูมลิเพลินึ่มขนซนจะมยีความแขล็งเพลินึ่มขนซน มยีมวลเบา ยรอยสลายในดลินไดห้หมดในเวลา
28 วกัน ไมรสรงผลกระทบตรอพสืชและสกัตวย์ในดลิน ราคาตห้นทนุนตนึ่ทา ราคาตรอหนรวย 0.35 บาท
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ประเภทททม สาขาววิทยาศาสตรร์พพืช/ววิศวกรรม-วนัสดรศาสตรร์
โครงงาน ผลของฟฟิลย์มมริวซริเลจจากเมลล็ดแมงลนักตห่อการยนดอายนุการเกล็บรนักษาชมพศูห่
หลนังการเกล็บเกยีที่ยว
(Utilization of Mucilage Derived from Lemon
Basil Seeds as Coating Substance for Fruit Preservation)
ผศูห้พกัฒนา นายธนทรกัพยย์ กห้อนมณยี นางสาววรดา จกันทรย์มนุข
และนายนรลินธเดช เจรลิญสมบกัตลิ
โรงเรยียน จนุฬาภรณราชวลิทยาลกัย เพชรบนุรยี
ทยีนึ่ปรนกษา นายศาสตรา พรหมอารกักษย์
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับรางวนัล Grand Awards อนันดนับทยีที่ 4 ประเภททยีม (Team Project)
จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2011 ณ เมนอง Los Angeles มลรนัฐ California
บทคนัดยห่อ
แมงลกัก เปป็นพสืชเขตรห้อนทยีนึ่ปลศูกทกันึ่วไปในประเทศไทย สามารถนทาไปใชห้ประโยชนย์
ไดห้หลายสรวน แตรสรวนทยีนึ่ผศูห้ศนกษาสนใจมากทยีนึ่สนุด คสือ เมลล็ด โดยสรวนใหญรจะนทาไปรกับประทาน
เพสืนึ่อลดความอห้วน เพราะมลิวซลิเลจทยีนึ่เมลล็ดเปป็นพอลลิเมอรย์ทยีนึ่สามารถพองตกัวในนซทาไดห้ 45 เทรา
และลกักษณะทยีนึ่สทาคกัญอยรางหนนนึ่งทยีนึ่ผศูห้ศนกษาไดห้คห้นพบ คสือ เมสืนึ่อแยกมลิวซลิเลจออกจากเมลล็ดและ
ททาใหห้แหห้ง จะมยีลกักษณะเปป็นแผรนฟปิลย์มและซนนึ่งผศูห้ศนกษาคาดวราสามารถนทาไปใชห้ประโยชนย์ใน
การนทาไปเปป็นสารเคลสือบผลิวเพสืนึ่อยสืดอายนุการเกล็บรกักษาผลไมห้ไดห้ ทยีนึ่สทาคกัญ คสือ เปป็นสารเคลสือบ
ผลิวจากธรรมชาตลิ ไมรเปป็นอกันตรายตรอรรางกาย สามารถนทาไปเคลสือบผลิวเพสืนึ่อยสืดอายนุการเกล็บ
รกักษาผลไมห้ทยีนึ่รกับประทานเปลสือกไดห้ โดยการทดลองจะใชห้มลิวซลิเลจเคลสือบผลิว 3 สรวนผสม คสือ
มลิวซลิเลจทยีนึ่ไมรผสมพลาสตลิไซเซอรย์ (treatment1) และมลิวซลิเลจทยีนึ่ผสมพลาสตลิไซเซอรย์ คสือ
1%w/v glycerol (treatment 2) และมลิวซลิเลจเขห้มขห้น 50%v/v (treatment 3) เปรยียบเทยียบกกับ
ชมพศูรทยีนึ่เคลสือบผลิวดห้วย wax และไมรไดห้เคลสือบผลิว เมสืนึ่อนทาไปขนซนรศูปฟปิลย์ม พบวรา treatment 2
มยีความเหนยียวและยสืดหยนุรนมากกวรา เมสืนึ่อทดสอบการเปลยีนึ่ยนแปลงคนุณภาพของชมพศูร พบวรา
treatment 1 และ 2 ชรวยลดการเปลยีนึ่ยนแปลงคนุณภาพของชมพศูรไดห้ โดยสามารถชะลอการ
สศูญเสยียนซทาหนกัก ลดอกัตราการหายใจ และลดอกัตราการผลลิต C2H4 ไดห้อยรางมยีนกัยสทาคกัญทาง
สถลิตลิ รวมถนงรกักษากลลินึ่น ความกรอบ รสชาตลิ ไดห้อยีกดห้วย การเตลิมพลาสตลิไซเซอรย์ไมรมยีผลตรอ
ประสลิทธลิภาพของมลิวซลิเลจ สรวนมลิวซลิเลจทยีนึ่มยีความเขห้มขห้นตนึ่ทามยีประสลิทธลิภาพในการยสืดอายนุ
การเกล็บรกักษาชมพศูรทยีนึ่ตนึ่ทา
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ตนัวอยรุ่างบทคนัดยรุ่อโครงงานททไที่ ดล้รบนั รางวนัลจากการประกวดในงาน Intel ISEF 2012
สาขาวริทยาศาสตรย์สงริที่ แวดลน้อม/สนัตววริทยา
โครงงาน ผลของชนริดอาหารตห่อการเพริมที่ ปรริมาณและคนุณคห่าทางโภชนาการในไขห่มดแดง
(Effect of Food Types on Quantity and Nutritional Quality of
Weaver Ant, Oecophylla smaragdina, Larvae)
ผศูห้พกัฒนา นายกลิตตลิธิ์ธเนศ ธนะรนุรงโรจนย์ทวยี
โรงเรยียน กกันทรารมณย์ จกังหวกัดศรยีสะเกษ
ทยีนึ่ปรนกษา นางจตนุพร พรเกยียรตลิคนุณ
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับรางวนัล Grand Awards อนันดนับทยีที่ 2 สาขาสนัตววริทยา จากการประกวด
ในงาน Intel ISEF 2012 ณ เมนอง Pittsburgh มลรนัฐ Pennsylvania
บทคนัดยห่อ
โครงงานเรสืนึ่อง ผลของชนลิดอาหารตรอการเพลินึ่มปรลิมาณและคนุณคราทางโภชนาการ
ในไขรมดแดง มยีจนุดมนุรงหมายเพสืนึ่อการเพลินึ่มผลผลลิตไขรมดแดงในสรงเสรลิมใหห้ไขรมดแดงเปป็นอาหาร
แหรงโภชนาการ โดยศนกษาชนลิดของอาหารทยีนึ่มยีผลตรอคนุณคราทางโภชนาการในไขรมดแดง
จากการทดลองใหห้อาหารมดแดงสามชนลิดคสือ ขห้าว จลิซงหรยีด เนสืซอปลา อาหารผสมสามชนลิด
ชนลิดๆ ละ 500 กรกัม/สกัปดาหย์ และกลนุรมควบคนุม (มดแดงหาอาหารตามธรรมชาตลิ) จากการ
ทดลองพบวรา ประสลิทธลิภาพการบรลิโภคอาหารทกังซ สามชนลิด มดแดงมยีการบรลิโภคอาหารชนลิด
จลิซงหรยีด ไดห้มากสนุดคสือ มยีเปอรย์เซล็นตย์การบรลิโภคสนุทธลิ 48.53 ± 1.34% โดยไมรแตกตรางอยราง
มยีนกัยสทาคกัญกกับอาหารชนลิดอสืนึ่น เมสืนึ่อครบกทาหนดระยะเวลา 8 สกัปดาหย์ อาหารผสม (ขห้าว
จลิซงหรยีด และเนสืซอปลา) ปรลิมาณ 500 กรกัม/สกัปดาหย์ จะมยีผลในการเพลินึ่มปรลิมาณไขรมดแดง
มากทยีนึ่สนุด เทรากกับ 592.33 ± 31.77 กรกัม โดยจะมยีความแตกตรางกกันอยรางมยีนกัยสทาคกัญเมสืนึ่อ
เทยียบกกับตกัวควบคนุม (261.00 ± 37.87 กรกัม) และในดห้านปรลิมาณโภชนาการคสือ ปรลิมาณ
โปรตยีน คารย์โบไฮเดรต ไขมกันและพลกังงานในไขรมดแดง จะไมรมยีความแตกตรางกกันอยรางมยีนกัย
สทาคกัญทางสถลิตลิเมสืนึ่อเทยียบกกับกรรมวลิธยีในการเลยีซยงมดแดง จากการศนกษาไขรมดแดงเปป็น
แหลรงอาหารทยีนึ่อนุดมไปดห้วยโปรตยีน นอกจากนยีซมดแดงยกังมยีคนุณสมบกัตลิในการเปป็นผศูห้ควบคนุม
แมลงศกัตรศูพสืชในธรรมชาตลิซนนึ่งในอนาคต หากมยีการสรงเสรลิมการเลยีซ ยงมดในเชลิง ธนุรกลิจจะ
สามารถสรห้างรายไดห้ใหห้กกับเกษตรกร ลดการททาลายปฝ่าเพสืนึ่อการเกล็บผลผลลิตไขรมดแดง และ
ลดการใชห้สารเคมยีในการในการกทาจกัดแมลงศกัตรศูพสืชในสวนผลไมห้ไดห้ในอนาคต
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ประเภทททม สาขาววิทยาศาสตรร์สงวิที่ แวดลล้อม/สนัตวววิทยา
โครงงาน บทบาทของหอยทากสยามในสวนยางพารา
(Effects of Siamese Snail (Cryptozona siamensis) on Natural
Rubber Coagulation)
ผศูห้พกัฒนา นายณกัฐพงษย์ ชลิณรา นายจตนุพร ฉวยีภกักดลิธิ์ และนางสาวนกันทกานตย์ ลรองโลด
โรงเรยียน สนุราษฎรย์พทลิ ยา จกังหวกัดสนุราษฎรย์ธานยี
ทยีนึ่ปรนกษา นางสนุวารยี พงศย์ธยีระวรรณ
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับรางวนัล Grand Awards อนันดนับทยีที่ 2 ประเภททยีม (Team Project)
สาขาสนัตววริทยา จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2012 ณ เมนอง Pittsburgh
มลรนัฐ Pennsylvania
บทคนัดยห่อ
ในสวนยางพาราพบหอยทากหลากหลายชนลิด จากขห้อมศูลทห้องถลินึ่นพบประเดล็น
ปปัญหาทยีนึ่นราสนใจเกยีนึ่ยวกกับหอยทากในสวนยางพารา บางกระแสบอกวราหอยทากไปกลินนซทา
ยางพาราในถห้วยรกับนซทายาง แลห้วสรงผลใหห้นซทายางแขล็งตกัวเรล็วขนซน บางกระแสบอกวรากลินนซทายาง
ทยีนึ่หนห้ายางกรยีดใหมรแลห้วททาใหห้แขล็งตลิดหนห้ายาง ททาใหห้ไดห้ปรลิมาณนซทายางพาราทยีนึ่ลดลง บาง
กระแสบอกวราหอยทากไปเดลินทยีนึ่หนห้ายางแลห้วททาใหห้หนห้ายางพาราเกลิดเชสืซอรา แตรจากการทยีนึ่
ไปคห้นควห้างานวลิจกัยพบขห้อมศูลวรา เมสือกของหอยทากเปป็นสารตห้านเชสืซอแบคทยีเรยีย ดกังนกัซนจนง
ททาใหห้พวกเราเกลิดความสงสกัยขห้อเทล็จจรลิงเกยีนึ่ยวกกับหอยทากในสวนยางพารา มยีบทบาท คนุณ
หรสือโทษอยรางไรกกับยางพารา เพสืนึ่อทยีนึ่จะนทาความรศูห้ทยีนึ่ไดห้ไปขยายผลแกรชาวสวนยางในดห้าน
ความสทาคกัญของหอยทากทยีนึ่มยีบทบาทตรอชาวสวนยางพาราเพสืนึ่อหาวลิธยีปฟ้องกกันหรสือกทาจกัด
กกันตรอไป ถห้าหอยทากมยีคนุณคราหรสือประโยชนย์กกับยางพารา ชาวสวนกล็จะไดห้ดศูแลหรสืออนนุรกักษย์
เอาไวห้
ในการศนกษาสวนยางพาราจทานวน 4 แหลรงขห้อมศูล พบหอยทากทยีมนึ่ ปยี ระชากรขนาด
ใหญรทสยีนึ่ ดนุ คสือ หอยทากสยาม หอยชนลิดนยีกซ นลิ นซาท ยางเปป็นอาหาร และกลินเศษอลินทรยียใย์ นสวนยาง
เวลากลางวกันตทาแหนรงทยีอนึ่ าศกัยคสือใตห้ใบไมห้ผนุ แตรเมสือนึ่ ถนงเวลาตกังซ แตร 18.00 -07.00 น จะขนนซ มาอาศกัย
บนตห้นยาง และบนพสืนซ ดลิน หอยทากสยามในสวนยางมยีความสกัมพกันธย์กบกั สายใยอาหารในสวนยาง
แมห้ไมรไดห้กนลิ ยนุงในสวนยางแตรถาห้ ประชากรลดลงจะมยีผลทางอห้อมตรอการเพลิมนึ่ ประชากรของยนุงไดห้
ดกังนกันซ หอยทากสยามจนงมยีความสทาคกัญทางอห้อมในระบบนลิเวศในสวนยาง จากการทดลองในหห้อง
ปฏลิบตกั กลิ ารพบวราเมสือกหอยทากสามารถยกับยกังซ เชสือซ ราทยีหนึ่ นห้ายางไดห้ และจากการศนกษาภาคสนาม
พบวรามกันไมรเกลิดเชสือซ ราทยีหนึ่ นห้ายาง ดกังนกันซ หอยทากในสวนยางททาใหห้นาซท ยางลดลง แตรชวร ยรกักษาสภาพ
ของหนห้ายาง และเมสือกหอยทากททาใหห้ยางแผรนไมรขนนซ รา
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ตนัวอยรุ่างบทคนัดยรุ่อโครงงานททไที่ ดล้รบนั รางวนัลจากการประกวดในงาน Intel ISEF
และ I-SWEEEP 2013
สาขาการจนัดการสวิงที่ แวดลล้อม
โครงงาน ศศึกษาประสริทธริภาพของดรินฟอกสยี (เบนโทไนทย์) ทยีที่ผห่านการใชน้งานแลน้ว
ในการดศูดซนับโลหะทองแดง (Removal of Copper from Aqueous
Solutions through Spent Bleaching Earth)
ผศูห้พกัฒนา นางสาวอภลิษฎา จนุลกทกัพพะ
โรงเรยียน มหลิดลวลิทยานนุสรณย์ จกังหวกัดนครปฐม
ทยีนึ่ปรนกษา นางสาวอนุษา จยีนเจนกลิจ
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับรางวนัล Grand Awards อนันดนับทยีที่ 3 สาขาการจนัดการสริงที่ แวดลน้อม
จากการประกวดในงาน Intel ISEF 2013 ณ เมนอง Phoenix มลรนัฐ Arizona
บทคนัดยห่อ
ดลินฟอกสยีทผยีนึ่ าร นกระบวนการฟอกสยีนาซท มกันปาลย์มจากโรงกลกันนึ่ นซาท มกันปาลย์ม เปป็นปปัญหา
ของเสยียเหลสือทลิงซ ของโรงกลกันนึ่ นซาท มกันปาลย์มในปปัจจนุบนกั โดยแตรละปปีมดยี นลิ ฟอกสยีทผยีนึ่ าร นกระบวนการ
แลห้วนยีเซ หลสือทลิงซ ปปีละกวรา 20,000 ตกัน จากงานวลิจยกั ตราง ๆ พบวราเบนโทไนทย์ซงนนึ่ เปป็นองคย์ประกอบ
หลกักของดลินฟอกสยีมสยี มบกัตกลิ ารดศูดซกับไอออนบวกไดห้ งานวลิจยกั นยีจซ งน ไดห้ทาท การศนกษาประสลิทธลิภาพ
ของดลินฟอกสยีทใยีนึ่ ชห้นใยีซ นการดศูดซกับโลหะทองแดงเนสือนึ่ งจากทองแดงจกัดเปป็นโลหะทยีในึ่ ชห้ทวกันึ่ ไป
ในวงการอนุตสาหกรรมการวลิจกัยไดห้มยีเพสืนึ่อ ศนกษาประสลิท ธลิภาพของดลินฟอกสยีทยีนึ่ใชห้แลห้วจาก
กระบวนการฟอกสยีนาซท มกันปาลย์สาท หรกับการดศูดซกับโลหะทองแดง โดยแบรงการทดลองแบรงเปป็น 2
ตอน คสือ 1) ศนกษาคนุณสมบกัตลิของดลินฟอกสยีผรานกระบวนการแลห้ว 2) ศนกษาสภาวะตรางๆ
ทยีเนึ่ หมาะสมในการดศูดซกับ คสือ pH ทยีเนึ่ หมาะสม เวลาในการดศูดซกับทยีเนึ่ หมาะสม ปรลิมาณดลินฟอกสยี
ในการดศูดซกับทยีนึ่เหมาะสมของสารละลายทองแดงความเขห้ม ขห้น ตรา งๆ พบวรา ดลินฟอกสยี
มยีประสลิทธลิภาพในการดศูดซกับดยีทสยีนึ่ ดนุ คสือ 44.75mg/g เมสือนึ่ อยศูใร นสภาวะทยีนึ่ pH=7 เปป็นเวลา 10
นาทยี เปอรย์เซล็นตย์การดศูดซกับ 91.78% สารละลายทองแเดงเขห้มขห้น 100 mg/L ปรลิมาณดลิน
ฟอกสยีทใยีนึ่ ชห้ดดศู ซกับ 2 g/L ซนงนึ่ มยีเปอรย์เซล็นตย์ในการดศูดซกับเทยียบกกับดลินฟอกสยีกอร นการใชห้งานเปป็น
70.65 % รศูปแบบไอโซเทอมในการดศูดซกับเปป็นแบบ Freundlich model และมยีอนกั ดกับการเกลิด
ปฏลิกรลิ ยลิ าเปป็นอกันดกับสองเทยียม
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ประเภทททม สาขาววิทยาศาสตรร์พพืช
โครงงาน การศศึกษาผลของ ความชนนนื้ สนัมพนัทธย์ ขนาดของแรง และ จสานวนเสน้นขนสนัมผนัส
ตห่อการหนุบใบของตน้นกาบหอยแครงชนริด Dionaea muscipula เพนที่อใชน้
ประยนุกตย์สรน้างและพนัฒนานวนัตกรรมแขนกล VFT 1852
(FACTORS AFFECTING THE RESPONSE OF VENUS FLYTRAP)
ผศูห้พกัฒนา นายสหกฤษณย์ ธนลิกวงษย์ นายพรภวลิษยย์ เจนจลิรวงศย์ และนายณกัฐนนทย์ พงษย์ดยี
โรงเรยียน กรนุงเทพครลิสเตยียนวลิทยาลกัย
ทยีนึ่ปรนกษา นายชนกันทย์ เกยียรตลิสลิรลิสาสนย์
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับรางวนัล Grand Awards อนันดนับทยีที่ 4 สาขาวริทยาศาสตรย์พนช จากการ
ประกวดในงาน Intel ISEF 2013 ณ เมนอง Phoenix มลรนัฐ Arizona
บทคนัดยห่อ
ตห้นกาบหอยแครง (Dionaea muscipula) เปป็นพสืชกลินแมลงทยีมนึ่ กยี ารพกัฒนารศูปรราง
ของใบไปเพสือนึ่ ททาหนห้าทยีจนึ่ บกั แมลง โดยกลไลการจกับแมลงของตห้นกาบหอยแครงนกันซ อาศกัยการ
ททางานของเสห้นขนรกับสกัมผกัส (sensory hairs) ทยีอนึ่ ยศูบร รลิเวณผลิวใบของกาบหอยแครง เมสือนึ่ แมลง
มาสกัมผกัสกกับเสห้นรกับสกัมผกัสจะสรงผลใหห้เกลิดการสรงสกัญญาณไปทยีเนึ่ ซลลย์พลกั ไวนกัส (pulvinus cell)
ทยีบนึ่ รลิเวณใบททาใหห้เกลิดการหนุบของใบกาบหอยแครง โดยในการศนกษาครกังซ นยีมซ จยี ดนุ ประสงคย์ทจยีนึ่ ะ
ศนกษา 1) ความสกัมพกันธย์ของปรลิมาณความชสืนซ สกัมพกัทธย์ในอากาศตรอขนาดของมนุมใบกาบหอยแครง
2) ผลของจานวนเสห้นขนรกับสกัมผกัส ตรอความเรล็วและความแรงในการหนุบของใบกาบหอยแครง
และ 3) ขนาดของแรงกระททา ตรอ ความเรล็วและความแรงในการหนุบของใบกาบหอยแครง จากนกันซ
นทาขห้อมศูลทยีไนึ่ ดห้มาเขยียนโปรแกรม Bricxcc เพสือนึ่ สรห้างมสือกลจทาลอง VFT1852 โดยในการศนกษา
ครกัซง นยีซทท า การทดลองกกั บ ตห้ น กาบหอยแครงชนลิ ด D.muscipula ซนนึ่ ง ทดลองโดยการ
แบรงกลนุมร ทดลอง 3 กลนุมร กลนุมร แรกทดลองกกับใบกาบหอยแครง 9 ใบโดยททาการใสรในตศูทห้ มยีนึ่ ยี
ความชสืนซ สกัมพกัทธย์ทแยีนึ่ ตกตรางกกันจากนกันซ ททาการถรายรศูปเพสือนึ่ วกัดมนุมระหวรางใบและนทาขห้อมศูลไป
วลิเคราะหย์ทางสถลิตโลิ ดยใชห้การเปรยียบเทยียบคราเฉลยียนึ่ t-test และ คราสหสกัมพกันธย์ (correlation)
กลนุมร ทยีสนึ่ องทดลองกกับใบกาบหอยแครง 15 ใบซนงนึ่ แบรงเปป็น 3 กลนุมร ใหญรทดลองสกัมผกัสแตรละกลนุมร
โดยสกัมผกัสกกับเสห้นขนรกับสกัมผกัสในจทานวนทยีตนึ่ าร งกกันคสือ 2, 4 และ 6 ตามลทาดกับ กลนุมร ทยีสนึ่ ามทดลอง
กกับใบกาบหอยแครง 15 ใบซนงนึ่ แบรงเปป็น 5 กลนุมร กลนุมร ละ 3 ใบทดลองโดยใหห้แรงทยีแนึ่ ตกตรางกกัน
5 คราใหห้สมกั ผกัสกกับเสห้นขนจทานวน 4 เสห้น ซนงนึ่ ในการทดลองสองกลนุมร หลกังจะททาการวกัดความเรล็ว
และคทานวณความแรงในการหนุบจากนกันซ นทาขห้อมศูลไปวลิเคราะหย์ทางสถลิตโลิ ดยใชห้การเปรยียบเทยียบ
คราเฉลยียนึ่ t-test และ คราสหสกัมพกันธย์ (correlation) ผลการทดลองทยีไนึ่ ดห้พบวรา 1) ขนาดของมนุม
ใบกาบหอยแครงมยีความสกัมพกันธย์แบบทลิศทางเดยียวกกันตรอปรลิมาณความชสืนซ สกัมพกัทธย์ในอากาศซนงนึ่
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สามารถสรห้างสมการเสห้นตรงไดห้ คสือ y=8x+60 2) จทานวนเสห้นขนสกัมผกัสทยีทนึ่ ทาใหห้ใบกาบหอย
แครงตอบสนองโดยการหนุบไดห้เรล็วและแรงทยีสนึ่ ดนุ คสือ 6 เสห้น รองลงมาคสือ 4 และ 2 เสห้นตาม
ลทาดกับ 3) ขนาดของแรงทยีทนึ่ ทาใหห้ใบกาบหอยแครงมยีการหนุบดห้วยอกัตราเรล็วเชลิงมนุมและขนาดของ
แรงทยีมนึ่ ากสนุดคสือแรงขนาด 0.0009 นลิวตกัน โดยหากเพลิมนึ่ แรงใหห้มากกวรานยีหซ รสือลดแรงใหห้นอห้ ยกวรา
นยีจซ ะททาใหห้ความเรล็วและในความแรงในการหนุบมยีคาร ลดลง ซนงนึ่ การผลการทดลองทยีนึ่ 1 เราสามารถ
นทาขห้อมศูลทยีไนึ่ ดห้มาททาการคาดการณย์การเกลิดฝนในธรรมชาตลิและจทาลองเครสือนึ่ งวกัดความชสืนซ สกัมพกัทธย์
อยรางงรายไดห้ และผลการทดลองในขห้อทยีนึ่ 2 และ 3 สามารถนทาไปประยนุกตย์สรห้างและพกัฒนามสือ
กลไดห้โดยขห้อมศูลจากผลการทดลองทยีนึ่ 2 ททาใหห้เราทราบถนงจทานวนเสห้นขนทยีเนึ่ หมาะสมตรอการ
ททางานในธรรมชาตลิ และ ขห้อมศูลจากผลการทดลองทยีนึ่ 3 ททาใหห้เราทราบถนงขนาดแรงทยีเนึ่ หมาะสม
ตรอการททางานของเซนเซอรย์ตรวจจกับความเรล็ว ซนงนึ่ ขห้อมศูลทกังซ หมดนยีสซ ามารถนาสรห้างมสือกลจทาลอง
VFT1852 โดยเลยียนแบบการหนุบของใบกาบหอยแครงซนงนึ่ เปป็นการททางานทยีนนึ่ าร จะมยีประสลิทธลิภาพ
เนสือนึ่ งจากเปป็นการททางานทยีถนึ่ กศู คกัดเลสือกมากจากธรรมชาตลิแลห้ว
I-SWEEEP 2013 สาขาสวิที่งแวดลล้อม
โครงงาน มหนัศจรรยย์ของถห่านลริกไนตย์คนุณภาพตที่สา (ลยีโอนาไดตย์) กนับการปรนับปรนุง
คนุณภาพนนื้สาเสยีย
(The Magic of Leonardite: the Absorbent Agent to Clean
Waste Water)
ผศูห้พกัฒนา นายปปัฐพงศย์ ไชยแสนวกัง นางสาวกวลิตา กลิตลิโชตนย์กนุล
นางสาวรกัตนวรรณ อลินทราชา และนายวลิชญะ สลิทธลิรกักษย์
โรงเรยียน บนุญวาทยย์วลิทยาลกัย จกังหวกัดลทาปาง
ทยีนึ่ปรนกษา นางสาวรกัชนก สนุวรรณจกักรย์
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับรางวนัลทยีที่ 3 Bronze Medal สาขาสริที่งแวดลน้อม จากการประกวดใน
งาน I-SWEEEP 2013 ณ เมนอง Houston มลรนัฐ Texas
บทคนัดยห่อ
เนสือนึ่ งจากในจกังหวกัดลทาปางมยีแหลรงถรานลลิกไนตย์ เปป็นทรกัพยากรทยีสนึ่ ทาคกัญอยรางหนนงนึ่ ของ
ประเทศอยศูเร ปป็นจทานวนมาก ซนงนึ่ ถรานลลิกไนตย์สวร นใหญรจะถศูกนทาไปใชห้เปป็นเชสือซ เพลลิงในการผลลิต
กระแสไฟฟฟ้า แตรยงกั มยีถาร นลลิกไนตย์บางสรวนทยีไนึ่ มรสามารถนทาไปผลลิตกระแสไฟฟฟ้าไดห้ เนสือนึ่ งจากเปป็น
ถรานลลิกไนตย์ทมยีนึ่ คยี าร ความรห้อนตนึ่าท และมยีดนลิ แทรกปนอยศูร เรยียกวรา ลยีโอนาไดตย์ ลยีโอนาไดตย์นใยีซ นอดยีต
สรวนใหญรจะนทาไปทลิงซ แตรลโยี อนาไดตย์มคยี ณ
นุ สมบกัตหลิ ลายประการ เคยมยีงานวลิจยกั ทยีทนึ่ ทาใหห้ทราบวรา
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ลยีโอนาไดตย์ สามารถนทาไปททาปนุยปุ๋ ไดห้ และคนุณสมบกัตอลิ กยี ประการหนนงนึ่ ของ ลยีโอนาไดตย์ คสือ สามารถ
จกับตกัวกกับโลหะหนกักในนซาท แลห้วททาใหห้เกลิดการตกตะกอนของโลหะหนกักไดห้ เราจนงททาการทดลอง
ศนกษาศกักยภาพของลยีโอนาไดตย์ในการดศูดซกับโลหะหนกัก As ในสารละลายมาตรฐาน และ
ตกัวอยรางนซาท จากธรรมชาตลิ พรห้อมทกังซ ศนกษาปรลิมาณโลหะหนกักอสืนนึ่ ๆ เนสือนึ่ งจากสารเหลรานยีเซ ปป็นสาร
ทยีมนึ่ พยี ษลิ และเปป็นอกันตรายตรอรรางกาย สามารถพบไดห้ในนซาท เสยียทกัวนึ่ ไป โดยการทดลองทกังซ หมดแบรง
เปป็น 4 ตอน ดกังนยีซ ตอนทยีนึ่ 1 ศนกษาประสลิทธลิภาพของลยีโอนาไดตย์ในการดศูดซกับโลหะหนกัก As แบรง
เปป็น 3d การทดลอง คสือ ทดลองหาอกัตราสรวนทยีเนึ่ หมาะสมระหวรางนซทาหนกักของลยีโอนาไดตย์
ตรอ ปรลิมาตรสารละลายมาตรฐาน 100 ppb ครา pH และระยะเวลาทยีสนึ่ ามารถดศูดซกับโลหะ
หนกัก As ไดห้ดทยี สยีนึ่ ดนุ จากผลการทดลองสรนุปไดห้วาร ทยีอนึ่ ตกั ราสรวน 2 มลิลลลิกรกัม/มลิลลลิลตลิ ร pH 6 และ
เวลา 20 นาทยี สามารถดศูดซกับโลหะหนกัก As ไดห้ดทยี สยีนึ่ ดนุ ตอนทยีนึ่ 2 ศนกษาความแตกตรางระหวราง
ความสามารถในการดศูดซกับโลหะหนกัก As ของลยีโอนาไดตย์ กกับกรดฮลิวมลิค โดยใชห้สภาวะทยีดนึ่ ทยี สยีนึ่ ดนุ
ในการทดลองตอนทยีนึ่ 1 จากผลการทดลองสรนุปไดห้วาร ประสลิทธลิภาพในการดศูดซกับโลหะหนกัก As
ของลยีโอนาไดตย์ และกรดฮลิวมลิค มยีความแตกตรางกกัน ตอนทยีนึ่ 3 ศนกษาศกักยภาพของลยีโอนาไดตย์
ในการดศูดซกับโลหะหนกัก As จากตกัวอยรางนซาท เสยีย โดยใชห้เครสือนึ่ ง Pilot Plant Scale ซนงนึ่ เปป็นเครสือนึ่ ง
มสือนทารรอง จากผลการทดลองสรนุปไดห้วาร ลยีโอนาไดตย์สามารถใชห้ไดห้จรลิงกกับนซาท เสยียในปรลิมาณทยีมนึ่ าก
ขนนซ ไดห้ ตอนทยีนึ่ 4 ศนกษาศกักยภาพของลยีโอนาไดตย์ในการละลายของโลหะหนกักอสืนนึ่ ๆ สรนุปไดห้วาร
การใชห้ลยีโ อนาไดตย์ใ นการดศูด ซกับ โลหะหนกัก As มยีผ ลทท า ใหห้ป รลิม าณของโลหะหนกัก Mn
ในสารละลายเพลิมนึ่ ขนนซ แตร Cd, Cr, Cu, Ni, Pb และ Se ในสารละลายลดลง จากการทดลอง
ทกังซ หมดททาใหห้ทราบวรา ลยีโอนาไดตย์สามารถนทามาใชห้ในการดศูดซกับโลหะหนกัก As ทกังซ ในระดกับ
ปฎลิบตกั กลิ ารและตกัวอยรางนซาท เสยียจากธรรมชาตลิไดห้จรลิง โดยการใชห้ลโยี อนาไดตย์มาบทาบกัดนกันซ เปป็นการ
นทาเอาถรานซนงนึ่ มยีคณ
นุ ภาพตนึ่าท สรห้างพลกังงานไมรไดห้ และยกังเปป็นวกัตถนุดบลิ ทยีหนึ่ าไดห้ตามธรรมชาตลิ มาใชห้ใหห้
เกลิดประโยชนย์สงศู สนุด
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ตนัวอยรุ่างบทคนัดยรุ่อโครงงานททไที่ ดล้รนับรางวนัลจากการประกวดในงาน Intel ISEF
และ I-SWEEEP 2014
สาขาการจนัดการสวิงที่ แวดลล้อม
โครงงาน การผลริตและศศึกษาสมบนัตริของเชนนื้อเพลริงอนัดแทห่งจากดรินฟอกสยี
ทยีที่ผห่านการใชน้งานแลน้ว
(Production and Physical Properties Characterization of Fuel
Briquette made from Spent Bleaching Earth and Cassavas
Rhizome)
ผศูห้พกัฒนา นางสาวปพลิชญา รงคย์เดชประทยีป และนางสาวมารลิสา เตชะสนธลิชกัย
โรงเรยียน มหลิดลวลิทยานนุสรณย์ จกังหวกัดนครปฐม
ทยีนึ่ปรนกษา นางสาวอนุษา จยีนเจนกลิจ
โครงงานนยีไนื้ ดน้รนับรางวนัลทยีที่ 3 Bronze Medal สาขาสริที่งแวดลน้อม จากการประกวดใน
งาน I-SWEEEP 2014 ณ เมนอง Houston มลรนัฐ Texas และเขน้ารห่วมการประกวดใน
งาน Intel ISEF 2014 ณ เมนอง Los Angeles มลรนัฐ California
บทคนัดยห่อ
งานวลิจกัยนยีซเปป็นการศนกษาถนงการผลลิตเชสืซอเพลลิงอกัดแทรงจากดลินฟอกสยีทยีนึ่ผรานการ
ใชห้งานแลห้วจากกระบวนการกลกันึ่นนซทามกันปาลย์ม แทรงเชสืซอเพลลิงทยีนึ่ผลลิตไดห้จะถศูกนทามาทดสอบ
หาอกัตราสรวนทยีนึ่เหมาะสมระหวรางดลินฟอกสยีทยีนึ่ผรานการใชห้งานแลห้วและเหงห้ามกันสทาปะหลกัง
ซนนึ่งเปป็นของเหลสือใชห้จากอนุตสาหกรรมแปฟ้งมกันสทาปะหลกัง แทรงเชสืซอเพลลิงแขล็งทรงกระบอก
ถศูกผลลิตขนซนโดยอาศกัยแรงอกัดทยีนึ่แตกตรางกกัน ไดห้แกร 100, 125 และ 150 กลิโลกรกัมตรอตาราง
เซนตลิเมตร โดยจะมยีข นาดประมาณ 5.5x9.0 เซนตลิเมตร ดห้วยปรลิม าณผสม 240 กรกัม
ทยีนึ่อกัตราสรวนดลินฟอกสยีทยีนึ่ผรานการใชห้งานแลห้วตรอเหงห้ามกันสทาปะหลกัง 100:0, 90:10, 80:20
และ 70:30 ผสมกกับตกัวเชสืนึ่อมประสานคสือ โมลาสหรสือกากนซทาตาล จากผลการทดลองพบวรา
คร า ความรห้ อ นทางสศู ง อยศูร ทยีนึ่ 2,507.61 – 2,749.41 กลิ โ ลแคลอรยีนึ่ ตร อ กลิ โ ลกรกั ม โดยจะมยี คร า
เพลินึ่มขนซน เมสืนึ่อเหงห้ามกันสทาปะหลกังเพลินึ่มขนซน ตรงขห้ามกกับปรลิมาณเถห้าทยีนึ่ลดลง เมสืนึ่อปรลิมาณเหงห้า
มกันสทาปะหลกังเพลินึ่มขนซน ซนนึ่งมยีปรลิมาณเถห้าอยศูรระหวรางรห้อยละ 40.02 - 55.66 ของปรลิมาณมวล
เรลินึ่มตห้น คราตห้านทานแรงกดของแทรงเชสืซอเพลลิง มยีคราอยศูรระหวราง 1.65 - 2.52 กลิโลกรกัมตรอ
ตารางเซนตลิ เ มตร คร า ความชสืซ น ของแทร ง เชสืซ อ เพลลิ ง มยี คร า ประมาณรห้ อ ยละ 7.21 – 8.30
โดยมวล อกัตราการเผาไหมห้เชสืซอเพลลิงอยศูรทยีนึ่ 61.71 - 98.50 มลิลลลิกรกัมตรอวลินาทยี ปรลิมาณการ
ปลดปลรอยกก๊าซคารย์บอนไดออกไซดย์อยศูรทยีนึ่ 1,377.16 – 1,674.97 ppm โดยทกัซงความดกัน
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ทยีนึ่ใชห้ในการอกัดแทรงเชสืซอเพลลิงและอกัตราสรวนผสมไมรมยีผลตรอความชสืซนและอกัตราการเผาไหมห้
และความดกันทยีนึ่ใชห้ในการอกัดแทรงเชสืซอเพลลิงและอกัตราสรวนผสมมยีผลตรอคราตห้านทาน แรงกด
ในขณะเดยียวกกัน ความดกันทยีนึ่ใชห้ในการอกัดแทรงเชสืซอเพลลิงและอกัตราสรวนผสมกล็มยีผลตรอ ปรลิมาณ
คารย์บอนไดออกไซดย์ จากการศนกษา พบวรา ดลินฟอกสยีทยีนึ่ผรานการใชห้งานแลห้วและเหงห้ามกัน
สทาปะหลกังสามารถนทาไปผลลิตเชสืซอเพลลิงซนนึ่งเปป็นพลกังงานทดแทนไดห้จรลิง
สาขาววิทยาศาสตรร์พพืช/สนัตวววิทยา
โครงงาน ผลของสารสกนัดจากพนชวงศย์ Lamiaceae ตห่อการขนับไลห่ดน้วงกน้นกระดก
Paederus fuscipes และการหาสารยนับยนันื้งการเกริดแผลจากโรค
Paederus dermatitis เพนที่อประยนุกตย์ใชน้พนัฒนา ผลริตภนัณฑย์ R-BCC
(Repellent Effect of Lamiaceae Plant Extracts on Paederus
fuscipes and Inhibition of Paederus dermatitis for
Development of Repellent Product R-BCC)
ผศูห้พกัฒนา นายวจนะ จงรนุจลิภลิญโญ นายบนุณยกร อกัศวนลิเวศนย์ และนายชลิษะณนุ ธรรมารกัตนย์
โรงเรยียน กรนุงเทพครลิสเตยียนวลิทยาลกัย กรนุงเทพมหานคร
ทยีนึ่ปรนกษา นายชนกันทย์ เกยียรตลิสลิรลิสาสนย์
โครงงานนยีไนื้ ดน้เขน้ารห่วมการประกวดในงาน Intel ISEF 2014 ณ เมนอง Los Angeles
มลรนัฐ California
บทคนัดยห่อ
ดห้วงกห้นกระดก (Paederus fuscipes) ไดห้ชสืนึ่อวราเปป็น “แมลงนซทากรด” เนสืนึ่องจาก
ดห้วงชนลิดนยีซจะมยีสารพลิษทยีนึ่เรยียกวรา Pederin อยศูรใน Hemolymph เปป็นพลิษทยีนึ่มยีความรนุนแรง
มากกวราพลิษของงศูเหราถนง 15 เทรา มยีฤทธลิธิ์ยกับยกัซงการสกังเคราะหย์โปรตยีน และ DNA ของเซลลย์
กรอใหห้เกลิดโรคผลิวหนกังจากดห้วงกห้นกระดก (Paederus dermatitis) เกลิดการอกักเสบเปป็นแผล
แดงพนุพองตามผลิวหนกังอยรางรนุนแรง ททาใหห้ยากแกรการปฟ้องกกันรกักษา และในการรกักษามยีแคร
บรรเทาอาการจากแผลเทรานกัซน แตรไมรมยีการยกับยกัซงการเกลิดแผล จนงตห้องศนกษาหาสารทยีนึ่ใชห้
ยกั บ ยกัซ ง การเกลิ ด แผลจากโรค Paederus dermatitis เพสืนึ่อ ใชห้ ใ นการยกั บ ยกัซ ง สาร Pederin
โดยตรง จากความอกันตรายของดห้วงกห้นกระดก และการรกักษาทยีนึ่ไมรชกัดเจน การวลิจกัยครกัซงนยีซ
จน ง มยี จนุ ด ประสงคย์ ทยีนึ่ จ ะศน ก ษา 1) ชยี ว วลิ ท ยาในดห้ า นของสกั ณ ฐานวลิ ท ยา นลิ เ วศวลิ ท ยา และ
พฤตลิกรรมของดห้วงกห้นกระดก 2) ชนลิดของพสืชทยีนึ่มยีผลตรอการขกับไลรดห้วงกห้นกระดก 3) สารทยีนึ่
ใชห้ยกับยกัซงการเกลิดแผลจากโรค Paederus dermatitis การศนกษาครกัซงนยีซททาการทดลองกกับ
ดห้วงกห้นกระดกสปปีชยีสย์ Paederus fuscipes จาก อ.ไทรนห้อย จ.นนทบนุรยี โดยลงพสืซนทยีนึ่สทารวจ
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สกัมภาษณย์และททาการทดลอง เรลินึ่มจากการศนกษาชยีววลิทยา ในดห้านสกัณฐานวลิทยา นลิเวศวลิทยา
และพฤตลิ ก รรมของดห้ ว งกห้ น กระดก จากนกัซ น นท า ขห้ อ มศู ล พฤตลิ ก รรมของดห้ ว งกห้ น กระดก
มาวลิเคราะหย์ ททาการทดลองหาชนลิดของพสืชทยีนึ่มยีผลตรอการขกับไลรดห้วงกห้นกระดก แบรงเปป็น 5
ขกัซนตอนคสือ การศนกษาความสามารถของวงศย์พสืช , การศนกษาความสามารถของพสืชในวงศย์
Lamiaceae, การศนกษาความสามารถของชนลิดของพสืช , การเปรยียบเทยียบความเขห้มขห้นของ
สารสกกัด และการเปรยียบเทยียบระยะเวลาการออกฤทธลิธิ์ของสารสกกัด ศนกษาจากความเรล็ว
เฉลยีนึ่ยในการเคลสืนึ่อนทยีนึ่ของดห้วงกห้นกระดก แลห้วจนงนทาขห้อมศูลไปวลิเคราะหย์ดห้วยคราสถลิตลิเปรยียบ
เทยียบคราเฉลยีนึ่ย (t-test) หาชนลิดของสารในพสืชทยีนึ่มยีผลตรอการขกับไลรดห้วงกห้นกระดกมากทยีนึ่สนุด
และแนวโนห้มของระยะเวลาการออกฤทธลิธิ์ของสารสกกัดทยีนึ่ค วามเขห้ มขห้ นตรา งกกั น จากนกัซน
ททาการทดลองหาสารทยีนึ่ใชห้ในการยกับยกัซงการเกลิดแผลจากโรค Paederus dermatitis และ
นทาขห้อมศูลจากการทดลองมาประยนุกตย์ใชห้ในการสรห้างผลลิตภกัณฑย์ทยีนึ่มยีฤทธลิขธิ์ กับไลร ดห้วงกห้นกระดก
และยกับยกัซงการเกลิดแผล R-BCC (Rove Beetle Completely Cleared) ผลการทดลอง
ทยีนึ่ ไดห้พ บวร า การทดลองทยีนึ่ 1 การตอบสนองของดห้ว งกห้ น กระดกแปรผกั น ตรงกกั บ แรงสกันึ่ น
สะเทสื อ นทยีนึ่ ม ากระทท า กกั บ ดห้ ว งกห้ น กระดก การทดลองทยีนึ่ 2 สะระแหนร ใ นตกั ว ทท า ละลาย
Dichloromethane มยีผลตรอการขกับไลรดห้วงกห้นกระดกมากทยีนึ่สนุดทยีนึ่คราเฉลยีนึ่ยความเรล็ว 1.91
เซนตลิเมตรตรอวลินาทยี และความเขห้มขห้นทยีนึ่มากขนซนของสารสกกัดจะมยีผลตรอระยะเวลาการออก
ฤทธลิธิ์ทยีนึ่มากขนซน ซนนึ่งสรห้างสมการเสห้นตรงไดห้คสือ x-250y+250=0 สามารถใชห้คาดการณย์หา
ระยะเวลาการออกฤทธลิธิ์ของสารทยีนึ่ความเขห้มขห้นตรางกกันไดห้ การทดลองทยีนึ่ 3 พบแบคทยีเรยีย
P. aeruginosa ในดห้วงกห้นกระดก ซนนึ่งยกังไมรเคยมยีรายงานการเพาะเชสืซอ Pseudomonas
aeruginosa บนอาหาร LB broth ไดห้จากตกัวดห้วงกห้นกระดก และพบวราระยะเวลาการ
อกักเสบบนผลิวหนกังบรลิเวณหศูของหมศูคลาดเคลสืนึ่อนออกไป แสดงวรานซทามกันหอมระเหยเปป็น
chemical inhibitor สทาหรกับสาร Pederin ของ Pseudomonas aeruginosa ผลของ
Essential oil ทยีนึ่มยีระยะเวลาแสดงผลยกับยกัซงฤทธลิธิ์ของสาร Pederin ไดห้ดยีทยีนึ่สนุดคสือ Essential
oil สกกัดจากเปลสือกมะนาว โดยจะยกับยกัซงการเกลิดแผลเปป็นระยะเวลา 8 ชกันึ่วโมง 15 นาทยี
และมยีการดศูดซนมทยีนึ่เรล็วกวรา Essential oil จากพสืชชนลิดอสืนึ่น ในสกนุลเดยียวกกัน
ผลการทดลองทยีนึ่ 1 จากการศนกษานลิเวศวลิทยาแสดงใหห้เหล็นวราการระบาดของดห้วง
กห้นกระดกจะเกลิดใน พสืซนทยีนึ่ทยีนึ่ตกัซงอยศูรในบรลิเวณทยีนึ่มยีทนุรงนาขนาดใหญรลห้อมรอบ โดยมยีสาเหตนุ
มาจากพฤตลิกรรมเคลสืนึ่อนทยีนึ่เขห้าหาแสงอยรางมยีทลิศทาง (Taxis) และผลเนสืนึ่องมาจากการใชห้สาร
เคมยีจทาพวกยาฆราแมลงในการควบคนุมศกัตรศูพสืช ทยีนึ่สรงผลใหห้ดห้วงกห้นกระดกมยีความตห้านทาน
ตรอยาฆราแมลงไดห้ดยีขนซน
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ผลการทดลองทยีนึ่ 2 ททาใหห้เรานทามาประยนุกตย์ใชห้สรห้างผลลิตภกัณฑย์จากสะระแหนร
ซนนึ่งเปป็นพสืชทยีนึ่หาไดห้ทกันึ่วไป และเปป็นพสืชทยีนึ่ชาวบห้านสามารถใชห้ไดห้เองในครกัวเรสือน และขห้อมศูลจาก
ผลการทดลองทยีนึ่ 3 สามารถนทา Essential oil ทยีนึ่สกกัดจากเปลสือกมะนาวมายกับยกัซงการเกลิด
แผลจากโรค Paederus dermatitis และพกัฒนาตรอไปเพสืนึ่อใหห้สามารถใชห้ไดห้จรลิงกกับมนนุษยย์
โดยทยีนึ่ไมรกรอใหห้เกลิดอกันตราย
สาขาววิทยาศาสตรร์พพืช/การแพทยร์
โครงงาน การพนัฒนาวริธยีการตรวจ specific IgE ตห่อสารกห่อภศูมริแพน้จากเกสรพนชในซยีรนัม
ของผศูน้ปฝ่วยโรคภศูมริแพน้โดยใชน้เทคนริค ELISA (Development of pollen
allergens specific IgE detection in allergic patient by using
ELISA technique)
ผศูห้พกัฒนา นางสาวขวกัญศลิรลิ ไกรรวยีงามวลิจลิตร นางสาวชณา เชาวนย์วาณลิชยย์กนุล
และนางสาวศศลิพกัชรย์ วกัฒนประการชกัย
โรงเรยียน มหลิดลวลิทยานนุสรณย์ จกังหวกัดนครปฐม
ทยีนึ่ปรนกษา นางสาวนลิธลิกานตย์ คลิมอลิอิ๋ง
โครงงานนยีไนื้ ดน้เขน้ารห่วมการประกวดในงาน Intel ISEF 2014 ณ เมนอง Los Angeles
มลรนัฐ California
บทคนัดยห่อ
การเปรยี ย บเทยี ย บ วลิ ธยี ก ารตรวจ specific IgE ตร อ สารกร อ ภศู มลิ แ พห้ จ ากเกสรพสื ช
ในซยีรกัมของผศูห้ปฝ่วยโรคภศูมลิจากการใชห้ ELISA test และการใชห้ skin prick test ซนนึ่งทดสอบ
โดยกระบวนการ dot blot ELISA โดยททาการหยดสารสกกัดจากเกสรพสืช 5 ชนลิด ไดห้แกร
หญห้าแพรก (Bermuda grass) , ผกักโขม (Careless weed) , หญห้าพง (Johnson grass),
หญห้าขน (Para grass) และ ธศูปฤาษยี (Typha) ลงบนแผรน nitrocellulose membrane
เพสืนึ่ อ ทท า ปฏลิ กลิ รลิ ย ากกั บ ซยี รกั ม ของ จากผล skin prick test หลกั ง จากนกัซ น เตลิ ม Anti-human
IgE/Biotin Streptavidin-alkaline ผศูห้ปฝ่วยเปป็นโรคภศูมลิแพห้เกสรหญห้า 30 คน และเปป็นโรค
ภศูมลิแพห้เกสรหญห้า 8 คน phosphatase และ BCIP/NBT Phosphatease Subtrate ตาม
ลทาดกับ ททาการสกังเกตสยีทยีนึ่เปลยีนึ่ยนไปบนแผรนเมมเบรน และนทามาวลิเคราะหย์ผลเพสืนึ่อหาสารสกกัด
จากพสืชทยีนึ่เหมาะสมทยีนึ่สนุดกกับการตรวจสอบการ แพห้ดห้วยเทคนลิค dot blot ELISA จากการ
ทดลองพบวรา การตรวจสอบภศูมลิแพห้เกสรพสืชจากการใชห้ ELISA test ดห้วยเทคนลิค dot blot
ELISA โดยใชห้ ส ารกร อ ภศู มลิ แ พห้ ทยีนึ่ ส กกั ด จากเกสรของ Bermuda grass, Careless weed,
Johnson grass, Para grass และ Typha มยีรห้อยละความสอดคลห้อง กกับการทดสอบดห้วย
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skin prick test 96.66%, 83.33%, 73.33%, 70.00 และ 83.33% ตามลทาดกับ มยีความไว
ของการทดสอบ 96.55%, 50.00%, 38.46%, 45.45% และ 62.50% ตามลทาดกับ และมยี
คราความจทาเพาะของการทดสอบ 100.00%, 88.46%, 100.00%, 84.21% และ 90.90%
ตามลทาดกับ จนงสามารถสรนุปไดห้วราชนุดการตรวจสอบอาการแพห้เกสรพสืชทยีนึ่มยีประสลิทธลิภาพมาก
ทยีนึ่สนุด คสือชนุดการตรวจสอบจากสารสกกัดสารกรอภศูมลิแพห้จาก Bermuda grass ซนนึ่งใหห้ครารห้อย
ละความสอดคลห้องกกับการทดสอบดห้วย skin prick test และมยีคราความจทาเพาะมากทยีนึ่สนุด
สาขาววิทยาการคอมพวิวเตอรร์
โครงงาน ระบบปป้อนกลนับซศึที่งใชน้ตนัวควบคนุมแบบโครงขห่ายประสาทเทยียมสสาหรนับ
การควบคนุมชยีพจรในโปรแกรมนสาออกกสาลนังกายดน้วยแอนริเมชนัที่น
(A Feedback System with Neural Network Controller for
Heart-Rate-Controlled Animated Exercise Trainer)
ผศูห้พกัฒนา นางสาวฐลิตารยียย์ ตกันประเสรลิฐ และเดล็กหญลิงธยีราพร ตกันประเสรลิฐ
โรงเรยียน สามเสนวลิทยาลกัย กรนุงเทพมหานคร
ทยีนึ่ปรนกษา นางสาวจลิตสนุภกัค ตกันตลิเกษตรกลิจ และผศ.ดร.ธลิตลิพงศย์ ตกันประเสรลิฐ
โครงงานนยีไนื้ ดน้เขน้ารห่วมการประกวดในงาน Intel ISEF 2014 ณ เมนอง Los Angeles
มลรนัฐ California
บทคนัดยห่อ
ในการออกกทาลกังกาย ชยีพจรสามารถเปป็นตกัวบรงชยีซถนงระดกับความเขห้มขห้นของการ
ออกกทาลกังกายไดห้ ดกังนกัซน การตกัซงเปฟ้าหมายของการออกกทาลกังกายจนงสามารถททาในรศูปแบบ
ของการตกัซงเปฟ้าหมายชยีพจรในระหวรางการออกกทาลกังกาย อยรางไรกล็ตาม ชยีพจรนกัซนมยีการ
เปลยีนึ่ยนแปลงแบบ Nonlinear ททาใหห้การควบคนุมชยีพจรโดยผศูห้ออกกทาลกังกายนกัซนเปป็นไปไดห้
ยาก และหากชยีพจรนกัซนมากกวราระดกับทยีนึ่ปลอดภกัยกล็อ าจเปป็นอกันตรายไดห้ ผศูห้พกัฒนาจนงไดห้
ออกแบบและพกัฒนาระบบ Feedback Control เพสืนึ่อชรวยในการควบคนุมชยีพจรระหวราง
ออกกท า ลกั ง กาย โดยระบบ Feedback Control นกัซ น จท า เปป็ น ตห้ อ งคาดการณย์ ก าร
เปลยีนึ่ยนแปลงของชยีพจรทยีนึ่จะเกลิดขนซนลรวงหนห้า ผศูห้พกัฒนาไดห้พกัฒนา Neural Network Heart
Rate Predictive Model ขนซนมาเพสืนึ่อททาการคาดการณย์ชยีพจร จากการทดลอง ผศูห้พกัฒนาไดห้
ทท า พกั ฒ นาแบบจท า ลองเพสืนึ่ อ คาดการณย์ ก ารเปลยีนึ่ ย นแปลงของชยี พ จรทยีนึ่ จ ะเกลิ ด ขนซ น โดยมยี
คนุณสมบกัตลิคสือ รกับขห้อมศูลคราความแตกตรางของชยีพจรทยีนึ่ วลินาทยีตลิดกกันยห้ อนหลกังเปป็นเวลา 7
วลินาทยี และคราความเขห้มขห้นของการออกกทาลกังกายในวลินาทยีนกัซนๆ อยีก 1 ครา ขห้อมศูลดกังกลราว
จะถศู ก ปฟ้ อ นเขห้ า สศูร ร ะบบทยีนึ่ มยี Hidden Neuron 8 ตกัว ดห้ ว ยแบบจท า ลองนยีซ คร า ความคลาด
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เคลสืนึ่อนเฉลยีนึ่ยในการคาดการณย์ชยีพ จรปปัจจนุบกันนกัซนมยีคราเทรากกับ 0.377 และคราความคลาด
เคลสืนึ่อนเฉลยีนึ่ยในการคาดการณย์ชยีพจร 10 วลินาทยีถกัดไปมยีคราเทรากกับ 2.788 ในสรวนของการ
ปรกับแกห้ Weight ในแบบจทาลองนกัซน มยี Learning Rate = 0.01 และใหห้ททาซซทา 100 รอบตรอ
ขห้อมศูลชยีพจร 1 คราทยีนึ่นทาเขห้า สรวนประกอบทยีนึ่สทาคกัญอยีกสรวนหนนนึ่งทยีนึ่ผศูห้พกัฒนาไดห้ออกแบบเพสืนึ่อ
ชร ว ยในการสรห้ า ง Adaptive Controller คสื อ แบบจท า ลองความชกั น ของกราฟการ
เปลยีนึ่ยนแปลงของชยีพจรตรอความเขห้มขห้นของการออกกทาลกังกายหนนนึ่งๆ ซนนึ่งแบบจทาลองนยีซ
มยี ลกั ก ษณะเปป็ น self-organizing map ซนนึ่ ง ทท า การ Update คร า ความชกั น ดกั ง กลร า วดห้ ว ย
Exponential average ทยีนึ่มยี Learning Rate = 0.5 Adaptive Controller จะใชห้ชยีพ จร
ทยีนึ่ไดห้จากการคาดการณย์ลรวงหนห้าเปป็นเวลา 10 วลินาทยีและแบบจทาลองความชกันของการ
เปลยีนึ่ย นแปลงของชยีพ จรในการปรกับ แกห้ ทรา ออกกท า ลกั ง กายเพสืนึ่ อ ใหห้ ไ ดห้ ร ะดกับ ความเขห้ ม ขห้ น
ทยีนึ่เหมาะสมในการเพลินึ่มหรสือลดชยีพจรใหห้อยศูรในชรวงชยีพจรทยีนึ่ตห้องการ โดยหลกังจากประมวลผล
เสรล็จแลห้ว Controller จะสรงขห้อมศูลการออกกทาลกังกายไปใหห้โปรแกรมสรวนแสดงผลภาพ
แอนลิเมชกันึ่นดห้วยการรกับสรงขห้อมศูลแบบ Client-Server หลกังจากพกัฒนาระบบเรยียบรห้อยแลห้ว
ผศูห้พทฒนาจนงไดห้ทดลองประสลิทธลิภาพของระบบ โดยใหห้ผศูห้ทดลองททาการออกกทาลกังกาย 3 รศูป
แบบคสือ High-Intensity Interval Training, Interval Training, และ Cardio Training
และสกั ง เกตการทท า งานของโปรแกรม ผลปรากฏวร า จากการสกั ง เกตการทท า งานของ
โปรแกรมในสถานการณย์ตรางๆ พบวรา โปรแกรมททาการปรกับการออกกทาลกังกายเพสืนึ่อคนุม
ชยีพจรใหห้อยศูรในชรวงชยีพจรไดห้เปป็นทยีนึ่นราพอใจ นอกจากนยีซ เมสืนึ่อเทยียบประสลิทธลิภาพการททางาน
กกับขห้อมศูลชยีพจรในกรณยีทยีนึ่ผศูห้ออกกทาลกังกายพยายามควบคนุมชยีพ จรเองโดยไมรมยีโปรแกรม
นทาออกกทาลกังกาย พบวราโปรแกรมททางานไดห้มยีประสลิทธลิภาพมากกวราทกัซงในการออกกทาลกัง
กายแบบ Interval Training และ Cardio Training
สรนุปไดห้วรา Neural Network Predictive Model ทยีนึ่พกัฒนาสามารถคาดการณย์
ชยีพจรไดห้อยรางแมรนยทา และระบบ Feedback Control ทยีนึ่ใชห้ขห้อมศูลการคาดการณย์ชยีพจร
จาก Neural Network Heart Rate Predictive Model ในการปรกับแกห้ทราออกกทาลกังกาย
และระดกับความเขห้มขห้นของการออกกทาลกังกาย สามารถควบคนุมชยีพจรของผศูห้ออกกทาลกังกาย
ใหห้อยศูรในชรวงชยีพจรเปฟ้าหมายไดห้อยรางมยีประสลิทธลิภาพ ททาใหห้ผศูห้ใชห้สามารถออกกทาลกังกายไดห้
ตามเปฟ้าหมายทยีนึ่ตห้องการและมยีความปลอดภกัยในการออกกทาลกังกาย
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สาขาววิศวกรรมศาสตรร์/การจนัดการสวิที่งแวดลล้อม
โครงงาน การผลริตเสน้นใยคอมโพสริตเพนที่อกสาจนัดนนื้สามนันจากนนื้สาเสยียในอนุตสาหกรรม
นนื้สามนันปาลย์ม (Development of Carbon composite for oils
removal from waste water in oil palm industry)
ผศูห้พกัฒนา นางสาวขกัตลิยาภรณย์ ทลิพยย์รองพล นางสาวญาณกัจฉรา นวลปาน
และนายจกักรภพ นพรกัตนย์
โรงเรยียน จนุฬาภรณราชวลิทยาลกัย นครศรยีธรรมราช
ทยีนึ่ปรนกษา นางสาวจลิรฐา ทองแกห้ว
โครงงานนยีไนื้ ดน้เขน้ารห่วมการประกวดในงาน Intel ISEF 2014 ณ เมนอง Los Angeles
มลรนัฐ California
บทคนัดยห่อ
นซทามกันเปป็นมลพลิษทางนซทาเปป็นปปัญหาทยีนึ่ควรไดห้รกับการจกัดการทยีนึ่ดยี งานวลิจกัยนยีซไดห้ศนกษา
เกยีนึ่ยวกกับการผลลิตเสห้นใยคอมโพสลิตจากฟางขห้าว ผกักตบชวา โคนตห้นจาก ชานอห้อย และคลห้า
ซนนึ่งเปป็นวกัสดนุเหลสือใชห้ทางการเกษตรมาดศูดซกับนซทามกัน โดยผรานกระบวนการเตรยียมของผสม
หนสืด (Viscose Process) โดยนทาฟางขห้าว ผกักตบชวา โคนตห้นจาก ชานอห้อ ย และคลห้ า
ทยีนึ่ผรานการอบไลรความชสืซน และการบดมาททาปฏลิกลิรลิยากกับโซเดยียมไฮดรอกไซดย์จากนกัซนนทามาก
รองเอาแตรกากบรมทลิซงไวห้ แลห้วททาปฏลิกลิรลิยากกับคารย์บอนไดซกัลไฟดย์ จากนกัซนททาปฏลิกลิรลิยาอยีกครกัซง
กกับสารละลายโซเดยียมไฮดรอกไซดย์เจสือจางเขห้มขห้นรห้อยละ 4 โดยนซทาหนกัก ไดห้เปป็นของผสม
หนสืด นทาของผสมหนสืดทยีนึ่ไดห้ ผสมกกับเกลสือโซเดยียมซกัลเฟตในสภาวะกรดเกลิดเปป็นฟองนซทา
เสห้นใยคอมโพสลิต ในการวลิจกัยไดห้ศนกษาวกัสดนุทยีนึ่เหมาะสมในการลลิตเสห้นใยคอมโพสลิตโดยวกัสดนุ
ทยีนึ่เหมาะสมทยีนึ่สนุดในการผลลิตคสือฟางขห้าว โดยสามารถดศูดซกับนซทามกันไดห้ 349.78 เปอรย์เซล็นตย์
ของนซทาหนกักแหห้งและศนกษาประสลิทธลิภาพในการดศูดซกับจากการเตรยียมของผสมหนสืดใน
สภาวะทยีนึ่ตรางกกัน คสือความเขห้มขห้นของโซเดยียมไฮดรอกไซดย์ตกัซงแตร 10-30 เปอรย์เซล็นตย์ (W/V)
โดยความเขห้มขห้นของโซเดยียมไฮดรอกไซดย์ทยีนึ่รห้อยละ 10 สามารถดศูดซกับนซทามกันไดห้รห้อยละ
367.52 ของนซทาหนกักแหห้ง และความเขห้มขห้นของคารย์บอนไดซกัลไฟดย์ตกัซงแตรรห้อยละ 25-50
โดยปรลิมาตร โดยความเขห้มขห้นคารย์บอนไดซกัลไฟดย์ทยีนึ่ 30 เปอรย์เซล็นตย์สามารถดศูดซกับไดห้รห้อยละ
124 ของนซทาหนกักแหห้ง และศนกษาการขนนซ รศูปฟองนซทาเสห้นใยคอมโพสลิตทยีนึ่มยีผลตรอการดศูดซนมคสือ
อกัตราสรวนของผสมหนสืดตรอเกลสือโซเดยียมซกัลเฟตโดยอกัตราสรวนทยีนึ่ดศูดซกับทยีนึ่ดยีทยีนึ่สนุดคสืออกัตราสรวน
50:50 โดยสามารถดศูดซกับไดห้รห้อยละ 353.66 ของนซทาหนกักแหห้ง
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สถานททที่ตวิดตรุ่อ
ภาคเหนนอ

คณะวลิศวกรรมศาสตรย์ มหาวลิทยาลกัยนเรศวร
99 หมศูร 9 ต.ทราโพธลิธิ์ อ.เมสือง จ.พลิษณนุโลก 65000
โทรศกัพทย์ 055-964-007
โทรสาร 055-964-000
e-mail: yscnorth@gmail.com
http://www.eng.nu.ac.th

ภาคตะวนันออกเฉยียงเหนนอ
จลังหวลัดนครราชสอีมา บนุรอีรลัมยย์ ขอนแกต่น เลย อนุดรธานอี หนองคาย บรึงกาฬ หนองบลัวลคาภศู
ชลัยภศูมติ และสนุรตินทรย์
รศ.ดร.อาทลิตยย์ ศรยีแกห้ว
สทานกักวลิชาวลิศวกรรมศาสตรย์ มหาวลิทยาลกัยเทคโนโลยยีสนุรนารยี
111 ถ.มหาวลิทยาลกัย อ.เมสือง จ.นครราชสยีมา 30000
โทรศกัพทย์ 0 4422 4308, 089 286 2881
โทรสาร 0 4422 4185
e-mail : ysc_nareerat@hotmail.com , ra@sut.ac.th
http://www.sut.ac.th

ภาคตะวนันออกเฉยียงเหนนอ
จลังหวลัดอนุบลราชธานอี ศรอีสะเกษ ยโสธร อคานาจเจรติญ มนุกดาหาร รด้อยเอล็ด นครพนม
สกลนคร กาฬสตินธนุย์ และมหาสารคาม
คณะวลิทยาศาสตรย์ มหาวลิทยาลกัยอนุบลราชธานยี
85 ถ.สถลมารย์ค ต.เมสืองศรยีไค อ.วารลินชทาราบ
จ.อนุบลราชธานยี 34190
โทรศกัพทย์ 0 4543 3110..2 ตรอ 4401
โทรสาร 0 4543 3113
e-mail : yingnoon_scc@hotmail.com
http://www.ubu.ac.th
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ภาคใตน้

ภาคกลางและกรนุงเทพฯ

ดร.วกันสนุรยียย์ พรหมภกัทร
ศศูนยย์บรลิการวลิชาการ มหาวลิทยาลกัยวลกัยลกักษณย์
222 ต.ไทยบนุรยี อ.ทราศาลา จ.นครศรยีธรรมราช 80160
โทรศกัพทย์ 0 7567 3521, 0 7567 3528
โทรสาร 0 7567 3525
e-mail : pareerat@wu.ac.th
august_5459@hotmail.com
http://www.wu.ac.th
รศ.ดร.วกันชกัย ไพจลิตโรจนา
คณะวลิศวกรรมศาสตรย์ มหาวลิทยาลกัยธรรมศาสตรย์ ศศูนยย์รกังสลิต
ต.คลองหนนนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทนุมธานยี 12120
โทรศกัพทย์ 0 2564 3001...9 ตรอ 3037 หรสือ 3027
โทรสาร 0 2564 3010
e-mail : pwanchai@engr.tu.ac.th
http://www.tu.ac.th

ดสาเนรินการโดย

โครงการ YSC
ฝฝ่ายบรลิหารและสนกับสนนุนงานวลิจกัย
ศศูนยย์เทคโนโลยยีอลิเลล็กทรอนลิกสย์และคอมพลิวเตอรย์แหรงชาตลิ
112 อนุทยานวลิทยาศาสตรย์ประเทศไทย ถนนพหลโยธลิน
ตทาบลคลองหนนนึ่ง อทาเภอคลองหลวง จกังหวกัดปทนุมธานยี 12120
โทรศกัพทย์ 0 2546 6900 ตรอ 2345, 2326-2328 โทรสาร 0 2564 6875
e-mail : fics@nnet.nectec.or.th
http://www.nectec.or.th/ysc/
YSC Thailand
ปกและรศูปเลรม : นายสลิทธลิชกัย ชาตลิ

