
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ภาควิชา
โทรศัพท
E-mail: t

รยุววจัิยยางพ
วิศวกรรมเครื
ท/โทรสาร 07
trfrubber@g

เรีเรีย
จ

พารา สกว. 
รื่องกล มหาวิ

74-446523, 0
gmail.com 

รยนยนรร
จากโคร

วทิยาลยัสงข
074-287207 

รู รู .....
รงการยุว

ลานครนิทร 
 

..  
ววิจัยยา

อ.หาดใหญ 

งพารา ส

จ.สงขลา 

สกว. ป 22555 
 



ความรู..จากบทคัดยอ 
โครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ป 2554 

 
 
ในปนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่อยูในพ้ืนที่สวนยางพารา  41 โรง ไดรับทุนสนับสนุนการทําโครงงาน 

58 เรื่อง (ภาคเหนือ 17 เรื่อง ภาคอีสาน 21 เรื่อง, ภาคตะวันออก 6 เรื่อง, ภาคกลาง 7 เรื่อง และภาคใต 7 เรื่อง) มีครูที่
ปรึกษา 103 คน นักเรียน 170 คน  

 
ภาคเหนือ 

 
1. 
ชื่อโครงงาน    การปลูกกลวยปองกันไฟปาของสวน

ยางพารา 
ผูทําโครงงาน นางสาวศิริกัลยา ไชยวรรณ  

นางสาวมาศสุภา สุขคําฟอง  
และนางสาวสุวัจนา ตองแตม   

ครูท่ีปรึกษา นายสุริยัน วรรณสอน*  
    และนายคํารณ ลือชา 

โรงเรียนยางฮอมวทิยาคม จ.เชียงราย    
*E-mail : love_ed153@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อหาวิธีปลูกกลวย
นํ้าวาเปนแนวกันไฟปา ในสวนยางพาราเขตพื้นที่ตําบลยางฮ
อม  อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย การดําเนินงานไดสํารวจ
คาความชื้นและอุณหภูมิของดิน  ความสูงและความยาวรอบลํา
ตนของตนยางพารา รวมทั้งความสามารถในการปองกันไฟปา
ของแนวตนกลวย  ผลการเปรียบเทียบสวนยางพาราที่ปลูก
กลวยเปนแนวกันไฟปากับสวนปกติ พบวา สวนยางพาราที่ปลูก
กลวยเปนแนวกันไฟมีคาความชื้นสูงกวา 0.34   มีความสูงตน
ยางสูงกวาเทากับ 0.05 m  และมีความยาวรอบลําตนของตน
ยางพารามากวาเทากับ 0.07 cm  ผลการตรวจไลเคนในสวน
ยางพารา พบวา มีไลเคนชนิดรอยเหรียญ ร้ิมแพร ไฟทองรวย
ขม้ิน สิวหัวชางจ๋ิว ซ่ึงแสดงวา สภาพอากาศอยูในกลุมทนทาน
เปนสวนใหญ   แนวกันไฟปาจากตนกลวยมีความสามารถใน
การปองกันไฟปาไดดีเม่ือตัดใบกลวยที่แกแหงออกในชวงกอน
การเกิดไฟปา ตนกลวยสามารถปองกันไฟปาไมใหลามเขาสู
สวนยางพาราได  นอกจากนี้แนวปองกันไฟปาตนกลวย 
สามารถสรางรายไดแกเกษตรกร ดวยการขายกลวยสดจําหนาย 
หนอกลวย หัวปลี หยวกกลวย ใบตอง 
 
 
 

2. 
ชื่อโครงงาน    เอนไซมไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพจาก   

    ไสเดือนแดงยับยั้งโรคราแปงบนตน 

   ยางพารา 

ผูทําโครงงาน นายวรากรณ หนอคํา,  

   นางสาวรจนา พัฒนา  

    และนางสาวจุฑารัตน อิ่นคํา 
ครูท่ีปรึกษา นายสังคม  ณ นาน*  

   และนายเรืองเดช ผิวพรรณ 

   โรงเรียนไมยาวิทยาคม จ.เชียงราย   
   *E-mail : panustakon15@hotmail.com 

บทคัดยอ 
 

  วัตถุประสงคของโครงงงานนี้ เพื่อศึกษาการใชนํ้า
หมักชีวภาพจากไสเดือนแดง ในการยับยั้งโรคราแปงบนตน
ยางพารา การศึกษาไดแบงการทดลองออกเปน 3 กลุม คือ 
แปลงทดลองปลูกของโรงเรียน  แปลงทดลองของเกษตรกร และ 
ในหองปฏิบัติการ ที่ความเขมขน 100%, 80% และ 50% 
ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา นํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดง 
ที่ความเขมขน 100% และ 80% สามารถยับยั้งโรคราแปงได
สามสัปดาห ทั้งในแปลงทดลองของโรงเรียนและของเกษตรกร 
สรุป เอนไซมไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพจากไสเดือนแดงที่มี
ความเขมขน 100% สามารถยับยั้งราแปงไดอยางมีประสิทธิ- 
ภาพมากที่สุด 
 
3. 
ชื่อโครงงาน    คุณภาพของสับปะรดภูแลและสับปะรด  
   นางแลที่ปลูกแซมสวนยางพารา 
ผูทําโครงงาน นางสาวอรวรา แกวอุด,  
  นางสาววรินทรดา ไชยวงคเย็น  
  และนางสาวรวิสรา อโน 
ครูท่ีปรึกษา นายเกียรติศักดิ์ อินราษฏร*  
   และนางนาฏอนงค จันทรฉาย 

โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห  
จ.เชียงราย    
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*E-mail : sak-kts@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  สับปะรดภูแลและสับปะรดนางแล เปนพืชเศรษฐกิจ
ทองถ่ินของจังหวัดเชียงรายที่มีศักยภาพสูง  ในการนําไปปลูก
แซม   การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพของ
ผลสับปะรดภูแลและสับปะรดนางแลที่ปลูกแซมในสวนยางพารา 
โดยสุมผลสับปะรดทั้งสองสายพันธุ และนํามาวิเคราะหนํ้าหนัก
ผลเฉลี่ย อัตราสวนของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดตอ
ปริมาณกรดที่ไตเตรตได (TSS/TA) และเปอรเซ็นตผลที่เปนนํ้า
ห น่ึง  รวมทั้ งวิ เคราะหสภาพแวดลอมในสวนยางพารา
เปรียบเทียบกับการปลูกแบบไร พบวาการปลูกสับปะรดทั้งสอง
สายพันธุแซมสวนยางพารามีคา TSS/TA ต่ํากวาการปลูกแบบ
ไร สงผลใหคุณภาพต่ําเนื่องจากมีรสเปรี้ยว ซ่ึงเปนผลมาจากดิน
ในสวนยางพารามีธาตุโปแตสเซียมต่ําในการทดลองตอมาจึง
ศึกษาผลของการปรับปรุงดินในสวนยางพาราโดยใชปุยสูตร
ตางๆ ที่มีธาตุโปแตสเซียมสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลสับปะรด 
โดยใชปุยสูตร 8-24-24, 13-13-21, 0-0-50 และชุดควบคุม 
พบวาการใสปุยสูตร 13-13-21 ทําใหคุณภาพของสับปะรดภูแล
และสับปะรดนางแลดีที่สุด โดยทําใหคา TSS/TA สูงข้ึน  ปุยสูตร
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา 

 
4. 
ชื่อโครงงาน    ผลกระทบจากการปลูกยางพาราตอ 
   พืชเศรษฐกิจทองถ่ิน : กรณีศึกษา 
   อําเภอเมือง จังหวดัเชียงราย 
ผูทําโครงงาน นางสาวบุษยมาส หอมขจร และ 
   นางสาววรวิภา มรคานันท 
ครูท่ีปรึกษา นายประชา วงศศรดีา*  
   และนางสาวสุณัฐชา โนจิตร 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
จ.เชียงราย    
*E-mail : prachton@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้  ได คั ด เลื อกพื ช เศรษฐกิ จ สํ าหรั บ
เปรียบเทียบกับยางพารา คือ สับประรด ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาว 
มันสําปะหลัง  กาแฟและชา  ไดแบงการวิเคราะหออกเปนสอง
สวน คือ ราคาทุน และผลตอบแทน  การขยายพื้นที่ของการ
ปลูกยางพาราเนื่องจากราคาผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมี
ราคาที่ต่ําลงและมีคาใชจายในการดูแลสูง  เกษตรกรจึงหันมา
สนใจปลูกยางพาราทันที จากการลงพื้นที่สุมสัมภาษณเกษตรกร
พบวา ในบางรายยังมีความคิดที่จะกลับไปปลูกพืชเศรษฐกิจที่
ตนเคยปลูกเชนเดิมเน่ืองจากราคายางในชวงป พ.ศ. 2554 - 
2555 มีราคาที่ต่ําลง 

 

5. 
ชื่อโครงงาน    ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก

กลอยเพื่อการปองกันปลวกในสวน
ยางพารา 

ผูทําโครงงาน นางสาวถิรนันท ถุงปญญา,  
  นางสาวธนพร หนูโหยบ  
  และนางสาวอังคณา วางทา 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร*  
   และนางสาวรุงทิพย วิโรจน   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชยีงราย    
   จ.เชียงราย   

*E-mail : kasetpcc@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  กลอย (Dioscorea hispida.) เปนพืชพื้นบาน มีสาร 
dioscorine ซ่ึงจะออกฤทธิ์รกระตุนระบบประสาท ทําใหเกิด
อาการเมาและชัก ในการทดสอบ พบวา ที่ความเขมขนที่ 80% 
เปนความเขมขนที่ดีที่สุด ทําใหปลวก(Coptotermes havilandi.)
มีอัตราลดลงมากที่สุดถึง70% เม่ือเปรียบเทียบกับสารเคมี 2 
ชนิดคือ สาร Fipronil และ Carbosulfan  ในการตรวจสอบหา
สภาพความเปนกรดเบสในดิน การใชสารสกัดจากกลอยและที่
ใชสารเคมี ทําใหดินมีสภาพเปนกรดออน 
 
6. 
ชื่อโครงงาน    โปรแกรมประยุกต บนระบบปฏิบัติการ 
   แอนดรอยดเพื่อการระบุโรคของยางพารา 
ผูทําโครงงาน นายศิกวัส ศรีประภาพร    
   และนายธนกฤต พิชัยธรรม 
ครูท่ีปรึกษา นายประชา วงศศรดีา*  
   และนางสุณัฐชา โนจิตร 
   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  
   จ.เชียงราย   
   *E-mail : prachton@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  แมเกษตรกรนิยมปลูกอยางแพรหลายทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทย แตยังประสบปญหาโรคระบาดของยางพารา ซ่ึง

หากแกไขปญหาไมถูกตอง อาจจะกอใหเกิดความเสียหายได  

          โทรศัพทเคลื่อนไดเขามีบทบาทสําคัญ ตอบสนอง
การใชอินเทอรเน็ต โทรศัพทที่รองรับระบบ Android ใชสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับโรคของยางพารา ไดอยางรวดเร็ว โปรแกรมระบุ
โรคของยางพาราบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เนนการ
เปรียบเทียบดวยรูปภาพ เพื่อเปนคูมือที่ชวยในการรักษา ดูแล 
และวินิจฉัยโรคและอาการ 19 โรค  
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7. 
ชื่อโครงงาน    สมบัติเรงการติดตาและการเก็บรักษาของ 
   สารสกัดออกซินจากยอดผักบุง 
ผูทําโครงงาน นายศิริ จินดารัตน, นางสาวเกษมณี จันโย  
   และนางสาวสุพัชรี ละลํา 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวเกศินี อินถา*  

และนายครรชิต กอเฮง 
โรงเรียนแมจันวิทยาคม จ.เชียงราย   
*E-mail : inta_chem@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารออกซินจากยอดผักบุงหนองกับออกซิน
สังเคราะห ในการเรงการขยายเซลลตายอดของยางพารา และ
เพื่อศึกษาสมบัติการเก็บรักษาสารออกซินที่สกัดได   ใน
การศึกษาไดหาอัตราสวนที่เหมาะสมของเอทานอลในการสกัด
สารออกซินออกจากผักบุง พบวา ที่อัตราสวน เอทานอล:ผักบุง
เปน  1:3 เหมาะสมที่สุด โดยสามารถสกัดออกซินได 0.24 mg/L 
และในการศึกษาสมบัติการเก็บรักษาออกซินในขวดสีชาที่
อุณหภูมิหองพบวา ประสิทธิภาพในการเก็บรักษายังไมดี โดย
ปริมาณออกซินจะลดลงอยางรวดเร็วและสลายตัวหมดภายใน
เวลา 24 ชั่วโมง ในการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร
ออกซินจากยอดผักบุงหนองกับออกซินสังเคราะห ในการเรง
การขยายเซลลตายอดของยางพารา ใชออกซินสังเคราะห IBA 
และออกซินที่สกัดจากยอดผักบุง  เปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การเรงการขยายเซลลตายอดยางพารา โดยการนําไปผสมใน
อาหารที่ใชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผลการสังเกตการเจริญเติบโต
ของตายอดของยางพารา  3 สัปดาห พบวา ออกซินทั้งสองชนิด
มีประสิทธิภาพในการขยายตายอดยาพาราใกลเคียงกัน 
 
8. 
ชื่อโครงงาน    ผลของอุณหภูมิอากาศในฤดูหนาวตอคา  
   %DRC ในนํ้ายางสด 
ผูทําโครงงาน สามเณรธงชัย เหปู, สามเณรทิวากร จินา  
   และสามเณรวรวุฒิ อิ่มอยู  
ครูท่ีปรึกษา นางวนิดา ตะลอม*  
    และนางกรรณิกา ปยะรักษ 

โรงเรียนชยาภิวัฒนวิทยา จ.เชียงราย    
  *E-mail : Kooadd@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาครั้งน้ี เลือกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
ของสวนยางพาราเขตบานถ้ํา จํานวน 3 สวน สวนละ 9 ตนผล
การศึกษาระดับอุณหภูมิมีผลตอคา %DRC  หรือ เปอรเซ็นต
ยางแหง  พบวา  คา %DRC  จะมีคาสูงสุดที่อุณหภูมิ 26-30 
องศาเซลเซียส  และคา %DRC  จะลดลงเมื่อระดับอุณหภูมิ
ลดลง  ระดับอุณหภูมิในฤดูหนาวสภาพอากาศคอนขางเย็น
สงผลใหนํ้ายางที่อยูในถวยจับตัวชา, ระยะเวลาการไหลของน้ํา

ยางจะไหลนานขึ้น  ซ่ึงสงผลใหเกษตรกรไดรับปริมาณน้ํายางที่
เพิ่มข้ึน  เปนผลดีแกเกษตรกรทําใหรายไดของเกษตรกรเพิ่มข้ึน 
 
9. 
ชื่อโครงงาน    การพัฒนาอุปกรณกําจัดตุนในสวน 
   ยางพารา 
ผูทําโครงงาน นายชนุตร  สุทธะ, นายอภิชาติ หลายนา 
   สาร และนางสาวเบญจวรรณ ธิเขียว 
ครูท่ีปรึกษา นางฉวีวรรณ  ศิริวงค*  
   และนางสลักฤทัย แสงเขียว 
           โรงเรียนแมต๋ําวิทยา จ.เชียงราย   
   *E-mail : krunoy2552@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาการพัฒนาอุปกรณกํ า จัดตุนในสวน
ยางพารา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของตุนในสวน
ยางพารา   พัฒนาอุปกรณกําจัดตุนในสวนยางพารา และ
เปรียบเทียบการกําจัดตุนดวยวิธีตาง ๆ กับอุปกรณกําจัดตุน  
ผลการศึกษาพบวา ตุนเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมคลายหนู มี
ลําตัวยาว 8 - 15 เซนติเมตร มีนํ้าหนักตัว 75 - 130 กรัม มีเล็บ
แหลมคม แข็งแรง ใชขุด ตุนออกลูกครั้งละ ประมาณ 3 - 5 ตัว   
ตุนจะกินรากไม หัวมัน และแมลง เปนอาหาร   อุปกรณกําจัด
ตุนที่ดีที่สุดเปนเบ็ดแบบทางเดียว สามารถจับตุนไดคิดเปน รอย
ละ 90 
 
10. 
ชื่อโครงงาน    การศึกษาการใชสารเคมีในการปราบ 
   วัชพืชในสวนยางพารา กรณีศึกษา  
   ตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ผูทําโครงงาน นายอรรจน  อักษรดิษฐ, ด็กหญิงณัฐธิดา   
   แกวอาจ, เด็กหญิงมณีรัตน ทะการ และ 
    เด็กหญิงจุฬาลักษณ อินตะสิน    
ครูท่ีปรึกษา นางกัณจณา อักษรดิษฐ*, นายบริสุทธิ์  
   อักษรดิษฐ และนางโสภิต ทิวาพัฒน 
           โรงเรียนเทิงวิทยาคม  จ.เชียงราย   
   *E-mail : Kanjana052511@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชสารเคมี
ในการปราบวัชพืชในสวนยางพารา  ผลการศึกษา พบวา (1) 
เกษตรกรนิยมใช   กัมม็อคโซล และไกลโคเซต รอยละ 96   (2) 
ดานสุขภาพภายใน เกษตรกรมีคาเฉลี่ยในระดับไมปลอดภัย 
และมีระดับความเสี่ยงที่สูงกวาเกษตรกรที่ไมใชสารเคมี  (3) 
ส่ิงมีชีวิตสวนใหญจะพบในสวนที่ไมใชสารเคมี  (4) คาเฉลี่ยของ
อุณหภูมิดิน และอุณหภูมิอากาศ แตกตางกันเล็กนอย  สวน
คาเฉลี่ยความชื้นในดินและความยืดตัวของดินในสวนที่ไมใช
สารเคมี มีคามากกวาสวนที่ใชสารเคมี (5)  สวนที่ใชสารเคมี มี
คา pH  ไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของตนยางพารา  (6) สวน
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ที่ ใชสารเคมี มีดินที่ มี รูปรางที่ ไมแนนอน  ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 1.5-5  ซ.ม. มีสีนํ้าตาลแกมเหลือง  แตสวน
ที่ไมใชสารเคมีเกิดฟองเพียงเล็กนอย ดินมีรูปรางคลายขนมคุกกี้ 
แตกรวน มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ  0.5-2 เซนติเมตร 
มีส้ีนํ้าตาลเขม สามารถปนดินเปนกอนกลมได และ (7) 
เกษตรกรเลือกที่จะใชสารเคมีเพราะความสะดวก สบาย แต
เกษตรกรทุกรายเกิดภาวะเครียดวาสงผลกระทบตอลูกหลาน 
 
11. 
ชื่อโครงงาน    เบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ 
ผูทําโครงงาน นางสาวกัลยสุดา กาวิโรจน, นางสาวเจน 
   จิรา โนภีระ และนางสาวรัชนีกร สุจริต 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวจุไรรัตน  สุริยงค* 
   และนางสาวสุราชิณี ปนกอ 
           โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  

จ.เชียงใหม    
*E-mail : possible.pink@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนาเบาะ
ยางพาราสุขภาพ,  ศึกษาการผลิตเบาะยางพาราที่มีข้ีเลื่อยเปน
สารตัวเติม โดยแปรปริมาณ ดังน้ี 0, 2.5, 5.0 และ 7.5 phr,  
ศึกษาความพึงพอใจและสุขภาพของผูใช และศึกษาตนทุนการ
ผลิตเบาะยางพารา ผลการศึกษาพบวา มีผูปวยที่มีอาการปวด
หลัง ปวดเอว  ขาชา เปนตน  ยางฟองน้ําที่ไมมีปริมาณของขี้
เลื่อยมีผิวเรียบ ฟองยางขนาดเล็ก แตยางฟองน้ําที่มีปริมาณข้ี
เลื่อย 2.5 และ 5 phr ฟองอากาศมีขนาดใหญข้ึน ผิวหยาบและ
แข็ง มีสีนํ้าตาล  และยางฟองน้ําที่มีปริมาณข้ีเลื่อย 7.5 phr  ผิว
มีลักษณะรวนและไมเกาะเปนเน้ือเดียว  การเติมข้ีเลื่อย ทําให
เกิดการหดตัวมากกวายางฟองน้ํ าที่ ไม มีการเติม ข้ี เลื่อย   
เปอรเซ็นตการยุบตัวเพิ่มข้ึนมากข้ึนตามปริมาณข้ีเลื่อย  ผล
ความพึงพอใจของผูใชเบาะยางพารา พบวาพึงพอใจในระดับดี
มากจํานวน 15 คน (รอยละ 60)  ผลวิเคราะหตนทุนวัตถุดิบ 
พบวา การใชสารตัวเติมข้ีเลื่อย 25%  ทําใหราคาลดลงประมาณ 
16 บาท ตอกิโลกรัม 
 
12. 
ชื่อโครงงาน    ระบบเก็บกักความรอนพลังงานแสงอาทิตย 
   ดวยสารเปลี่ยนสถานะสําหรับตูอบ  
   ยางพาราแผน  
ผูทําโครงงาน นายอัษฎาวุธ  วรรณะ,  

นายอภิสิทธิ์ เสารนา  
  และนางสาวศศณิฎัฐ เปลี่ยนเอก 

ครูท่ีปรึกษา นางสาวจุไรรัตน  สุริยงค*  
           โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  
   จ.เชียงใหม    
   *E-mail : possible.pink@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้จะศึกษาประสิทธิภาพในการเก็บกักความ
รอนของตูอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตยที่ใชพาราฟนเปน
วัสดุเก็บกักความรอน  ศึกษาการแหงของยางแผนและความคุม
ทุนในการใชหองอบแหงชนิดเก็บกักความรอน  โดยใชพาราฟน 
120 กระปอง ผลการทดลองพบวา พาราฟนคายความรอน
ใหกับตูอบ ทําใหอุณหภูมิไมลดลงอยางรวดเร็ว พาราฟนคาย
ความรอนใหกับยางแผน 2,089.6 kJ และพิจารณาตามรอยละ
ความชื้นของยางแผนตามมาตรฐานอาหารที่แหงเปนหลัก 
สามารถอบแหงยางแผนที่มีความชื้นเร่ิมตน 86.1 % จนเหลือ
ความชื้น 0.1% ภายในเวลา 4 วัน ไดยางแผนที่มีสีสมํ่าเสมอ  
 
13. 
ชื่อโครงงาน    การยับยั้งเชื้อราโรคใบจุดนูนของตนยาง  
   พาราโดยใชสารสกัดจากพืชสมุนไพร 
ผูทําโครงงาน นายสราวุฒิ สลีสองสม,  

  นางสาวกนกวรรณ สมวงค  
และนางสาวสกุลทิพย ชางฆอง   

ครูท่ีปรึกษา นางวัชราพร  ฉลาด 
โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย จ.เชียงใหม    

  E-mail : ann290318@yahoo.com 
 

บทคัดยอ 
 

  ความชื้นสัมพัทธสูง ทําใหเชื้อรา C. gloeosporioides 
เจริญเติบโตและกอการระบาดของโรคใบจุดนูนในตนยางพารา 
เกษตรกรสวนมากกําจัดเชื้อราน้ีดวยสารเคมี เชน chlorothalonil 
พืชสมุนไพร คือ ขา ใบชะพลู และเปลือกมังคุด ถูกนํามาสกัด
ดวยการคั้นสด และการสกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิดคือ เฮ
กเซน เอทานอล เมทานอล พบวา สารสกัดจากเปลือกมังคุดที่
สกัดดวยตัวทําละลายเมทานอล มีเปอรเซ็นตการยับยั้งดีที่สุด 
66.77% การลดความเขมขนของสารสกัดทําใหประสิทธิภาพ
การยับยั้งลดลงดวย 
 
14. 
ชื่อโครงงาน    การผลิตนํ้ายางขนดวยวิธีการครีมมิง 
ผูทําโครงงาน นายณัฐวุฒิ ทิพยรักษ,  

นางสาวอภิญญา จันจม  
และนางสาวศิริกัญญา กันทะเนตร 

ครูท่ีปรึกษา นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร*  
   และนางสาววิลาวรรณ คนึงคิด 
           โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา     
   *E-mail : unkanok@hotmail.co.th 

 

บทคัดยอ 
 

  นํ้ายางขนสามารถนําไปผลิตผลิตภัณฑตางๆ ได
หลายชนิด ทั้งแบบจุมแบบพิมพและแบบหลอเบาพิมพ ซ่ึง
สามารถเพิ่มรายไดใหเกษตรกรได    สามารถทําน้ํายางขนโดย
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การทําใหเกิดครีม  โครงการนี้ไดศึกษาวิธีการผลิตนํ้ายางขน
แบบครีมสําหรับทําผลิตภัณฑในระดับครัวเรือน พบวา การทํา
นํ้ายางขนจากกระบวนการครีมมิง  นํ้ายางสดพันธุ RRIT 251 มี
ระยะเวลาในการเกิดครีมภายในหน่ึงวัน เร็วกวาการใชนํ้ายางสด
พันธุ RRIM 600 ซ่ึงตองใชเวลา 15 วัน จึงเกิดการแยกชั้น การ
ใชนํ้ายางสดพันธุ RRIT 251 และ RRIM 600 ไดนํ้ายางขน 
53.00% และ 41.00% ตามลําดับ เครื่องผลิตนํ้ายางขนแบบครีม
ที่ ออกแบบยั ง ไม ส ามารถนํ ามา ใช ผลิ ต นํ้ ายางข นด วย
กระบวนการครีมมิงได 
 
15. 
ชื่อโครงงาน    ระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต 
    ยางแผน 
ผูทําโครงงาน นางสาวสุวิภา  สักแกแกว,  
   นางสาวกมลชนก ศรีสมบัติ  
   และนางสาวจาตุภา วงศใหญ 
ครูท่ีปรึกษา นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร*  
   และนางสาวอัญชลี ดวงขยาย 
           โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา     

*E-mail : unkanok@hotmail.co.th 
 

บทคัดยอ 
 

  กระบวนการผลิตยางแผนดิบมีนํ้าเสียประมาณ 80-
120 ลิตรตอวัน  ซ่ึงมีสารอินทรียคอนขางสูง  มีกลิ่นเหม็นและมี
ตะกอนขาวขุน เกษตรกรสวนใหญขาดความรูในการจัดการน้ํา
เ สีย  บางรายปลอยนํ้าเสียลงบนพื้นดินหรือลงสูแหลง นํ้า
ธรรมชาติ  บึงประดิษฐ ถูกนํามาใชในการบําบัดนํ้าทิ้ง โดยใช
พืชหญาแฝกพันธุศรีลังกาและผักตบชวา พบวา ประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัดนํ้าทิ้งอยูในระดับต่ํา เน่ืองมาจากพืชที่ใชเจริญ
ยังไม เต็มที่ ทําให นํ้าทิ้ งที่ผานระบบยังคงมีกลิ่นและไม มี
ออกซิเจนที่ละลายในนํ้า มีคา pH  7 และมีปริมาณฟอสเฟตสูง  
ระบบบําบัดน้ีสามารถฟนตัวไดตามธรรมชาติ หลังจากเริ่มเดิน
ใหม 2 สัปดาห  โดยรดน้ําหญาแฝกสัปดาหละครั้ง   
 
16. 
ชื่อโครงงาน    ความศึกษาสัมพันธของแมลงและสัตวไม

มีกระดูกสันหลังตอปริมาณนํ้ายางใน
อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

ผูทําโครงงาน นางสาวดวงหทัย ขันไร,  
นางสาวขวัญชนก ใจฝน  
และนางสาวฉันทนา คงเลิศพานิช 

ครูท่ีปรึกษา นางสาววรรณิศา จินนะ*  
   และนางสุพัฒตา โนทะนะ 

โรงเรียนนานอย จ.นาน   
  *E-mail : ao_bio2753@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

   การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความ
หลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินที่ปลูกยางพารา 
และศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสัตวไมมีกระดูกสันหลังใน
สวนยางพารา  ในการศึกษาไดเก็บตัวอยางแมลงและสัตวไมมี
กระดูกสันหลังบนพื้นที่หน่ึงตารางเมตร ทั้งบริเวณผิวหนาดิน
และในดินลึก 20 ตารางเซนติเมตร  ผลการศึกษาพบวา แมลง
และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง มีทั้งหมด 5 ชั้น จํานวน 7 อันดับ  
ดัชนีความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ระหวางแถวยางพารา
เทากับ 1.38-2.09 และในบริเวณใตทรงพุมตนยางพารา เทากับ 
1.65 -2.09  มีปริมาณการใหนํ้ายาง 7.20-6.99 กิโลกรัม/ไร  
แมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินในสวนยางพารา มี
ความสัมพันธโดยตรงกับความอุดมสมบูรณของดิน (อินทรีย 
วัตถุ) 
 
17. 
ชื่อโครงงาน    แนวทางการจัดการสวนยางพาราที่ไดรับ 
   ความเสียหายจากพายุ กรณีศึกษา ตําบล 
   นํ้าแกน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
ผูทําโครงงาน นายสุวานนท โกศิริ, นายสุรศักดิ์ ใจแกว  
   และนายสามารถ ไชยโย 
ครูท่ีปรึกษา นายมานพ  มาสุข*  
   และนางนุชจรินทร  มาสุข 

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระ 
    เกียรติ จ.นาน 

*E-mail : masook.7@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งน้ี ไดศึกษาแนวทางการจัดการสวน
ยางพาราที่เสียหายจากพายุ โดยกลุมตัวอยาง จํานวน  20  
ครัวเรือน ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรรอยละ 90 ไมมีการปลูก
ตนไมบังลม (สะเดา สัก ไผรวก)ใหกับสวนยาง แนวทางการ
จัดการความเสียหาย มี 4 ลักษณะ คือ (1)  ตนยางพาราลมที่
โคนตน เกษตรกรจะตัดกิ่งบางสวนทิ้งแลวใชไมค้ํายัน (2)  ตน
ยางพาราหักกลางลําตน ใชวิธีเลื่อยตัดลําตนลักษณะแนวเฉียง
ทํามุม 45 องศา สาเหตุที่ตองตัดทํามุม 45 องศา (3)  ตน
ยางพาราหักที่กิ่ง(กิ่งยอด)ไดจัดการดวยวิธีการใชเลื่อยตัดกิ่งทํา
มุม 45 องศา และ (4)  ตนยางพาราเอียง ตัดแตงกิ่งยางพารา
และใชไมค้ํายัน 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
18. 
ชื่อโครงงาน    สวนยางพารากับความเปลี่ยนแปลงของ 
   วิถีชีวิตทองถ่ินของชุมชนตําบลบึงโขงหลง 
ผูทําโครงงาน นายสมพร  สุวรรณการ,  
   นางสาวอุไรวรรณ  นะโส  

และนางสาวนิตยา พุทธบุรี 
ครูท่ีปรึกษา นายพันธศักดิ์ รอดชู*  
   และนายชัยยศ นามวงศชัย 

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.บึงกาฬ    
*E-mail : tu_rodchoo@hotmail.co.th 
 

บทคัดยอ 
 

  ตําบลบึงโขงหลงมีการนํายางพาราเขามาปลูกครั้ง
แรกเม่ือป พ.ศ.2530 เร่ิมจาก 23 ไร จนกระทั่งเม่ือป พ.ศ. 2532 
กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งโครงการปลูกยางพาราและสาธิต 
ทําใหเกษตรกรเกิดแรงจูงใจในการปลูกยางพารา เกษตรกรจึง
หันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น เร่ือยมาจนถึงป พ.ศ.2555 มี
พื้นที่การปลูกยางพาราทั้ ง ส้ิน  12,391.25 ไร  ทําให เกิด
เปลี่ยนแปลงในดานของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รายได
เฉลี่ยของคนในตําบลบึงโขงหลงหน่ึงคนตอปเพิ่มข้ึน ในป พ.ศ.
2550 คือ 48,112 บาท และป พ.ศ.2556 คือ 63,718 บาท กอน
ปลูกยางพารามีรายไดไมแนนอน จากอาชีพการทํานา จึงสง
ลูกหลานออกไปทํางานที่ตางจังหวัด การทําสวนยางพาราสงผล
ใหครอบครับอบอุน ลูกหลานไมตองไปทํางานที่ตางจังหวัด  ซ่ึง
สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทองถ่ินไดอยางชัดเจน 
 

19. 
ชื่อโครงงาน    เพาะเห็ดโคนจากปลวกเลีย้งเห็ดในสวน 
   ยางพารา อําเภอศรีสงคราม  จังหวัด 
   นครพนม 
ผูทําโครงงาน นางสาววราพร  แกวพะโอะ,  

นางสาวสุจิตรา  สุแพง  
และนางสาวศิราณ ี บริเอก 

ครูท่ีปรึกษา นางภาวิณี  สุพลแสง*  
    และนายชาลี สุพลแสง 

โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ จ.นครพนม
 *E-mail : pavinee.sr@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
  เห็ดโคนออกดอกในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน ปจจุบันยังไมการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนในโรงเรือน  ปจจัย
การออกดอกของเห็ดโคน ข้ึนกับความชื้น รังปลวก และอาหาร
ของปลวก ผลการศึกษาเห็ดปลวกในอําเภอศรีสงคราม พบวา 
ปลวกที่ มี ค ว ามสั มพั น ธ กั บ เ ห็ ด โ คน  มี  5 ช นิ ดคื อ  1. 
Microtermes obesi.2. Hypotermes makhamensis. 3. Micro 

termes chaiglomi. 4. Macrotermes sp. 5. Macrotermes car 
bonarius. และพบเห็ดโคนทั้งหมด 4 ชนิดคือ 1.Termitomyces 
globulus.2.Termitomyces clypeatus 3.Termitomyces fuligino 
sus. 4.Termitomyces mammiformis. (เห็ดโคนแดง) แตจะพบ
เฉพาะสวนยางพาราที่มีอายุมากกวา 7 ป และไมมีนํ้าทวม สวน
วัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดโคนในโรงเรือนหรือในเขงที่จําเปนคือเปลือก
มะพราวและกระสอบปาน ที่สามารถเก็บความชื้นได 
 
20. 
ชื่อโครงงาน    การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 

Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst ดวย
สารสกัดหยาบจากกระเทียมและ
หอมหัวใหญ 

ผูทําโครงงาน นายธีรเมธ วรชมพู,  
นายณัฐวุฒิ บุตรรัตนะ  

   และนายชยธร ทุมรินทร 
ครูท่ีปรึกษา นางสุจิตรา ผลธุระ*  
   และนางสาววราภรณ หัสโก 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  
จ.หนองบัวลําภู     
*E-mail : Suchittraponthura22@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้  มีวัตถุประสงค เพื่ อหาอัตราสวนที่
เหมาะสมของสารสกัดหยาบจากกระเทียมและหอมหัวใหญ 
สําหรับยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Ceratocystis fimbriata 
Ellis & Halst ที่กอใหเกิดโรคเปลือกเนาไดมากที่สุด ผล
การศึกษาพบวา สารสกัดจากกระเทียมและหอมหัวใหญดวยตัว
ทําละลายเอทานอล อัตราสวน 100 : 0 เปนสารสกัดที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Ceratocystis fimbriata Ellis & 
Halst ไดมากที่สุด โดยมีฤทธิ์ใกลเคียงกับการใชสารเคมีเมทา
แลกซิล  
 
21. 
ชื่อโครงงาน    ผลของเชื้อราอาบัสคูลารไมคอรไรซา 
   จากปุยชีวภาพตอการเจริญเติบโตของตน 
   กลายางพารา 
ผูทําโครงงาน นางสาวอัณชญา พวงแสง,  
   นางสาวศศิวิมล พรมทองดี  

และนางสาวปถวี แกวฤาชัย 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวพรพรรณ ววิัฒนไพบูลย* 
   และนางวัชรี โพธิยา 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  
จ.หนองบัวลําภู   
*E-mail : peeparnbio@hotmail.com 
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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาเรื่องผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร
ซาจากปุยชีวภาพตอการเจริญเติบโตของตนกลายางพารา มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของตนกลายางพาราที่
ทนตอดินที่มีความชุมชื้นนอย โดยเปรียบเทียบระหวางตนกลา
ยางพาราที่ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรซากับตนกลา
ยางพาราที่ไมไดใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรซา คณะผู
ศึกษาไดดําเนินการทดลองออกเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 การสราง
โรงเรือนเพาะชํา ตอนท่ี 2 การใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอร
ไรซาและการเจริญเติบโต ตอนที่ 3 การเพาะเชื้อราจากปุย
ชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา ราก และดินตนกลายาพารา 
ตอนที่ 4 การวัดปริมาณความชื้นในดิน 
 ผลการทดลองตอนที่ 1 ไดสรางโรงเรือนเพาะชํากลา
ยาง โดยโรงเรือนหลังคา 2 ชั้น ชั้นนอกคลุมดวยผาแสลนสีดํา 
ชั้นในหลังคาทําเปนรูปหนาจ่ัวคุมดวยพลาสติก ตอนที่ 2 การใส
ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาและการเจริญเติบโต พบวา
การเจริญเติบโตของตนกลายางพาราในชุดที่ 1 ใสปุยชีวภาพ
อารบัสคูลารไมคอรไรซา เจริญเติบโตไดดีกวาตนกลายางพารา
ในชุดที่ 2 ไมใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ตอนที่ 3 การเพาะเชื้อราจากปุยชีวภาพ
อารบัสคูลารไมคอรไรซา ราก และดินตนกลายาพารา พบวา
ลักษณะโครงสรางภายนอกที่ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนของ
เชื้อราจากปุยชีวภาพอาบัสคูลารไมคอรไรซา ราก และดินตน
กลายางพารามีลักษณะที่คลายคลึงกัน ตอนที่4 การวัดปริมาณ
ความชื้นในดิน พบวาปริมาณความชื้นในดินชุดที่ 1 ใสปุย
ชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซามีปริมาณความชื้นในดิน
คาเฉลี่ยเทากับ23.48 มากกวาชุดที่ 2 ไมใสปุยชีวภาพอารบัสคู
ลารไมคอรไรซามีปริมาณความชื้นในดินคาเฉลี่ยเทากับ 7.46 
 
22. 
ชื่อโครงงาน    ตูอบยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย 
ผูทําโครงงาน นายมานะศักดิ์  ผลจันทร, นายธราพงษ  
   ผูกพันธ และนายนัทธพงศ ปองกัน 
ครูท่ีปรึกษา นายนิเวศน ชารี*  

และนายณรงคศักดิ์  บุญพุม 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  

  จ.หนองบัวลําภู    
*E-mail : niwet_charee@hotmail.co.th 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้วัตถุประสงค เพื่อออกแบบ สรางและ
ทดสอบตูอบแหงยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย โดยใชแผง
เก็บรังสีอาทิตยที่ทําจากกระปองสังกะสี  ผลการสํารวจโรงอบ
ยางพาราแผนของเกษตรกร  3 แหง พบวา ลักษณะโรงอบบ
แตงตางกัน และมีประสิทธิภาพแตกตางกันดวย  ในการศึกษา
คร้ังน้ีไดสรางตูอบทรงส่ีเหลี่ยมจัตุรัส หลังคาทรงพาราโบลาโปรง
แสง พบวา ตูอบที่สรางมีอุณหภูมิ 34-43 องศาเซลเซียส  การ

แหงของยางแผนใชเวลา 7 - 8  วัน และมีประสิทธิภาพใกลเคียง
กับโรงอบยางพาราของเกษตรกร 
 
23. 
ชื่อโครงงาน    การศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวน  
   รากเสริมกับความทนทานตอสภาพแหง 
   แลง 
ผูทําโครงงาน นายเชฐภงฆ สุวรรณเสรี  

และนางสาวมาริสา ติดตะ 
ครูท่ีปรึกษา นางสุริยะพร นาชัยเงิน*  

และนางสาวประริชาติ สิทธิสาร 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  
จ.หนองบัวลําภู    
*E-mail : sunshinet7@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  วัตถุประสงคของโครงงานนี้ เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางจํานวนรากเสริมกับ ความทนทานตอสภาพแหงแลง 
และวิธีการแกปญหาการตายของตนกลายางของเกษตรกร ใน
การทดลองใชตนกลายางพาราแบบตนเดี่ยว และตนกลา
ยางพาราเสริมราก แบบสองตอและสามตอ อยางละ 10 ตน ลด
ปริมาณนํ้าที่ใหกับกลายางผลการทดลอง ตัวอยางทั้งสามกลุม มี
อัตราการรอดตายลดลง ตนกลายางสองรากมีความสามารถ
ทนทานตอสภาพแหงแลงไดดีที่สุด 
 
24. 
ชื่อโครงงาน    การประยุกตใชแนวคิดหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจของเกษตรกร อําเภอชุมแพ  
   จังหวัดขอนแกน ในการประกอบอาชีพ 
   สวนยางพารา 
ผูทําโครงงาน นางสาวกรรณิการ หารพลลาน,  
   นางสาวจิราภรณ สิมลี  
   และนางสาวอันตรา ปองเมือง 
ครูท่ีปรึกษา นายสมชาย  โพธิ์ศรี*  
    และนายพยุง โทมล  
           โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จ.ขอนแกน  
   *E-mail : somchai.posri@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ี มีความมุงหมายเพื่อศึกษาการประยุกตใช

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร  อําเภอชุมแพ  

จังหวัดขอนแกน  โดยสอบถามจํานวน  5  คน  ผลการวิจัย  

ปรากฏวา  (1)  ดานเศรษฐกิจ  มีการใชอยางมีเหตุผล  ใชอยาง

พอประมาณ มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายเปนประจํา (2)  

ดานสังคม มีจิตอาสา  รูจักทําความดี  ชวยเหลือกัน (3)  ดาน

จิตใจ มีการฝกปฏิบัติกิจทางศาสนาเปนประจํา ทําบุญที่วัด สวด

มนตไหวพระ  ทําสมาธิ   ฟงพระธรรมเทศนา  (4)   ดาน
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ส่ิงแวดลอม  มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  ไมนิยมใชปุยเคมี  และ 

(5)  ดานวัฒนธรรม  มีการอนุรักษวัฒนธรรม 

25. 
ชื่อโครงงาน    ผลของนํ้าทิ้งจากโรงงานแปงมันตอการ 
   เจริญเติบโตของยางพารา 
ผูทําโครงงาน นางสาวอภัยพร คําโคตรสูนย,  

นางสาวนนทิยา นนทะพิมพ  
และนางสาวสุภาวิณี สิมภา 

ครูท่ีปรึกษา นายเจษฎา นาจันทอง*  
   และนายศิริชัย ศรหีาตา 

โรงเรียนทาคันโทวทิยาคาร จ.กาฬสินธุ
 *E-mail : jesda33@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณ

ธาตุอาหารหลัก และสมบัติทางเคมีของนํ้าทิ้งจากโรงงานแปงมัน

สําปะหลัง  ผลการศึกษา พบวา มีปริมาณนํ้าทิ้งเขาสูระบบ

บําบัดเฉลี่ย 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน นํ้าทิ้งมีธาตุอาหาร

หลักที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช คือ ธาตุไนโตรเจน 200 

มิลลิกรัมตอลิตรฟอสฟอรัส 34.8 มิลลิกรัมตอลิตรโพแทสเซียม 

264 มิลลิกรัมตอลิตรคาความเปนกรดเบสเทากับ 7.02 มีสภาพ

เปนกลาง นํ้าทิ้งมีผลตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา

ใกลเคียงกับการใชปุยเคมี การใชนํ้าทิ้งไมมีผลตอสมบัติของดิน 

26. 
ชื่อโครงงาน    การพัฒนาและการถายทอดองคความรู  
   เพื่อยับยั้งการเปดกรีดยางพารากอน  
  กําหนดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน 
   อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 
ผูทําโครงงาน นางสาวกรกนก ภูหองเพชร,  
   นางสาวเขมินวรางค สารทอง  
   และนางสาววรรณภรณ พงศสุวรรณ   
ครูท่ีปรึกษา นายวุฒิศักดิ์  บุญแนน 
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   (ฝายมัธยม) จ.มหาสารคาม  
   E-mail : wutthisakcomplete@gmail.com 
บทคัดยอ 
 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบจากการ
เปดกรีดยางพารากอนกําหนดศึกษาแนวทางการพัฒนาองค
ความรูเพื่อยับยั้งการเปดกรีดตนยางพารากอนกําหนด  โดยใช
แบบสอบถามกับเกษตรกรจํานวน 73 คน พบวา เกษตรกรสวน
ใหญรูวาขนาดตนยางพาราที่เปดกรีดไดมีเสนรอบวง 150 cm 
ข้ึนไป รายไดและภาระคาใชจายในครอบครัวเปนสาเหตุหลักให
เปดกรีดตนยางที่ไมไดขนาด เกษตรกรสวนใหญมีความรูและ

แนวทางเกี่ยวกับการใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับใช
ในการดํารงชีพและแนะนําผูอื่น 
 

27. 
ชื่อโครงงาน    คุณสมบัติของพืชคลุมดินในสวนยางพารา 
ผูทําโครงงาน นางสาวสุนิภาวรรณ ปนมอญ,  
   นางสาวสุพัตรา ดีลวน  

และนางสาวสุพรตน งิ้วลาย              
ครูท่ีปรึกษา นายกิตติชัย บุษราคัม* 

โรงเรียนนํ้าคําวิทยาคม จ.ยโสธร     
  *E-mail : croo_peak@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

 พื้นที่ภาคอีสาน มีการปลูกยางเปนอันดับสองของ
ประเทศ จังหวัดยโสธรถือวาเปนพื้นที่ปลูกยางเขตใหม ซ่ึงสวน
ใหญเปนเขตแหงแลง การเจริญเติบโตของตนยางพาราในเขต
ปลูกยางใหม มีลักษณะแปรปรวนสูง การคนควาครั้งน้ีมีความมุง
หมายเพื่อ ศึกษาพืชในทองถ่ิน ที่มีคุณสมบัติเปนพืชคลุมดินได 
ผลการศึกษาพบวา ชาวสวนยางพาราเขาใจวาพืชคลุมดินเปน
พืชตนเล็กๆ ปลูกคลุมดินเพื่อไมใหแดดกระทบผิวดินโดยตรง 
ปจจัยที่ทําใหชาวสวนตัดสินใจเลือกปลูกพืชคลุมเพราะชวยปรับ
สภาพหนาดิน ทําใหดินชุมชื่น เพิ่มปริมาณแรธาตุในดิน และทํา
ใหมีรายได พืชที่เกิดในทองถ่ิน คือ โสนหิน ถ่ัวเส้ียนผี และผัก
กะเฉดโคก ถ่ัวเส้ียนผีคุณสมบัติในการคลุมดินดีกวาผักกระเฉด
โคก 

 
28. 
ชื่อโครงงาน    การพัฒนามีดกรีดยางแบบยืนกรีดโดยไม 
   ตองเดินถอยหลัง 
ผูทําโครงงาน เด็กหญิงทิฆัมพร เหนือโชติ,  
   เด็กหญิงสุดาพร จันทรอินทร  
   และเด็กชายขจรศักดิ์ งามแสน 
ครูท่ีปรึกษา นายสิทธิราช ชื่นชม*  

และนายธนศักดิ์ ทองพั้ว 
โรงเรียนบานโนนกุง จ.อํานาจเจริญ     

  *E-mail : Krusitthirat@hotmail.co.th 
 

บทคัดยอ 
 

  หมูบานโนนกุง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
มีการทําสวนยางจํานวนมาก มีปญหาในการกรีดยางจึงจัดทํา 
โครงการงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนามีดกรีดยางแบบ
ยืนกรีดโดยไมตองเดินถอยหลังในการกรีดยาง  โดยพัฒนามีด 3 
แบบ พบวา มีดกรีดยางแบบที่ 1 กรีดไดบาง 1.8 มิลลิเมตร ใช
เวลา 7.33 วินาทีตอตน และไมตองเดินถอยหลัง 
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29. 
ชื่อโครงงาน    การอบแหงยางพาราแผนโดยใชพลังงาน 
   แสงอาทิตยและชีวมวล 
ผูทําโครงงาน นางสาวคงศิริ  โชติชวง, นางสาวศิริวรรณ   
   พลสิทธิ์ และนางสาวสุดารัตน พลศักดิ์      
ครูท่ีปรึกษา นางสาวยุพาพรรณ วรรณสาย*  
   และนางสาวไพจิตร คูณทอง  

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม  
     จ. อุบลราชธานี    

*E-mail : tt_wannasai@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้ไดศึกษาและออกแบบโรงอบแหงยางพารา
โดยใชพลังงานแสงอาทิตยและชีวมวล คุณภาพของแผนยางและ
ความคุมทุนในการอบแหง  โรงอบแหงยางพาราที่ออกแบบและ

สรางมีขนาดภายใน 2 × 2 × 3  พื้นลาดเอียงไปทางประตู
โรงอบเพื่อไมใหนํ้าขัง อบแหงยางพาราครั้งละ 6 แผน จากผล
การทดลองพบวา  การอบแผนยางพาราโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยในเวลากลางวันควบคูกับชีวมวลในเวลากลางคืน 
พรอมเปดพัดลมระบายอากาศ สามารถระเหยของน้ําจากแผน
ยางไดมากที่สุด และและไดยางแผนที่มีคุณภาพ 
 

30. 
ชื่อโครงงาน    ผลความสัมพันธระหวางความหนาแนน 

ของไสเดือนดินกับปริมาณและความ
เขมขนของนํ้ายางพารา 

ผูทําโครงงาน นางสาวสิริยากร สุขเจริญ,  
นางสาวกนกวรรณ พันธบุปผา  

  และนายธวัชชัย พลศร ี
ครูท่ีปรึกษา นางมุกดา วิถี* และนางวีรวรรณ หอมชื่น 

โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี     
*E-mail : mookda_bw@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาครั้งน้ี ไดแบงพื้นที่สวนยางพาราออกเปน 
2 แปลงทดลอง คือ พื้นที่ควบคุมและพื้นที่ทดลอง เพิ่มจํานวน
ไส เดือนดินในพื้นที่ทดลอง  จากการทดลองพบวา  ความ
หนาแนนของไสเดือนดินเฉลี่ย 9 ตัวตอตารางเมตร  ตน
ยางพาราใหปริมาณนํ้ายางพารามากกวาพื้นที่ควบคุม 131.59 
กรัม และความเขมขนของนํ้ายางพาราสูงกวาพื้นที่ควบคุม 2.12 
เปอร เ ซ็นต   ในพื้นที่ทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมและ
ฟอสฟอรัสสูงกวาในพื้นที่ควบคุม แสดงวาไสเดือนดินมีสวนชวย
เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน 
 

31. 
ชื่อโครงงาน    การเปลี่ยนแปลงแนวการไหลของน้ําจาก 
   การปลูกยางพาราบนเขตเทือกเขาพนม 
   ดงรัก อําเภอขุนหาญ 

ผูทําโครงงาน นางสาวพักตรเพ็ญ  เมืองจันทร,  
นางสาวรสุดารัตน อุนแกว  
และนางสาววิจิตรา คําแดง   

ครูท่ีปรึกษา นางสาวไสว อุนแกว*,  
นางสาวนฤนาถ อุนแกว  
และนางสาวนลินรัตน  อินตะพันธ 
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค จ.ศรีสะเกษ 
*E-mail : rintipjaw112@hotmail.com  
 

บทคัดยอ 
 

 โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของ
ลักษณะปาดั้งเดิมและสวนยางพารา ที่มีผลทําใหการไหลของน้ํา
เปลี่ยนไป ผลจากการศึกษาพบวา  ในอดีตมีปาตนนํ้าอุดมสมบูรณ  
แตปจจุบันไดถุกเปลี่ยนเปนสวนยางพารา สงผลใหมีการกัดเซาะ
ของธารน้ําจนมีขนาดกวางข้ึน ตะกอนเพิ่มข้ึน  และหนาดินพังทลาย  
แตปจจุบันมีเหลือเพียง  3  แหง จาก 7 แหง ที่มีนํ้าไหลตลอดทั้งป 
คือ  บานซําข้ีเหล็ก  บานสําโรงใหม และบานภูดินพัฒนา   แนวทาง
ในการแกไขปญหา คือ ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นรวมกับยางพารา   
ไมบุกรุกปาตนนํ้าเพิ่ม และทําเกษตร 4  ชั้นเลียนแบบธรรมชาติ 

32. 
ชื่อโครงงาน    การพัฒนามีดกรีดยาง 
ผูทําโครงงาน นางสาวชนาภัทร  เรือนพิมพ, นางสาวศิริ 
   รัตน ศรีวงษ  และนายอภิสิทธิ์ ลุกลาม 
ครูท่ีปรึกษา นายธวัชชัย บุญหนัก*, นายวัชรินทร ปรา 
   เวช และนางสาวบัณฑิตา ศรีดารา 

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค จ.ศรีสะเกษ 
*E-mail : pongpun-53@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

 โครงงานมีดกรีดยางมีวัตถุประสงคเพื่อประดิษฐมีด
กรีดยางที่สามารถกรีดยางพาราไดความยาวและความลึก
สมํ่าเสมอทุกครั้งของการกรีด ไดออกแบบมีดกรีดยางขึ้น 3 
แบบ มีดแบบที่ 1 และ 2 ออกแบบใหมีรูปรางและหลักการ
ทํางานคลายกับมีดปอกผลไม สวนแบบที่ 3 จะมีกรงเล็บ(เดือย) 
อยูบนใบมีด  ทดลองกรีดโดยเกษตรกร 10 คน ชาย 5 คน หญิง 
5 คน  พบวา มีดกรีดยางแบบที่พัฒนาข้ึนสามารถกรีดไดดี
ใกลเคียงกับมีดแบบเดิม (3-4 มม.)  ใชเวลาในการกรีดเฉลี่ย 
3.08-3.23 วินาทีตอตน 24.26- 24.01 นาทีตอไร ของมีดกรีด
ยางแบบเดิม เฉลี่ย 23.36 นาที และ 23.86 นาทีตอไร ของ
ยางพาราพันธุ RRIT 251 และพันธุ RRIM 600 ตามลําดับ แต
มีดแบบเดิมสามารถลับใบมีดไดงายกวามีดที่ไดพัฒนาข้ึน และ
ผูใชพึงพอใจในระดับพอใช 3.71-3.57 คะแนน 
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33.  
ชื่อโครงงาน    สุขภาวะและทักษะการแกปญหาของ 
   นักเรียนจากครอบครัวอาชีพทําสวน 
   ยางพารา 
ผูทําโครงงาน นางสาววลัยลักษณ พิลาดี, นายณัฐภูมิ 
   ละออพงษ  และนางสาวกิ่งแกว นิลสุข 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวโคมเพชร  ธรรมโกศล*, นายกิจชัย  
   เรืองศรี และนางสาวพนม บุญโกฎิ 

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค จ.ศรีสะเกษ 
*E-mail : khomphet@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ
รางกายและจิตใจของนักเรียนที่กรีดยางพารา และศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน  โดยใชกลุ มตั วอย างนัก เรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 35 คน  ใชแบบสอบถามสุขภาพ
ทั่วไป (Thai GHQ-30) ของกรมสุขภาพจิต และแบบสอบถาม
ทั่วไป และแบบสังเกตพฤติกรรม ผลจากการศึกษาพบวา
นักเรียนที่กรีดยางพารามีความผิดปกติทางดานสุขภาพจิตคิด
เปนรอยละ 40 นักเรียนที่ไมไดกรีดยางพาราคิดเปนรอยละ 20 
โรคประจําตัวของนักเรียนที่กรีดยางพาราคิดเปนรอยละ 20 
เทากับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่ไมไดกรีดยางพารามีผลการ
เรียนที่มากกวานักเรียนกรีดยางพารา 
 
34. 
ชื่อโครงงาน    สารสกัดจากตะไครหอมกันยุง 
ผูทําโครงงาน นายสันติราษฎร ไพรปา,  
   นายมนตรี ศรีมูล  
   และนายศรราม สุภาพ 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวจันทรสุมาลี วันทะวงษ*,  

นายวิเศษ สินศิริ  
และนางสาวนิดาพร สุธัญญรัตน 
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค จ.ศรีสะเกษ 
*E-mail : tukta_uhu@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคหาสูตรนํ้าสกัดจากตะไคร
หอมสําหรับใชทากันยุงขณะกรีด โดยทดลองเพื่อเลือกสูตรสาร
สกัดจากตะไครหอมที่ดีที่สุด 3 สูตร ผลการทดลองสูตรที่ดีไมมี
ยุงเกาะ คือ สูตรที่ 1 นํ้า 2.5 ลิตร ตะไครหอม 300 กรัม สูตรที่ 2 
นํ้า 2.5 ลิตร ตะไครหอม 250 กรัม และสูตรที่ 3 นํ้า 2.5 ลิตร 
ตะไครหอม 200 กรัม ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู

ทดลองใชสูตรที่ 1 มีความพึงพอใจมากที่สุด ( =2.72) และยา
ทากันยุงในทองตลาดมีระยะเวลาในการกันยุงไดนานกวาสาร
สกัดจากตะไครหอมเฉลี่ยเทากับ 3.12- 5.11 ชั่วโมง  
 

35. 
ชื่อโครงงาน    การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตรในการ 
   ยับยั้งเชื้อรา Phytophthora Botryose Chee 
ผูทําโครงงาน นางสาวพิศมัย เมืองจันทร, นางสาวณัฐณิชา  
   โทลา และนายเกียรติศักดิ์  ศรีเสาร  
ครูท่ีปรึกษา นางนฤมล สินธุรัตน*  
   และนายสุดเขตต  สินธุรัตน 

โรงเรียนกันทรารมณ จ.ศรีสะเกษ   
*E-mail : tanawinsin@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

   โครงงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ ตนทุน และสารพิษตกคางในใบยางพารา ในการ
กําจัดเชื้อรา Phytophthora ดวยวิธีชีวภาพ ผลการทดลองไดวา 
วิธีที่เหมาะสมในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora มากที่สุดคือ 
การใชนํ้าหมักชีวภาพสูตรกลวยนํ้าวา+กากน้ําตาล เพราะมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ซ่ึงมีเปอรเซ็นตการยับยั้ง 77.78% มี
ตนทุนการผลิตต่ํา 0.12 บาทตอตน และมีความปลอดภัยตอการ
ใชงานมากที่สุดเนื่องจากไมมีสารพิษตกคางในใบยางพารา 
 
36. 
ชื่อโครงงาน    การสกัดเพคตินจากใบยางพาราและการ 
   ประยุกตใช 
ผูทําโครงงาน นายประดิษฐ อรามเรือง , นายปรัชญ  
   มณีสังข และนางสาวมัลลิกา พันละบุตร   
ครูท่ีปรึกษา นางสาวนัทญาภรณ  ยอดสิงห*  
   และนางสาวภัทราภา แสงงาม 

โรงเรียนกันทรลักษวิทยา จ.ศรีสะเกษ   
*E-mail : numjai2012@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชวัสดุเศษ
เหลือทางการเกษตรมาผลิตเปนชีวมวลที่มีราคาสูง โดย
ทําการศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมของการสกัด การนําเพคตินที่
สกัดไดไปประยุกตใช การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการสกัด
เพคตินจากใบยางพารา ผลการศึกษาพบวา การสกัดสารเพ
คตินจากใบยางดวยกรดไฮโดรคลอริค ที่ความเขมขน 1 โมลาร 
พีเอช 3.0 ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที 
เปนสภาวะที่เหมาะสมนี้ไดสารเพคติน 3.46 ± 0.002 กรัม 
คุณสมบัติของเพคตินอยูในชวงมาตรฐาน แผนฟลมที่ผลิตข้ึนมี
ความหนา 0.7 มิลลิเมตร ทนแรงดึง 7 นิวตัน และละลายน้ําได 
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37. 
ชื่อโครงงาน    แนวทางการปลูกยางพาราในนาบนพื้นที่ 
   ราบสูง กรณีศึกษาอําเภอขุนหาญ จังหวัด 
   ศรีสะเกษ 
ผูทําโครงงาน นายพิษนุ เกิดกลา, นางสาวกัลยา จํานงค 
   และนางสาวเพ็ญนภา ทองแยม 
ครูท่ีปรึกษา วาที่ ร.ต.นิพนธ  ประทุมวงค*  
   และนายราชวัตร อสิพงษ     

โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา จ.ศรีสะเกษ  
*E-mail : niphon2526@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขยายพื้นที่ปลูกใน
พื้นที่ตาง ๆ  เชน พื้นที่นา ดําเนินการศึกษานี้ใชแบบสัมภาษณ 
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของตนยางพารา พบวา ในตําบลขุน
หาญ มีเกษตรกรปลูกยางพาราในพื้นที่นาเพียง 2 ราย คือ ปลูก
บนคันนาขนาดใหญ+ทํานา และการปลูกเต็มพื้นที่โดยไมมีการ
ทํานา ปจจัยเส่ียงตอความลมเหลว คือ รูปแบบการปลูก ทุน
สําหรับการดูแลบํารุงสวน การเอาใจดูแลที่ตอเน่ือง 
 

38. 
ชื่อโครงงาน    อิทธิพลของพันธุและการเสริมรากตอ 
   การเจริญเติบโตของตนยางพารา 
ผูทําโครงงาน นายจิรโรจน คําหาญ,  
   นางสาวสาวิตรี ศรีสวัสดิ์  
   และนางสาวรุงดาว  ยาทาว   
ครูท่ีปรึกษา นายศาสตรา สายสุนันทรารมย*  

และนายอาทิจะรัญ สายทอง 
โรงเรียนตูมใหญวิทยา จ.บุรีรัมย   

  *E-mail : sattra2012@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
  

  การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเสริม
ราก ตนยางพาราชําถุง  พันธุ  RRIT 251 และ  RRIM 600  
โดยใชแผนการวิจัยแบบ  3 X 4  factorial pot experiment ใน
แผนการทดลองแบบสุมตลอด  (CRD)  ชนิดอิทธิพลแบบ
กําหนด (Fixed Effect Model) มี  2  ปจจัย  คือ  พันธุยาง
ผลผลิตนํ้ายางสูง  และจํานวนตอราก 4 ระดับ ทดลอง 4  ซํ้า  
จํานวน  48  หนวย  ผลการวิจัย พบวา ตนยางพาราพันธุ
ตางกัน  เม่ือไดรับการเสริมรากในรูปแบบวิธีที่ตางกันจะมีการ
เจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตนที่แตกตางกัน  
มีจํานวนใบเพิ่มข้ึนมากกวาตนยางพาราที่ไมเสริมราก   
 

ภาคตะวันออก 
 

39. 
ชื่อโครงงาน    ถานกัมมันตจากไมยางพาราที่กระตุนดวย 

โซเดียมคลอไรด 
ผูทําโครงงาน นายธนากร กิตติกูล,  

นางสาวณัฐิดา สมานโสร,  
นางสาวศิริประภา สงวนหงษ 

ครูท่ีปรึกษา นางสาวหวานใจ โบบทอง* 
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี  
   จ.ชลบุรี   

*E-mail: whan2517@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การผลิตถานกัมมันตจากกิ่งไมยางพารา ใชโซเดียม
คลอไรดเปนตัวกระตุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความเขมขน
ของโซเดียมคลอไรดและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกระตุน ผล
การทดลองพบวา การใชสารละลายโซเดียมคลอไรดที่ความ
เขมขน 2 M และเผากระตุนที่อุณหภูมิ 700 ๐C ไดถานกัมมันตที่
มีคาไอโอดีนนัมเบอรมากที่สุดคือ 566.14 mg/g ซ่ึงสูงกวา
ถานกัมมันตที่ผลิตจากกิ่งไมเงาะและกิ่งไมสนทะเล แตต่ํากวา
ถานกัมมันตจากกิ่งไมโกงกางและกะลามะพราว 
 
40. 
ชื่อโครงงาน    ปลวกในสวนยางพาราและการจัดการ 
ผูทําโครงงาน นายธรรณธร แผลงศร, นางสาวเบญจรัตน  
   เขียวแกว, นางสาววันเพ็ญ หวานเสนาะ 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวกาญจนา สมคิด*  

และนางสาววันวิสาข ชิดเชื้อ 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จ.ระยอง  
*E-mail : adjankan@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้ศึกษาลักษณะรังปลวก สัณฐานวิทยา  จัด
จําแนกชนิดปลวก และหาวิธีการจัดการปลวกในสวนยางพารา 
ผลการศึกษาพบวา รังปลวกมี 3 แบบ คือ รังปลวกขนาดเล็ก 
จอมปลวกขนาดใหญ รังปลวกบนตนยาง  ปลวกมี  4 สกุล 5 
ชนิด คือ สกุล Globitermes มี 1 ชนิด คือ G. sulphureus, สกุล 
Microcerotermes มี 2 ชนิด คือ M. annandalei , M. crassus , 
สกุล Macrotermes มี 1 ชนิด คือ M. gilvus และสกุล 
Nasutitermes  โดยปลวกสกุล Microcerotermes มีมากที่สุด  
ปลวกที่สรางความเสียหายทํารังใตดินไมสรางจอมปลวก 
เกษตรกรรอยละ 61.5 ไมมีความรูเกี่ยวกับปลวก รอยละ 46.2 
เลือกใชสารเคมีกําจัดปลวก 
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41. 
ชื่อโครงงาน    ผลกระทบตอคุณภาพดินจากน้ําเสีย 
  จากการทํายางกอนถวย   
ผูทําโครงงาน นางสาวจีราพร รอดหลัก, นางสาวดรรชนี  
   พรมจันทร, นางสาวสุชาดา ทรัพยเมือง 
ครูท่ีปรึกษา นางรัชนี พรมจันทร*  
   และนางวันดี ชาติเสนา 

โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง   
*E-mail : pijui49@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  จากการศึกษาเรื่อง ผลกระทบตอคุณภาพดินจากน้ํา
เสียจากการทํายางกอนถวย มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาระดับ 
pH เม่ือเทนํ้าเสียแบบคว่ํา แบบกระจายลงดิน เก็บตัวอยางดิน 
ในระยะ 20 และ 50cm2) เพื่อศึกษาคาไนโตรเจน คาฟอสฟอรัส 
และคาโพแทสเซียมเม่ือใสนํ้าเสียลงดิน 3) เพื่อศึกษาเสนรอบวง
ของตนยางพารา 4) เพื่อศึกษาคาเปอรเซ็นต เน้ือยางแหงของ
นํ้ายางสด (DRC) มีวิธีการทดลองดังน้ี เตรียมกลุมตัวอยางตน
ยางพารา 15 ตน มีกลุมควบคุม 3 ตน (ไมตองเทน้ําเสีย) และ
กลุมทดลอง 2 กลุม เทน้ําเสีย 10 cm3 และ 20cm3 แตละกลุมมี
ตนยาง 6 ตน กําหนดระยะการเทหางจากตนยาง 10 cm  สาม
ตนแรกเทแบบคว่ํา สามตนหลังเทแบบกระจายรอบๆตน และ
เก็บตัวอยางดินหางจากตนยาง 20และ50 cm มาตรวจคุณภาพ
ดิน จากน้ําเสียจากการทํายางกอนถวย โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ซ่ึง
จากการศึกษาสรุปผลไดดังน้ี 1) ระดับคา pH ในระยะทดสอบ 
50 cm ลักษณะการเทน้ําเสียแบบกระจาย ดินมีคา pH 52) จาก
การเทปริมาณนํ้าเสีย 10,20 cm3 ระยะทดสอบ 20,50 cm และ
ลักษณะการเทแบบคว่ํา และกระจาย ทุกรูปแบบ ดินมีคา
ไนโตรเจน ในระดับต่ํามาก คาฟอสฟอรัสสูงมาก และคา
โพแทสเซียมสูง 3) ตนยางพารามีเสนรอบวงเพ่ิมข้ึน เม่ือเท 
ปริมาณน้ําเสีย 20 cm3 ลักษณะการเทแบบกระจาย ตน
ยางพารามีเสนรอบวงเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 0.63 cm   4) ปริมาณการ
เทน้ําเสีย 10 cm3 ลักษณะการเทแบบกระจายมีคาเปอรเซ็นต 
เน้ือยางแหงของนํ้ายางสดเทากับ 44.53 
 

42. 
ชื่อโครงงาน    การพัฒนาอุปกรณเก็บนํ้ายางพาราจาก 
   ถวย 

ผูทําโครงงาน  นางสาวบุษกร  ฉัตรวิจิตร,  
   นางสาวเบญจวรรณ  ฉัตรวิจิตร 
   และนางสาวธนัชพร  ภูมาลา 
ครูท่ีปรึกษา นางสุทิน เวทวงษ*  

และนางสาววรรณา ทองมณี 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทร ระยอง จ.ระยอง   
*E-mail : sutin_w19@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  ตนยางบางตนที่ใหผลผลิตนอย จะกรีดทิ้งใหเปนข้ี
ยาง เน่ืองจากขี้ยางติดถวยยาง ทําใหเจ็บมือเวลาเก็บ อุปกรณ
เก็บยางพารามีปลายดานหนึ่งเปนใบกวาดสําหรับใชเก็บนํ้ายาง
และปลายอีกดานเปนตะขอใชสําหรับเก็บข้ียาง  ผลการทดลอง
พบวา อุปกรณน้ีใชเวลาในการเก็บนํ้ายางและขี้ยางเฉลี่ย 25.1 
วินาทีตอตน และ 27 วินาทีตอตน ตามลําดับ เร็วกวาวิธี
แบบเดิมซ่ึงใชเวลา 31.50 วินาทีตอตน และ 31 วินาทีตอตน
ตามลําดับ 
 
43. 
ชื่อโครงงาน    วิถีความสุขของคนกรีดยางในอําเภอเมือง  

จังหวัดระยอง เปรียบเทียบกับหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูทําโครงงาน นางสาวธนิตา  สุขประเสริฐ,  
นางสาวสกุณณา  สุขกมลกุล  
และนางสาวชุติมน ตูบรรเทิง 

ครูท่ีปรึกษา นางสาวมนตรวี  บรรจงจิตต*  
และนางสาวจํานงค ภูศรีสลับ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร  ระยอง จ.ระยอง   
*E-mail : monrawee_999@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาวิถีความสุขในเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพ
กรีดยางพาราในพื้นที่อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง ใชการสุมแบบ
เจาะจงใน 2 ตําบล คือ ตําบลนาตาขวัญ และตําบลน้ําคอก หมู
ละ 25 คน จํานวนกลุมตัวอยาง 100 คน ผลการศึกษาพบวา 
การประกอบอาชีพกรีดยาง มีความสุขอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.82)  สุขภาพ โดยรวมมีอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.94) มี
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน ความมี
เหตุผลรอยละ 93.8 ความพอประมาณรอยละ 66.3  มีภูมิคุมกัน
รอยละ 45.0 
 
44. 
ชื่อโครงงาน    การดูแลสวนยางพาราปลูกใหมในชวงแลง 
ผูทําโครงงาน นายธนพล  ศิริแพทย,  
  นายธนกฤษณ  บุญกอเกื้อ  
  และนายปฐวี  แซตั้น 
ครูท่ีปรึกษา นางสุทิน  เวทวงษ*  
   และนางสาววรรณา ทองมณี 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร ระยอง จ.ระยอง   
* E-mail : sutin_w19@hotmail.com 
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บทคัดยอ 
 

  การปลูกยางพาราใหมในพื้นที่ปลูกนาขาวเดิม โดย
นําดินลูกรังมาถมเปนรองยกสูง ทําใหยางปลูกใหมตายเนื่องจาก
ขาดน้ําและสภาพดินที่แข็งมาก การใชวัสดุดูดซับนํ้าชวยเพิ่ม
ความชื้นในดิน เชน แกลบ ข้ีเลื่อย และตนกลวย  ผลจากการ
ทดลองพบวา การปลูกโดยใชข้ีเลื่อย แกลบ คลุมโคนตน มีการ
ระเหยของนํ้าโดยเฉลี่ย 164 และ 170 กรัม/วัน การปลูกโดยใช
วัสดุดูดซับ ข้ี เลื่ อยและแกลบ จะชวยลดการตายของตน
ยางพาราที่ปลูกใหมในชวงแลงได เน่ืองจากตนยางพารารอด
ตายทั้ง 5 ตน ซ่ึงเปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบวาตนยางพารา
ทั้ง 5 ตนที่ไมไดใชวัสดุดูดซับ ตายทั้งหมด 
 
 
 

ภาคกลาง 
 

45. 
ชื่อโครงงาน    การผลิตสาร Propyl gallate และ Buthyl  
   gallate เพื่อใชเปนสารตานปฏิกิริยา 
   ออกซิเดชันในยางคอมปาวด 
ผูทําโครงงาน นางสาวกันตพร  ไพรคณารัตน,  
   นางสาวทิพยสุดา เจริญไตร,  

นางสาวประภาสิริ ภักดิ์ปาน 

และนางสาวจันทรฉาย ทองปน 
ครูท่ีปรึกษา นายสรชัย  แซลิ่ม* 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
(องคการมหาชน) จ.นครปฐม   
*E-mail : teppode@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  สารตานอนุ มูลอิสระเปนสารที่ ใชปองกันไม ให
ผลิตภัณฑยางเกิดสีเม่ือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน งานวิจัยน้ีทํา
การสังเคราะหอนุพันธ Gallic acid คือ Propyl gallate (PG) 
และ Butylgallate (BG) เพื่อใชตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ในยางคอมปาวด ปฏิกิริยาที่ใชคือเอสเทอรริฟเคชัน พิสูจน
โครงสรางของสารที่สังเคราะหไดโดยใชวิธีทางสเปกโทเทคนิค 
สามารถสังเคราะหสาร PG และ BG ได 74.28% และ 81.39% 
ตามลําดับ นําสาร PG และ BG มาผลิตสูตรยางคอมปาวด 
(ประกอบดวย นํ้ายางธรรมชาติ (100 phr), ZnO (2.0 phr), 
Sulfur (2.0 phr), และสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน (0.5-2.0 
phr)) จํานวน 8 สูตรซ่ึงแตละสูตรมีชนิดและอัตราสวนของสาร
ตานปฏิกิ ริยาที่แตกตางกันไป ข้ึนรูปเปนยางแผน ศึกษา
ประสิทธิภาพการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยการทดสอบ
สมบัติความตานทานตอแรงดึง (tensile strength) และระยะยืด
จนขาด (% elongation at break) การทดสอบคุณภาพยางใช
มาตรฐาน ASTM D412-98 
 

46. 
ชื่อโครงงาน    องคประกอบทางเคมีของไมยางพาราสาย 
   พันธุ RRIM 600, 311 
ผูทําโครงงาน นายณัฐ ภัทรวงศกร,  

นายอิทธิโชติ อมรจิรพร   
และนายกฤชบดินทร ประสานกุลกิจ        

ครูท่ีปรึกษา นางสาวพิมพเพ็ญ กลิ่นละออง* 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
(องคการมหาชน) จ.นครปฐม   
*E-mail : ionepen@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย 
ซ่ึงนํ้ายางพารานําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลายชนิด และยัง
พบวาไมยางพารามีองคประกอบหลักคือเซลลูโลส ซ่ึงเปนสารตั้ง
ตนในการแปรรูปเปนสารอื่นๆ อาทิเชน เอทานอล กรดแลกติก 
เมทานอล จึงนําไมยางพาราสามสายพันธุ ไดแก RRIM 600, 
BP311 และ BPM 24 เพื่อหาองคประกอบทางเคมีของไม
ยางพารา (ปริมาณสารแทรก ลิกนิน โฮโลเซลลูโลสและแอลฟา
เซลลูโลส) และหาภาวะที่เหมาะสมเพื่อสกัดเซลลูโลสบริสุทธิ์ 
จากการศึกษาพบวา ยางพาราสายพันธุ RRIM 600 มีปริมาณ
สารแทรก  และ แอลฟาเซลลูโลส สูงที่สุด สายพันธุ BP 311 มี
ปริมาณเฮมิเซลลูโลสสูงที่สุด สวนสายพันธุ BP 24 มีปริมาณ
ลิกนินสูงที่สุด จากนั้นนํายางพาราสายพันธุ RRIM 600 ไปหา
ภาวะที่เหมาะสมตอการสกัดเพื่อใหไดเซลลูโลสบริสุทธิ์ พบวา 
ภาวะที่ดีที่สุดคือผงไมอัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:8 
g:ml มาตมในสารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 
7% ที่อุณหภูมิ 160 0C เปนเวลา 4 ชั่วโมงโดยดูจากน้ําหนัก
แหงที่หายไป 
 
47. 
ชื่อโครงงาน    ผลของสารตัวเติมจากของเหลือใชทาง 
   การเกษตรในการผลิตแผนยางรองสนเทา 
ผูทําโครงงาน นายวงศกาญจน  กาญจนานุรักษ  
   และนายประกาศิต  โตอารีย 
ครูท่ีปรึกษา นายขุนทอง คลายทอง*  

และนางสาวสุนิตดา  กลอมแสง 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
 *E-mail : dokbeer20@hotmail.com   

 

บทคัดยอ 
 

  อาการปวดสนเทาจะเกิดในผูปวยสูงอายุ มีสาเหตุ
หลายอยาง เชน นํ้าหนักเกิน เดินมาก หรือยืนนานๆ เปนประจํา 
ในปจจุบันมีการนําซิลิโคนมาผลิตเปนแผนยางรองสนเทา ซ่ึง
สามารถลดอาการในผูปวยไดถึงรอยละ 10 โครงงานนี้มี
วัตถุประสงคที่จะศึกษาผลของสารตัวเติมจากธรรมชาติผสมกับ
ยางแทงเพื่อนํามาใชเปนวัสดุในการผลิตแผนยางสนรองเทา   
จากผลการทดลองพบวากากตะกอนน้ํามันปาลมทําใหความแข็ง
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ของยางลดลงเปนอยางมากการใชตะกอนน้ํามันปาลม 10 phr , 
20 phrและ 30 phr มีคาความแข็ง เทากับ 42 shore A , 37.75 
shore A และ 42.58 shore A ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสูตรยาง
ปกติมีคาความแข็ง 47.25 shore A และสารตัวเติหญาแฝกดอน
และเถาแกลบ ชวยใหยางสามารถทนความรอนไดดี ข้ึน 
นอกจากนี้หญาแฝกดอนยังมีความสามารถในการชวยลดเวลา
การคงรูปยาง (cure time) โดยสูตร 5 phr , 10 phrและ 15 phr
มีเวลาการคงรูปยาง 8.45 นาที , 8.32 นาทีและ 9.14 นาที
ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวายางปกติที่มีเวลาการคงรูปได 8.28 นาที 
 
48. 
ชื่อโครงงาน    ผลของคุณสมบัติทางเคมีของดินตอการ 
   เจริญเติบโตของตนยางพาราชวงกอนเปด 
   กรีดในเขตพื้นที่ปลูกยางใหม 
ผูทําโครงงาน นายอัครวัฒน ภัทรอภิสิฏฐ, นายรชต   
   เหลืองสถิตย และนายธิติ   เรืองจันทร 
ครูท่ีปรึกษา นายขุนทอง  คลายทอง*  
    และนายภาณุภทัร เครือมิ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
*E-mail : dokbeer20@hotmail.com   
 

บทคัดยอ 
 

  การปลูกยางพาราในพื้นที่ที่เหมาะสม  ยอมสงผลตอ
ปริมาณน้ํายางพาราและคุณภาพของยางพารา อยางไรก็ตาม
ปจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกยางพารากันมากขึ้น  แมแตในพื้นที่ที่
อ าจจะไม เหมาะสมทั้ ง น้ี อาจเนื่ อ งมาจากหลายสาเหตุ 
ยกตัวอยางเชน ในอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ซ่ึงเคยเปน
พื้นที่นามากอน  การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความสัมพันธของสมบัติดินทางเคมี ที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของตนยางพาราระดับแปลงเกษตรกรชวงกอนเปดกรีด โดยทํา
การเก็บตัวอยางดินในสวนยางพารา จํานวน 5 แปลง เก็บ
ตัวอยางดินจํานวน 3 คร้ัง ในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 
จากการทดลองวิเคราะหคาความเปนกรดเบส มีคาอยูระหวาง 
5.27 – 8.20 , ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) มีคาอยูระหวาง 0.41 – 
1.52 , ปริมาณไนโตรเจน (%) มีคาอยูระหวาง 0.007 – 0.049 , 
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm) มีคาอยูระหวาง 4.22 – 50.32 และ
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm) มีคาอยูระหวาง 3.40 – 20.85 ทั้งน้ี
เม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติดังกลาวพบวา พื้นที่ที่ทําการศึกษามี
ธาตุอาหารที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา
ในระดับที่ยังไมเพียงพอ  เกษตรกรจึงควรหาปุยหรือธาตุอาหาร
เสริมใหแกตนยางพาราตอไป 
 

49. 
ชื่อโครงงาน    การศึกษา Carbon footprint และ 

ความสามารถในการดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดในสวนยางพารา  

  อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี 
ผูทําโครงงาน นางสาวพลอยรุง  สิบพลาง  
   และนางสาวพาสิณี  สุดลาภา  
ครูท่ีปรึกษา นางสาวศลิดดา จุติเวช*  
   และนายธวัชชัย  สุวรรณวงศ 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี   
*E-mail : salidl@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคา Carbon 
footprint ในสวนยางพาราที่มีอายุยางพารา 1-7 ป  ผล
การศึกษาพบวา กิจกรรมของในแตละชวงอายุมีไมเทากัน โดย
ในชวงอายุ 0-3 ป มีการดูดซับคารบอนไดออกไซด 4.4606 ตัน
ตอไร มีการปลอยคารบอนไดออกไซด 1.5455 ตันตอไร ชวง
อายุ 3-5 ป มีการดูดซับคารบอนไดออกไซด 8.8796 ตันตอไร มี
การปลอยคารบอนไดออกไซด 1.5543 ตันตอไร และชวงอายุ 5-
7 ป มีการดูดซับคารบอนไดออกไซด 36.182 ตันตอไร มีการ
ปลอยคารบอนไดออกไซด 1.5597 ตันตอไร  แนวโนมของการ
ดูดซับคารบอนไดออกไซดจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากตนยางพารามี
การเจริญเติบโตมากขึ้น สวนการปลอยคารบอนออกไซดมี
แนวโนมคงที่เน่ืองจากกิจกรรมที่ปลอยคารบอนไดออกไซด  มี
ปริมาณคงที่เม่ือทําการเปรียบเทียบผลตางระหวางปริมาณ
คารบอนไดออกไซดที่ดูดซับและปริมาณคารบอนไดออกไซดที่
ปลอยออกมา พบวามีคาเปนบวกและมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน
เร่ือย ๆ 
 

50. 

ชื่อโครงงาน    สารยับยั้งการแข็งตัวของนํ้ายางพาราดวย 

   สมุนไพร 
ผูทําโครงงาน นางสาวกมลพรรณ แจมแจง,  
   นางสาวศวิตา วิสุทธิแพทย  
   และนางสาวสุชีราภรณ พลเสน 
ครูท่ีปรึกษา นายณัฐพล กลิ่นพฒุ*  
   และนายมนัส สิทธิโชคธรรม 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  
  จ.เพชรบุรี   

*E-mail : nattapornkung@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

   นํ้ายางเสียสภาพเกิดจากจุลินทรียที่อยูในนํ้ายางกิน
สารอาหารที่อยูในนํ้ายาง ทําใหนํ้ายางบูดเนา อนุภาคของน้ํา
ยางจึงจับตัวกันเปนกอน การรักษาสภาพน้ํายางใช NH3 
, CH2O เปนตน  สมุนไพรไทยในทองถ่ินถูกนํามาใชตัวยับยั้ง
จุลินทรีย ผลการศึกษาพบวา มีจุลินทรียแยกออกมาได 3 กลุม 
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คือ Corynebacterium, Neisseria และ Bacillus กลุม 
Corynebacterium มีชนิดที่กอใหเกิดกรดแลกติก  การใชสาร
สกัดจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ไดแกสะเดา ขิง กระเทียม ตะไคร 
และใบชะพลู พบวา สารสกัดจากใบชะพลูและตะไครสามารถ
ยับยั้งเชื้อ กลุม Corynebacterium ไดที่ clear zone ขนาด 3.5 
และ 3 เซนติเมตรตามลําดับ และความเขมขนต่ําสุดของสาร
สกัดใบชะพลู คือ 1:16 และรองลงมาคือสารสกัดจากตะไคร โดย
ใชความเขมขนต่ําสุด คือ 1:2 
 
51. 
ชื่อโครงงาน    ประสิทธิภาพของเอนไซมจากผลไม 

สําหรับยับยั้งโปรตนีในนํ้ายางพาราที่ 
กอใหเกิดอาการแพ 

ผูทําโครงงาน นายจิรากร เรืองโรจน   
 ครูท่ีปรึกษา นายณัฐพล กลิ่นพฒุ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  
จ.เพชรบุรี   

  E-mail : nattapornkung@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โปรตีนตกคางอยูในผลิตภัณฑยางพารา มีรายงานวา
สามารถกอใหเกิดการแพได  สับปะรดและมะละกอ เปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ สรรพคุณทางเคมีของสับปะรดคือ มีเอนไซม
โบรมีลีน (Bromelien) ซ่ึงมีฤทธิ์ชวยระบบยอยอาหารและมี
คุณสมบัติในการยอยโปรตีน และในมะละกอ มีเอนไซมที่ชวย
ยอยโปรตีนที่ชื่อวา ปาเปน (Papain)   สารสกัดจากสับปะรด
และมะละกอสามารถยับยังโปรตีนได ที่ความเขมขน 2.5 
ml/0.5ml เปนความเขมขนต่ําสุดที่ทั้งเอนไซมจากสับปะรดและ
มะละกอทํางานไดโดยทีเอนไซมจากสับปะรดสามารถยับยั้ง
โปรตีนในนํ้ายางพาราไดดีกวาเอนไซมจากมะละกอ ในทุกๆ
ความเขมขน และที่ความเขมขน 2.5 ml/0.5ml  ของเอนไซม
จากมะละกอสามารถลดโปรตีนไดจาก 19.8 มิลลิกรัม เหลือ
เพียง 4.1 มิลลิกรัม และที่ความเขมขนที่ 2.5 ml/0.5ml  ของ
เอนไซมจากสับปะรด สามารถลดโปรตีนไดจาก 19.8 มิลลิกรัม
เหลือเพียง 3.5 มิลลิกรัม 
 
 
 

ภาคใต 
 

52. 
ชื่อโครงงาน    การรักษาโรคเปลอืกเนาในยางพาราดวย 
   สมุนไพรและ ZnO 

ผูทําโครงงาน นายชนะศักดิ์ บุญชูดํา, นายอดิศร ครรชิต  
   และนางสาวศศิวรรณ กังวาน 
ครูท่ีปรึกษา นางนริศา บุระชัด*  

และนางสุภาภรณ  ศรีสวัสดิ์ 

โรงเรียนบานตาขุนวิทยา จ.สุราษฎรธานี   
*E-mail : lemonku.th@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ แตในปจจุบัน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราไดประสบปญหาโรคเปลือกเนา  พืช
สมุนไพร  ไดแก  ใบมะละกอ  ไพล  และ  เปลือกมังคุด  มี
ประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อรา Ceratocystisfimbriata Ellis 
&Halst.  โครงงานนี้ใชสารสกัดจากสมุนไพร และ ZnO ในการ
รักษาโรคเปลือกเนา ไดทดลองใช สมุนไพรผสม ZnO ผสมกับ 
ปูน แดงในอัตราสวน 1:2 ผสมเอทานอล 500 mL  พบวา หนา
ยางมีรอยดําลดลงอยางเห็นไดชัด และ ความชื้นบนหนายางก็
ลดลง แตกตางกับ สารเคมีไธอาเบนดาโซล ที่ใช อัตรา 20 กรัม 
(ประมาณ 2 ชอนแกง) ตอนํ้า 1 ลิตร ผสมสารแผกระจายและจับ
ติด 2 ซีซี. (ประมาณ 1/2 ชอนชา) ซ่ึงมีผลเสียตอผูใชแลว
ส่ิงแวดลอม 
 
53. 
ชื่อโครงงาน    แผนเยื่อคอมโพซิสชนิดยางพารา  
   แบคทีเรียลเซลลูโลส  

ผูทําโครงงาน นายวชิระ มีวงศ, นายภานุกร วงศไสยะ  
   และนายพรวสุ พงศธีระวรรณ   
ครูท่ีปรึกษา นางสุวารี พงศธีระวรรณ*  
   และนายเฉลิมพร พงศธีระวรรณ  

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จ.สุราษฎรธานี     
   *E-mail : K.taw@hotmail.com  

 

บทคัดยอ 
 

  การพัฒนาแผนเยื่ อชนิดยางพาราแบคที เ รียล
เซลลูโลสจัดทําข้ึนเพื่อทําเปนผลิตภัณฑตาง ๆ นํ้ามะพราวแก
เปนวัสดุเหลือทิ้งนํามาเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อใหไดเสนใย
เซลลูโลสที่มีขนาดเล็ก นําเซลลูโลสจากแบคทีเรียมาปนละเอียด
เพื่อเพิ่มชองวางระหวางเสนใย ใชเทนนินจากเคี่ยมเปนสาร
เชื่อมขวางในการยึดเกาะของเสนใยเซลลูโลสใหแนนข้ึน และทํา
การผสมกับนํ้ายางพาราขน  60 % เพื่อเปนวัสดุประสานเพิ่ม
ความเหนียวทนตอการฉีกขาดและเพิ่มความยืดหยุนของ
ผิวสัมผัส   แผนเยื่อคอมโพสิตที่ไดมีคาความเคนดึง 2.37 MPa 
มากกวาผาพลาสติก 0.32 MPa ใชเวลาอบแหง 24 ชั่วโมง ที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ราคาตนทุน 70 บาท/กิโลกรัม ขอดี
ของแผนเยื่อคอมโพสิต คือ ทําความสะอาดไดงาย ราและ
แบคที เ รียไม เจ ริญ  ไมฉีกขาดสามารถนํามาตัดเย็บเปน
เครื่องนุงหม และกระเปา 
 



- 16 - 
 

54. 
ชื่อโครงงาน    การพัฒนาเครื่องจัดวางเมล็ดยางพารา 
   สําหรับเพาะกลายาง 
ผูทําโครงงาน นายธนากร หนูเยาว  
   และนายศิวกร ดําดวง  
ครูท่ีปรึกษา นายเฉลิมพร พงศธีระวรรณ*  
   และนางสุวารี พงศธีระวรรณ  

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จ.สุราษฎรธานี    
  *E-mail : Lerm1956@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
 

  เค ร่ืองหว านเมล็ดยางพาราทํา ข้ึนเพื่ อลดการ
ส้ินเปลืองเมล็ดยางพารา ในการเพาะกลายาง  เน่ืองจากวางตัว
ไมสมํ่าเสมอกันและการเจริญเติบโตไดไมเต็มที่ เครื่องหวาน
เมล็ดยางพารา อาศัยหลักการตกดวยแรงโนมถวง และพลังงาน
จากการหมุนของลอ ผลการทดสอบพบวา เคร่ืองสามารถหวาน
ไดเร็วกวาคน 3.1 เทา ความหนาแนนนอยจากการหวานนอย
กวาใชคน 2.3 เทา ลดปริมาณเมล็ดยางพารา 13%  ติดตาได
สะดวกและรวดเร็วข้ึนจากใชเวลา 2 ปเหลือ 1 ป  มีจํานวนตน
กลาที่สามารถติดตาไดสูงถึง 97% ความสูงของกลาพาราอายุ 5 
เดือนเทากับ 52.4 เซนติเมตร และเสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ย 
0.8 เซนติเมตร  การทํางานในเวลา 2 ป จะไดตนกลายาง
เพิ่มข้ึนจากเดิม 3.6 % หรือเพิ่มข้ึน 3,200 ตนตอไร และมี
รายไดเพิ่มข้ึนไรละ 43,235 บาท  เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมากเฉลี่ย 88.8% 
 

55. 
ชื่อโครงงาน    ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida albicans ดวย 
   สารสกัดจากพืชสมุนไพรและนํ้ายางพารา 
ผูทําโครงงาน นางสาวอรอนงค คงจรรักษ  

และนางสาวบุรัสกร  ขิมมากทอง 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวจิรฐา ทองแกว*  

และนายบัชชิรีน หัดจํานงค 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย    

  นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช    
  *E-mail : Thaw_orn@windowslive.com 

 

บทคัดยอ 
 

  Candida albicans เปนเชื้อยีสต สามารถกอโรคได
ทั้ง  ในคนและสัตวหลายชนิด เชื้อมักจะอยูที่บริเวณผิวหนัง เยื่อ
บุเมือกโดยเฉพาะทางเดินอาหาร และทางเดินอวัยวะสืบพันธุ 
การรักษาโรคติดเชื้อ C. albicans ใชยาตานเชื้อรา โครงงานนี้ได
ทําสารจากพลูดวยเอทานอล และเลคตินจากนํ้ายางพารา 
สําหรับยับยั้งเชื้อ Candida albicans  ผลการทดลองพบวา สาร
สกัดพลูที่สกัดดวยเอทานอล 95% และ 50% มีประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเชื้อCandida albican เชนเดียวกับยา ketoconazole 2% 
fluconazole 1%และ nystatin 0.125% 

56. 
ชื่อโครงงาน    การพัฒนาผลิตภัณฑคอมพอสิตโฟมที่มี 

   นํ้ายางพาราเปนสวนประกอบ 
ผูทําโครงงาน นายอภิสิทธิ์ ศิริญาติ,  
   นางสาวณัฐชยา ฤทธิ์เลื่อน  

และ นายฤทธิชัย บุญประกอบ 
ครูท่ีปรึกษา นางสาวจิรฐา ทองแกว*  
   และนางสาวชญาณิศา ปลอดวงศ 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช   
*E-mail : Thaw_orn@windowslive.com 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการขึ้นรูปโฟมจากแปงมัน
สําปะหลัง ที่มีการเติมสารตัวเติมไคติน อนุพันธไคติน และน้ํา
ยางพารา  สภาวะที่เหมาะสมในการอัดข้ึนรูป คือ ที่อุณหภูมิ 
180 องศาเซลเซียส  ความดัน 80–110 kgf/cm2 เปนเวลา 2 
นาที ผลการศึกษาอัตราสวน พบวา โฟมที่ไดมีลักษณะเปนเซลล
เปดคอนขางสม่ําเสมอ และมีสมบัติเชิงกลที่ สูง เม่ือเติมจํ้า
ยางพาราลงไปผสมรอยละ 5 – 30 โดยนํ้าหนักแปง พบวาทําให
ความแข็งแรงลดลง แตก็ทําใหโฟมทนน้ําไดดีข้ึน และเม่ือมีการ
เติมเบนโซอลิเปอรออกไซดรอยละ 1 – 5 ของนํ้าหนักยาง คงรูป
ไดมากขึ้น  และไมมีผลตอความแข็งเรงของโฟมแปง  การ
เติมเบตา – ไคตินที่ทําเปนสารละลาย ทําใหโฟมมีความแข็งแรง
มากข้ึนและมีผิวหนาที่เรียบข้ึน  โฟมแปงทุกชนิดในการศึกษานี้ 
พบวาทนน้ําไดดีข้ึน การเพิ่มปริมาณสารตัวเติมจะมีผลใหโฟม
ยอยสลายดวยเอนไซมไดชาลง และสารเติมแตละชนิดไมมีผล
ตอสมบัติทางความรอนของโฟมแปงเลย 
 

57. 
ชื่อโครงงาน    ชนิดของพันธุและลักษณะเปลือกตน 

   ยางพาราตอการยดึเกาะของกาฝาก 

ผูทําโครงงาน นายศราวุธ ปาติง,  
นายประเสริฐ ดาฮาเก็ง  

  และนายปริญญา แกวกุล  
ครูท่ีปรึกษา นางศุลยา สามัญ*  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
จ.สตูล   
*E-mail : Krusoonlaya@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาชนิดของพันธุและลักษณะ
เปลือกตนยางพาราตอการยึด เกาะของกาฝาก   โดยมี
วัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาชนิดของพันธุ ยางพาราตอการ
เจริญเติบโตของกาฝาก   และศึกษาความหนาของเปลือก
ยางพาราโดยเปรียบเทียบระหวางยางพันธุ RRIM 600 และ
พันธุ PB 235 ผลการศึกษาพบวามีการปลูกยางพันธุ RRIM 
600 มากกวายางพันธุ PB 235 พบกาฝากบนตน ยางพันธุ PB 
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235 มากกวา และยางพาราพันธุ PB 235 มีความหนาของ
เปลือกนอยกวา ความหนาของเปลือกมีผลตอการเกาะของ
กาฝาก 
 
58. 
ชื่อโครงงาน    วัสดุธรรมชาติตานคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ใช 
   ยางพาราเปนตัวประสาน 

ผูทําโครงงาน นายคึกฤทธิ์ อินทันแกว,  
   นางสาวขวัญธิดา ขุนเกลี้ยง  
   และนางสาวนุสมล พรมคงแกว  
ครูท่ีปรึกษา นางกุลวรา เต็มรัตน* 
    และนายพงศศักดิ์ เหลาเจริญสุข 

โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จ.ปตตานี 

*E-mail : biboon510@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

  โครงงานนี้  จัดทํา ข้ึนเพื่ อศึกษาการขึ้น รูปของ
ยางพาราและวัสดุธรรมชาติ  ที่ มีสมบัติ ในการต านคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ผลที่ไดคือ สวนผสมผงถาน : ยางพารา ใน
อัตราสวน 132.8 : 332 g ดีที่ สุด ถานไมไผและถาน
กะลามะพราวมีคาในการตานคลื่นแมเหล็กไฟฟาเทากับ 0.39 
และ 0.51 mW/cm2 ตามลําดับ มีคาของการกระแทกเทากับ 
37.66  และ 35.77 %  และคาความแข็งเทากับ 54.93 และ 
48.33 HRA ดังน้ันถานไมไผสามารถตานคลื่นแมเหล็กไฟฟาได
ดีกวา 
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เลาประสบการณวิจัย..ของคร ู
 

ครูสุริยัน  วรรณสอน   
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม  จ.เชียงราย  

 
 โครงการยุววิจัยยางพารา โดยตราของ 
สกว. ทําใหรูสึกไดวาเปนของจริง  และนาจะได
อะไรเปนชิ้นเปนอันมากพอควร  นั่นคือความรูสึก
กอนที่จะยื่นขอเสนอโครงการ  แลวนักเรียนที่จะ
รวมทําโครงการจะคัดเลือกอยางไรดี เอาเด็กเกงๆ 
กลาแสดงออก ไมตองฝกมากแบบเดิมไหม ซึ่ง
สรุปวาลองเปลี่ยนแนวบางดีกวา รับสมัครตาม
ความสนใจ  ความเกง ออนไมเกี่ยว ขอใหแคสนใจ
อยากทําเทานี้พอ ที่ เหลือปรับแตงกันได และ
สุดทายพอผานการคัดเลือกก็ไดจริงๆ กับโอกาสทั้ง
ครูและนักเรียนที่ยังใหมกับโครงการ และ สกว. 
 ลงภาคสนามโดยการเดินทางไปสูดอยตุง

เพื่อศึกษาความรู เรื่องไฟปา และสืบคนขอมูล

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแนวทาง แตพบปญหาขาด

อุปกรณซึ่งไมสามารถจัดหาและยืมได จึงปรับใช

ตามที่มีอยูจริงในโรงเรียน  เมื่อไดความรูก็เรงลงมือ

ปลูกกลวย  ดวยเวลาที่ไมสัมพันธกับอัตราการโต

ของตนกลวย ตองเปลี่ยนจากกลาเล็ก ๆ เปนตนที่

โตแลวแทน ผลปรากฏคนแบกตนกลวยลง-ขึ้นดอย

ที่ชันและสูงจะตายเอาใหได และผลสุดทายคนรอด

แตกลวยตายยกแปลงทดลอง ตองกลับไปหาขอมูล

และวิธีการอีกรอบ ลงมือแบกและปลูกใหมอีก จน

ตนกลวยยืนตนอยูได และในชวงเวลาของการ

ทดลองไฟปาปรากฏวาสภาพอากาศไมอํานวยใน

การทดสอบ เพราะฝนตกกลางฤดูหนาว สงผลให

ความชื้นสูง ซึ่งตองรอเวลาจนสุดทายไดทดลองจริง

วัดผลเก็บขอมูล และรายงานผล  

 ตลอดระยะเวลาในการทําโครงการสิ่งที่ได
ทั้งครูและนักเรียนอยางแรกที่เห็นไดชัดคือ สุขภาพ 
ที่แข็งแรงมากขึ้นเพราะตองขึ้นลงดอยบอยๆ ตอมา
คือความรูเกี่ยวกับไฟปา การปลูกกลวย รวมทั้งการ
วัด สํารวจขอมูล และที่สําคัญคือประสบการณใน
การแกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ  ทําให เห็น
แนวทางในการทําโครงการฯ ในครั้งตอไป หรือการ
นําไปใชในการกระบวนการเรียนรูแกนักเรียน และ
ในกิจกรรมของโครงการอื่นๆที่เขารวมตอไปได 
ทางโรงเรียนตองขอขอบคุณบุคลากรของโครงการ
ยุววิจัยยางพารา สกว.ทุกทานสําหรับโอกาสในการ
เรียนรูครั้งนี้  
 

ครูคํารณ  ลือชา   
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม  จ.เชียงราย  

 
 การเขารวมโครงการยุววิจัยยางพารา ของ 
สกว. ในครั้งแรกที่ครูในโรงเรียนชวนใหเขารวม
โครงการ ไดเคยผานสายตากับ หนวยงาน สกว. ที่
มีบทบาทดานการสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคม ซึ่งมีความหลากหลายดาน ยางพาราคือหนึ่ง
ในนั้น เมื่อรูวาเปนหนวยงาน สกว. ก็มีความสนใจ 
ประกอบกับเรื่องที่ทําเหี่ยวของกับยางพารา ยิ่งมี
ความสนใจมากขึ้น เพราะมีญาติที่ทําสวนยางใน
เขตอําเภอเวียงแกน และสวนตัวแลวมีแผนการใน
การจะลงสวนยางพาราในพื้นที่ของตนเอง  จึงคิด
วาความรูที่ไดนาจะนําไปใชประโยชนไดจริง และยิ่ง
เมื่อผานกระบวนการอบรมของโครงการแลว ทําให
ไดเรียนรูและเกิดแนวความคิดที่จะนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูสังคมศึกษาที่รับผิดชอบตอไป  

เมื่อลงมือทําวิจัยผลปรากฏวาพบปญหา
ตาง ๆ มากมาย ทั้งขั้นการเตรียมขอมูล ซึ่งตอง
เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ศูนยปองกันไฟดอยตุง 
และจัดหาตนกลวยในหมูบานเพื่อนํามาปลูกเพื่อทํา
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การทดลองตามเคาโครงวิจัยที่กําหนดไว  และยัง
พบปญหาตนกลวยตาย อุปกรณในการวัดไมมี เกิด
ฝนตกในชวงทําการทดลอง อุปสรรคตางๆ ที่เผชิญ 
ทําใหมองเห็นบทบาทของครูที่ปรึกษาที่จะตอง
แนะนํา และสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนกาวขาม
ปญหาไปพรอมๆกันกับครู และการไดลงมือแกไข
ในสถานการณจริงยังสงผลใหเกิดประสบการณใน
การแกไขปญหา รวมทั้งเกิดองคความรูที่เกิดจาก 
การปฏิบัติจริงในภาคสนาม ซึ่งกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของโครงการสามารถ
นําไปใชในหนวยการเรียนรูสิ่งแวดลอมที่รับผิดชอบ
สอนตอไป  และสุดทายตองขอขอบคุณบุคลากร 
และเจาหนาที่ของโครงการยุววิจัยยางพารา สกว.
ทุกทาน ที่ใหโอกาสกับโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กไดมีโอกาสสัมผัสโครงการ
ยุววิจัยยางพารา และในปการศึกษาตอไปคาดวาจะ
ไดมีโอกาสรวมทํางานดวยกันตอไป  

 
 

ครูนาฏอนงค  จันทรฉาย 
ครูเกียรติศักดิ์  อินราษฎร 

โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จ.เชียงราย 
 
 หนึ่งปที่ผานมาไดมีโอกาสรวมโครงการยุว
วิจัยยางพาราในฐานะครูที่ปรึกษา ถือเปนอีกหนึ่ง
ประสบการณที่ดีของชีวิตการเปนครู ไดเรียนรู
หลากหลายเรื่ องราวไปพรอมๆ  กับนักเรียน 
ยอมรับวาเหนื่อยมาก เพราะแคลําพังงานสอนและ
งานพิเศษที่โรงเรียนก็มากมาย แตไมเคยคิดวาเปน
ภาระ เลยทําอยางมีความสุข  

บทบาทของการเปนครูที่ปรึกษาโครงงาน
เราเคยทํามาเปนสิบๆ โครงงาน  ดีบางไมดีบางแต
ทุกครั้งที่วัดวาดีหรือไมดี ลวนแตเกิดจากตัวเองซึ่ง
เปนครูเปนผูประเมินเปนสวนใหญ แตสําหรับ
โครงงานยุววิจัยยางพาราทําใหเกิดการเปดโลกทัศน
จากกิจกรรมจิตปญญา ทําใหเรียนรูที่จะเขาใจผูอื่น
โดยเฉพาะนักเรียน ทําใหครูไดหัดฟงและเขาใจใน
สิ่งที่นักเรียนคิดและอยากทํามากขึ้น หลายครั้งก็ได

อมยิ้มกับเรื่องราววิธีการแกไขปญหาของนักเรียน
เมื่อไปลงภาคสนาม เนื่องจากโครงการของพวกเรา
ตองมีการเก็บขอมูลในภาคสนาม นักเรียนตองไป
เอง ครั้งแรกที่ใหเขาไปหาสถานที่ทดลอง ก็กลัวๆ 
และลุนวานักเรียนจะไดที่ที่เราอยากใหเขาไปทํา
ไหม อยากจะแนะนําใหแตไมอยากบอกตรงๆ ก็
ตองแนะกันหลายรอบ ไดสถานที่มาครูก็ตองไป
แอบดูกอนที่นักเรียนจะลงพื้นที่ทําอีก  วามัน
อันตรายไหม เพราะเปนนักเรียนผูหญิง วันไหนเขา
ไปลงภาคสนามก็ตองโทรเช็คเปนระยะๆ เห็น
นักเรียนไดขอมูลก็สบายใจ แตสิ่งที่ไดทําไปเหลานี้
มันไดสงผลทําใหความสัมพันธระหวางครูกับลูก
ศิษยดีขึ้นมากๆ ไดรับน้ําใจจากลูกศิษยที่คอย
ช วย เหลื อ งานโดยไม เ อ ยบอกขอ  ได ความ
ภาคภู มิ ใ จที่ เ ห็ น เข าสามารถแสดงออกซึ่ ง
ความสามารถที่อยูในตัวของเขาเอง 
 การเปนครูที่ปรึกษาโครงงานนี้ตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลป เพราะตองมีการสอนใหนักเรียน
เรียนรูและเขาใจในแกนสาระเรื่องที่เขากําลังทําอยู 
แตตองไมใชการสอนตรงๆ ตองใหเขาไดลงมือ
ปฏิบัติและใหเขามาบอกเองวาเขาเรียนรูสิ่งใด นี่
เปนโจทยที่ ต้ั ง ใจทํา เสมอมา  โชคดีที่มี เพื่ อน
รับผิดชอบเปนครูที่ปรึกษา 2 คน เลยตองผลัดกัน
เปนนางฟากับซาตาน คนไหนดุอีกคนก็ตองปลอบ 
เพื่อใหไดเนื้องานไดกระตุนนักเรียนบาง ถึงวันนี้ได
เ ห็ น ค ว าม สํ า เ ร็ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น  เ ห็ น ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนก็ดี
ใจและภาคภูมิใจ ตองขอขอบพระคุณโครงการยุว
วิจัยยางพารามาไว ณ ที่นี้ ที่ทําใหคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะหไดมีโอกาส
ซึมซับประสบการณดี ๆ นอกหองเรียนสําหรับ
ฝกฝนทักษะดานงานวิจัย 
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ครูสุกัญญา โชติวรรณพร 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 
   ปนี้เปนอีกปที่ไดรับโอกาสจาก รศ.ไพโรจน 
คีรีรัตน ใหเขารวมทํายุววิจัยยางพาราตอนไดรับ
ขอเสนอแนะใหปรับโครงงานก็รูสึกวายังหาขอมูล
ไดไมครบทุกดานนักเรียนไดคนควาเพิ่มเติมจน
สามารถผานเขามาได รูสึกดีใจคะในตอนแรกแต
เริ่มคิดหนักแลวสิไมรูจักกลอยเลยวารูปรางหนาตา
จะเปนอยางไง (โรงเรียนเปนโรงเรียนประจํากิน
อาหารแบบไมตองคิดเพราะโรงเรียนเตรียมใหคิด
ใหแลว) เพราะเคยแตเห็นแปรรูปในถาดที่ขายใน
ตลาดกินกับมะพราวอรอยดี  จึงไดไปสอบถามาก
ผูรูไดรับความอนุเคราะหใหขอมูลวาในจังหวัด
เชียงรายแถวภูเขานี่จะมีเยอะมาก  และไดรับความ
เมตตาจากผูปกครองไดหามาให  และพอไป
สอบถามจากชาวบานจึงไดรูวากลอยในแตละ
ฤดูกาลมีพิษไมเหมือนกันถาเปนหัวกลอยในฤดูฝน
จะมีพิษมากกวา ยิ่งไปเห็นขั้นตอนการทํากลอยที่
เอากินไดตองเอากลอยที่ฝานแลวไปลางหลาย ๆ 
น้ําแชในน้ําไหลผานเพื่อใหลางพิษออก 2 - 3 วัน  
จากขอสังเกตนี้จึงไดเห็นประโยชนที่จะนําพิษที่ลาง
จากหัวกลอยนํามากําจัดปลวกเพราะปลวกเยอะ
มาก เนื่องจากในภาคเหนือมีอากาศชื้นมากถึงแม
ในชวงฤดูหนาวจะเย็นแคไหนก็ตามเจาปลวกก็
สามารถอยูไดทําลายทุกอยางมันกินแมกระทั่งตนที่
โตแลวได และจากการนําน้ําที่ลางหัวกลอยมาราด
สังเกตเห็นปลวกตัวเล็กๆ ดิ้นแลวก็ตาย ไดผลเปน
ที่นาพอใจ นักเรียนไดปรึกษาหาวิธีสกัดแบบงาย ๆ 
ออกมา ตอนแรกก็เอาน้ําเปลาสกัดโดยปนหัวกลอย
แลวแชน้ําเปลาทิ้งไวกอนนําไปราดปลวกก็ไดผลดี 
แต วามันเสียงายมีกลิ่นเหมือนบูด จึงไดศึกษา
วิธีการสกัดโดยใชสารเฮกเซนซึ่งเหมาะกับกลอย
เนื่องจากเปนพวกอัลคาลอลย ปรากฏวาไดผลดี
ราดลงไปปุบปลวกเล็กๆ ตาย ทําใหไดเห็นแนวทาง
ในการตอยอด การกําหนดตัวแปรเพิ่มเติม นึกถึง
ตอนเขารับประสบการณการคิดที่ รศ.ดร.สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ ใหความรู ยกตัวอยางการปลูก

กลวยเพื่อปองกันไฟปา ไมใชคิดแคปลูกกลวยแลว
ศึกษา แตสอนใหคิดกรอบอื่นที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
เชนตนกลวยมีความชื้นถาปลูกมากก็มีรมเงาทําให
เกิดความชื้นสูงจะสงผลตอปจจัยอื่นๆมากมาย  ยัง
นํา powerpoint ที่ไดรับความอนุเคราะหจากคุณโอ
ใหโหลดมา เอามาสอนใหกับนักเรียน พยายาม
ถายทอดความคิดที่จะทําใหเกิดความรูใหมหรือขอ
คนพบใหมๆ(พยายามมาก) เวลานักเรียนทําวิจัยก็
จะพยายามพูดถึงตัวอยางโครงงานนี้วาจะแตก
แนวคิดไปไดอยางไรบาง  ทําใหไดแนวคิด วิธีการ
เก็บขอมูล เพิ่มเติมจนงานสําเร็จลงได ขอบคุณทาง
โครงการที่สนับสนุนใหทุนทําใหเราไดมีโอกาสฝก
กระบวนการทางวิทยาศาสตรการวิจัย ทําใหเห็น
การพัฒนาการของนักเรียน  คิดไดกวางขึ้นคะ 
 
 

ครูประชา  วงคศรีดา 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 
โครงการยุววิจัยยางพารา โดยสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนโครงการที่
สนับสนุนใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ดวย
การทํ าวิ จั ย เรื่ อ งที่ เ กี่ ยวกับยางพารา  มีการ
ดํา เนินงานโครงการยาวนานที่ สุดในบรรดา
โครงการยุววิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และที่
สําคัญคือการใหการสนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับ
ยางพาราในทุกมิติที่ เกี่ยวของกับยางพารา ทํา
ใหผลงานการวิจัยของนักเรียนมีความหลากหลาย
ตามความสนใจของนักเรียน  
 ยางพารา  เปนพื ช เศรษฐกิ จ ใหม ใน
ภาคเหนือ มีการขยายพื้นที่การปลูกกันมาก ทั้งนี้
ดวยการประชาสัมพันธสงเสริมของภาครัฐ และเปน
พืชเศรษฐกิจที่เปน “ความหวัง” ที่จะสรางรายได
ใหกับเกษตรกร แตองคความรูของเกษตรกรสวน
ยางพาราในภาคเหนือถือเปนเรื่องใหมที่ “ทาทาย” 
เปนอยางยิ่ง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราจึงมี
ความสําคัญและเปนแนวทางที่สรางนวัตกรรม 
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ความรู เทคโนโลยีเกี่ยวกับยางพารา และขยายองค
ความรูสูทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  

บริบทของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย เปนโรงเรียนประจํา รับนักเรียนในเขต
บริการ  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  และเปน
โรงเรียนวิทยาศาสตร ภูมิภาคของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ที่ เนนความเปน  “วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี” ดวยกระบวนเรียนรู 
การสืบคนขอมูล การวิเคราะห สังเคราะห และสรุป
ขอมูลดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทั้งบริบทของ
โครงการยุววิจัยยางพารา สกว. และบริบทของ
โรงเรียนเปนสิ่งที่ “ทาทาย” ความสามารถทั้งของ
ครูที่จะจุดประกายความคิดใหกับนักเรียนที่สนใจใน
การเรียนรูกระบวนการวิจัย โดยมีโจทย “ยางพารา” 
เปนเครื่องมือในการวิจัย ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 

“แรงบันดาลใจ” และแรงกระตุนของครู มี
ผลสําคัญอยางยิ่งในการ “กระตุน” ใหนักเรียนเกิด
ความสนใจในการศึกษาวิจัย และใหนักเรียนต้ัง
โจทยวิจัยที่เกี่ยวกับยางพารา มานําเสนอเพื่อให
แนวคิด ใหคําแนะนํา เพื่อใหนักเรียนเกิดความ 
“ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น แลวนํากลับหาขอมูลเพิ่มเติม
และจัดทําเปนขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อสงให
โครงการยุววิจัยยางพาราพิจารณาคัดเลือก  

ผลปรากฏวานักเรียนไดรับการคัดเลือก
จํานวน 2 โครงการ คือ เรื่องผลกระทบของการ
ปลูกยางพาราตอพืชเศรษฐกิจทองถิ่น กรณีศึกษา
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  และโปรแกรม
ประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพื่อการ
ระบุโรคของยางพารา  

โครงการยุววิจัยยางพารา เริ่มตนดวยการ
นํา “ครู” ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการสรางการเรียนรู
จากนักเรียนมาทํากิจกรรมที่สรางสรรค ทําใหเกิด
กระบวนการคิด  “ศาสตรและศิลป  ในการทํา
โครงงานฐานวิจัย สําหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21” 
เปนการพัฒนาแนวคิดครู ที่มี “คุณคา” และ “ไดผล” 
ในการสรางแรงบันดาลใจใหกับครู เพื่อนําไป
ถายทอดใหนักเรียนในโครงการยุววิจัยพารา 

เมื่อเริ่มตนทําโครงงาน ตามหัวขอที่ผาน
การอนุมัติทุน “เวลา” เปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะครู
ตองสอน และนักเรียนก็ตองเรียน ดังนั้นเวลาในการ
ทํางานวิจัยของเราคือ “นอกเวลาเรียน” และ “เวลา
ว า ง ”  เป นส วน ใหญ  ตลอดจนการขอความ
อนุเคราะหจากครูทานอื่นๆ ในการชวยเหลือให
คําปรึกษา หากเกิดปญหาและตองการความ
ชวยเหลือ และครูที่ปรึกษามีบทบาทสําคัญในการ
ใหความชวยเหลือนักเรียนใหนักเรียนสามารถ
ทํางานไดตามขั้นตอน “การทํางานทุกอยางยอมมี
อุปสรรค” คือสิ่งที่ครูและนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน
จากการทํางาน 

การติดตามโครงการในเขตภาคเหนือ 
จํานวน 17 โครงการ จัดที่โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย นักเรียนไดนําเสนอความกาว 
หนาของโครงการวิจั ยต างๆ  รวมทั้ งการฟ ง
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญเพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขงานใหสมบูรณ ซึ่งเปนสิ่งที่ดีมากในการ
ตรวจสอบการทํางานของนักเรียน และครูที่ปรึกษา 
นักเรียนไดเห็นความสามารถในการทํางานวิจัยของ
นักเรียนในโครงการ และทําใหเกิดความมุงมั่น 
ต้ังใจในการทํางานวิจัยใหประสบความสําเร็จ ถึงแม
เราจะมีอุปสรรคหลายอยางในการทํางาน “สุดทาย” 
ผลงานยุววิจัยทั้ง 2 เรื่อง สําเร็จลงไดตามศักยภาพ
ของนักเรียนและครูที่ปรึกษา และทําใหนักเรียนได
เรียนรูกระบวนการวิจัย การวางแผน กระบวนการ
ทํางาน กระบวนการแกปญหา และการเรียนรูแบบ
บูรณาการ ซึ่งเปนประสบการณแบบสหวิทยาการที่
มีคุณคาอยางยิ่งในการเรียนรูที่ไมอาจหาไดจาก
ตําราเลมใด ๆ ที่เราเคยเรียนรูมา  

สุดทายนี้ขอขอบคุณ โครงการยุววิจัย
ยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ภายใตสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ที่ไดเห็นคุณคาของการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน และศักยภาพครูจากการเรียนรู
ดวยการบวนการวิจัย โดยใชบริบทของ “ยางพารา” 
เปนโจทยในการสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู 
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จนเปนที่ประจักษในความสําเร็จของโครงการมา
อยางตอเนื่อง  

 
ครูเกศนิี  อินถา  

โรงเรียนแมจันวิทยาคม จ.เชียงราย 

 
ดิฉันนางสาวครูเกศินี  อินถา โรงเรียนแม

จันวิทยาคม ไดมีโอกาสไดเขารวมโครงการยุววิจัย
ครั้งแรกในป 2553 นับเปนกาวแรกของการบรรจุ
รับราชการครูในการเริ่มทําโครงงานกับนักเรียน 
โดยในการทําโครงงานในครั้งนั้นทั้งเหนื่อย ทั้งสนุก 
ในตอนนั้นนักเรียนที่เขารวมโครงการกําลังเรียนอยู
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในปถัดมาเนื่องดวยงานที่
ตองรับผิดชอบมากขึ้น จึงทําใหไมไดสงโครงการใน
ป 2554 โดยเปนปเดียวกับที่นักเรียนกลุมนี้ไดเลื่อน
อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยตัวเองไดมี
โอกาสสอนนักเรียนกลุมนี้ จึงสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนกลุมนี้ ซึ่งพบวานักเรียนในกลุมนี้
ไดมีการบันทึกความรูอยางเปนระบบ  มีการ
วางแผนหาขอมูลในการตัดสินใจในการเรียนตอ
อยางเปนเหตุเปนผล ทําใหนักเรียนกลุมนี้ไดเขา
เรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่นักเรียนใฝฝนกัน
ทุกคน ทําใหรูสึกเหมือนเปนของขวัญชิ้นแรกของ
การเปนครูที่ไดสงลูกศิษยใหถึงฝงฝนของเขาได 
และดีใจที่นักเรียนที่เคยทําโครงงานกับเราแลว
นักเรียนสามารถเรียนรูกระบวนการแกปญหาอยาง
เปนระบบไปใชในชีวิตประจําวันได  ในปถัดมาจึง
ไดชวนนองในกลุมสาระและนักเรียนที่สนใจเขารวม
โครงการยุววิจัยอีกครั้งในป 2555 โดยการ
ดําเนินการในครั้งนี้คอนขางชา แตโชคดีที่นักเรียน
และนองๆ ในกลุมสาระชวยกันอยางเต็มที่ ซึ่งใน
การทําวิจัยในครั้งนี้ติดเรื่อง วิธีการวิเคราะหหา
ปริมาณออกซิน  ซึ่งยอมรับวาในตอนนั้นคอนขาง
เครียด แตก็สามารถผานพนมาได  ซึ่งจากการทํา
โครงการครั้งนี้ทําใหเขาใจในคํากลาวที่วา “สามัคคี 
คือพลัง” ขอบคุณยุววิจัยที่ทําใหความรูสึกดีๆ 
ความประทับใจ อีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นในชวงชีวิต
หนึ่งของการเปน……ครู 

ครูครรชิต  กอเฮง 
โรงเรียนแมจันวิทยาคม  เชียงราย 

 
 “  Anyone who has never made a 

mistake has never tried something new. ” 
 

เปนประโยคหนึ่งที่ผมไดนํามาประยุกตใช
ในการทําวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งไดมาจากนักวิทยาศาสตร      
ในดวงใจของผมและอีกหลายคนทั่วโลก  นั่นก็
คือ   “Albert Einstein”  

 
เ ริ่ มแรกจากที่ ผมได เ ข า ร วมประชุม 

“ ประชุมครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อใหครูมีศาสตร
และศิลป สําหรับการสอนโครงงานฐานวิจัย ในวันที่ 
24 - 26 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมรัชดาซิต้ี หวย
ขวาง กรุงเทพฯ” ผมมีความมุงมั่นเปนอยางยิ่งวา
ผมจะกลับมาทําโครงงานในครั้ งนี้ ใหประสบ
ผลสําเร็จไปไดดวยดี อยาไดมีปญหาและอุปสรรค
ใดๆ เลย ซึ่งมันก็ไมเปนไปตามอยางที่คิดไว ทํา
การทดลองหลายตอหลายครั้งก็เกิดความลมเหลว
จนผมและนักเรียนอดทอไมได จึงมีนักเรียนคนหนึ่ง
ไดกลาววา “ เราเปลี่ยนโครงงานใหมดีมั๊ยหรือจะ
ยกเ ลิกไมทํ าดี  ???”  ซึ่ งผมก็ชี้ ไปที่ ผนั งข า ง
หองเรียนใหนักเรียนดู.. นั้นก็คือคําวา “Anyone 
who has never made a mistake has never tried 
something new. คนที่ไมเคยทําผิดพลาดเลยคือคน
ที่ไมเคยลองทําอะไรใหม ๆ ”  พวกเราเลยลงมือสู
กันอีกครั้งในที่สุดก็ผานมาไดครึ่งหนึ่ง แลวไป
นําเสนอความกาวหนาของโครงงานที่โรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย ซึ่งไดเห็นความ 
กาวหนาของเพื่อนโรงเรียนอื่นๆ มีความกาวหนา
เกือบจะสําเร็จ บางโรงเรียนก็ทําสําเร็จแลว จึงทํา
ใหกลุมของเรากลับมาคิดวาเราตองทุมเทใหมาก
ขึ้น   หลังจากนั้นผมและนักเรียนแตละคนตางทุมเท
ในการทําโครงงานยุววิจัยยางพารามากขึ้น และใน
ที่สุดโครงงานเราก็ประสบผลสําเร็จไวไดดวยดี   
และผมก็ประทับใจเปนอยางยิ่งที่นักเรียนนําความรู
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โครงการ นักเรียนสามารถทํางานไดอยางมีระบบ มี
หลักการคิดเชิงเหตุผลมากขึ้น สามารถควบคุม
ตนเองได รวมงานกับคนอื่นอยางมีความสุข และ
เปนผูนํากลุมในหลาย ๆ กิจกรรม 

ป 2555 โรงเรียนแมตํ๋าวิทยาไดรับการ
สนับสนุนโครงงาน 1 โครงงาน เรื่อง “การพัฒนา
อุปกรณกําจัดตุนในสวนยางพารา”  ซึ่งในป 
2552 ไดทําโครงงานมาแลว เรื่อง “วิธีการปองกัน
ตุนทําลายตนยางพารา ในตําบลแมตํ๋าและ
ตําบลตาดควัน  อําเภอพญาเม็งราย  จังหวัด
เชียงราย” ในครั้งนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดตุนคือ 
การขุด แตก็ตองใชเวลามากบวกกับความชํานาญ
ของคนขุด และยังมีวิธีอื่น ๆ อีกที่ เกษตรกรใช 
นักเรียนก็ไปสอบถาม สัมภาษณเกษตรกรไดขอมูล
เกี่ยวกับการทําอุปกรณในการกําจัดตุนมา นักเรียน
ก็มาทดลองประดิษฐอุปกรณออกมาแลวไปทดลอง
ใช ปรับปรุงแกไขอุปกรณใหเหมาะสมก็สามารถจับ
ตุนได ตัวที่ยังมีชีวิตอยูก็นํามาเลี้ยงไวเพื่อศึกษา
วงจรชีวิตของตุน ในวันที่17 ธันวาคม 2555 เขา
รวมนําเสนอความกาวหนาของโครงงานก็นําตุน
จํานวน 2 ตัว ไปแสดงใหผูเขารวมการนําเสนองาน
ไดเห็นวาตุนเปนตัวอยางไร ซึ่งไดรับความสนใจ
มากเพราะบางคนพึ่ ง เห็นตัวตุนเปนครั้ งแรก 
หลังจากนั้น 2 วันตุนตัวผูตายไป จึงนําตุนตัวเมีย
ไปมาเลี้ยงไวในโองใบใหญ ผูวิจัยไมทราบวาตุนได
ผสมพันธกันแลวเวลาผานไปเมื่อประมาณวันที่ 20 
กุมภาพันธ 2556 ตุนตัวที่เลี้ยงไวไดออกลูกมาให
เราเห็น 1 ตัว ทั้งครูและนักเรียนต่ืนเตนมากที่ได
เห็นลูกตุน เราก็มาคํานวณอายุการตั้งทองของตุน
จนกระทั่งออกลูก ประมาณ 10 สัปดาห ซึ่งมีภาพ
ในรายงานฉบับสมบูรณทันส งพอดี  ทุกคนมี
ความสุขมาก โดยเฉพาะขาพเจาซึ่งไดเฝาสังเกต
ตุนตัวนี้มาโดยตลอด 

การทํ างานลงพื้ นที่ การทดลองสร าง
ประสบการณชีวิตที่ดีใหกับครูและนักเรียน ซึ่งเปน
กิจกรรมที่เราทํารวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ
กันระหวางครูกับนักเรียน อีกทั้งการสอบถามขอมูล

จากเกษตรกรทําใหนักเรียนไดรูจักการสื่อสารที่ดี
เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล ไดพัฒนากระบวนการ
เรียนรูของเขาอยางแทจริง วันนี้ เราไดพัฒนา
นักเรียนกลุมหนึ่งที่มีคุณภาพ ในอนาคตขางหนา
พวกเราจะขยายเครือข ายความรู ใหมากขึ้น 
ขอขอบพระคุณอาจารยไพโรจน  คีรีรัตน ที่ให
คําแนะนํา การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมถึงทีมงานทุก
ทานและที่ขาดไมไดคือ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ที่ใหทุนในการศึกษาวิจัยมาโดยตลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ครูสลักฤทยั แสงเขียว 
โรงเรียนแมต๋ําวิทยา จ.เชียงราย 

  
โครงการยุววิจัยยางพารา โครงการนี้ได

รูจัก และไดยินมานานแลว  ตอนแรกก็คิดวา
เรื่องยางพารา เปนเรื่องที่ไกลตัว และตัวเองไมมี
ความรูทางดานนี้  โดยไมไดคิดวานักเรียนเปนผู
ลงมือปฏิบัติ   จนกระทั่งไดมาอยูที่โรงเรียน
แมต๋ําวิทยา  และโรงเรียนก็ไดเขารวมโครงการ
ยุววิจัยยางพาราตั้งแตมี 2552 โดยครูฉวีวรรณ   
ศิริวงค เปนครูที่ปรึกษาโครงงาน และไดชวนให
เขารวมโครงการดวย  ในขณะน้ันก็ได เ ห็น
คุณประโยชนของการทําโครงงานเกี่ยวกับ
ยางพารา เพราะเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทั้ง 

แมตุน 

ลูกตุน 

     ภาพของแมตุนกับลูกตุนที่เลี้ยงไว 
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2 ตําบล สวนใหญจะมีอาชีพปลูกยางพารา รอง
จากการทํานา   ซ่ึงนาจะมีประโยชนสําหรับชาว
เกษตรกร ในป  พ.ศ.  2555  โรงเรียนแมต๋ํา
วิทยา ไดรับสนับสนุนโครงงาน 1 โครงงาน 
เ ร่ื องการพัฒนา อุปกรณกํ า จัดตุ น ในสวน
ยางพารา  ในการลงพื้นที่สํารวจบริเวณสวน
ยางพาราครั้งแรกแทบจะทอและถอย  เสนทาง
ไปสวนยางพาราทุรกันดาร ตลบอบอวล ไปดวย
ฝุนแดง  ระยะทางก็ไกล  พอถึงสวนยางเดิน
สํารวจสวนซึ่งเปนเขา 5 ลูก แทบเปนลม ......
แตก็ไดประสบการณอยางมาก ไดรูจักรังของตุน   
เสนทางหากินของตุน ซ่ึงประสบการณน้ีไมมีใน
หองเรียน ครูก็ไดเรียนรูกับเด็ก ๆ นักเรียน  
เปนการเรียนรูที่สนุกอีกรูปแบบหนึ่ง 
 ขอบคุณโครงการยุววิจัยยางพาราที่ทํา
ใหเด็กไทยเปนเด็กที่ฉลาดในดานความคิด  รูจัก 
เหตุและผล ทํางานเปน  ชวยพัฒนาเด็กไทยให
ทัดเทียมนานาประเทศ ขอบคุณโครงการที่ทําให
ครูไดพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสอนที่
เปนประโยชนตอนักเรียนมาก ๆ  

 
 

ครูกนกวรรณ  แสงศรีจันทร 
โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา 

 
 
ชวงใกลสอบปลายภาคเปนชวงเวลาที่

ชุลมุนเปนที่สุด งานหลายๆ อยาง ทําไมมันตองมา
สุมกองรวมกันในชวงระยะเวลานี้ดวยนะ  ทั้งที่เคย
วางแผนในปที่แลววาจะจัดสรรเวลาและจัดการงาน
ไมใหยุงเหยิงในชวงนี้  แตก็เปนเหมือนเดิมทุกที... 
เหตุการณแบบนี้ก็ใชวาจะเลวรายเพราะมันมีสิ่งดีๆ 
แฝงอยูนั่นก็คือภายใตสถานการณอันวุนวายเชนนี้ 
เมื่อเราไดสะสาง  จัดการ  จัดระบบ จนเปนที่
เรียบรอย มันจะเกิดภาวะเปนสุขสุดๆ ขึ้นมา  
พรอมกับเสียงตะโกนดังๆ วา “สําเร็จแลว!!” นี่

แหละ ..รสชาติของชีวิตอันวุนวาย . . .การจัดทํา
รูปเลมโครงงานยุววิจัยยางพาราฉบับสมบูรณเปน
หนึ่งในชิ้นงานชวงปลายภาคเรียน..ทั้งๆ ที่งานจะ
เสร็จสิ้นกอนหนานี้แลวแตก็ยังไหลมากองใหทํา
รูปเลมชวงนี้จนได..ทั้งครูและนักเรียนเลยไดใชพลัง
สามัคคีกันอยางเต็มที่...และเมื่องานเสร็จสิ้น...เรา
จึงมองยอนกลับไปยังชวงเวลาที่ผานมาอยางมี
ความสุข  จากนักเรียนที่ไมรูเรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับ
ยางพารา  กลายเปนนักเรียนที่ตองเขา-ออกสวน
ยางทุกวันหยุดเสาร-อาทิตย   นักเรียนไดเรียนรู
ดวยประสบการณของตัวเองมากขึ้น  รูจักการ
วางแผนและความยืดหยุนในการทํางาน  มีวินัย
และความรับผิดชอบในการทํางาน  ซึ่งสิ่งตางๆ ที่
ครูเห็นมันเกิดขึ้นในตัวนักเรียนเหลานี้มันทําใหครูมี
ความสุ ขและมีกํ าลั ง ใจ ในการทํ า ง านต อ ไป  
ถึงแมวาปนี้จะเปนปสุดทายของโครงการยุววิจัย
ยางพารา (ไดยินแววๆ)  แตสําหรับตัวเองแลวถือ
ว า มั น เ ป น จุ ด เ ริ่ ม ต นที่ จ ะ ไ ด นํ า เ อ าคว าม รู 
ประสบการณ  ที่ไดรับจากโครงการนี้มากมายมาใช
ในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเพื่อใหนักเรียน
ได เกิดการ เรี ยนรู อย างแทจริ ง   งอกงามทั้ ง
สติปญญาและอุปนิสัยที่ดีงาม    
 
 

ครูวรรณิศา  จินนะ  
โรงเรียนนานอย จ.นาน 

 
 ปนี้เปนปแรกที่ไดรับทุนจากโครงการยุว
วิจัยยางพารา นักเรียนที่รวมทําโครงงานมีความ
ต้ังใจในการทําโครงงานมากๆ ทุมเททั้งเวลาและ
ความใสใจในการทําโครงงานวิทยาศาสตรอยาง
มาก ตองออกนอกพื้นที่หลายครั้ง และแตละครั้งก็มี
ความยากลําบากที่แตกตางกัน ตองสูญเสียเวลา
หลังเลิกเรียนและวันหยุด เพื่อทําโครงงาน แต
นักเรียนก็ไมมีความยอทอ และพยายามทําออกมา
อยางดีที่สุด สิ่งที่ขาพเจาไดรับจากการเปนที่
ปรึกษาโครงงาน คือ การไดรูวาการสอนทฤษฎี
การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตรแกนักเรียน อาจทํา
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ความเขาใจระดับหนึ่ง  แตสิ่ งที่สําคัญสําหรับ
การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตรคือการปฏิบัติ
เพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะ และเกิดการเรียนรู
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสิ่งเหลานี้ได
เกิดขึ้นจากการทําโครงงานวิทยาศาสตรดวยตัวเอง 
โดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษา การศึกษาโครงงานเปน
การสรางองคความรูใหมๆ โดยที่ครูจะศึกษาไป
พรอมๆ กับนักเรียน นอกเหนือจาการเรียนรูและ
เขาใจจากผลการศึกษาที่ผานมาหรือจากตํารา
เทานั้น การศึกษาโครงงานจะเปนการฝกการคิด
วิเคราะหของนักเรียน นักเรียนสามารถแกปญหาได 
นักเรียนมีความรู มีทักษะที่เพิ่มขึ้น 
 ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุน
งานวิจัย  (สกว . )  ที่ ไดสนับสนุนทุนในการทํา
โครงงานนี้ ขอบคุณครูสุพัฒตา โนทะนะ ครูที่
ปรึกษารวม ที่รวมกันคิด ใหความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะที่ดีตลอดการทําโครงงาน ขอบใจ
นักเรียนที่ต้ังใจทําโครงงานและเสียสละเวลามากๆ 
จนโครงงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
 

นายมานพ  มาสุข 
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 

  
การวิจัยเรื่อง เรื่อง  แนวทางการจัดการ

สวนยางพาราที่ ไดรับความเสียหายจากพายุ  
กรณีศึกษา ตําบลน้ําแกน  อําเภอภูเพียง จังหวัด
นานเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อใหไดขอมูลซึ่งมี
ลักษณะพรรณนา  การเก็บขอมูลไมไดยุงยาก
ซับซอนเพียงแตตองมีเครื่องมีที่ตรงประเด็นในการ
หาขอมูล แตความยากของการวิจัยลักษณะนี้อยู
ตรงที่การนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  หาความ
เชื่อมโยงของขอมูลหลาย ๆ ดาน  โดยอาศัยการนั่ง
ลอมวงขีดเขียนเชื่อมโยงขอมูลแตละดาน  เชิญ
คณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและครูคน
อื่น ๆ ที่วาง มารวมรับฟงกับนักเรียนและเสนอแนะ
ความคิดเห็น โดยคนอื่น ๆ นั่งฟงอยางเขาใจ แลว
คอยเสนอความคิดเห็นของตนเองตอ ซึ่งก็ได

ประโยชนและความรูที่เปนแกนสารพอสมควร  เด็ก 
ๆ มีความเขาใจในกระบวนการทําโครงงานสํารวจ  
กลาคิด  กลาแสดงออก   ที่สําคัญกลาพูดในที่
สาธารณะมากกวาเดิม 
 การดําเนินงานวิจัยเรื่องนี้ขาพเจาและเด็ก 
ๆ ลําบากพอสมควรในการเดินทาง ดวยบริบทของ
โรงเรียนที่ต้ังอยูตามแนวชายขอบของประเทศหาง
จากพื้นที่เก็บขอมูล 140  กวากิโลเมตร ยังดีที่ไม
หางจากบานของขาพเจานัก เด็กทั้งสามคนจึงตอง
เตรียมเสื้อผามานอนที่บานของขาพเจาดวยในคืน
วันเสาร เพื่อจะไดเก็บขอมูลทั้งเสารและอาทิตย 
กอนเย็นวันอาทิตยจะขึ้นไปโรงเรียนซึ่ ง เปน
โรงเรียนพักนอนประจํา  แตนักเรียนรูทั้งสามคนก็
สนุกกับการไปจับปลาที่สระ และไปเก็บมะขาม
หวานตอนเย็นกับขาพเจา (แอบใชแรงงานเด็ก) 
 มีหลายอย างที่ เ ด็ ก  ๆ  ทํ าไดดี กว าที่
ขาพเจาคิด เชน การลงพื้นที่ขอขอมูลกับลุง ๆ  
นา ๆ บางคนไมมีเวลาที่จะพูดคุย ไมวางกําลัง
ทํางาน เก็บน้ํายาง เด็ก ๆ ก็จะสอบถามและจด
ขอมูลสองคน อีกคนก็มีหนาที่หิ้วถังใสน้ํายางให จน
นา ๆ ใจออนคอยทําไปดวย บางครั้งก็หยุดพูดคุย
กับเด็ก ๆ ดวย ซึ่งตอนแรกขาพเจายังคิดในใจกลัว
เด็กจะโดนตวาดกลับมาเสียดวยซ้ํา  สิ่งหนึ่งที่
ขาพเจาสอนเด็ก ๆ กอนสอบถามขอมูล คือ การยก
มือไหว ออนนอมถอมตน คําขอบคุณ การชวนคุย
เรื่องสัพเพเหระเพื่อใหบรรยากาศแรกเริ่มผอน
คลาย สิ่งเหลานี้สามหนุมทําไดดีมาก  ลุงปาบาง
บานยกกับขาวใหกิน ยกน้ํามาใหดื่ม ซึ่งถือเปน
น้ําใจอันประเสริฐและวัฒนธรรมอันดีงามที่จะ
ปลูกฝงใหเด็กหนุมจากบนดอยไดนําไปปฏิบัติ
ตอไป 
 หลายครอบครั วคิ ด ว าพวก เ ร า เป น
เจาหนาที่ของรัฐ  มาสอบถามขอมูลเพื่อที่ จะ
ชวยเหลือ ขาพเจาก็ตองออกตัวอธิบายตามตรงให
รับทราบกอนการสนทนา วาไมใชหนวยงานของรัฐ
ใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแตเด็กนักเรียนตองการขอมูลใน
การจัดทําโครงงาน  เปนการสะทอนวาเกษตรกรยัง
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การนําสารสกัดบริสุทธิ์มาทําอัตราสวนที่โรงเรียน  
แต โชครายอาหารเชื้ อที่ เตรียมไว ใชพบว ามี
แบคทีเรียขึ้นเพียบ (ทําไวกอนสองวันเพราะติด
วันหยุดแลวไมมีโอกาสไดเก็บแชในตูเย็น) ก็ตอง
เตรียมกันใหมใชเวลาอีกวัน กวาจะไดหยดลง disc 
และเก็บบันทึกผลการทดลอง 

จากการทําโครงงานเรื่องทําใหตัวเราและ
เด็กๆ มีประสบการณในการหาขอมูลและแนวทาง
วิธีการแกปญหา  รวมทั้งเด็กๆ ต่ืนเตนกับการไดใช
อุปกรณที่ทันสมัย (ที่โรงเรียนไมมี)  ไดรับความ
อนุเคราะหจากอาจารยมหาวิทยาลัยที่คอยแนะนํา
เราดวยความเมตตาและคณะครูที่โรงเรียนคอยให
กําลังใจ  สอบถามความคืบหนาและคอยแกปญหา
ชวย เพราะครูทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวายาก  
แตเราก็พยาม  ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ สกว.ที่ไดเปด
โอกาสใหเราไดรับประสบการณที่ ไมสามารถ
ประเมินคาเปนราคาได  ทุกคนประทับใจและ
ขอขอบคุณคะหากมีโอกาสในปตอไปก็คงไดรับการ
พัฒนาและพบกันอีกคะ 

 
 

ครูเจษฎา นาจันทอง 
โรงเรียนทาคนัโท จ.กาฬสินธุ 

 
หลังจากที่แสดงความดีใจกันพอสมควร

เมื่อเคาโครงวิจัยผานการคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ
ใหไดรับทุนสนับสนุน 1 โครงการพวกเราก็เริ่มวาง
แผนการดําเนินการทดลองทันทีจากปที่ผานมาเด็ก
ที่ทําโครงงานกับผมไมใชเด็กหองเรียนดี ดังนั้นผม
จะตองย้ําเตือนเขาบอย ๆ และดูแลทุกขั้นตอน
อยางใกลชิด แตผมชอบเด็กนักเรียนเหลานี้เพราะ
เขามีเสนหตรงที่กระตือรือรน กระหายใครรู และไม
เคยบน (ใหผมไดยิน) เขาชา แตก็ทําเรื่อย ๆ ไม
หยุด เด็กกลุมนี้เขาชุมนุมยุววิจัยตอนอยู ม. 4 แลว
ไมเคยยายไปชุมนุมอื่นเลยตลอด 4 ภาคเรียน ทั้งที่
มีชุมนุมอื่น ๆ ที่นาสนใจและสนุกสนาน  

ดวยภารกิจตาง ๆ ที่มากขึ้น ทําใหผมมี
เวลาดูแลเขานอยลงซึ่งแตกตางกับปที่ผาน ๆ มา 

แตพวกเราก็มีกลุมชุมนุมยุววิจัยใน Facebook 
สําหรับการพูดคุยปรึกษาหารือกันอยูแลว และอีก
อยางผมอยากใหเขามีอิสระในการจัดการปญหา
ตาง ๆ ดวยตัวของเขาเอง ถาเขาไมปรึกษาก็จะ
ไมใหขอเสนอแนะอะไรแตในใจผมก็รูสึกหว่ัน ๆ อยู
เหมือนกันวาเสี่ยงเกินไปหรือเปลา บางครั้งผมไปดู
แปลงทดลองหลังจากที่เด็ก ๆ เขากลับบานไปแลว 
มีความเปลี่ยนแปลงเปนที่นาพอใจมาเรื่อย ๆ เชน
บริเวณแปลงทดลองเปนแปลงเกษตรของวิชางาน
เกษตรซึ่งมีโครงหลังคาเหล็ก ตอนนั้นยังไมเปด
เทอมแปลงเกษตรเลยรกมาก นักเรียนกลุมนี้ 
(ผูหญิง 3 คน) เอามีด และจอบมาจากบานเพื่อดาย
หญา ปนคลุมโครงหลังคาดวยตาขายกรองแสงสีดํา 
เมื่อสถานที่เรียบรอยเขาโทรมาบอกผมวา มีราน
ขายกลายางพาราหางออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร 
พวกหนูไปขอความรูเขา 3 – 4 ครั้งแลวจะใหพวก
หนูขนกลายางมาเลยไหมเขาแถมปุยมาใหดวย ผม
เริ่มสบายใจขึ้น จําไดวาขณะนั้นผมกลับบานอยูตาง
อําเภอ บอกกับเด็ก ๆ วา “รอครูไดไหมครูจะไปถึง
ประมาณบายสี่โมงแลวไปชวยกันขน”  สําหรับน้ํา
เสียจากโรงงานที่นํามารดกลายางพารานั้นทั้งสาม
คนขับรถมอเตอรไซดไปเอาไดซักสองสัปดาห เด็ก
มาบอกผมวา “ครูคะเอารถยนตครูไปเข็นน้ําเสียให
หนอย พวกหนูเอามอเตอรไซดไปไดมาคราวละ
นอย ๆ  ตองไปบอย ๆ เปลืองน้ํามัน” ผมก็มีหนาที่
เพิ่มจากครูที่ปรึกษา เปนคนขับรถพาเด็ก ๆ ไป
เข็นน้ําเสียต้ังแตบัดนั้น 

ความสําเร็จของผมในเวทียุววิจัยยางพารา
ไมไดอยูที่การไดรับรางวัลใด ๆ  แตความสําเร็จ
ของผมอยูที่ความสุข สุขที่ไดใชประโยชนจาก
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะในดานตางๆ ของลูก
ศิษย ใหเขาสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21ได
อยางมีความสุข 
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วิจัยกับครู
ริงเปนจัง  
ความเขม
(เล็กนอย)  
” เราไมมี
รทําหนาที่
ะไรหลาย
นรูกับครูที่
เรียนที่ทํา
หนาที่แทน  
กาวอยาง 
ขาดความ
ของคนชัก
าโครงงาน
ผลมากขึ้น  
สิ่งเปลี่ยน 
ตที่สําคัญ
ด็ก ชี้แนะ  
เรื่อง”  ให
เหมือนกัน  
รวมคิดไป
อยางไร  ก็
ะเห็นเด็ก
าโครงงาน
าสรางเด็ก

านักงาน
สใหสราง
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ครูธวัชชัย  บุญหนัก   
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค จ.ศรีสะเกษ 

 
ปฏิเสธไมไดวาอนาคตของชาติขึ้นอยูกับ

คุณภาพของเยาวชนไทย  การศึกษาเปนสวนหนึ่ง
ที่จะชวยผลักดันใหกระบวนการขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศไทยให เจริญเทาทันโลก   เราปฏิรูป
การศึกษามาหลายครั้งแลว สิ่งที่ผมเห็นไมแตกตาง
จากตอนที่ผมเปนนักเรียนเมื่อหลายสิบปมากนัก 
เปลี่ยนหนาปกหนังสือแตเนื้อหาขางในยังคลายเดิม
อยู  ความพรอมและการแขงขันของเด็กทุกวันนี้มี
มากขึ้น แตคานิยมความเปนไทยลดนอยลง ผมไม
รูสึกแปลกใจเลยวาทําไมรัฐมนตรีกระทรวง ศึกษา 
ธิการจึงเปลี่ยนบอยมาก ยุคสมัยนี้อะไรก็เปน
การเมืองไปหมด  ลืมบทบาทหนาที่ของตน สังคม
ใหการยอมรับไดในการทุจริตและเพิกเฉยตอการ
คอรัปชั่น ซึ่งผมมองวาอันตรายมาก  ถาขอมูล
เหลานี้ถูกปลูกฝงในจินตนาการจิตวิญญาณของ
เด็กไทย แตในอีกมุมเล็ก ๆ มุมหนึ่งของการศึกษา
ไทยผมไดสัมผัสโครงการยุววิจัยยางพาราไดเรียนรู
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยการซอน
กลประเด็นไวในรูปแบบของโครงงานโดยมุมมองท่ี
เห็นตางจากความคิดเดิมๆ ทําใหผมสามารถมอง
หรือคิดนอกกรอบไดโดยมีทีมงานที่เขาใจในการ
มองเห็นครั้งนี้  ผมสัมผัสไดถึงความทุมเทเสียสละ
ของคุณครูไสว  อุนแกว ที่ผมเคารพรัก และคณะครู
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรคทุกทานที่มุงพัฒนา 
โครงงานวิทยาศาสตร โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผมมีโอกาสเขา
รวมโครงการเพาะพันธุปญญา  ดีใจมากครับเพราะ
ผมเห็นวาถาไดนํากระบวนการโครงงานมาใชกับ
การจัดการเรียนการสอนใหเด็กไดฝกคิดเรียนรูเอง  
องคความรูและเทคนิคกระบวนการตางๆจะติดตัว
เขาไปตลอด ผมรูสึกประทับใจความเฉียบคมทาง
ความคิดของทานอาจารยไพโรจน คีรีรัตน และทาน
อาจารย สุธีระ ประเสริฐสรรพ ถาใครไดฟงบรรยาย
จากทานจะสังเกตไดวาทุกคําที่พูดออกมาจะซอน

ปมความรูใหไดคิดวิเคราะหตามอยูเสมอทานมอง
วิทยาศาสตรไดละเอียดลึกซึ้งสวยงามมาก 

ผมเชื่อมั่นเหลือเกินวา  มุมเล็กๆมุมนี้จะ
ขยายใหเติบโตเปนมุมกวางอยางแนนอนถาเรา
ช วยกั นออกแรงผลั กดั นอย า ง เ ต็มกํ า ลั ง ให
กระบวนการเหลานี้ขับเคลื่อนไปอยางเขมแข็ง  
โอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณ ทีมงานคณาจารย
จาก สกว.ทุกทานที่ใหโอกาสนักเรียนโรงเรียนขุน
หาญวิทยาสรรคไดมีเวทีในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง  ขอบคุณครับ 

 
 

ครูนิพนธ ประทุมวงค  
 ครูราชวัตร  อสิพงษ 

     โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา  จ.ศรีสะเกษ 

      
การเรียนรูในโครงการยุววิจัยยางพาราครั้ง

นี้ บทบาทการเปนครูที่ปรึกษาในโครงการยุววิจัย
ยางพารา ในโจทยศึกษาเรื่อง  “แนวทางการปลูก
ยางพาราในนาบนพื้นที่ราบสูง กรณีศึกษา  
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ”นั้น   

การดําเนินกิจกรรมกระบวนการศึกษาได
แทรกแนวคิดและกระบวนการศึกษาวิจัย ขั้นตอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 5 ขั้น และผสม 
ผสานรวมกันกับการทํางานตรวจสอบคุณภาพแบบ 
QCC พบวานักเรียน ยุววิจัยยางพาราของโรงเรียน 
ทั้ง 3 คน ไดเกิดทักษะดีขึ้นหลังขาโครงการ มี
ทักษะการเก็บขอมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กลุม  กับครูที่ปรึกษา เกษตรกรสวนยาง พาราที่ไป
ศึกษา  และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน นักงาน
เกษตรอําเภอขุนหาญ สํานักงานสงเคราะหการทํา
สวนยางจังหวัดศรีสะเกษ  นักเรียนสามารถใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดขึ้นตาม
บริบทและศักยภาพของนักเรียน  ซึ่งจะไดนําองค
ความรูและวิธีการศึกษาไปประยุกตใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  ซึ่งขอสรุป
กิจกรรมหลักๆ ที่ไดมีดําเนินการ ดังนี้ 

   



 

กิจกรรมก

 

กิจกรรม  ก

   

กิจกรรม ก
   

 
และการจ
ดําเนินหล
  ฉ
โครงการ
กองทุนส

ารวิจัยกิจกรรม ก
การดํ

การศึกษาการจัด

การลงพื้นที่ภา

 กิจกรรมที่ 4 
จัดเวทีเกษตร
ลังสิ้นสุดโครง
ฉะนั้น การดํา
รยุววิจัยยางพ
สนับสนุนการวิ

การวางแผนแนวท
ดาํเนินการวิจัย 

ดการสวนยางพาร
ราบสูง 

าคสนามและวิเ

 ประชาสัมพัน
รกรสวนยางพ
การ) 
าเนินการศึกษ
าราป 2555 
วิจัย (สกว.) น

ทางการทํางานแล

ราที่ปลูกในพืน้ที่น

คราะหขอมูลวิ

นธผลการศึกษ
พารา (ซึ่งจะไ

ษาในการเขารว
ของสํานักงา

นับวาเปนควา
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เกี
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ดัง
กา
ต

 
 
รว
โค
โค
จา
วิจ
กา
สํา
ซึ่
ปร
 
ขอ
อีก
อ
ตร
ทาํ
จลุ
ผิ
ต
ที่
เชี
ณ
โค
วิจ

ชคดีของโรงเ
ระสบการณ
กี่ยวกับการปลู
ปแบบการปลูก
นวทางการตั
ังกลาวใหแกผู
ารศึกษาสู โรง
อไป  

 
 

โรงเรียน

ปนี้เปน
วมในโครงการ
ครงการนี้มาน
ครงเพื่อขอทนุ
าก อ.กาญจน
จัย  ซึ่งนักเรยี
ารเรียนปาน
าหรับการวิจัย
งที่ จริ งแลว
ระจําวัน  แตไ

สําหรับ
องเวลาเพราะ
กทั้งนักเรียน
ยางเชนเดียว
รงกัน  แตก็ผ
าใหไดรื้อฟนค
ลทรรศนมาใช
ดลองถูกหลา
องไปหลายอย
ปรึกษา ผศ.
ชี่ยวชาญดานก
ณ โอกาสนี้ สํ
ครงงานครั้งนี้
จัยเพิ่มขึ้น  แ

เรียนและนัก
ณทําวิจัย  แล
ลูกยางพาราม
กยางพาราใน
ตัดสินใจปลูกใ
ผูที่สนใจ และจ
งเรียนชุมชนข

   

นมกุฎเมืองรา

นปแรกที่ดิฉัน
รยุววิจัยยางพ
นานแลวแตไ
นโครงการ แตใ
นา  สมคิด จึงไ
ยนที่เขามาทําวิ
นกลางแตก็มี
ยนี้มีเรื่องเกี่ยว
เราพบเจอป
ไมไดมีการศึก
บอุปสรรคใน
ะทางโรงเรียน
นมีกําหนดสอ
วกัน  ทําใหเร
ผานไปไดดวย
ความรูเกี่ยวกั
ชใหเกิดประโย
ายครั้งเพราะ
ยาง จึงโทรศัพ
. พงษรัตน  
การถายภาพ
สําหรับความ
นี้คือ  ไดประส
ละไดรับการอ

เรียนยุววิจัย
ละแลกเปลี่ย
มนพื้นที่นา สา
นนาบนพื้นที่รา
ในพื้นที่นาใน
จะไดประชาสั
ของตนเองและ

......สวัส

ครูวันวิสาข
าชวทิยาลัย จ

นไดเขามาเปน
พารา  ซึ่งที่จริ
ไมโอกาสในก
ในปนี้ไดรับกา
ไดเขามาชวย
วิจัยเปนนักเรี
มีความสนใจใ
วกับปลวกมา
ปลวกบอยๆ
ษาอยางจริงจั
การทํางานนั้
นมีกิจกรรมห
อบและกิจกร
ราไมคอยมีเว
ดี  ในการทํา ิ
ับการถายภา
ยชน  โดยตอง
ะลืมวิธีการปฏิ
พทเพื่อปรึกษ
ดํารงโรจนวั
  จึงขอขอบพ
มประทับใจใ
สบการณในก
อบรมจาก สก

 ซึ่งจะได
ยนเรียนรู
ามารถนํา
าบสูง เปน
นลักษณะ
สัมพันธผล
ะใกลเคียง 

ดีครับ...... 

ข  ชิดเชื้อ 
จ. ระยอง 

นที่ปรึกษา
ริงแลวรูจัก
การสงเคา
ารชักชวน
ยในการทํา
รียนที่มีผล
ใฝเรียนรู  
าเกี่ยวของ 
ๆ  ในชี วิต 
จงั 
นั้นคือเรื่อง
ลายอยาง  
รรมหลาย
วลาวางที่
วิจัยครั้งนี้
พใตกลอง
งมีการลอง
ฏิบัติที่ถูก 
ษาอาจารย
วัฒนา ซึ่ง
พระคุณมา 
ในการทํา
ารทํางาน
ว.  ที่ชวย
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เพิ่มพูนความรูและเปดโลกทางความคิดใหมๆ 
ใหกับผูเขาอบรมทุกคน 
 ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ทีไดสนับสนุนเกี่ยวกับการทําวิจัยเปนอยางดี 
และขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่ใหคําแนะนําและ
รวมแลกเปลี่ยนความรูในการทําโครงงานดวยดี
ตลอดมา 
 

 
ครูกาญจนา  สมคิด 

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย จ.ระยอง 
 

มีโอกาสดีอีกครั้งที่ขอเสนอโครงการที่
นักเรียนเขียนไดรับคัดเลือก และดีใจแทนนักเรียน
เพราะเห็นการเอาใจใส พยายามแกไขขอเสนอ
โครงการตามคําแนะนํา และหาความรูเพิ่มเติมใน
สิ่งที่อยากรูได  

การเปนครูที่ปรึกษาโครงงานของโครงการ
ยุววิจัยยางพาราปนี้ เปนครั้งที่ 2 ไดเห็นความ
แตกตางของการทํางานกับนักเรียนในแตละรุน 
ตองแกปญหาเฉพาะหนา ใจเย็นคอยๆ พัฒนา
นักเรียนไป ตองอดทนกับนักเรียน ไมยอมบอก
คําตอบกอน และคอยชี้แนะใหคําแนะนําเพื่อให
นักเรียนเชื่อมโยงความรู อีกทั้ งเวลาของครู - 
นักเรียนไมตรงกัน กวาจะหาเวลาที่ตรงกันไดทําให
การทํางานลาชากวาที่กําหนดไปมาก เนื่องจาก
นักเรียนที่ไดรับทุนปนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 (มีภารกิจมาก ยุงกับการหาที่เรียนและมีการ
สอบมากมาย ภาระงานอื่นอีกหลายวิชา..นักเรียน
รูสึกลามาก..จากคําบอกเลา) จึงอาจเปนแนวทาง
หนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขารวม
โครงการ แตในชวงเวลาที่ เรากําลังยุงกับการ
ทํางานกัน  มีของวางอยูที่ โต ะในหองทดลอง
มากมาย นักเรียนรุนนองก็สนใจ (เกงบาง..เกเร
บาง) แวะเวียนมาถามวาพี่ๆ เคาทําอะไรกัน ถึงแม
จะถามไปอยางนั้น ไมไดคิดจะทําอะไรก็ตาม 
นับเปนนิมิตรหมายที่ดีนะ อยางนอยก็ยังสังเกตและ
สนใจจะถาม (พอไดคําตอบ..ปลวก.. 55.. ) อยาก

ทําบาง ครูจึงมีความหวังวาปหนา นาจะพอมีแวว
และเฟนหานักเรียนที่สนใจอยากทําโครงงานกับ
โครงการยุววิจัยยางพาราอีก  

สิ่งหนึ่งที่เห็นไดชัดกับการทําโครงงานปนี้ 
คือ การวางแผนการทํางาน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่จะ
ทําใหงานสําเร็จ รวมถึงการกํากับติดตามงานจะทํา
ใหการทําโครงงานสําเร็จไดทันเวลา ฝกความ
รับผิดชอบทั้งของครูและของนักเรียนไดเปนอยางดี
ทีเดียว 
 
 

ครูรัชนี  พรมจันทร 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง 

 
เมื่อไดรับขาวสารจากกองทุนสนับสนุน

การวิจัยยางพารา (สกว.) ครูที่ปรึกษารูสึกดีใจและ
ก็ไดเชิญชวนเพื่อนครูภายในโรงเรียนและนักเรียน
ที่สนใจทําโครงงานเกี่ยวกับยางพารา ตลอดจน
นักเรียนที่เรียนในวิชาโครงงาน ก็มีนักเรียนจํานวน
นอยมากที่สนใจ เพราะสวนใหญจะบอกวา ไมรูจะ
ทําเรื่องใดดี และมีปญหาอีกอยาง ไมมี เวลา , 
การบานมาก  สวนตัวครูก็พยายามใชสื่ อและ
ตัวอยางที่เคยทําการวิจัยมาแลวของ สกว.ใหทราบ 
เห็นพฤติกรรมของนักเรียนก็สนใจดี แตไมรูจะทํา
อะไรดี สวนตัวครูก็สืบหาขอมูลจากเรื่องที่ศึกษา
มาแลวและสอบถามชาวบานผูปกครองของ
นักเรียนที่ประกอบอาชีพยางพาราจริง ไดปญหามา
ศึกษาแบบงานวิจัย และไดรับการพิจารณารับทุน
จาก สกว.รูสึกดีใจที่จะไดเรียนรูในสิ่งที่ไมรู 

ครูและนักเรียนเริ่มวางแผนจะเก็บขอมูล
สวนยางพาราบริเวณใดดี มีการวางแผนเตรียมวัสดุ
อุปกรณ จะหามาจากที่ ใดบางและหาขอมูลที่
เกี่ยวของสวนมากจะหาไดจาก Internet เริ่มแรก
เก็บตัวอยางใชสวนครูที่อยูในโรงเรียนเดียวกัน แต
ทําแลวไมสะดวกเรื่องการเก็บตัวอยางเจาของสวน
จางคนตัดยาง จึงปรับเปล่ียนสวนยางพาราใหม 
และศึกษาจนจบสิ้นโครงการ ในชวงระหวางการ
ทํางานกับนักเรียนจะมีอุปสรรคดานเวลา มีเวลาไม
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พอสําหรับงานที่ศึกษา วัสดุ-อุปกรณที่ใชไมครบ 
สารที่ใชมีไมพอ ตองสั่งซื้อจากกรุงเทพ บางครั้งทํา
ใหเก็บขอมูลลมเหลว ชวงแรกพฤติกรรมนักเรียน
ไมกลาคิด ไมกลาตัดสินใจแตเมื่อเสนอโครงการ
แลว นักเรียนกลาพูดกลาแสดงความคิดเห็น กลา
อภิปรายขอมูลอยางมีเหตุผล และมีทักษะในการใช
เครื่องมือแตละชนิด มีการทํางานเปนกลุม ยอมรับ
ซึ่งกันและกัน 

จากที่ครูไดเรียนรูรวมกับนักเรียนจาก
ประสบการณจริงในครั้ งนี้ยอมรับวาเขาใจใน
รายวิชาโครงงานมากขึ้น ขอขอบคุณคณะทีมงาน
สถาบันกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 
 
 

ครูศลิดดา จุติเวช 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี 

 
 นับไดวาเปนปที่สองแลวที่ไดเปนครูที่
ปรึกษา โครงการยุววิจัยยางพารา ของ สกว. คง
ตองเริ่มเลาตั้งแตไดรับหนังสือใหเขารวมกิจกรรม
เสนอเคาโครงเพื่อคัดเลือกใหรับทุน ตอนแรกก็
ปรึกษากับครูที่ปรึกษาอีกทานหนึ่ง วาจะตัดสินใจ
อยางไรดี เนื่องจากชวงนั้นภาระงานก็มากมายเลย
ทีเดียว ซึ่งก็ลงความเห็นกันวาเรามีทรัพยากร 
(นักเรียน) ที่ดี นาจะพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูได จึงตัดสินใจเสนอโครงรางไป โดยเปนที่
ปรึกษาหลักและใหคุณครูธวัชชัย เปนที่ปรึกษารวม 
ซึ่งก็ยังหว่ันใจอยู ไมรูจะทําไดหรือไม 
 กว าจะคิดหั วขอไดก็หนักหนาสาหัส 
เนื่องจากโดยปกติแลวจะสอนวิชาคณิตศาสตร ก็ไม
ค อยมี แนวคิด เกี่ ยวกับการทํ า โครงงานทาง
วิทยาศาสตรซักเทาใด แลวถาตองทําการทดลองไม
รูจะไปรอดหรือไม ก็ลองพิจารณาเรื่องที่ไมตองทํา
การทดลองมากเหมือนกับปที่แลว ขอเปนขอมูลเชิง
สํารวจและคนควาเพื่อใหไดขอมูลที่สนใจ ซึ่ง
หลังจากเสนอหัวขอไปแลวก็ไดรับการปรับปรุง
แกไข เมื่อประกาศผลก็ไดรับทุนวิจัย ก็มีความรูสึก
นายินดีเปนอยางยิ่ง 

 ประสบการณที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ 
ยอมรับวาไดมาก เนื่องจากโครงงานที่ศึกษาใช
ห ลักการทางคณิตศาสตรและทางสถิ ติ  ตอง
ประยุกตสมการตาง ๆ มีการคํานวณเยอะมาก เห็น
ไดชัดเจนเลยวา “คณิตศาสตร” มีความสําคัญมาก
จริงๆ ดิฉันเขาใจการทํางานอยางเปนระบบมาก
ยิ่งขึ้น ไดรับความรูเพิ่มเติมมากจริง ๆ  การทําวิจัย
ในครั้งนี้สอน ใหมีความอดทนกับอุปสรรคตาง ๆ 
มากมาย  ซึ่ งก็ไดกํ าลังใจจากครอบครัว  และ 
เพื่อน ๆ เปนอยางดี ขอบคุณพอกับแมมาก ๆ นะ
คะ ที่เปนกําลังใจและสนับสนุนทุกอยาง ทําใหผาน
ความยากลําบากตางๆมาได  และตองขอบคุณครู
ธ วัชชัย  ที่ปรึกษาร วม เปนอย างมาก  ที่ คอย
ชวยเหลือ แนะนํา และชวยแกปญหาตางๆ รวมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจนงานวิจัยชิ้นนี้
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี สุดทายครูแอลขอบใจ
ลูกแกว กับพลอยรุง มากๆ ที่รวมมือ รวมใจกัน 
เปนกําลังใจใหกัน ชวยกันคิด ชวยกันทํางานชิ้นนี้
จนสําเร็จนะจะ ครูจะไมลืมประสบการณดีๆเชนนี้
เลย  ขอขอบคุณทางโครงการฯ ที่สนับสนุนโอกาส
ดีๆ ใหกับครูและเด็กๆ ขอบคุณคะ 
 
 

ครูธวัชชัย  สุวรรณวงศ 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี 

 
 ตอนแรกที่ไดรับหนังสือของโครงการยุว
วิจัยยางพาราของสกว. ก็ต้ังใจจะเสนอโครงรางอีก
ครั้ง เนื่องจากปที่แลวที่ไดรับทุน  ทําใหผมไดรับ
ความรูเพิ่มขึ้น มีประโยชนตอนักเรียนและโรงเรียน  
ไดรับประสบการณดี ๆ มากมาย แตดวยภาระงาน
ที่หนักขึ้นกับการเปนหัวหนากลุมสาระฯ ก็ทําใหไม
คอยมีเวลาจะทํามากนัก จึงแนะนําใหเพื่อนครูทาน
อื่น ๆ ทํา ซึ่งครูที่ปรึกษาอีกทานหนึ่งก็สนใจ และ
นักเรียนที่ทําปที่แลวก็สนใจ อยากทําอีก เราเลย
รวมตัวฟอรมทีมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แลวเราก็สะดุด
ใจกับคําวา Carbon footprint บนหนาปกวารสาร
เลมหนึ่ง ทําใหเริ่มคนหาขอมูล และเริ่มมองเห็นวา
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ตะเนาะแมเราะ  อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีหลาย
คนถามวาทําไมตองไปสํารวจถึงเบตง เราจึงตอบวา
ครูที่ปรึกษาคนเกา  และนักเรียนอีกคนในกลุมเปน
ชาว  เบตง  และมีสวนยางบริเวณบอน้ํารอน  ได
สังเกตวาบริเวณบอน้ํารอนมีกาฝากเกาะอยูที่ตน
ยางเปนจํานวนมาก  จึงเปนที่มาของการทําวิจัยใน
ครั้งนี้   และที่ตองทําเปนประจําทุกปลายเดือนของ
นักเรียนและครู   ที่ปรึกษาคือการเดินทางไป อ.
เบตง จ.ยะลา  ซึ่งตองใชเวลาในการเดินทางแตละ
ครั้งยาวนานมาก ที่สําคัญคือตองผานเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งคอนขางกังวลในเรื่องของความ
ปลอดภัยทุก ๆ ครั้งที่เดินทาง  แตสุดทายพวกเราก็
ผานอุปสรรคนี้มา และทําวิจัยจนเสร็จสิ้นดวยความ
ภาคภูมิใจ  ซึ่งตอนนี้ครูและนักเรียนก็พรอมแลว
สําหรับการเดินทางไปนําเสนอขอมูลงานวิจัยที่
กรุงเทพ มหานคร 

หลังจากที่ผานการทําวิจัยกับ สกว.มาแลว 
2 ป ดวยความไมต้ังใจจากเหตุผลที่กลาวไวขางตน 
สิ่งที่ไดรับคือประสบการณและความรูที่ซึมซับเขา
มาโดยไมรูตัว และเมื่อไดมีโอกาสพูคุยกับอาจารย 
ไพโรจน และทีมงานทุกคนทําใหมีความรูสึกสนใจ 
และมีความสุขกับการทําวิจัยที่ไดเจอกับประสบ 
การณอันทาทายมากยิ่งขึ้น ป 2556 ต้ังใจวาจะขอ
ทุนดวยความตั้งใจของตนเองเสียที เพราะตอนนี้
เริ่มหลงรักการทําวิจัยขึ้นมาแลวคะ  

ครูกุลวรา  เต็มรัตน 
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล  จ.ปตตานี 

 
 ดิฉัน เพิ่ งมารับผิดชอบและช วยดู แล
นักเรียนทําโครงงานปนี้เขาปที่ 2 ซึ่งถือวาประสบ 
การณในการเปนที่ปรึกษาโครงงานยังนอยมากเมื่อ
เทียบกับอายุตัวเอง   
 จากการเขามาเปนที่ปรึกษาโครงงาน ได
ประสบการณหลายอยางและตองใชประสบการณ
หลายอยางในการใหเด็กทําโครงงานออกมาให
สําเร็จ เริ่มตนจากการหาหัวขอโครงงาน ซึ่งครู
จะตองเปนเหมือน  Google  คือ ตองรูทุกอยาง
เพราะนักเรียนจะมาถามขอสงสัยทุกเรื่อง ครูจะตอง
ขยันในการใหคําชี้แนะ  และตองใหนักเรียนรูสึกวา
โครงงานวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่สนุกและทาทาย  
เมื่อนักเรียนไดโครงงานและลงมือทําโครงงาน  ครู
ตองคอยติดตามความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ 
เพราะนักเรียนมีภาระงานในวิชาเรียนอื่น ๆ ดวย 
จะทําใหโครงงานไมกาวหนา  ตลอดระยะเวลาการ
ทําโครงงานครูตองคอยแกปญหาที่เกิดขึ้นไมวาจะ
เปนเรื่องเวลา เรื่องการเดินทางไปทําโครงงาน  ทํา
แลวไมประสบความสําเร็จก็ตองเริ่มทําใหม  ตอง
คอยใหนักเรียนขยันในการสืบคนขอมูลเพื่อหา
คําตอบของปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  
และเมื่อโครงงานของนักเรียนเสร็จสิ้น สิ่งที่เห็น
ผลไดชัดที่ เกิดขึ้นกับนักเรียน  คือ  มีการวาง
แผนการทํางานไดดีขึ้น  ไดกระบวนการเรียนรู และ
มีความภาคภูมิในในผลงานตนเอง  

จากประสบการณการเปนครูที่ปรึกษา
โครงงานมา 2 ป  ทําใหดิฉันรูซึ้งเลยวา ครูที่ดูแล
นักเรียนทําโครงงานทุกคนตองทุมเทเวลา ตองเอา
ใจใส ตองคอยแกปญหา ตองเสียสละจริง ๆ  และ
เปนครูที่ไดชื่อวาเปนครูอยางแทจริง 
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ครูพงศศักดิ์  เหลาเจริญสุข 
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล  จ.ปตตานี 

 
ผม เข ามา รั บผิ ดชอบสอนโคร ง ง าน

ประมาณ 4 ป  โดยรับผิดชอบในสวนของวิชาเรียน 
และสวนของการสงโครงงานเพื่อขอรับทุนมาทํา
โครงงาน  สําหรับการสงโครงงานเพื่อขอรับทุน 
สกว. โรงเรียนเพิ่งเริ่มประชาสัมพันธใหนักเรียนสง
อยางจริงจังเปนปแรก  ซึ่งถือวาเปนประสบการณที่
ดีทั้งตัวครูและนักเรียน 

ในการทําหนาที่ครูที่ปรึกษาโครงงานของ
ผม คือ ผมจะไมปฏิเสธวาโครงงานของนักเรียนจะ
ทําไดหรือไม แตจะรับฟงขอมูลจากนักเรียน แลวจะ
อภิปรายรวมกันถึงความเปนไปได  การแนะ
แนวทาง การไปหาขอมูลเพิ่มเติม หลังจากนั้นตอง
คอยติดตามการทําโครงงานของนักเรียนเปน 
ระยะ  ๆ   เพื่อจะไดทราบความกาวหนาของ
โครงงาน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปทําโครงงาน
ของนักเรียน ไมวาจะเปนการติดตอทางราชการ 
การทําหนังสือขออนุญาตตาง ๆ ซึ่งสรุปแลวการทํา
โครงงานถึงจะเหนื่อยแตก็เกิดความภาคภูมิใจทั้ง
ครูและนักเรียนครับ 
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เลาประสบการณวิจัย..ของนักเรียน 
 

นางสาวศิริกลัยา  ไชยวรรณ 
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จ.เชียงราย 

 
 จากที่โครงงานของฉันไดรับคัดเลือกรับทุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)จาก
การเขารวมโครงงานยุววิจัยยางพาราป 2556 ได
รู จั ก เพื่ อนต างโรงเรี ยนในตอนที่ ไปรายงาน
ความกาวหนาโครงงานและในตอนนั้นมากมายก็ได
คําแนะนํามากมายจากคณะกรรมการ ทําใหฉันได
มุมมองใหมๆในการที่จะสรางสรรคผลงานของเรา
ใหไดผลออกมาดีและไดขอคิดตางๆมากมาย 
ใ นช ว งนี้ ก็ ถื อ ว า เ ป นป ร ะสบกา รณ ที่ ดี แ ล ะ
ประสบการณที่ไดจากการลงพื้นที่สํารวจเพื่อเก็บ
ขอมูลก็ไดทั้งความสนุก ความสามัคคี ไดรูถึง
ปญหาตางๆที่เราไมเคยรู การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เปน
เหมือนการเริ่มตน การวางฐานเพื่อที่จะดําเนิน
ขั้นตอนตอไป  ประสบการณที่ ไดจากการทํา
โครงงานของฉันนั้นจะตองใชตนกลวยในการ
ดําเนินโครงงาน ฉันก็ไดความรูตางๆมากมายไมวา
จะเปนการปลูกตนกลวย การปองการแนวไฟปา 
ทั้งหมดนี้กอนจะเขารวมโครงการฉันรูจักเพียงการ
ปลูกตนกลวย แตพอได เขารวมโครงการแลว
หลังจากที่ไมเคยรูก็ไดรู ไมเคยปฏิบัติก็ไดปฏิบัติ 
กวาจะไดงานงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณนี้ตองผานการ
สืบคนขอมูล คิดแกปญหา คิดวิเคราะห วางแผน 
การปฏิบัติลวนแลวแตเปนกระบวนการทางสมอง 
ทางกายทั้งสิ้น ในชวงที่เริ่มตนที่ขอทุนโครงการยุว
วิจัยพาราก็คิดเพียงแคหาเงินสนับสนุนใหกับ
นักเรียนเพื่อทําโครงงานวิทยาศาสตรโดยไมตอง
เสียเงินเพื่อซื้ออุปกรณและตองการหาเวทีใน
ระดับประเทศใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ 
กวาจะไดผลการวิจัยขนาดนี้ ตองขอขอบคุณ 
อาจารย สุริยัน  วรรณสอน  อาจารย คํารณ  ลือชา 

และลุงสามเจาของสถานที่ ขอบคุณ สกว. และคณะ
อาจารย ผูประสานงานโครงการที่ใหโอกาสแกครู
และนักเรียนนักเรียนไดแสดงศักยภาพ 
 
 

นางสาวสุวัจนา ตองแตม 
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จ.เชียงราย 

  
 เริ่มแรกหนูก็ไมรูจักโครงการยุววิจัยพารา
เลยคะ แตวันหนึ่งครูที่สอนและรับผิดชอบโครงการ
นี้ ก็มาแนะนํ า ใหนัก เรี ยนรู จั กกับโครงการนี้ 
โครงการที่คุณครูมาแนะที่เราไดรูจักนี้ หนูฟงแลว
มันดูนาสนใจเลยไปสมัครที่คุณครูดู แตหนูก็ไมได
หวังวาโครงงานที่หนูไดสมัครนั้นจะติดหรือไมติด 
แตพอวันหนึ่งคุณครูไดมาบอกวาโครงงานที่ได
สมัครไปนั้นติด พวกเราดีใจมากเพราะไมคิดวาจะ
ได หลังจากที่ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยแลว 
พวกเราไดเตรียมการวิจัยหลายอยางมาก เริ่มทํา
วิจัยต้ังแตแรกยากมากเลยคะ เพราะเรามีพื้น
ฐานขอมูลที่รูไมมากเทาไหร พวกเราตองคนหา
ขอมูลหลายอยางมาประกอบกับการทําวิจัย รูสึก
เหนื่อยมากเลยคะ เพราะไมเคยทําโครงงานที่หนัก
ขนาดนี้เพราะเราตองตรียมอุปกรณหลายอยางเลย
คะ พื้นที่ ที่ตองทําการวิจัยยางพารามันสูงและชัน
มากแถมยังมีอุสรรคหลายอยางจนทําใหหนูรูสึกทอ
และเหนื่ อยมากจนอยากจะถอนตัวออกจาก
โครงงานนี้ จนบางทีหนูก็คิดวางานและการบานที่
โรงเรียนก็เยอะแลวยังตองมานั่งโครงงานนี้อีก แต
หนูก็ไมยอมแพ 
 การทําวิจัยในครั้งนี้หนูตองขอบคุณ พอ
กับแมที่คอยใหกําลังใจและยังมีอาจารย สุริยัน 
วรรณสอน และอาจารย คํารณ ลือชา เปนอยาง
มากเลยคะ ที่ใหคําปรึกษาแกพวกเราตลอกมา ซึ่ง
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เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ ขอบคุณ
คะ 
 
 

นางสาวมาศสุภา  สุขคําฟอง 
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จ.เชียงราย 

 
 จากที่โครงงานของฉันไดรับคัดเลือกรับทุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทํา
ใหฉันไดรับประสบการณมากมาย เชน การลงพื้นที่
ในการเก็บขอมูลและการทดลองตาง ๆ ทําใหฉัน
กับเพื่อนอีก 2 คนไดความรูใหมๆ มีความสามัคคี
มากขึ้น ในการลงพื้นที่ในแตละครั้งของฉันและ
เพื่อนอีก  2 คนเปนการลงมือทําการปลูกตนกลวย
เพื่อทําการทดลองไฟปาและการสํารวจไลเคนตางๆ
บริเวณลําตนของยางพาราในระหวางการลงพื้นที่
นั้นฉันและเพื่อนอีก 2 คนไดเจอกับปญหาและ
อุปสรรคมากมาย เพราะความลาดชั้นของภูเขาที่
ตองขึ้นไปทําการปลูกตนกลวย แมลงตางๆก็มา
รบกวนในการทํางาน และอีกอยางเมื่อลงปลูกตน
กลวยไปแลวก็เจอกับปญหาตนกลวยตายเพราะ
ขาดน้ํา เนื่องจากเปนพื้นที่ลาดชั้นและไมมีน้ําใน
การรดน้ํ าตนกลวยอยางเพียงพอ  ในการทํา
โครงงานครั้งนี้ทําไดรับรับขอมูลใหมๆที่ไมเคยรู มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ครูมอบหมายใหฉันและ
เพื่อนๆไดต้ังใจทําใหผลงานออกมาสําเร็จโดยผาน
อุปสรรคตางๆมามากมาย ฉันขอขอบคุณคะ 

 
 

นายวรากรณ หนอคํา 
โรงเรียนไมยาวิทยาคม จ.เชียงราย 

 
จากทางกลุมยุววิจัยยางพาราของโรงเรียน

ไมยาวิทยาคมไดทําการวิจัยเรื่องของน้ําหมัก
ไสเดือนที่ทางโรงเรียนไดเพาะเลี้ยงไวเพื่อศึกษา
และวิจัยในทางการเกษตรอินทรีย ทางกลุมของเรา
ไดเริ่มเดินทางบุกตะลุยไปคนควาเรื่องของปญหา

ของยางพาราในแถบสวนยางชุมชนที่แสนไกล เพื่อ
นํ าไปศึกษาให ระเอียดและหาวิ ธีแก ไข  ตาม
โครงการยุววิจัยยางพารา ทางกลุมวิจัยจึงเลือก
ปญหาของยางพารามาหนึ่งตัวอยาง นั้นคือ โรครา
แปง ซึ่งเปนโรคของเชื้อราที่แพรไปตามใบของ
ยางพาราจึงเปนหนึ่ งในปญหาของเกษตรกร
ยางพาราซึ่งโรคนี้ไดสงผลตอคุณภาพและผลผลิต
น้ํายางพาราดวย  ทางกลุมเราจึงเก็บตัวอยางใบ
ของยางพาราที่ติดเชื้อและนํามาศึกษาโครงสราง
องคประกอบของเชื้อราจึงไดรูวาเปนเชื้อราชนิด
ไหนในหองปฏิบัติการของโรงเรียนและเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ได จึงจะนํามาเปนประเด็นหัวขอในการ
ทํางานวิจัยเพื่อจะไดรักษาโรคเชื้อราแปงนี้ไดโดย
วิธีไหนบางทางกลุมจึงทําการทดลองใชน้ําหมัก
ชีวภาพจากไสเดือนที่ไดจากฟารมเลี้ยงไสเดือน
ของโรงเรียนนํามาทดลองใช แตยังตองหาขอมูล
เพิ่มขึ้นในเรื่องน้ําหมักไสเดือนวามีสารอะไรที่
สามารถทําลายเชื้อราแปงไดจึงไดคิดคนอยูนาน
แสนนาน จากการคนควาอยูนานทําใหไดเรียนรูจัก
สิ่งใหมๆที่ยังไมเคยศึกษามากอน แตทางกลุมคิด
วามันแคเพียงเริ่มตนเทานั้นยังตองคนควาและ
ศึกษาอีกนาน จากนั้นจึงไดคนพบขอมูลที่วาในน้ํา
หมักชีวภาพจากไสเดือนแดงนั้นมีสารเอนไซมไค
ติเนสจากคํากลาวของ ดร. หลายๆทานที่ไดวิจัยมา 
และเราไดทราบอีกวาเอนไซมไคติเนสนี้สารมารถ
ทําลายพวกเชื้อราได จึงเปนอะไรที่ภาคภูมิใจมากๆ
ที่ทางโครงงานมีแหลงอางอิงที่สมบูรณ ที่เราจะได
ตอบคําถามในการวิจัยได จากนั้นทางกลุมก็ตอง
ทํางานหนักขึ้นกวาเดิมอีก เพื่อจะเริ่มทําการ
ทดลอง ตอนแรกเริ่มปลูกยางพาราการปลูกนี่แหละ
เหน็ดเหนื่อยมากๆ ยังไมพอตองดูและรดน้ําตลอด
เพื่อไมใหตาย ดูและทุกวันๆ กวาจะไดทดลองตอง
คอยใหตนยางสมบูรณอีก ระหวางนั้นทางกลุมก็ได
ศึกษาขอมูลเพิ่มอีกโดยไปที่มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวงเพื่อซักถามผูเชี่ยวชาญในเรื่องของไสเดือนนี้ 
สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือการเดินทางไปที่ไกลๆ ยิ่งเขา
ไปในมหาลัยยิ่งชอบใหญเลย ถามขอมูลอยูนานก็รู
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วาสิ่งที่เหนื่อยที่สุดไมใชการปลูกยางหรือการคนหา
ราแปงแตคือการฟงเหลา ดร.ผูเชี่ยวชาญพูดเพราะ
เขาพูดเร็วมากฟงเกือบไมทันฟงดวยจดไปดวย 
หนักกวาอีกพอเดินทางกลับสูโรงเรียนก็สลบนอน
หมดทั้งกลุม แตไดขอมูลมามาก ตอมาก็ไดเริ่มการ
ทดลองฉีดพนน้ําหมักกับตนยางพาราและบันทึกผล
ทุกวันที่ทดลอง  จากนั้นก็ เก็บรวบรวมขอมูล
ทั้งหลายเริ่มตีพิมพเปนรูปเลมโครงงานแตยังไม
สมบูรณยังแกไขอีกเล็กนอยตองพิมพกันคิดกันอยู
นานมากในที่สุดใกลวันสุดทายที่จะสงก็เรงตรวจ
แกไขจนเสร็จ พรอมสง จากนั้นก็ยังตองเตรียมตัว
ฝกพูดนําเสนอกันอีก เพราะตองฝกกันอีกยาว
จนถึงวันนําเสนอจริง จากที่กลาวมาทางเราไดรวม
สามัคคีกันในการทํางานและไดความอดทนไหว
พริบในการทํางานการรูจักปญหาและวิธีแกไขการ
ทํางานเปนหมูคณะเพื่อความสาํเร็จที่ยิ่งใหญ 
 
 

นางสาวรจนา พัฒนา 
โรงเรียนไมยาวิทยาคม จ.เชียงราย 

 
จากทางกลุมยุววิจัยยางพาราของโรงเรียน

ไมยาวิทยาคมไดทําการวิจัยเรื่องของน้ําหมัก
ไสเดือนที่ทางโรงเรียนไดเพาะเลี้ยงไวเพื่อศึกษา
และวิจัยในทางการเกษตรอินทรีย ทางกลุมของ
พวกเราก็ไดไปสํารวจยางพาราในตําบลของเราก็
พบวาทางตําบลของเรามีปญหาเกี่ยวกับยางพาราที่
เปนโรคราแปงทางกลุมของพวกเราจึงไดคิดคนหา
วิธีที่จะมายับยั้งโรคที่เกิดจากยางพาราเราจึงทํา
โครงงานเรื่องนี้ขึ้นเพื่อจะทําใหเกษตรของพวกเรา
ไดมีวิธีที่จะยับยั้งโรคที่เกิดขึ้นไดทางกลุมของพวก
เราก็ไดออกเดินทางไปศึกษาโรคราแปงที่สวนของ
เกษตรระยะทางที่พวกเราไดออกเดินทางจาก
โรงเรียนไปยังสวนเกษตรก็เปนระยะทางที่ยาวไกล
และก็แสนจะลําบากแตพวกเราก็ไมยอมทอถอย
พวกเราก็พยายามที่จะทําใหสําเร็จจนมาถึงวันนี้
พวกเราก็ดีใจมากที่พวกเราหาวิธีที่ยับยั้งโรคราแปง

ที่เกิดขึ้นตามใบยางพาราไดสําเร็จพอเดินทางกลับ
สูโรงเรียนก็สลบนอนหมดทั้งกลุม แตไดขอมูลมา
มาก ตอมาก็ไดเริ่มการทดลองฉีดพนน้ําหมักกับตน
ยางพาราและบันทึกผลทุกวันที่ทดลอง จากนั้นก็
เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหลายเริ่มตีพิมพเปนรูปเลม
โครงงานแตยังไมสมบูรณยังแกไขอีกเล็กนอยตอง
พิมพกันคิดกันอยูนานมากในที่สุดใกลวันสุดทายที่
จะสงก็เรงตรวจแกไขจนเสร็จ พรอมสง จากนั้นก็ยัง
ตองเตรียมตัวฝกพูดนําเสนอกันอีก เพราะตองฝก
กันอีกยาวจนถึงวันนําเสนอจริง จากที่กลาวมาทาง
เราไดรวมสามัคคีกันในการทํางานและไดความ
อดทนไหวพริบในการทํางานการรูจักปญหาและ
วิธีแกไขการทํางานเปนหมูคณะเพื่อความสําเร็จที่
ยิ่งใหญ  ปหนาถายังมีโครงการนี้พวกเราก็จะเลา
ประสบการณที่เรามีใหนองๆ ทําตอสุดทายนี้พวก
เราก็ขอขอบคุณผูที่คิดคนโครงการนี้ใหพวกเราทํา
พวกเราดีใจและไดประสบการณเยอะมากจาก
ประสบการที่พวกเราไดนี้พวกเราจะนําไปเผยแพร
ใหประชาชนที่ปลูกยางพาราและผูที่สนใจในวิจัย
เรื่องนี้ 

 
  

 
นางสาวรวิสรา  อโน   

โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห  จ. เชียงราย 

 
  

“ไมมีสิ่งใดที่ไดมาเปลาๆ” นี่คือสิ่งแรกที่หนู
ไดเรียนรูจากการทําโครงงานยุววิจัยยางพารา หนู
ชื่อรวิสราคะ เปนนักเรียนชั้น ม.5 หนูเคยไดชื่อวา
เปนเจาแมโครงงานวิทยฯ มาตั้งแต ม. ตนคะ 
คอนขางชอบและเคยทรนงตัววาทําโครงงานไดดี
มากๆ งาย เขาใจทุกเรื่อง แตหนูเพิ่งเรียนรูวาที่
ผานมา โครงงานของหนูเปนแคเปลือก เพราะการ
ที่หนูเขาใจวาการทําโครงงานวิทย ก็คือการดูงาน
ของเขาที่ทํากันมาแลว เอามาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยน
วัตถุดิบแคนี้ก็เสร็จแลว แตความจริงการที่จะคิดสิ่ง
ใหมๆ มันยากจริงๆ คะ หนูอยากทําโครงการนี้คะ 
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เพราะพี่เขาบอกวาดี เปนโครงการระดับชาติ มีเวที
ที่ จะชวยประกาศใหคนเขารู จักวาหนูมีความ 
สามารถ อยากทําก็เลยรับปากครูทันทีที่ทานชวน 
ครูที่ปรึกษาเขาใหหนูหาหัวขอโครงงานที่จะทํา
เกี่ยวกับยางพารา หนูก็มืดแปดดาน เพราะที่บาน
ไมมีตนยางสักตน หากันอยูรวมสองอาทิตย ขับรถ
ไปหาเองบาง ฝากถามคนนั้นคนนี้บาง เหนื่อยมาก
เลยคะ บางครั้งก็ขี้เกียจ เพราะเคยคิดวาไมไดทํา
โครงงานก็ไมเห็นจะเปนไร เพื่อนกลุมอื่นๆ ก็ไม
เห็นมีใครทําสักคน แตก็คิดไดวาไปรับปากครูเขาไว
แลวก็ เลย สุดทายความพยายามก็เปนผล ได
สถานที่ทําการทดลองพรอมกับหัวขอโครงงานจน
ได 
 พอมาถึงตอนวิเคราะหขอมูลก็พบปญหา
อีก ไมรูจะแปลผลที่เก็บขอมูลมาไดเปนกอง ๆ หนู
ก็เคยคิดวาไดมาก็มาจับใสตารางเสร็จสง แตที่ไหน
ไดครูบอกวาตองไปวิเคราะหมาสิ งงเปนไกตาแตก
เลยคะ แอบเถียงในใจวาก็นี่ไงวิเคราะหมาแลว ครูก็
บอกไมใช ใหแกมาสงใหม แกเปนหกเจ็ดรอบกวา
จะเขาใจวาอยางนี้นี่เองที่เขาเรียกแปลผลขอมูล 
ไมใชคัดลอกขอมูล  
 หนูทําโครงงานเรื่องคุณภาพของสับปะรด
นางแลและสับปะรดภูแลที่ปลูกแซมสวนยางพารา
คะ หนูไดทําการทดลองทั้งในหองปฏิบัติการและได
ลงพื้นที่ สนุกดีคะ เจอเรื่องแปลก ๆ เยอะแยะ ได
เรียนรูสิ่งใหมๆ แกไขปญหาเฉพาะหนา จําไดวา
ครั้งแรกๆ ตอนไปหาพื้นที่ทําการทดลอง ไปเจอฝูง
สุนัขของคุณปาเจาของสวน เลนเอาซะนากลัว 
อยากถามปาก็อยากถาม กลัวหมาก็กลัว สุดทายก็
คิดทางออก แบงเพื่อนผูเสียสละใหลอหมานอยไป
ไกล ๆ เพื่ออีกกลุมจะไดเขาไปหาปาได อีกทั้งการ
เรียนรูในการปฏิบัติตนใหถูกกาลเทศะ จําไดวาครั้ง
หนึ่งรีบจะเอาขอมูลมานําเสนอความกาวหนา เลย
รีบโทรไปถามคุณปาเจาของสวนเกี่ยวกับขอมูล
สวนตัวของแก เผอิญวันนั้นปาคงกําลังรวมงานบุญ
ของหมูบาน (ไดยินเสียงวงดนตรีดังมาก) ปาคง
กําลังสนุก แตหนูก็อยากไดขอมูล เลยเรงถามแก 

เลยไดคําดามาแทนชุดใหญเลยคะ ครั้งๆ หลังเลย
ไมกลาไปหาแกอีกกลัว ก็เลยปรึกษากันวาจะ
แกปญหาอยางไรสุดทายก็ไปจบที่กระเชาผลไม ไป
เยี่ยมแกตอนปใหม เลยรอดตายไป ไดทําการ
ทดลองในสวนนี้ตอไปได 
 สํ าหรั บสิ่ ง ที่ หนู ป ร ะทับ ใจ ในการทํ า
โครงงานนี้ก็คือ ความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อน 
หนูวาพวกเรา 5 คน ไมเคยทิ้งกัน สุข สนุก เศรา 
เครียดรวมกัน รักกันมากขึ้นทุกวัน ประทับใจ
คุณครูที่ปรึกษาทั้งสองที่คอยแนะนํา เปนหวงเปน
ใย หลายๆ ครั้งไปลงพื้นที่ แมครูจะไมไดไปดวย 
แตครูก็จะคอยโทรเช็คติดตามวาอยู ไหน เปน
อยางไรบาง กอนออกไปก็มีการเตือนเรื่องขับรถให
ระมัดระวัง ประทับใจที่การทําโครงงานนี้ทําใหหนู
และเพื่อนๆ ไดเปนที่รูจักของทางโรงเรียน อีกอยาง
ยังชวยใหโครงงาน IS ของหนูไดรับการพิจารณาวา
เปนโครงงานดีเยี่ยม เพราะมีรางวัลการันตี 
 ขอขอบคุณผูใหญใจดีทุกๆ ทานที่มีสวน
เกี่ยวของทําใหหนูไดรับโอกาสและประสบการณ
เหลานี้ สิ่งที่หนูไดรับจากการลงเมื่อปฏิบัติจะติดตัว
หนูตลอดไป หนูมั่นใจวาในอนาคตขางหนาหนูจะ
สามารถคิดแกปญหาและดํารงตนในสังคมโลกใบนี้
ไดอยางดีตอไป 
 
 

นางสาวอรวรา แกวอุด 
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห  จ. เชียงราย 

 
หนูชื่อ อรวรา แกวอุดคะ กําลังเรียนอยูชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 สําหรับหนูแลวไมเคยคิดอยากจะ
ทําโครงงานวิทยาศาสตรใดๆ เลย แตแลวชวงเวลาอัน
เลวรายก็มาถึงหนู เมื่อโรงเรียนไดเปนโรงเรียน
มาตรฐานสากลหนูตองทําวิชา IS ซึ่งก็คือการทํา
โครงงานดี ๆ นั่นแหละ ถาไมทําก็ไมจบหลักสูตร หนู
ก็จนมุมก็เลยไปรวบรวมสมาชิกกลุมกันได 5 คน 
กะทําเอาผานพอ แตคิดรวมสองอาทิตยก็คิดไมออก 
ก็เลยไปหาครูที่ปรึกษาไดครูศักดิ์กับครูหนิงทาน
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บอกวา หาเรื่องใกลๆ ตัวหนูสิ เอาที่ เกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันนั่นแหละ หนูกับเพื่อนก็คิดไมออก 
ใกลเที่ยงพอดีเลยชวนกันไปคิดตอที่โรงอาหาร สั่ง
กวยเตี๋ยวมาทานกัน เพื่อนหนูไมชอบกินถั่วงอก 
แตแมคาเขาเผลอใสมาให เพื่อนก็คีบออกทีละอัน 
หนูสังเกตเห็นเลยเอามาเปนประเด็นหลักในการคุย 
สุดทายก็ไดไอเดียวานาจะทําถั่วงอกใหทั้งอวบและ
ยาวดวยจะไดชวยเกษตรกรใหขายไดราคาดีๆ ยัง
ทานกวยเตี๋ยวไมหมดก็ ว่ิงไปบอกครูว าจะทํา
โครงงานเรื่องถั่วงอกยาวและอวบ ครูนั่งอมยิ้ม แลวก็
บอกวาลองไปเพาะถั่วงอกดูกอนสิ พวกหนูก็วามันจะ
ยากอะไรแคเพาะถั่วงอก เย็นวันนั้นเลยไปซื้อถั่ว
เขียวมาแชน้ํา แลวเอาทรายมาลาง เพาะใสปบ (ดู
วิธีการมาจากอินเตอรเน็ต) ผานไปสองวันคว่ํามาดู
ถั่วงอกของหนูเสนยาวลีบ ดําๆ ดางๆ ดูไมเปนทา 
ไมเห็นเหมือนของคนอื่นเขาเลย โครงงานนี้เปนอัน
ลมเลิกไป เพราะมารูทีหลังวามันเปนไปไมไดที่จะ
ทําใหทั้งอวบและยาว เพราะเซลลมันจะยืดตัวพรอม
กับขยายดานขางพรอมกันไมได เนื่องจากยังไมมี
การเจริญเติบโตขั้นที่สอง เซ็งเลยคะตองเริ่มใหมอีก
แหละ ไมอยากทํานะคะแตก็ไมไดเพราะจะไมมีสง 
 เอาใหม! ไปหาครูที่ปรึกษาใหม คราวนี้ครู
มาแปลกไลถามแตละคนวาบานอยูไหนกัน ไลถาม
ทุกคนหนูตอบคนสุดทายวา“บานหนูอยูเชียงแสน
คะ” ครูวาดีเลยวันเสารนี้พาเพื่อนไปเที่ยวบาน
หนอยสิ อาวทําไมหละครูบานคนอื่นไมเห็นบอกให
ไปเที่ยว ใหไปบานหนูซะงั้น ไมใหไปเที่ยวเปลาๆ
น ะ ค ะ  สั่ ง ใ ห ไ ป สั ม ภ าษณ พ อ อุ ย แ ม อุ ย ว า
ปลาไหลเผือกมีจริงไหม แลวใหถายภาพรอบหนอง
หลมมาดวยนะ งงจริงๆ คะ (แอบบน) ใหทําอะไร
แปลกๆ ครูนิ แตก็ไปนะคะ ไปสัมภาษณยาของ
เพื่อนขางบานก็กลัวๆ กลาๆ ไมรูจะคุยยังไง โชคดี
เพื่อนหนูเขาชางพูดเลยมาชวนยาคุยเรื่องนั่นนี่ จน
เขาสูเรื่องปลาไหลเผือก โอโห!!นาสนใจมากเลยคะ 
อยู เชียงแสนมาสิบหกป เพิ่ งไดรู เรื่อง ตํานาน
ปลาไหลเผือกกับเมืองโยนกนครที่ลมสลาย หนูเลย
ไปตามลาหาสถานที่ในตํานานที่เขาเลากันวา เมือง

โยนกนครที่ เคยรุงเรือง แลววันหนึ่งก็มีคนจับ
ปลาไหลเผือกไดซึ่งที่แทคือลูกพญานาค นําเนื้อปลา
ไหลมาแบงกันกินทั่วเมือง ยกเวนบานแมหมาย คืน
นั้นพญานาคโกรธ ดลบันดาลใหแผนดินทรุดตัว 
กลายเปนหนองหลม เหลือบานแมหมายเพราะ
ไมไดกิน พวกหนูไปตามถายรูปมามันมีหลักฐาน
ทุกที่เลย นาอัศจรรยจริงๆ แตพอมานั่งคิดแลวไป
คุยกับครูเลยไดขอสรุปวามันจะเปนไปไดอยางไร 
อาทิตยตอมาเลยไปกันอีกรอบและหาขอมูล
เพิ่มเติม จนไดขอสรุปวาตํานานปลาไหลเผือก อัน
ที่จริงคือการทรุดตัวของแผนดินตามแผนรอยเลื่อน
ของเปลือกโลก หนูทํารายงานโครงงาน IS จนเสร็จ
ไดผลเปนที่นาพึงพอใจเพราะไดเกรด 4 ทุกคน 
(เริ่มชอบแฮะ) 
 พอครูเห็นแววครูเลยเรียกใหมาพบใหม ถาม
วาอยากทําโครงงานยุววิจัยยางพาราไหม ก็ตองอยาก
ทําสิ เพราะครูเอาพี่เปยวพี่มุกมาคุยใหฟงวาดีซะ
ขนาดนั้น บอกวาเปนเวทีระดับชาติหนูก็ตาลุกเปน
ประกาย ครูวาอยากทําก็ไปหาสวนยางพารามา ไมมี
หรอกคะครูจะไปหาที่ไหน (หนูคงรีบตอบไป) เลย
โดยดาไปชุดหนึ่งไปหาดูสองอาทิตยผานไป หาไม
เจอ (ไมกลาสูหนาครู) อาทิตยตอมาเลยลองถาม
เพื่อนในหองดู แลวก็เจอคะ นัดกันวันเสารไปเจอ
สวนยางใหญมาก ไมไกลโรงเรียนมากนัก เห็น
เจาของสวนไกลๆ แตเขาไปไมไดเพราะเขาเลี้ยง
หมาเปนฝูง เลยสงเพื่อนชายคนเดียวในกลุมตะโกน
เขาไป นองหมาเปนฝูงขานตอบซะดัง กลัวก็กลัวคะ 
แตสุดทายคุณปาก็ออกมา หนูใหเพื่อนสาวที่มี
มธุรสวาจาแสนหวานคุย จนคุณปาบอกวาจะมาทํา
ก็มาเลย ตอนนั้นดีใจมากเลยคะถือวาสําเร็จไปหนึ่ง
ขั้นแลว เลยขอไปดูในสวนเห็นเขาปลูกสับปะรด
แซมสวนยาง เลยมีไดหัวขอโครงงานมาจนถึงทุก
วันนี้  
 พวกเราใชเวลาในการทําโครงงานนี้นาน
เหมือนกัน ตองมีทั้งความอดทนและตองใชความ
พยายามมาก ซ้ํารายที่วาพวกเราไมคอยมีเวลาเลย
เพราะเปนนักเรียนหองวิทย-คณิต ตองเอาเวลาไป
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เรียนพิเศษเปนสวนใหญ เลยไมคอยมีเวลาไปหาครู
ที่ปรึกษา หลายครั้งโดนครูที่ปรึกษาบนอยาง
นอยใจวาไมคอยมาหาครูเลยไมมีอะไรกาวหนานัก 
ตอนนั้นรูสึกทอคะ ทั้งเรียนก็หนัก ไหนจะตองมา
แบงเวลามาทําโครงงานอีก แตก็บอกกับตัวเองวา
ไหนๆก็ทํามาขนาดนี้แลว ลงมือทําอีกนิดเดียวจะ
เปนไรไป และไมอยากทําใหครูตองมาผิดหวังที่
เลือกพวกเรามาทําโครงงานนี้ อีกชวงเวลาหนึ่งที่แสน
ต่ืนเตนคือการนําเสนอความกาวหนา แตก็ทําลงไป
อยางสุดความสามารถ กอนไปนําเสนอไดลองไป
พูดใหครูฟง ครูทานก็ถามบางคําถามก็ตอบไมได ก็
นําไปแกไข  จนผานมาไดดวยดีหนูวามันเปน
ประสบการณอันแสนดีที่หนูคงหาที่ไหนไมไดที่ไดทํา
โครงการนี้พวกเรามีความผูกพันกันในกลุมมากขึ้น 
เพราะไดเรียนรูนิสัยใจคอกันภายในกลุม สุขทุกข
รวมกัน แบงปนมีน้ําใจใหกัน ไดหัดเปนคนกลาคิด
กลาแสดงออก กลาที่จะติดตอกับชุมชน เรียนรู
วิธีการเขาหาผูใหญ หนูวาคงไมมีตําราเลมไหนจะ
สอนหนู ไดดี เท ากับบทเรียนที่ ได เ รี ยนรู จาก
โครงการนี้ สิ่งตางๆ ที่ไดเรียนรูทําใหคนที่ไมเอา
ไหนอยางหนูจากเปนคนเกียจครานในการแสดง
ความคิดเห็น ไมมีความคิดสรางสรรคในการทํา
โครงงานชิ้นใหมๆ กลายเปนคนที่มีความชอบและ
รักในการทําโครงงานมากขึ้น หนูขอขอบคุณ
โครงการยุววิจัยยางพาราที่ทําใหหนูมีวันนี้ไดและ
ขอขอบคุณครูเกียรติศักดิ์ และครูนาฏอนงคที่ไดให
โอกาสพวกหนูในการแสดงความสามารถในการทํา
โครงงานครั้งนี้ ความรูที่พวกเราไดรับจะติดตัวพวก
หนู ไปตลอดและจ ะนํ า ไปปรั บ ใช เ มื่ อ อยู ใ น
มหาวิทยาลัยและดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต 

นางสาววรินทรดา ไชยวงคเย็น 
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห จ.เชียงราย 

 
 หนูชื่อนางสาววรินทรดา ไชยวงคเย็น คะ 
เปนนักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนดํารงราษฎร
สงเคราะห วันเปดเทอมวันแรกของทุกๆ ป หนูจะ
ไดเห็นพี่ๆ ที่ทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียนขึ้นรับรางวัล
หนาเสารธง หนึ่งในรางวัลที่พี่ ๆ เขารับกัน คือการ
เขารวมนําเสนอผลงานยุววิจัยยางพาราของ สกว. 
เขาบอกกันวาเปนรายการใหญระดับประเทศ แต
หนูก็ไมไดสนใจอะไรหรอกคะ เพราะลําพังแควิชา 
IS หนูก็จะเอาตัวไมรอดแลว แตแลววันหนึ่งหนู
ไดรับโอกาสจากคุณครู ทานชวนกลุมของพวกหนู
มาทําโครงการนี้ หนูก็ไมอยากหรอกคะ แตกลัว
นอยหนาเพื่อนๆ ก็เลยไปทํารวมกับเขา แตแลว
ความคิดของหนูก็ตองเปลี่ยน เพราะครูใหพี่ๆ สอง
คนที่ เคยรวมโครงการ มาจุดประกายฝน เลา
ประสบการณที่ไดรับ หนูต่ืนเตนมากคะ แตแลวหนู
ก็พบกับบททดสอบแรกของการรวมโครงการ คือ
ครูบอกวาโครงการนี้ เขาใหหนึ่งกลุมมีสมาชิก 3 
คน (แยละสิคะ) กลุมหนูที่ทํา IS ดวยกันมีต้ัง 5 คน 
ครูเขาก็ไมไดเปนคนเลือกวาจะใหใครออก บอกวา
ใหไปเลือกกันเอง พวกหนูก็มึนๆ เหมือนกันวาจะ
ใหใครออก โครงการทุกคนก็อยากเขาแตเขาก็มี
กติกา หนูก็แอบบนวาทําไมครูไมเปนคนเลือกซะ 
พวกหนูจะไมเครียดอยางนี้ นั่งคุยกันสักพัก เพื่อน
หนูสองคนก็ลุกบอกกับคนในกลุมวา เขาสองคนขอ
เสียสละ เพราะเขาสองคนพูดไมเกง แตวาก็จะขอ
เรียนรูไปพรอมๆ กับคนที่ไดรวมโครงการดวย จะ
ไมทิ้งกัน หนูดีใจมากคะ เพราะสิ่งแรกที่หนูได
เรียนรู คือน้ําใจเพื่อนในกลุม ต้ังแตวันนั้นมาหนูกับ
เพื่อนไปไหนไปกัน รักกันมากขึ้น ถึงวันนี้หนูก็
เขาใจแลววาทําไมครูเขาถึงใหหนูเลือกกันเอง 
 ตอมาพวกหนูก็เจอปญหาอีก เพราะพวก
หนูไมมีใครมีสวนยางพาราเลย แตไมมีก็ตองหาห
ละสิ หารวมสองอาทิตยก็ไปไมเจอ แตก็เหมือนใกล
เกลือกินดาง ลืมคิดไปวาหนูยังมีเพื่อนรวมหองอีก
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ต้ัง 35 คน พวกเราเลยไปถามเพื่อนๆ เลยไดแหลง
ปลูกยางใกลๆ โรงเรียน หนูดีใจมากคะที่คลี่คลาย
ปญหาไดอีกเปราะหนึ่ง หนูเพิ่งรูวาบรรยากาศใน
สวนยางพารามันก็ดี ตอนนี้ที่เที่ยวเลนก็พวกหนู
ไมไดมีแตในหางสรรพสินคาแลว อากาศในสวนยาง
ก็สดชื่น หนูไดมีโอกาสพบพืชพรรณใหมๆ ที่ยังไม
เคยรูจัก หนูรับผิดชอบเปนผูประสานงานคุณปา
เจาของสวนยาง ไปวันแรกๆ คุณปาก็เหมือนจะใจดี 
แตมาพักหลังๆ คุณปาแอบโหด เพราะหนูดันไป
โทรถามขอมูลจากแก ตอนแกกําลังสนุกอยูในวงรํา
วง เลยโดนตวาดใหเสียความมั่นใจไปเล็กนอย แตก็
ไมเปนไร พอดีใกลปใหม เลยจัดกระเชาผลไมใบ
ใหญไปสมนาคุณประสบการดีๆ (การตวาด) ที่คุณ
ปามอบให ไดผลแหะ คุณปากลับมาเปนนักให
ขอมูลที่ดีอีกครั้ง ตอนนี้หนูไดเรียนรึ้งวิธีการเขาหา
ผูใหญ 
 จากจัดสรรเวลาเปนปญหาอีกอยางที่พวก
หนูตองประสบ เพราะหนูฝนอยากเปนพยาบาล หนู
ก็เลยอยากเรียนพิเศษ ทีเรียกเขาใจวาการทํา
โครงงานจะปนทอนเวลาที่หนูจะไดเรียนพิเศษ แต
มาถึงวันนี้หนูไดเขาใจแลววา หนูไมตองไปนั่งเรียน
พิเศษทุกวิชา แคหนูจัดสรรเวลาทบทวนเรื่องที่
เรียนในหอง ต้ังใจใหเต็มที่ กําหนดเปาหมายให
แนนอน มีแผนสํารอง เหมือนตอนที่จะลงมือทํา
โครงงานที่ตองคิดอยางเปนระบบ วางแผนใหดี 
ยังไงอาชีพนางพยาบาลในฝนของหนูก็อยูไมไกล 
 ถึงวันนี้หนูตองขอขอบคุณโครงการยุววิจัย
ยางพาราที่มอบโอกาสอันสุดพิเศษ ใหกันหนู 
เพราะหนูไดทั้ งเพื่อนที่ จะเปนเพื่อนที่ดีตอกัน
ตลอดไป ไดการทํางานอยางเปนระบบ ไดศาสตรและ
ศิลปแหงการดํารงชีวิตในสังคม ขอคิดดีๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรูผานการปฏิบัติจะเปนสิ่งที่ ติดตัวหนู
ตลอดไป ขอบคุณครูที่ปรึกษาทั้งสองทานที่สอนให
หนูเรียนรูสิ่งดีๆ วันนี้หนูเขาใจแลววาครูตองการจะ
สอนอะไรหนู ขอบคุณอีกครั้งคะ 
 

นางสาวเกษมณี จันโย 
โรงเรียนแมจันวิทยาคม จ.เชียงราย 

 
สําหรับการไดเขารวมโครงการยุววิจัย

ยางพารา สกว. ในครั้งนี้พวกเรามีความรู ความคิด
และความสัมพันธใหมๆเกิดขั้น 

ต้ังแตเริ่มงานนั้นเปนชวงที่กลุมของเรายัง
วางจากงานและการบานอื่นๆ เลยทําใหเราตั้งสินใจ
เขารวมโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. โรงเรียน
แมจันวิทยาคมตั้งใจไวจะสงไปเขารวม 2 โครงงาน
แตตองคัดเลือกไปแค 1 กลุมนั้นคือกลุมของเรา 
ปญหาของพวกเรามันเริ่มต้ังแตการหา ชื่อเรื่อง 
ปญหาตางๆ สุดทายก็ไดตกลงกันเอาเรื่องการสกัด
สารออกซิน  ที่ธรรมชาติมาใหกับการเรงการ
เจริญเติบโตของตนกลายางพารา พวกเรา 3 คน
รูสึกไดเปดโลกกระทัดใหมจากที่ไมเคยสนใจเรื่อง 
ยางพาราก็ตองเปลี่ยนความคิดใหมเวลาวางก็ตอง
มานั่งปรึกษากัน เรื่อง โครงงาน ชวยกันศึกษา 
เกี่ยวกับ ลักษณะ ขอมูลทั่วไป วิธีการปลูก การ
ดูแล ตนยาง โรคและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับตนยางพารา 
นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับ ยางพาราแลวก็ได 
ศึกษาพืชบางชนิดและการไดคนควางานวิจัยที่
เ กี่ ย วข อ งงาน วิจั ยและที่ ส ามารถนํ ามา เปน
แบบอยางขั้นตอนการดําเนินงานของเราดวย ความ
นาตื่นเตนเวลาลงมือทําคือ การไดทําการสกัดสาร
อออกซินจากผักบุง กลายเปนนักสํารวจผักบุง และ
ตองลงไปเก็บจากคลองที่มีแตโคลนมันเปนเรื่อง
สนุกมากๆ อีกเรื่องหน่ึงเปนเรื่องที่นาตื่นเตนแบบ
ขําไมออกของพวกเราก็คือการสกัดสารออกซินกับ
เครื่องกลั่นสาร แลวเกือบทําหองเก็บสารเคมีไฟ
ไหมยังดีที่พวกเราตั้งสติไดแลวรีบดับไฟ(เรื่องนี้ครู
ผูคุมไมรู) 

ความคิดลวนหลากหลายใหคิดแตกตาง 
ทําใหกลุมของพวกเรามีการแบงแยกกันบางใน
บางครั้ง ในตอนนั้นมันมีความรูสึกเหมือนเราไมมี
ทางทํางานนี้เพราะไมวาเราจะทําอะไรก็จะขัดกัน  
จนตองหยุดงานไปซักพักหนึ่ง กลุมพวกเรามักมี
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ปญหากันตรงที่ไมยอมบอกกันวาครูนัดวันไหน มี
ขั้นตอนการทํางานอะไรเกิดขึ้นหรือการเขาไป
ปรึกษางานกับคุณครูผูคุมงานคนเดียวรูงานคน
เดียว  แตสุดทายพอใกลวันที่จะตองสงงานและ
ไดรับการตักเตือนจากครูผูคุมงานกลับมาพวกเรา 
3คนก็ลองปรับตัวหากันใหม อันไหนที่รูวาไมดีก็จะ
ไมนําขึ้นมาพูดซ้ํา ต้ังใจทํางานกันมากขึ้นแบงงาน
กันดีขึ้น  เพื่อใหงานมันสําเร็จมาจนถึงวันนี้ 

ดิฉันประทับใจในโครงการยุววิจัยยาง 
พารา สกว.นี้เพราะตลอดระยะเวลาการทํางานมา 
ไมใชแคการสอนใหเราไดรูจักการปรับตัว หรือการ
สรางความสามัคคีภายในกลุมเทานั้นแต โครงการนี้
ยังใหดิฉันไดเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานวิจัยเต็ม
รูปแบบ การไปลงปฏิบัติการทดลองสกัดสาร การ
นําไปทดลองกับพืชอยางจริงจัง ขอบคุณมากคะที่
ใหประสบเลานี้กลับมา 

 
นางสาวถิรนนัท  ถุงปญญา 
นางสาวธนพร  หนูโหยบ 
นางสาวอังคณา  วางทา 

โรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
 

“นักเรียนไหนๆ ก็ตองทําโครงงานกันอยู
แลว มีใครสนใจทํา ยุววิจัยยางพาราบางไหม” นี้คือ
คํ าพูดของคุณครูที่หลั งจากสั่ ง ใหพวกเราทํ า
โครงงานกลุมละ 1 โครงงาน ตอนแรกที่ไดยินคํา
วายุววิจัยยางพารา พวกเราก็ยังไมไดสนใจ แตพอ
นานๆไปไดยินคุณครูหลายคนพูดถึงกันมาก ก็เลย
เริ่มสนใจเพราะในเทอมนี้มีงานโครงงานหลาย
โครงงาน จึงคิดอยากรวมโครงงานหลายๆโครงงาน
ใหเปนโครงงานเดียว(แตสุดทายก็ไมไดรวม)  พวก
เราจึงคิดโครงงานสารสกัดจากตนกลอยในการลด
จํานวนตัวตุนในสวนยางพารา และไปปรึกษากับ
คุณครูสุกัญญาและขอใหคุณครูสุกัญญาเปนที่
ปรึกษาให คุณครูสุกัญญา จึงใหพวกเรารีบชวยกัน
อานขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงงาน เพื่อที่จะไดเขียน
ขอเสนอโครงงานใหเสร็จภายในวันรุงขึ้น เพราะ

วันที่ไปปรึกษาคุณครูนั้นเหลือเวลาอีกไมกี่วันก็จะ
หมดเขตสงโครงงานขอรับทุน วันรุงขึ้นพวกเราจึง
ไปหาคุณครูสุกัญญาที่บานพักครูเพื่อเขียนขอเสนอ 
คุณครูสุกัญญาก็หาเอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของมาให
พวกเราอาน รวมทั้งโครงงานยุววิจัยในปกอนๆ 
เพื่อใหพวกเรารูวาจะตองเขียนยังไง คิดยังไง พวก
เราก็เขียนขอเสนอเสร็จภายในวันนั้น คุณครูสุ
กัญญาก็จัดการสงขอเสนอโครงงานใหกับทาง
โครงการ เมื่อทางโครงการประเมินโครงงาน ให
แกไขขอเสนอโครงงานใหมเพราะวามีการวิจัย
มาแลววาการดักจับตัวตุน เปนการลดปริมาณตัว
ตุนที่ดีสุด พวกเราจึงปรึกษากับคุณครูวาจะแกไข
อยางไร คุณครูสุกัญญาจึงบอกวาใหลองกับปลวก 
เพราะวาปลวกก็กอใหเกิดความเสียหายกับสวน
ยางพาราไดเหมือนกัน พวกเราจึงปรับปรุงขอเสนอ
โครงงานใหม โดยเปลี่ยนจากตัวตุนมาเปนปลวก  
แลวก็สงไปใหม พอใกลถึงวันประกาศผลพวกเราก็
คิดวาของพวกเราคงจะไมติดแน เพราะมันดูเปน
โครงงานที่ธรรมดา แตปรากฏวาติด พวกเราก็พาดี
ใจ รวมถึงคุณครูดวย เมื่อรูวาติดแลวพวกเราก็
เดินหนาทําโครงงานกันอยางเต็มที่ ทั้งลงพ้ืนที่หา
ขอมูลที่ศูนยวิจัยพืชสวนจังหวัดเชียงราย โดยมี
ทานวิทยากรมาใหขอมูล วันนั้นพวกเราสนุกมาก 
คุณครูสุกัญญาก็พาคุณครูรุงทิพยมาชวยดวยอีก
แรง คุณครูทั้งสองคอยสอนวิธีการคิด คิดใหกวาง 
ไมใชคิดแคบ คอยตรวจความเรียบรอยของงาน 
และคอยสอน  คอยใหคําปรึกษาตลอดการทํา
โครงงาน ตลอดการทําโครงงานนี้ไมเพียงแตพวก
เ ร า ได รั บค ว ามรู เ ท านั้ น  พวก เ ร า ได รั บทั้ ง
ประสบการณ ทักษะตางๆในการทําวิจัย และที่ขาด
ไมได เลยคือ  ความขยัน  ความรับผิดชอบตอ
โครงงาน  โครงการนี้ทําใหเด็กหลายตอหลายคนได
มีประสบการณการทําวิจัย ที่สามารถทําใหเด็ก
เหลานั้นอาจเติบโตมาเปนนักวิจัยที่สามารถทํา
ประโยชนใหแกประเทศชาติได พวกเราขอพระ
ขอบคุณโครงการยุววิจัยยางพารา ของสํานักงาน
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การทํางานของเราวาเรามีความพรอมความ 
สามารถในการแกปญหา การทํางานวาจะทําไดดี
มากนอยเพียงใดและยังทําดิฉันไดรับรูถึงความ
พรอมของอุปกรณวิทยาศาสตรของโรงเรียนวามี
มากหรือนอยหรือเพียงพอตอการใชงานของ
นักเรียนในโรงเรียนหรือไม ประสบการณดีๆๆไมได
มีเพียงแคนี้ยังมีอีกมากมาย เชน ไดประสบการณ
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะยังไมเคยทํามา
กอนหลังจากไดทําวิจัยเรื่องนี้จึงทําใหรูถึงขั้นตอน
ในการเพาะเรื่องเนื้อเยื่อวามีขั้นตอนที่ยุงยาก
พอสมควร ในจะยังได 

ประสบการณในการกลั่นสารที่ตองทําอยู
หลายครั้งกวาจะไดผลการทดลองที่ตองการ  และ
ยังทําใหดิฉันเห็นถึงนิสัยใจคอของคนที่ไดรวมงาน 
ทั้งในเรื่องการเห็นแกตัว การตรงตอเวลาและอีก
หลายๆๆเรื่องที่ไมสามารถบอกได สวนประสบ 
การณที่ไมคอยดีก็คือการที่ตองไปเก็บผักเพื่อนํามา
ทํางานวิจัยครั้งนี้ สภาพของพื้นที่ที่ไปเก็บมีแตขี้
โคนทําเอารองเทาผาใบที่ซักมาใหมดําหมด และยัง
ตองเจอกับกลิ่นเอทานอลทั้งวัน ชั่งเปนอะไรท่ี....
มากที่สุด แตก็ไมถึงกับแยมากนะคะ แคมากคอย
ชอบกลิ่นมันนิดหนอย 
           ขอขอบคุณที่ ใหดิฉันได เลาถึงประสบ 
การณในการทํางานวิจัยครั้งนี้  โครงการยุววิจัยยาง 
พารา สกว ไดสอนประสบการณใหดิฉันไดมากจริง
คะ ดิฉันดีใจที่ไดทําวิจัยในครั้งนี้มากคะถึงจะมี
ประสบการณที่ไมคอยดีก็ตาม 
 
 

นายศิริ   จินดารัตน  
โรงเรียนแมจันวิทยาคม จ.เชียงราย 

 
ผมนายศิริ  จินดารัตน ผูศึกษาวิจัยเรื่อง

สารเรงการติดตาและเรงรากยางพาราจากยอด
ผักบุงหนอง โรงเรียนแมจันวิทยาคม ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ผลมีสิ่งที่ประทับใจหลายอยาง เพราะสิ่ง
เหลานั้นทําใหเกิดประสบการณและเปนการเรียนรู

ใหมๆ ที่ไมสามารถหาไดในตําราทั่วไปได แตเมื่อ
เราทํางานวิจัยเราตองไดเผชิญกับสิ่งเหลานั้นเสมอ 
ในการศึกษาวิจัยของกลุมของเรา ทางคณะผูศึกษา 
รวมท้ังคุณครูที่ปรึกษาตองพบกับปญหาหลาย
อยางที่ทําให งานวิจัยของกลุมเราตองลาชาไป  
เปนตนวา การวัดการดูดกลืนแสงของสารออกซิน 
เราตองใชเครื่อง Spectrography ในการวัดความ
เขมขนของสาร แตเนื่องจากเครื่องนี้มีราคาคอน 
ขางสูง และเราก็หา ยืมเครื่องนี้ในมหาวิทยาลัย
ตางๆ ไมได จึงตองเปลี่ยนการวัดสารไป แตที่ผม
ประทับใจมากที่สุดในการทําการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการออกสัมภาษณ
ปญหาจากเกษตรกรชาวสวนที่เพาะพันธุยางพารา 
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้ เปนสิ่งที่ผมไมเคยทํา
มากอนเลย แตพอไดทําแลวก็เจอกับปญหาหลาย
อยางมากที่ ทําใหการเพาะเลี้ยงไมสําเร็จ ผมและ
เพื่อนๆ ในกลุมจึงสละเวลาในชวงเย็นของทุกวัน 
มาเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ และในที่สุดความพยามของ
กลุมของผม ก็ประสบผลสําเร็จ เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยง
เซลลก็มีการเปลี่ยนแปลงขนาดทําใหกลุมของเรา 
เริ่มทํางานตางๆ ของการวิจัยไดเร็วขอนอีกหนึ่งขั้น 
สวนการออกสัมภาษณเกษตรกรผู เพาะพันธุ
ยางพารา ก็ทําใหผมไดรู จักผูคนมากขึ้นและได
ทราบปญหาจริงที่ เกษตรกรตองประสบอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เชน ภาระตนทุนของสารออกซิน
สังเคราะหที่มีราคาสูง และเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของตัวเกษตรกร และสิ่งที่นาตกใจมากที่สุดในการ
ออกสัมภาษณ ครั้งนั้น คือ เกษตรกรที่ผสมสาร
ออกซินสังเคราะหไมมีการปองกันตนเองจาก
สารเคมี เลย โดยเกษตรกรจะใชมือในการคน
สารเคมี โดยไมใสถุงมือ ทําใหมือของเกษตรกรมี
ผิวหนังที่แหงแตก อันเนื่องมาจากความเปนพิษ
ของสารออกซินสังเคราะห ทางกลุมของผมจึงมีการ 
แนะนํ าการ ใช ส ารออกซินสั ง เคราะห ให แก 
เกษตรกรเพื่อหวังใหตัวของเกษตรกรมีความ
ปลอดภัยจากสารออกซินสังเคราะหมากขึ้น และเรา
ยังไดนําตัวอยางสารออกซินธรรมชาติที่เราไดสกัด
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ไดทราบถึงวัตถุประสงคในการทําวิจัยยางพารานี้ 
อาตมาจึงมีความสนใจที่ จะทําเปนอยางมาก 
อาตมาจึงไดชักชวนเพื่อนมารวมกลุมอีก 2 รูป 
(ตามความสมัครใจ) เสร็จแลวก็มาทําความเขาใจ
กันในการทําโครงงานยุววิจัยยางพารา พอเขาใจ
กันทุกคนแลวก็มาชวยกันคิดหาชื่อโครงงานที่จะทํา 
หาปญหาในสวนยางพารา ก็เลยไดชื่อโครงงานวา 
“ผลของอุณหภูมิอากาศในฤดูหนาวตอคา  
% DRC ในน้ํายางสด” เมื่อถึงวันที่เราลงพื้นที่กอน
วันทดลองจริง อาตมารูสึกต่ืนเตนเปนอยางมาก 
เพราะไมเคยเห็นสวนยางพารามากอนเลย พอไดรู
วิธีการการทําสวนยางพารากับเกษตรกรเจาของ
สวนยางพารา และเจาของสวนยางพาราไดสาธิต
การกรีดยางพาราใหดูเปนสิ่งที่หนาตื่นเตนมากๆ
สําหรับอาตมาเพราะไมเคยไดเห็นการกรีดยางสดๆ
แบบนี้เลย พอถึงวันที่เราลงพื้นที่เปนวันจริง (เปน
วันแรก) อาตมาตื่นเตนไมแพกับการลงพื้นที่กอน
วันทดลองเลย การที่อาตมาไดลงพื้นที่การทดลอง
จริง อาตมาไดประสบการณหลายๆอยางและไดรู
ถึงวิธีการใชเครื่องมือวัดความถวงจําเพาะ (เมโทร
แลค), ไดรูเกี่ยวกับการหาคา%DRCในน้ํายางสด 
ในการดําเนินงานของกลุมอาตมาจะเปนการ
ดําเนินงานเปนการดําเนินงานชวงระยะยาวเปน
เวลา  31 วัน ภายในชวง 3 เดือน ซึ่งก็มีปญหาและ
อุปสรรคมากมาย เชน  ระยะทางของพื้นที่ในการ
เก็บขอมูลคอนขางไกลตองใชเวลาในการเดินทาง,  
มีแมลงและยุงมารบกวนขณะทําการเก็บขอมูลและ
ทดลอง เพราะชวงเวลาในการเก็บขอมูลเปนชวง
หัวค่ําและมืด ,  มีฝนตกในวันที่ลงพื้นที่เก็บขอมูล  
ทําใหตองลงพื้นที่เก็บขอมูลทดแทนในวันถัดไป 
บางทีก็รูสึกทอเปนบางครั้ง ทางกลุมผูวิจัยของ
อาตมา ก็ไดนอมนําเอาหลักธรรม อิทธิบาท 4 หรือ
หลักธรรมแหงความสําเร็จ 

1. ฉันทะ = ความพอใจ คือ พอใจในการ
ทําโครงงานวิจยัในครั้งนี ้

2. วิริยะ = ความพยายาม คือ พยายาม
ทํางานใหสําเร็จ ไมยอทอ 

3. จิตตะ = ความเอาใจใส คือ เอาใจใสใน
การทําวิจัย เอาใจใสในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ 

4. วิมังสา = ความคิดรอบคอบ คือ คิด
วิเคราะหขอมูลอยางรอบคอบ 

โครงงานยุววิจัยยางพารานี้สําเร็จลุลวงไป
ดวยดีก็เพราะหลักธรรม อิทธิบาท 4 นี้แหละครับ 
อาตมาจะไมมีวันลืมประสบการณดี ๆ ในครั้งนี้เลย 
เพราะเปนประสบการณการทําวิจัยเปนครั้งแรกใน
ชีวิต ถือวาเปนโอกาสที่ดีเลยทีเดียวที่ไดรับความ
อนุเคราะหจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ใหอาตมาซึ่งเปนสมณะเพศไดรับความรู
เหมือนคฤหัสถและรูสึกภูมิใจเปนอยางมาก ที่เปน
โรงเรียนแรกของโรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา ที่
เขารวมโครงการยุววิจัยยางพารา ถามีโอกาสปหนา 
อาตมาก็จะมาเขารวมโครงการนี้อีกครั้ ง  ขอ
ความสุขความเจริญจงมีแกทุกทาน 

เจริญพร. 
 

นายชนุตร สุทธะ 
โรงเรียนแมตํ๋าวิทยา จ.เชียงราย 

 
ขาพเจา นายชนุตร สุทธะ กําลังศึกษาอยู

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนแมตํ๋าวิทยา เนื่อง
ดวยขาพเจาไดเขารวมโครงการยุววิจัยยางพารา ป
นี้ขาพเจาไดเสนอ และไดรับทุนสนับสนุนการทํา
วิจัย ในหัวขอเรื่องการพัฒนาอุปกรณกําจัดตุนใน
สวนยางพารา ซึ่งขาพเจาเคยมีประสบการณจาก
การทําวิจัยจากปกอน ๆ มาบาง ไมวาจะเปน
โครงงานยุว วิจัยยางพารา  เรื่ องแบบจําลอง
ผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราและพืชอื่น 
ขาพเจาไดไปนําเสนองานแทนคณะรุนพี่ ตอนนั้น
ขาพเจากําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ได
ไปนําเสนองาน เรื่อง วิธีกําจัดตุนในสวนยางพารา 
ณ โรงแรมแพรทาว-เวอร จังหวัดแพร 

ในปนี้กอนที่คณะวิจัยของขาพเจา จะคิด
หัวขอที่จะศึกษาขาพเจาและคณะจึงไดไปสอบถาม
ชาวบาน หรือผูปกครองของแตละคนดูวาตอนนี้



 

ชาวบาน
ซึ่งตอนนั้
ปญหาเกี่
ดวย ขา
ปรึ กษา
พอสมคว
การศึกษ
เรงดวน 
พัฒนาอุป

ห
คณะจึงล
บาง จาก
แตวิธีที่ข
พัฒนาเบ็
ไมเหนื่อย
อาหารได
รายไดเสริ

ท
สวนตัว เ
งานหนัก
เจอความ
แค เ ร ง เ
ความสําเ
เดียว คว
ปญหามา
สามัคคี 

 
 

 
 

 

ยังมีปญหาใด
นั้นชาวบานก็บ
กี่ยวกับตุนกัดกิ
พเจาและคณ
กับครู ที่ ป รึ
วรเหมือนกัน
ษาและ ตองกา
จึงสรุปกันได
ปกรณกําจัดตุน
หลังจากไดหั
ลงพื้นที่ถามชา
กการสอบถาม
ขาพเจาและค
บ็ดกําจัดตุน ซึ
ย ประหยัด สา
ดดวย หรือก็
ริมได 
ทั้งนี้ในการทํ
เพื่อทํางานสว
ก หรืองานเบา
มลมเหลวดีใจ
ครื่ อง ใหสุด
เร็จรอคอยหลั
วามสามัคคีคื
ากเพียงใดสุด

 
 

 

ด ๆ เกี่ยวกับย
บอกปญหามา
กินตนยางพา
ณะจึงนําปญห
กษาอี กที  ก็
นกวาจะไดเรื
ารแกไขใหกับ
วาจะเอาหัวข
น 
ัวขอวิจัยมาแ
าวบานวามีวิ ี
มชาวบานก็มีห
คณะตองการ
ซึ่งวิธีนี้ทั้งไดผ
ามารถนําตุนท
ก็นําตุนมาขา

างานตองมีก
วนรวมใหสําเ
าก็ตาม อาศัย
จไดเลยมาถูก
ชี วิต  แล วทํ
ลังจากความล
คือพลังอันยิ่ง
ดทายก็จะแกไ

ยางพาราหรือไ
มากมายรวมท
าราของชาวบา
หาทั้งหมดนี้ม
ก็ ใ ช เ วลานา
รื่องที่เหมาะแ
บชาวบานอย
ขอวิจัยเรื่องก

แลวขาพเจาแ
ธีกําจัดตุนยัง
หลายวิธีดวยก
ศึกษา คือ ก
ผลอยางรวดเ
ที่ไดมาประกอ
ยเพื่อประกอ

ารเสียสละเรื่
เร็จไมวาจะเป
ยความพยายา
กทางแลว เพี
ทํ ามันให เ ต็ม
มเหลวเพียงนิ
งใหญไมวาจะ
ไขไดดวยควา
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มัธ
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เรื่
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คร
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ครู
ใจ
แล
ป
จัง
กา
นํา
ตบ
ตล
แล
ใน
พ
สว
อ
ห
เจ

ผมนา
ัธยมศึกษาปที
จัยยางพารา
รื่องเกี่ยวกับกา

ต้ังแต
ริ่มแรกคิดวามั
รูยังไมใหผม
อมาก็ไดเดินท
อ เลยครับ ว
รื่องที่เราสนใจ
างพาราครับ 
ที่จบไป ดว
องกันตุนทําล
าบลตาดควั
ชียงราย” ครั้ง
.แพร เลนเอา
รับ คุณครูที่ป
ผมเลยโดนฝา
รูบอกวาตื่น 
จดีดวย วันนั้น
ละเพื่อนทําเรื่
ลูกยางพารา
งหวัดเชียงรา
ารนําเสนอง
าเสนอบนเวที
บอีกแนเลย...
ลอดงานเลยค
ละเพื่อนไดทํา
นสวนยางพาร
วกเราออกพื้
วนยาง ทดล
ยางมาก ได
ลายมื้อแลวค
จาตุนตุนตุน 

นาย
โรงเรียนแม

ย อภิชาต หล
ที่ 4 เปนนักเรี
มา 3 ปแลว 
ารทําโครงงาน
เริ่มเขามาอยู
มันทํายังไง โค
มทําอะไรใหดู
ทางไปดูงานท
ามันทําอยาง
จจะศึกษาเกี่
 ปที่2 ครูใหต
ยการนําเสน
ลายตนยางพา
ัน  อําเภอพ
งแรกตื่นเตนม
เหงื่อแตกซิก

ปรึกษาของผม
มือของคุณครู
“อยาตื่นเตน”
นผมเลยลอด
รอง แบบจําลอ
าและพืชอื่น 
ย  โครงงานข
งานที่ จ .สงข
ทีใหญนะครับ
. แตทาง สกว
ครับ ไดเที่ยวท
าเรื่อง “การพั
รา” ปนี้มีคว
้นที่เปนทั้งเนิ
ลองอุปกณขอ
ตุนมาหลาย
ครับ ยังเลี้ยงไ

ยอภิชาต หลา
มตํ๋าวิทยา จ.

ลายนาสาร นัก
รียนที่ไดทําโค
และปนี้เปนป
นจะมาเลาสูกัน
ยูในโครงการข
ครงงาน งง ค
ดูพี่ๆ เขาทํา
ที่ สงขลา ก็เล
งนี้นี่เอง โครง
ยวกับพืชเศร
ตอยอดโครงงา
นองานเรื่อง
ารา ในตําบล
พญาเม็งราย 
มากที่ไดนําเส
เลยครับ ทําอ
ม นิสัยเปนคน
รูเขาเต็มหนา
” แตครูคนนี้ น
ดตาย ปตอมา
องผลตอบแท
 อําเภอพญา
ของพวกผมก็ไ
ขลา แตพวก
 ไมเชนนั้นผม
ว. เคาใจดีนะ
ทะเลอีกดวย แ
พัฒนาอุปกรณ
วามมั่นใจคอน
นินเขา หุบหว
องเราก็ไดเป
ตัวครับ ทําอ
ไวศึกษาอีกดว

ายนาสาร 
.เชียงราย  

ักเรียนชั้น
ครงงานยุว
ปที่ 4 ก็มี
นฟงครับ 
ของ สกว.
รับ ปแรก
งานกอน 
ลยถึงบาง 
งงานก็คือ 
รษฐกิจคือ
านของรุน
 “วิ ธีการ
แมตํ๋าและ
  จังหวัด
สนองานท่ี 
อะไรไมถูก
ขี้เลนครับ 
เลยครับ ”
นารักครับ 
าครูใหผม
นจากการ
าเม็งราย 
ไดเขารวม
เราไมได
มตองโดน
ะครับ ดูแล
และปนี้ผม
ณกําจัดตุน
นขางมาก 
ยในพื้นที่
นที่พอใจ
อาหารได
วยนะครับ 
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 ตองขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ที่ใหโอกาสผมและเพื่อนๆในการ
ทําวิจัยตลอดมา 
 
 
 

นางสาวเบญจวรรณ   ธิเขยีว 
โรงเรียนแมตํ๋าวิทยา จ.เชียงราย    

 
ดิฉันได รั บการสนับสนุนการทํ าวิ จั ย

เกี่ยวกับยางพารากับสกว.มาเปนครั้งที่ 2 แลว และ
ครั้งนี้กลุมของดิฉันไดศึกษาเรื่องการพัฒนาอุปกรณ
กําจัดตุนในสวนยางพารา การทําโครงงานในครั้งนี้
ดิฉันมีความประทับใจเปนอยางยิ่งในการทํางาน
เนื่องจากไดรับประสบการณตางๆ มากมายจาก
การทํางานเปนกลุมทํางานเปนทีมสิ่งที่ดิฉันได
เรียนรูมากยิ่งขึ้นคือการตรงตอเวลา การไดนั่ง
ทํางานคอยปรึกษากันฟงความเห็นของทุกคนใน
ทีมและคอยชวยเหลือกันในการทํางานเพื่อเกิด
ความสามัคคี ถึงจะเรียกไดวาทํางานเปนทีมเวิรค 
จึงจะสามารถทํางานใหเกิดผลสําเร็จและการลง
พื้ นที่ สํ า ห รั บทดลอ งอุ ปก รณ กํ า จั ด ตุ น เ ป น
ประสบการณใหมที่ฉันไดสัมผัสไมคิดวาจะมีสิ่ง
ตางๆ เหลานี้ในชีวิตประจําวันของพวกเรา เชน 
ศัตรูตัวฉกาจคือ “ตุน” ซึ่งหากดูจากภายนอกแลว
ในความคิดของดิฉันตุนคลายหนูตัวเล็กๆและนารัก
ตัวหนึ่ง แตเมื่อไดเรียนรูถึงวงจรชีวิตและการอยู
อาศัยของตุนแลวตุนคือสัตวที่ชอบกัดกินรากตน
ยางพารา หัวมันตางๆซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชาวเกษตรกร อีกหนึ่งเหตุการณกลุมของดิฉันที่ฉัน
ประทับใจเปนอยางมากคือเมื่อไดนําตุนมาศึกษา
วงจรชีวิตและไดนําตุนตัวหนึ่งมาเลี้ยงที่บานของครู
ที่ปรึกษาโครงงานเมื่อไมกี่วันมานี้คุณครูไดยินเสียง
ตุนรองและเมื่อครูไดไปดูพบวา ตุนตัวนั้นมีลูกนอน
อยูขางๆแตเห็นเพียงตัวเดียวและคิดวานาจะมีอีก
หลายตัวแตยังไมเห็นเพราะมันมืด ครูจะมาเลาให
เราฟงและไดไปดู จากการไดไปลงพื้นที่ศึกษาจาก

สถานที่ที่ไดไปทําการทดลองสวนใหญจะเปนที่
ภูเขาครั้งนั้นไปลงพื้นที่ระยะทางไกลมากนับวาเปน
ระยะทางหลายกิโลเมตรและภูเขาสูงมากจึงทําให
ทุกคนเหนื่อยกันไปตามๆกัน 
 ดิ ฉั น ข อขอบคุณสํ า นั ก ง า นกอ งทุ น
สนับสนุนการวิจัยที่ไดมีโครงการดี ๆ ที่ทําใหดิฉัน
และเพื่อนๆไดรับประสบการณและไดรับความรูจาก
การทํางานและในเรื่ องตางๆ  อยางมากมาย 
ขอขอบคุณคณะครูที่ปรึกษาที่คอยใหความรูและ
คอยใหคําแนะนําในเรื่องของการทํารูปเลมรายเรื่อง
งานโดยสวนใหญจะเปนเรื่องของภาษาที่ใชใหกับ
กลุมของดิฉัน ขอขอบคุณชาวเกษตรกรที่คอย
สนับสนุนในเรื่องของสถานที่และคอยใหคําแนะนํา
ความรู เ กี่ ยวกับ ตุ น  และ สุดท ายขอขอบคุณ
ผูปกครองที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหดิฉัน
ไดมีกําลังใจในการทํางานในครั้งนี้ 
 

นายอัษฎาวุธ   วรรณะ 
นายอภิสิทธิ์ เสารนา 

นางสาวศศิณฎัฐ เปลี่ยนเอก 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ จ.เชยีงใหม 

 
ระบบเกบ็กักความรอนพลังงานแสงอาทติย 

ดวยสารเปลี่ยนสถานะ  
สําหรับตูอบยางพาราแผน 

 
สวัสดีคะ พวกเรามาจากโรงเรียนหางดงรัฐ

ราษฎรอุปถัมภ  จังหวัดเชียงใหมอันไกลโพน                  
หลายคนอาจไมคุนชื่อโรงเรียนของพวกเรา แตไม
เปนไรคะ เพราะแมแตพวกเรายังจําชื่อโรงเรียน
ตัวเองผิดๆ ถูกๆ เลยคะ  กวาจะมาเปนโครงงานนี้
ไดตองฝาฟนอุปสรรคนานัปการ ดวยความที่พวก
เราทั้งสามตางมีธุรกิจสําคัญมากมายมหาศาล คน
หนึ่งเปนหัวหนาคณะสี  อีกคนเปนคนไมวางงาน 
และอีกคนก็ดันเปนนักรองของโรงเรียนที่ออกงานอี
เวนทบอยมาก (ย้ําวามากคะ) พวกเราเปนเด็ก
กิจกรรมชั้นแนวหนาของโรงเรียนจนจะไดรับโล



- 57 - 
 

ดีเดนแลวคะ แตครูก็ยังสามารถลากตัวพวกเรา
ออกมาทําโครงงานได ซึ่งเปนความสามารถพิเศษ
ของทานคะ  
 พวกเราเริ่มตนการทํางานดวยการทําหนา
งงเบาๆ วาไอพาราฟนนี่มันคืออะไรก็ยังแอบงงอยู
ตรงที่ครูเอาขี้ผึ้งมาใหดู เอะนี่มันคืออะไร ตกลงครู
จะใชขี้ผึ้งหรือพาราฟน พวกเรางงไป 2 วินาทีครึ่ง
จนครูตองบอกวาพาราฟนมันก็คือขี้ผึ้งคะ ทําไม
ตองเรียกใหมันยุงยากดวยพวกเราก็งงอีก ที่แทมัน
คือชื่อทางวิทยาศาสตรคะ หลังจากหายงงแลวก็เริ่ม
ปฏิบัติการ แต! จะทํายังไงละคะ ก็คนมันไมเคยนี่
คะ  ก็เลยตองเชิญรุนพี่ที่เคารพรักยิ่งมาเปนเพื่อน
เลน เอย มาใหคําแนะนําคะ วิธีดําเนินงานของพวก
เราก็ไมมีอะไรยุงยากหรอกคะ ก็มีอาทิเชน การนํา
ตูอบยางพาราไปตากแดดแลวบันทึกผลตางเยอะ 
แยะคะ ถาเลาในนี้ทั้งหมดคงจะใชหนากระดาษเปน
รอยคะ เอาเปนวามาพูดถึงวิธีทดลองคราวๆดีกวา
ค ะ  ( เริ่ มมีสาระ )อันดับแรกตองหาปริมาณที่
เหมาะสมของตัวกักเก็บความรอน ตองการใหตัว
เก็บความรอนหลอมเหลวไดที่อุณหภูมิบรรยากาศ 
ในชวง 40 – 55 องศาเซลเซียส ตอไปชั่งพาราฟน
จํานวน 100 กรัม นําพาราฟนที่ชั่งใสในบีกเกอร
ขนาด 250 ml แลวนําไปวางบน Hot plate ให
ความรอนจนหลอมละลายกลายเปนของเหลว  
จากนั้นต้ังทิ้งไวจนพาราฟนแข็งตัว แลวคอยเอาไป
ตมเพื่อหาจุดหลอมเหลวใหมโดยใชเทอรโมมิเตอร
วัดอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวอยาเอามือลงไปจุม
นะคะ เพราะมันรอนแลวหาประสิทธิภาพการคาย
ความรอนของตัวกักเก็บความรอน โดยนําตัวกัก
เก็บความรอนจากการทดลองแรกมาใหความรอน 
จนกลายเปนของเหลวที่อุณหภูมิ80 องศาเซลเซียส 
จากนั้นเมื่อเราหาพลังงานความรอนจากการคาย
ความรอนของตัวกักเก็บความรอนแลว ก็นํายาง
แผนไปทดสอบอีกครั้ง ตากแลวตากเลาบันทึกแลว
บันทึกเลา ฝาเปลวแดดแผดรอนแทบตาย จน
ผิวพรรณเกรียมไหมหมดเลยคะ เห็นไหมคะกวาจะ
ทําสําเร็จ พวกเราแทบจะเปนนิโกรกันเลยคะ  เอา

เปนวาพวกเราตั้งใจทํางานกันมากคะ ถึงแมวาบาง
วันอารมณอาจไมไดดีเหมือนหนาตา แตก็กัดลิ้นกัด
ฟนสู จนเพื่อนบนวาพวกหลอนจะทํางานเอาโล
เหรอยะ บางคนแอบอิจฉาคะที่เราทํางานเยอะ (มัน
นาอิจฉาตรงไหนคะ)  แตพวกเราก็สะบัดบ็อบคะ  
“มารไมมี บารมีไมเกิดคะ” บางครั้งพวกเราตอง
แอบรองไหหลังเวที (อันนี้นักรองฝากมาคะ) เพราะ
มันยากเหลือเกิน  แตก็ไมเกินความสามารถของ
พวกเราหรอกคะ แมวากวาจะเคลียรคิวงานของแต
ละคนมาไดนั้น มันชางยากเย็นแสนเข็ญก็ตามที 
การทํางานของพวกเราทํามาจากตอนนั้นถึงตอนนี้
ก็เกือบ 1 ปแลวก็ไดความรูใหมคะวาพาราฟนคือ
ขี้ผึ้ง ที่จริงครูทานไมรูหรอกคะ วาเหตุผลที่เราเขา
รวมโครงงานคืออะไร ที่จริงเราอยากขึ้นเครื่องบิน
ไปเที่ยวทะเล เอย! อยากหาประสบการณดาน
โครงงานบางอะไรบาง  ถึงแมผลจะเปนอยางไร
อยางนอยพวกเราก็ไดเลนน้ําทะเล อุย! พูดผิดคะ   
อยางนอยพวกเราก็ไดประสบการณจากการทํา
โครงการหลายอยาง ไดมิตรภาพอันดีงาม(พูด
เหมือนประกวดวงดนตรีลูกทุงเลยคะ)  
 เอาเปนวาสรุปเลยนะคะ (เขาสู โหมด
จริงจังคะ)  พวกเรามีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่
จะไดนําเสนอนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ ที่จะปรากฏสู
สายตาชาวโลก ในเร็วๆ นี้ และที่สําคัญพวกเราตอง
ขอขอบพระคุณ โครงการยุววิจัยยางพาราที่ทํา
โครงการดีๆ  นี้ขึ้นมา  รวมถึงคุณครูจุ ไรรัตน  
สุริยงค  และผูมีอุปการคุณอีกหลายทานที่ ให
คําปรึกษาและแนะนํามาโดยตลอดถึงแมพวกเราจะ
เขาใจยากไปนิดแตก็จะพยายามเขาใจคะ  เอวังก็มี
ดวยประการฉะนี้ แลฯ 
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ไดไปสูดน้ํายาง อุย !! ไมใชคะ  ที่ไดอนุเคราะห
สถานที่ใหพวกเราไดไปทํายางฟองน้ํา ขอขอบ 
พระคุณ  คุณครูจุไรรัตน สุริยงค ที่ทําใหพวกเรามี
โ อกาสได ขึ้ น เ ค รื่ อ งบิ นครั้ ง แ รก ในชี วิ ต  ได
ประสบการณในการทํางาน ไดคําแนะนําดีๆ และได
เที่ยวในที่ไมเคยไป ไดรูในสิ่งที่ไมเคยรู ตลอด
ระยะเวลา 2 ป ถึงแมพวกเราจะเขาใจอะไรยากไป
นิด ซื่อไปหนอย (บางคน) แตพวกเราก็ไดทุมเททั้ง
กายและใจในการทําโครงการยุววิจัยยางพารา มา
โดยตลอด และพวกเราจะนําความรู ประสบการณที่
ไดจากโครงการยุววิจัยยางพาราไปใชให เกิด
ประโยชนไมวาในการการเรียน หรือดานการงาน 
สุดทายและทายสุดพวก  เราอยากบอกวา  

“พวกเรารักยุววิจัยยางพาราคะ” 
 
 

 นางสาวจาตุภา  วงศใหญ  
 โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา 

 
 คําวา “ ปญหา ” เปนประโยคที่ทําใหดิฉัน
ไดรูวา การทํางานทุกสิ่งอยางตองเจอกับปญหา 
อุปสรรค และความผิดหวัง สิ่งเหลานี้อาจทําใหเรา
เสียใจ คิดทอ จนลืมคิดไปวา ปญหาที่เราเจออาจจะ
ทําใหเราไดเรียนรู รูในสิ่งที่ไมเคยรูมากอ และเปน
ประสบการณในการดํารงชีวิตตอไป 
 ในการทําโครงงานยุววิจัยยางพาราครั้งนี้  
ซึ่งมีคุณครู กนกวรรณ แสงศรีจันทร เปนครูที่
ปรึกษาโครงงาน ครูเปนคนชวยเหลือกลุมของดิฉัน
มาตลอด ตอนสงโครงงานไปวันแรก ดิฉันไมคิดวา
โครงงานของดิฉันจะไดรับเลือก วันที่ดิฉันไดรับแจง
จากคุณครูวา เราไดรับคัดเลือกจากโครงงานยุว
วิจัยยางพารา ดิฉันรูสึกดีใจพรอมกับความตื่นเตนที่
ไดรับคัดเลือก และคิดวามันคงไมยากอะไร แตเมื่อ
ไดลงมือทําก็ทําใหรูวาบางอยางไมเหมือนกับที่คิด
ไวเพราะการที่เราจะทําอะไรสักอยางใหสําเร็จเรา
จะตองมีการวางแผน มีความสามัคคีในหมูคณะ 
และตองเจอกับอุปสรรคมากมาย ซึ่งมันทําใหดิฉัน

คิดทอหมดความหวัง  คิดวาตนเองไมประสบ
ความสําเร็จ แตดิฉันไดเห็นคนที่มีปญหามากกวา
ดิฉัน ดิฉันเห็นเขาไมเคยทอตอปญหาและอุปสรรค
ใดๆ เลย มันจึงทําใหดิฉันคิดวา ”บางคนมีปญหา
มากมายกวาเราแตทําไมเขาถึงยังสูตอไป และ
ทําไมเราถึงไมสู” ความคิดเหลานี้ทําใหดิฉัน มีแรงสู
ตอ มีกําลังใจ ทําใหไดรูวายังมีอีกหลายเรื่องราวที่
เราไมรู และมีอีกหลายเรื่องราวจะตองคนหา และที่
สํ า คัญ  ปญหาทั้ งหลายจะทํ า ให เ ร าประสบ
ความสํ า เร็จและเปนประสบการณ ในการทํ า
โครงงานยุววิจัยในครั้งนี้ 
 เมื่อไดเขารวมนําเสนอความคืบหนาของ
โครงงานที่ จังหวัดเชียงราย ยิ่งทําใหดิฉันรูสึก
ภูมิ ใจที่ ไดมี โอกาสเข าร วมโครงการยุ ว วิจั ย
ยางพารา ทําใหดิฉันไดรูในสิ่งที่ไมเคยรู ทําใหมี
ความกลาแสดงออก และที่สําคัญการที่จะเปน
นักวิจัยที่ดีจะตองรูจักใชเหตุและผลจะตองมีขอมูลที่
จริงและเชื่อถือได  

ทายนี้ดิฉันขอขอบคุณโครงการยุววิจัย
ยางพารา ที่ไดใหโอกาสและทําใหดิฉันไดมาเรียนรู
ประสบการณ ที่มีคุณคามากมายในชีวิต และจะนํา
ทั้งความรูและประสบการณที่ไดไปใชในชีวิตและไป
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ เพื่อใหไดเรียนรู
ไปพรอมกัน 
 
 

นางสาวกมลชนก  ศรีสมบัติ   
โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา 

 
อุปสรรค  ปญหา  เปนที่มาของความสําเร็จ 

Struggle and  problems are the  caused  of   
success 

  

ตอจากนี้ดิฉันขอเลาประสบการณจาก 
“การทําโครงงาน  ยุววิจัยยางพารา” เรื่อง  ระบบ
บําบัดน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตยางแผน ซึ่ง
โครงงานเกิดขึ้นเนื่องจากทางโรงเรียนของดิฉันได
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา   โครงงาน
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วิทยาศาสตรอยูแลว  ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ที่ผานมา
ครูก็ไดนําขาวเกี่ยวกับทุนในการทําโครงงานยุววิจัย 
ซึ่งดิฉันและเพื่อนๆ ในกลุมก็มีความสนใจจึงพากัน
ไปถามรายละเอียดพรอมปรึกษาขอมูลจากครู เมื่อ
ปรึกษาเสร็จ กลุมดิฉันจึงมาประชุมเพื่อออกความ
คิด เห็นคิด วิ เคราะห เกี่ ยวกับยางพาราหรื อ
ผลกระทบใดๆ ซึ่งใน 

วันนั้นเองก็ไมมีใครคิดออกจึงฝากเปน
คําถามไปคิดที่บานแลวนํามาออกความคิดเห็นใน
วันรุงขึ้น ซึ่งในวันรุงขึ้นเมื่อมีคาบวาง   กลุมดิฉัน
จึงพากันมาประชุมซึ่งในการประชุมครั้งนี้ทุกคนมี
ความคิดเห็นวา  

“ในชุมชนสวนใหญมีกลิ่นเหม็น  จากการ
ผลิตยางแผนพาราซึ่งเกษตรกรจะขุดบอพักเก็บน้ํา
เสียไวสะสมนานเขาจึงทําใหเกิดกลิ่นสงผลกระทบ
ตอคนรอบขาง” ดั้งนั้น ทุกคนในกลุมจึงพากันออก
ความคิดเห็นแนวทางในการแกไขปญหานี้ อีกทั้ง
ยังศึกษาคนควาขอมูลจาก  Internet บาง หองสมุด
บาง จากผูรูบาง จนนําขอมูลมาสรุป แลวไดขอสรุป
วา “จะทําระบบบําบัดน้ําทิ้งโดยอิงหลักแบบบึง
ประดิษฐ” ซึ่งจะนําพืชที่มีอยูในทองถิ่น  หาไดไม
ยากและมีคุณสมบัติในการบําบัดน้ําทิ้งหรือดัก
ตะกอน เพิ่มคาออกซิเจน และกําจัดกลิ่นเหม็น  
เพราะน้ําทิ้งในกระบวนการผลิตยางแผนนั้นมีความ
เปนกรด  ออกซิเจนตํ่า  มีตะกอน  อีกทั้งสงกลิ่น
เหม็น   ดั้งนั้นจึงเลือกใช ผักตบชวา  กับหญาแฝก
พันธุศรีลังกา  เมื่อไดขอมูลที่ชัดเจนแลวกลุมดิฉันก็
นําไปเขียนโครงรางใหตรงกับรูปแบบที่จะสงขอทุน
ยุววิจัย  เมื่อโครงรางเสร็จจึงนําสงครูเพื่อใหครู
นําสงไปให   ซึ่งเมื่อสงไปแลวผลที่ออกมาคือ  มี
การใหนําไปปรับปรุงแตกลุมดิฉันยังไมทอยังนํา
ขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงโครงงานตนเองจน
สงไปอีกครั้งและผลที่จะออกมานั้นกลุมดิฉันก็ไมได
คาดหวังวาจะได แตเมื่อผลออกมากลับกลายวา
กลุมของดิฉันไดทุกคนดีใจ  หลังจากนั้นกลุมดิฉัน
จึงพากันวางแผนในการทํางาน เริ่มต้ังแตออกพื้นที่
สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล จนไดสวนของลุงดวง  

อยูหมูที่ 10  บานแก  ต.ปาสัก อ.ภูซาง  จ.พะเยา   
สําหรับในการทําบอบําบัด สําหรับในการทําบอ
บําบัดนั้น  อันดับแรกออกแบบ  แลวไปหาคนมา
ชวยทําบอบําบัด ซึ่งชวงนั้นสมาชิกกลุมทุกคนไมมี
เวลาวาง ยุงกับการเรียนภาคปกติและพิเศษ อีกทั้ง
กิจกรรมอีกมากมายจึงทําใหระบบบําบัดเสร็จลาชา
ไปนิดหนอย    แตทุกคนก็จัดการวางแผนกับชีวิต
ตัวเองได สมาชิกกลุมจึงมีเวลาวางตรงกันและแบง
หนาที่  ความรับผิดขอบใหแตละคน  ซึ่งประมาณ
เดือนธันวาคมที่ผานมาไดไปนําเสนอความกาวหนา
ของโครงงานและฟงความกาวหนาของโครงงานอื่น  
จึงนําของเสนอและหาขอบกพรองของกลุมตัวเอง
เพื่อนํามาปรับปรุงใชกับโครงงาน หลังจากนั้นมาก็
ไดทําการทําถังกรองและขุดดิน  ตักทรายใน
อัตราสวนที่กําหนดไว  อีกทั้งไปขุดหญาแฝกและ
เก็บผักตบชวาเพื่อนําอุปกรณทั้งหมดลงในบอ
บําบัดแตละบอที่กําหนดซึ่งบอ 1  จะเปนบอกรอง 
บอ 2 จะเปนทรายผสมดินซึ่งปลูกหญาแฝก  บอที่  
3  นําผักตบชวาลงเมื่อนําจากบออื่นๆ มาถึง บอ
สุดทายนําหญาแฝกปลูกและปลอยลงในสระหรือบอ
เก็บน้ําซึ่งในการในครั้งนี้แตละคนลงทุนทุมเทอยาง
สุดๆ  โดยไมหวงวาจะเลอะเทอะ  เหม็น หรือ
สกปรก  รวมทั้งครูที่ปรึกษายังมีสวนรวมซึ่งในการ
ทําระบบใหสมบูรณ ในวันนี้ เองทําใหทุกคนมี
ความสุขกับงานที่ออกมาถึงเหนื่อยก็ตามแตทุกคน
ไมมีการบนสักคําเพราะมีความสุขกับผลงาน
ออกมา   เมื่อลงมือเสร็จก็ลงมือเก็บขอมูลที่ไดใน
แตละวัน  ซึ่งจะวัดคาของ  ฟอสเฟส  ไนเตรด  DO  
ของแตละบอ  ทําใหจนครบ 15 วัน ซึ่งในการเก็บ
ขอมูลนั้นกลุมดิฉันยังไดทําระบบเล็กไวในหองแลป
แตมีปญหาเนื่องจากมันสงกลิ่นเหม็นรบกวนกับ
การเรียนของ เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ในโรงเรียน  ซึ่ง
เมื่อเก็บขอมูลเสร็จ  กลุมดิฉันจึงพากันออกความ
คิด เห็นว าจะนํ าผักมาปลูก เปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตระหวางน้ําเปลากับน้ําที่บําบัดแลว  อีก
ทั้งยังนําปลามาปลอยเพราะมีสมาชิกกลุมคิดวาเมื่อ  
คาpH เปน 7  แลวปลานาจะอยูไดจึงนํามาทดลอง 
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และจดผลบันทึกในระยะเวลา 1  อาทิตย  เมื่อเสร็จ
จึงนําผลที่ไดมาสรุปและทําเปนรูปเลมรายงานจน
เสร็จสมบูรณ ซึ่งในการทําบอบําบัดน้ําทิ้งในครั้งนี้
ทําใหดิฉันนําไปใชในชีวิตไดเปนอยางดี  เชน  การ
แนะนําเกษตรกรในหมูบานใหทําระบบบําบัด การ
ปลูกผักโดยนําน้ําที่บําบัดแลวมารดเพื่อใหได
ผลผลิตที่สวยงาม  และประหยัดคาใชจายเรื่องน้ํา   
 โครงการยุววิจัยยางพารา เปนโครงการที่
ไมใชเนนแตวิชาการอยางเดียวแตเนนใหผูวิจัยเปน
คนคิด วิ เคราะห   และนําไปใช ในชี วิตให เกิด
ประโยชน และสามารถเผยแพรความรูที่ไดวิจัยมา
ใหคนอื่นได อีกทั้งยังฝกใหเรามีความรับผิดชอบ   
ความอดทน  การเสียสละ   . . . 

 

หม่ืนวันแหงความสําเร็จ   
มาจากหลายวันแหงความพยายาม 
หลายวันของความพยายาม 

 มาจากหลายเดือนแหงความอดทน 
หลายเดือนแหงความอดทน 

 มาจากหลายปแหงความตั้งใจ 
หลายปแหงความตั้งใจ  

 กวาจะมาถึงวันแหงความสําเร็จ 
 
 

นางสาวอภิญญา  จันจม 
โรงเรียนภูซางวิทยาคม จ.พะเยา 

 
ฉันรูมาวาโครงงานยุววิจัยเปนโครงงานที่

ยากมากกวาโครงงานอื่นๆ เพราะเราตองมีความรู
ในเรื่องนั้นจริงๆ และตองใชเหตุและผลในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทําอะไร ถาไดทําก็จะทําให
เราไมมีเวลาวางเลย แตถาใครไดทําก็จะไดมีความรู
และประสบการณใหมๆ อีกมากมายที่เรายังไมรู 

 ตอนแรกฉันก็ไมคอยอยากทํา เพราะคิด
วามันยากและจะทําใหฉันไมมีเวลาวาง วันหนึ่งมี
เพื่อนมาชวนเพราะเห็นวาฉันเคยทําโครงงานตอน
อยูม.4 ฉันเลยคิดวาลองทําดูสักครั้งเปน
ประสบการณชีวิต  ฉันเลยไปคนหาขอมูลเกี่ยวกับ

ยางพาราเพื่ อที่ จะนํามาเรียบเรียงเขียนเปน
ขอเสนอโครงงานสง พอถึงวันประกาศผลโครงงาน
ที่ไดรับทุน เพื่อนก็มาบอกฉันวาโครงงานของพวก
เราไดรับทุน ฉันอึ้ง และดีใจมาก เพราะไมคิดวาจะ
ได  ฉันไมรูจะทําอะไรกอนจึงไปปรึกษาครูที่ปรึกษา
โครงงาน และฉันกับเพื่อนก็ไดชวยกันวางแผนการ
ทํางานกอน เพราะการที่จะทําอะไรใหประสบ
ความสําเร็จนั้นจะตองมีการวางแผนการทํางาน
กอน  และฉันก็ไดรูวาการทํางานวิจัยมันยากจริงๆ 
เพราะฉันเจอปญหา อุปสรรค มากมายมันทําให
เหนื่อย จนบางครั้งฉันก็ทอและหมดหวัง และฉันก็
คิดไดวาขนาดครูที่ปรึกษาโครงงานตองทํางานหนัก
กวาและเครียดกวาฉันต้ังเยอะทานก็ยังไมเคยทอ  
จึงทําใหฉันมีแรงและกําลังใจที่จะทําโครงงานขึ้นมา
อีกครั้ ง  ถึงแมว ามันจะยากขนาดไหนถาเรา
พยายามทําใหมันสําเร็จมันก็จะสําเร็จอยางที่ต้ังใจ
ไว  และการที่เราไดมาทํางานวิจัย ก็ทําใหเรามี
ความรู ซึ่งเปนความรูที่ไมไดเรียนในหองเรียน ได
ทักษะกระบวนการที่เกิดจากการฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง การแกปญหาเฉพาะหนา และความกลา
แสดงออกในตอนที่ ไปนําเสนอความคืบหนา
โครงงาน  ฉันคิดวาประสบการณที่ดีและความรูที่
ฉันไดรับนี้มันคงจะติดตัวฉันไป ถึงแมจะเหนื่อยกับ
มันบางแตมันก็คุมคากับความรูที่เราไดรับมา  (จาก
การศึกษางาน และการลงมือปฏิบัติจริง)    

ในการทําวิจัยยางพาราครั้งนี้ทําใหฉันได
ความรูและประสบการณใหมๆอีกมากมาย ซึ่งเปน
จุดเปลี่ยนในการดํารงชี วิตของฉัน  เนื่องจาก
งานวิจัยทําใหไดความรูที่แปลกใหม ไดฝกทักษะ
การปฏิบัติดวย  และทําใหฉันรูจักการแบงเวลา จึง
ทําใหฉันมีเวลาวางทํากิจกรรมตางๆ อีก  
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ดิฉันขอพูดตั้ง
าหรับดิฉันนี้เ
น ในเริ่มแรก
ย ๆ กับ Proje
าย และงานคง
กําลังใจในกา
ยเวลาในการ
ละเริ่มทําอยา
นบางครั้งการ
ยวกับการไม
มตรงกําหนด
น ดิฉันดีใจมาก
ดิฉันไดรับคัด

สนับสนุนการวิ
ษาอยางตอเนื่อ
ทํามากอน  คื
าและการถาย
รชื่อและชนิดข
รูจักและไดรูจั
นเรื่องคุณสมบ
และสุดทายนี้ก
และคุณครูสุพ
ษาและขอเสนอ
สาํเร็จไปดวยดี
 
 
 

นางสาวด
โรงเรียนน

ังแตเริ่มทําโค
เปนครั้งแรกที
ดิฉันคิดวาโค
ect ชิ้นใหญ เ
งตองละเอียด
ารทําโครงงาน
เรียน จนกระ
างจริงจังจนไ
รทําโครงงาน
มมีเวลา การ
ด และการเดิน
กที่คุณครูบอก
ดเลือกรับทุน
จัย (สกว.) ดิฉ
อง ทําใหดิฉันไ
คือ  การเก็บแ
ยรูปวัดขนาดข
ของแมลงตา
จักที่ทําโครงง
บัติของดิน คว
ก็ขอขอบพระ
พัฒตา โนท
อแนะแกดิฉัน 
ดคีะ 

ดวงหทัย ขนั
นานอย จ.นา

ครงงานการวิจ
ที่ดิฉันไดเริ่มท
ครงงานคือสิ่ง
พราะมันทํายา
มาก ดิฉันจึงท
น เพราะมันอ
ะทั่งดิฉันไดล
ดเปนโครงงา

นอาจมีปญหาใ
รตัดสินใจ ก
นทางในการท
กวาโครงงานชิ
นจากสํานักงา
ฉันจึงเริ่มสําร
ไดทําหลายสิ่ง
แมลงในแป
ของแมลงทําใ
ง ๆ ที่ดิฉันเกิ
งานทําใหดิฉัน
วามหลากหลา
ะคุณครูวรรณิ
ะนะ ที่ทานใ
 จนทําโครงงา
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ระสบการณต
พื่อนตางโรงเรี
ั บ เ พื่ อ น 
อ นที่ ไ ป
า ย ง า น
วามกาว
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อกจากนั้
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ญหาตางๆ เ
ฉันเปนโครงก
ละสัตวไมมีก
าง และดิฉัน
วามสัมพันธข
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ดทั้งความสนุ
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ณการใหผลผลิต
ฉั น แ ล ะ เ พื่ อ
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 จาก
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บทุนจาก
น ก อ ง ทุ น
ก า ร วิ จั ย
ารเขารวม
ยุ ว วิ จั ย

า ป  2555 
ด รั บ

ละรูจักกับ
ามคิดเห็น

ความรู ได
ผลงานให
ขอมูลและ
ามสามัคคี 
ไดรับรูถึง
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เคยปฏิบัติก็ไดปฏิบัติ เชน การหาชนิดของแมลง    
ซึ่งโครงการนี้ทําใหดิฉันรูวาการทํางานเปนหมูคณะ
นั้นตองมีความสามัคคี การตรงตอเวลา และการ
เปนคนที่มีความรับผิดชอบ   ซึ่งเปนสิ่งที่ฝกวินัย
ของดิฉันจึงทําใหดิฉันสามารถทํางานรวมกับคนอื่น
ไดจนสําเร็จ  โครงการนี้สําเร็จลุลวงไดเพราะมีครูที่
ปรึกษาโครงงานคอยแนะนําและชี้แนวทางในการ
แกไขปญหาตางๆ นอกจากนี้ยังมีครูอาจารยและ
เพื่อนๆที่โรงเรียนเปนกําลังใจใหเสมอมาจึงทําให 
โครงงานของดิฉันสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

นางสาวฉันทนา คงเลิศพานิช  
โรงเรียนนานอย จ.นาน 

 
ในการทําวิจัยในครั้งนี้ไดสรางความ

ประทับใจใหกับขาพเจามาก และเปนจุดเริ่มตน
ของทักษะมากมายทั้งดานการวางแผนอยาง
เปนระบบ การทํางานเปนทีม การรูจักแกปญหา
เฉพาะหนา อีกทั้งยังเปนการฝกทักษะในเชิง
การใหเหตุผล การวิจัยเปรียบเสมือนบทเรียนใน
ชีวิตบทหนึ่งที่สําคัญ ถาเราไดเขาเรียนรูมันเรามี
อะไรกลับมาจากตัวงานมากมายการและรูจัก
แกไขปญหาตางๆ คือกําลังใจและแรงกระตุนที่
สําคัญคือทําใหเรากาวสูความสําเร็จสูรางวัลแหง
บทเรียน 
     งานของเราคือสิ่งที่เราติดตามทําอยางแนน
นอน  งานจะสํา เร็จไดก็ตอ เ ม่ือเรามีความ
รับผิดชอบเม่ือที่เราขาดความรับผิดชอบงาน
ของเราก็จะไมสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดอยางแนน
นอน น้ันจึงเหมือนรางวัลชั้นแรกของรางวัลที่ได
จากการวิจัยในครั้งน้ี วิจัยสอนใหเรามีความ
รับผิดชอบและมีความสามัคคีระหวางทีมซ่ึง
งานวิจัยน้ีเปนงานที่ขาพเจามีความภาคภูมิใจ
มากสุด ปญหาเปรียบเสมือนเสนทางของคนเรา
ทุกคนตองเดินทางที่ มีอยู เราก็สามารถถึง

จุดเปาหมายไดเชน  ปญหาที่เกิดขึ้นแตเราไม
มองขามปญหาแตเราเรียนปญหาดวยการแกไข
และพิชิตไดมารางวัลคือความสาํเร็จถาวันน้ันเรา
ทอเพราะเสนทางที่ไมราบลื่นวันนี้คงไมมีวันนี้ น่ี
แหละอีกหนึ่งบทเรียนที่เราไดมาเชนกันกับ
ความรับผิดชอบและสุดทายดิฉันขอขอบคุณ
โครงการ สกว. ที่ใหการสนับสนุนแกทีมของ
ขาพเจาคะและขอบคุณทุกกําลังใจ 

 
นายสุรศักดิ์  ใจแกว   

โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกยีรติ  
จ.นาน 

  
กระผมนายสุรศักดิ์   ใจแกว  เรียนอยูชั้น

มัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน  จากการที่ไดเขารวม
โครงการยุววิจัยยางพารา ผมมีความสุขสนุกสนาน
มากในการทําโครงงานครั้งนี้  ผมชอบมา เนื่องจาก
การทําโครงงานครั้งนี้ ไดสอนประสบการณตาง ๆ  
มากมายใหแกผมและเปนโครงงานชิ้นแรกในชีวิตที่
ผมไดลงมือทําอยางเปนขั้นเปนตอน  ทําใหผมได
ต่ืนเตนกับการทําโครงงานครั้งนี้มาก  แรกเริ่มผมมี
ความกลัววาจะทําโครงงานเรื่องนี้ไมสําเร็จผมชักที่
จะไมมีความมั่นใจที่จะทํา  มันมองภาพของการทํา
โครงงานไมออก  เพราะเพียงแตพูดหรือคิดคําวา
โครงงาน วิจัย ความรูสึกกลัวมันก็ก็ขึ้นมาทันที  
ชวนใหนึกถึงวัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตรทันสมัย 
สารเคมี คิดแคนี้ผมก็อยากจะหนีหางใหไกล ๆ เสีย
แลว  แตดีที่มีครูที่ปรึกษาครูมานพ  ที่คอยสอน 
แนะนําใหเริ่มตนอยางไรและเสนอแนวทางชักชวน
ใหพวกเราคิด  รวมทั้งเพื่อนๆ ของผมที่คอย
ชวยเหลือกันมาตลอดจนทําโครงงานสําเร็จไป
ดวยดี  
 บางทีผมก็ทอ เนื่องจากการเรียนอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5 นี้มันเหนื่อยมากที่โรงเรียนของ
ผมไดมีการอบรม กิจกรรมตาง ๆ บอยอยูเสมอจน
ไมคอยมีเวลาที่จะทําโครงงานเสียเลย บางทีผมก็
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นางสาวนิ
เลน นิดห
มั ธ ย ม ศึ
โ ร ง เ รี ย
วิ ท ย า ค
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โรงเรียนบึงโ

สวัสดีคะ ดิฉั
นิตยา พุทธบุ
หนอย นักเรีย
ศึ ก ษ า ป ที่  
ย น บึ ง โ ข ง
ค ม  เ ป น ห นึ

นเปนอยางมา
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 ผมจึงมีวิธีก
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าก คุณครูในแ
จนไมมีเวลาว
ารแกไขปญห

แบบหนึ่งผมรูสึ
เรียนอีกเพร
ตามชุมชน สว
วามรูของการท
ดรับ  บอกไหผ
อยางที่ผมคิดอี
ด โครงงานเป
สิ่ ง หนึ่ ง โ ดย
ละสิ่งที่ผมคิด
การทํางานห ื
ะเบียบแบบแผ
ราะแตเดิมผมม
ารทําอะไรจึงไ
มแตการลงพื้น
ประชุมวางแผ

มสําเร็จไดดวย
าผมทําโครงงา
ใหญ  อยางนอ
พูด  และกลาท
มีโอกาสปหนา

วนิตยา พุทธบ
าคม จ. บึงกา
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ณะวิจัยยางพ
างพารา เรื่อง 
ฒนธรรมของช
งวา “โครงงาน
วามคิดของดิ
วลาทํางาน วุน
วลาพักผอน 
ขาใจในคําวา “
ับการทํางาน 
ไดเขารวมทํา
ระสบการณใน
ฉันมีความรั
ปแบบและเปน
องเรียนมารับ
จั ย นี้   เ ช น
ทยาศาสตร ค
าสนาและวัฒ
านี้ มาปรับใช
ดไปสํารวจศึก
นหนังสือแล
ครงงานวิจัยส
า รการทํ า โ
ทยาศาสตรม
ครงงานมีควา
องตนเองมาก
วมใจกันทั้งครู
ครงงานของเร
รงงานที่ดิฉันกั
ันอาจไมคอย
ยางแตดิฉันก
านักงานกองท
ครงการที่ดีมา
อบระคุณสํา
สกว.) ที่ไดให
องดิฉันมาโด
ครงงานวิจัยค
รอบครัวของดิ

พารา จากกา
 สวนยางพาร
ชุมชนตําบลบึ
นยุววิจัยยางพ
ดิฉันนั้นมันตอ
นวาย เหนื่อยใ
 พอดิฉันได
“โครงงานยุววิ
เริ่มมีการพัฒน
าโครงงานนี้ 
นการทําโรงงา
รับผิดชอบมา
นกระบวนการ
บใชในกระบว
  ส าม า ร ถ

คณิตศาสตร  ภ
นธรรม หรือวิ
ชในกระบวนก
ษาและขอมูล
ะอินเทอรเน็
สามารถทําให
ครง ง านแล
มากขึ้น ทําให
ามรับผิดชอบ
กขึ้น มีความส
รูที่ปรึกษาโคร
ราไดสําเร็จลุลว
กับคณะและครู
สมบูรณหรือ
ก็ภูมิใจที่ไดเ
ทุนสนับสนุนก
าก เปนโครงก
นักงานกองท
คําแนะนําใหก
ยตลอด ทั้งแ
ครั้งนี้ผูปกครอ
ดิฉันเองก็ไดมี

ารทําโครงงา
รากับความเปลี
บึงโขงหลง แร
พารา” คืออะไ
องยุงยาก ลํา
ในการทําโครง
เริ่มทําดิฉันก็
วิจัยยางพารา
นา ดิฉันมีควา
ทําใหดิฉันมี
านเปนกลุมค
ากขึ้นมีควา
ร สามารถนํา
วนการทําโค
นํ า เ อ า ค ว า
ภาษาไทย สัง
วิชาอื่นๆ ที่ไม
การคิดวิเคราะ
ที่ไดไปคนคว
น็ต นอกจาก
หเราเขาใจถึง
ล ะกระบวน
หมีความรักใ
บตอตนเองแล
สามัคคีในกลุ
รงงานและคณ
วงไปไดดวยดี
รูที่ปรึกษาได
ยังมีขอผิดพล
เขารวมโครง
การวิจัย (สกว
การที่นาสนใจ
ทุนสนับสนุน
การสนับสนุน
แรงบันดาลใจใ
องทางบานขอ
มีการปลูกยาง

านยุววิจัย
ลี่ยนแปลง
รกๆ ก็เริ่ม
ไร และใน
าบากมาก
งงาน ไมมี
ก็เริ่มที่จะ
” เริ่มสนุก
ามยินดียิ่ง
ความรู มี
ณะ ทําให
มคิดเปน
ความรูใน
รงงานยุว
า ม รู ท า ง
งคมศึกษา 
มไดกลาว
ะหขอมูลที่
วามาไดทั้ง
นี้การทํา
งกระบวน 
การทาง
ในการทํา
ละตองาน
มรวมแรง
ณะวิจัยให
ด ีถึงแมวา
ทํามาแลว
ลาดหลาย
งการของ
ว.) ซึ่งเปน
จ ดิฉันขอ
นการวิจัย 
นโครงงาน
ในการทํา
องดิฉันซึ่ง
พารามาก



 

พอสมคว
ยางพารา
ทํานาน ท
พอกับแม
คุณครูทุ
คําแนะนํ
คณะทําโ
คนนั้นทํา
โครงงาน
เวลาที่มีเ
การทําโ
โครงงาน
คอยจะมี
มากมาย 
แดดรอน
ที่ไมคอย
เนื่องจาก
บางก็ไปท
เหนื่อยเว
การทําโค
จะมีความ
ถึงแมวาอ
ไดผานมัน

วิจัย ควา
โครงงาน
ชี วิต ปร
ชาวบาน
สมบูรณ 
ก็ขอเปน
ดําเนินโค
สําคัญตั
ประสบกา
ขอใหคณ
ดีเพราะ 
ประสบก
คณะผูวิจั

วร แตเมื่อกอน
าแตทานประก
ทําไร ปลูกมัน
ม เพื่อนๆ ในโ
กทานในโรง

นําและสนับสน
ครงงาน ทุกๆ
าใหดิฉันมีกํา
นนี้ดวยความต้ั
พื่อโครงงานวิ
โครงงานอาจ
นแตละครั้ง เช
มีเวลาทําเนื่อ
 เวลาไปสํารว
บาง รถยางรั่ว
ยใหความรวม
กชาวบานไม
ทําธุระ ดิฉันเริ
วลาทํางาน แต
ครงงานครั้งนี้
มรู  มีประสบ
อุปสรรคนั้นจ
ันมาดวยดี 
ดิฉันมีความ
ามรูและประส
นเรื่องนี้ดิฉันจะ
ระจําวันเพื่อ
นชุมชนตําบล
ยั่งยืน และมั่น
นกําลังใจใหเ
ครงงานวิจัยน
ัวเราเองนี่แ
ารณจากการท

ณะวิจัยทุกคนไ
มันเปนสิ่งสํา
การณของ เ
จยัอีกสองคน สู

นครอบครัวเอ
กอบอาชีพเกษ
นสําปะหลัง กํ
โครงเรียนบึงโข
งเรียนที่ทาน
นุนการทําโค
ๆ กําลังใจท่ีดิฉ
าลังใจมากขึ้น
ต้ังอกตั้งใจ พร
วิจัยของกลุมดิ
จมีอุปสรรค
ชน เวลาทําโค
องจากโรงเรี
วจสอบถามขอ
ัวบาง หรือแม
มือและชาวบ
วางติดภารกิ
ริ่มทอ ทอในก
ตดิฉันก็คิดไดว
นี้ มันก็จะเปน
บการณในการ
ะมีมากมายแ

สุขมากที่ไดท
สบการณที่ได
ะนํามาพัฒนา 
ให เกิดประโ
ลบึงโขงหลงใ
นคงตลอดไปส
เพื่อนๆ พี่ๆ 
นี้ใหประสบผ
หละที่จะได
ทําโรงงานนี้ ส
ไดจดจําประสบ
าคัญและเปนอี
เ ร า เองที่ ได
สูสูนะคะทีมวิจ

องดิฉันก็ไมปล
ษตรกร เชน ก
กําลังใจที่มาจา
ขงหลงวิทยาค
นพรอมที่จะใ
รงงานวิจัยข
ฉันไดมาจากท
น ทําใหดิฉันท
รอมที่จะเสียส
ดิฉัน แมบางค
บางในการท
ครงงานนอย ไ
ยนจัดกิจกรร
อมูลกับชาวบา
มแตชาวบานเ
บานที่ไมอยูบา
กิจบางก็ไปสว
การทําโครงงา
วาถาเราตั้งใจ
นผลดีกับเรา เ
รทํางานมากขึ
ตคณะวิจัยเรา

ทําโครงงานย
ดรับจากการท
 นํามาปรับใช
โยชนสูงสุดแ
ใหมีความอุด
สุดทายแลวดิฉ
นองๆ ที่กํา

ผลสําเร็จ และ
รับความรูแ
สุดทายนี้ ดิฉัน
บการณครั้งนี้
อีกสิ่งที่เกิดจา
ทํ าขึ้ นมาจา
จัย  ☺ 
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สวัสดีค
างสาวอุไรวร
ักเรียนชั้นมัธ
 5/1 โรงเรียน
ท ย า ค ม  เ ป
มาชิกของคณ
า ร ที่ ดิ ฉั น ไ
ครงงานเรื่อง 
ฒนธรรมขอ
ครงงานที่เกี่ยว
ารสงเสริมแล
นับสนุนการวิ
วามเขาใจใน
กษา ศาสนาแ
ดทําแตโครงงา
ทยาศาสตร ต
างพาราซึ่งเป
กภาพไมออ
ศทางไหน แ
ฉันก็ไดทราบ
ั้นมันไมไดยา
ละผลของมัน
ญหาไม ใช เ
ครงงานยุววิจัย
านไม ว าจะ
ฏิบัติงานทุกสิ่
อาไว ถึงแมผ
ตถุประสงค
ยายามเต็มที่ 
ละอุปสรรคต
ปสรรคนั้นมา
ณพอ คุณแม
าลังใจให เร
างครั้งเราอาจ

นาง
 โรงเรียน

คะ ดิฉันชื่อ 
รรณ  นะโส
ธยมศึกษาป
นบึงโขงหลง
ป น  1  ใ น
ณะวิจัย จาก
ไ ด จั ก ทํ า
สวนยางพารา
งชุมชนตําบ
วกับการทําสว
ละสนับสนุนจ
วิจัย (สกว.) 
นการทําโครงง
และวัฒนธรร
านวิจัยของกล
ตอนดิฉันไดยิ
ปนของกลุมสา
กเลยวา รูป
ตเมื่อดิฉันได
บวาที่แทจริงข
กเลย เพียงแ
น เราควรใช
ราคิดไปเอ
ยนี้ไดฝกทักษ
เปนการวา
สิง่ทุกอยางตอ
ผลงานที่ออก
ที่ เ ราตองกา
 และเมื่อคณะ
ตางๆ คณะผู
าได เพราะได
  คุณครู รวม
าไดฝกการท
จมีความคิดเห็

งสาวอุไรวรร
นบงึโขงหลง 

ากับความเปลี
ลบึงโขงหลง
วนยางพารา 
จากสํานักงา
 ทําใหดิฉันค
งานในกลุมส
ม เพราะดิฉัน
ลุมสาระอื่นๆ 
ยินคําวา โคร
าระสังคมนั้น 
แบบของงาน
ดมาสัมผัสไดม
ของการทําโร
แตเราตองเขา
หลักการในก
ง  ดิฉันคิดว
ษะการทํางานใ
งแผนตลอด
งอยูในแผนที่
มามันจะยังไ
าร  แต เราก็
ผูวิจัยพบเจอ
ผู วิจัยก็สามา
ดแรงบันดาลใ
มถึงเพื่อนๆ ที
ทํางานรวมกั
ห็นไมตรงกันบ

รณ  นะโส 
จ.บึงกาฬ 

ลี่ยนแปลง
ง ซึ่งเปน
โดยไดรับ
นกองทุน
คมความรู
าระสังคม
นสวนมาก
เชน สาระ
งงานวิจัย
 ดิฉันก็ยัง
นจะไปใน
มาลองทํา
งงานวิจัย
าใจถึงเหตุ
การแกไข
าการทํ า
ในหลายๆ
ดจนการ
เราไดวาง
ไมตรงกับ
ใชความ
กับปญหา
รถฝาฟน
ใจที่ดีจาก
ที่คอยเปน
ันเปนทีม 
บางแตเรา



 

ก็ไมขัดแ
พวกเรา 
ของดิฉันไ
ตางหาก 
การทําโ
จุดประสง
ไดฝกการ
กรอบบา
เสมอ แล
ความอดท
โครงงาน
มันจะเป
ความรูไป
เปนกําลั
อนาคตข
และคนที่
คือ ตัวเรา
อยูที่นั่น ส

 
 

 
         สวั
สมพร  
ตอนี้ กํ า
มั ธ ย ม ศึ
โ ร ง เ รี ย
วิทยาคม
จังหวัดบึ
ผูชายแค
555) พว
ยางพาร
ทองถิ่นชุ
มันเปนอ
หนาสนใจ

แยง เรายึดคํา
 “สามัคคีคือพ
ไมใชการชนะ
 การชนะถาเ
ครงงาน เรา
งคของการทําโ
รทํางานอยาง
างก็ไมเปนไร
ละสิ่งที่สําคัญ
ทนถาผูวิจัยขา
นไมสําเร็จอยา
นสิ่งติดตัวเร
ปใชในชีวิตปร
ลังใจใหผูที่กํ
ขอใหต้ังใจตั้ง
ที่จะไดรับประโ
าเอง ความพ
สูสู ☺ 
 
 

โรง
 
ัสดีครับผมชื่อ
สุวรรณการ 
ลั ง ศึกษาอยู
ศึ ก ษ า ป ที่  
ย น บึ ง โ ข ง
 อําเภอบึงโข
บึงกาฬ หรือจั
คคนเดียวในก
วกกระผมทําโ
รากับความเป
ชุมชน ตําบลบึ
ะไรที่ศึกษาลึก
จดีมากเลยครั

านี้ไวตลอด ก
พลัง” ความ
ะเลิศ แตเปนก
ราไมมีความรู
าจะชนะไปเพ
โครงงานก็เพื่
งเปนระบบ อา
แตตองผดุงค
เลยก็คือ การ
าดคุณธรรมใน
างแนนอน คว
าไปตลอดแล
ระจําวัน  สุด
าลังจะเปนผ
ใจกับสิ่งที่ทํา
โยชนนั้นไมใช
ยายามอยูที่ไห

นายสมพ
งเรียนบึงโขง

อ นาย
(ยุกิ)  
ยู  ชั้ น
 5 / 1 
ห ล ง
งหลง 
จังหวัดนองให
กลุม ( ฉันใช
โครงงานยุววิ
ปลี่ยนแปลงข
บึงโขงหลง” 
กมากกกกกก
รับ 

การทํางานข
มสําเร็จที่ยิ่งให
การชนะใจตัวเ
รูความเขาใจ
พื่ออะไรเพร
อตองการใหเ
าจมีการคิดนอ
ความถูกตอง
รรับผิดชอบแ
นขอนี้ไปก็คงท
วามรูที่เราไดร
ละดิฉันจะไดน
ทายนี้ดิฉันก็ข
ผู วิจัยตอไปใ
าใหไดมากที่ส
ชใครที่ไหน น
หน ความสําเ

พร  สุวรรณก
งหลง จ.บึงกา

หมนั้นเอง เป
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      ต้ังแตนั้นมาผมก็ไดเรียนรูอะไรหลายหลาย
อยางมากมายจากการที่ไดทําโครงงานวิจัยยาง 
พารา แมวาจะเปนความรู ทักษะกระบวนการคิด 
คิดตอยอด ทักษะตางๆนํามาใชในชีวิตประจําวัน
และโครงงานกลุมของพวกเรา โครงงานเรื่องนี้ที่
พวกผมทําก็ยากเหมือนกันมันเปนเรื่องที่ตองใช
ระยะเวลาในการวิจัยอยางมาก บางครั้งพวกผมก็
ไมคอยมีเวลา  เราพะวาติดกิจรรมในโรงเรียน งาน
สภาเด็ก สอบเก็บคะแนะ และอื่นๆ แตก็ผาน
อุปสรรคเหลานี้ไดดวยดี มันก็ดีอยางหนึ่งก็คือ เรา
จะไดฝกทักษะการแกปญหาในชีวิตดวย  ( เกือบไม
รอดแลวเรา ^///^ )  
     จากการที่ไดทําโครงงานยุววิจัยยางพารา ผมก็
ไดประสบการณใหมๆ ความรูใหมๆ และที่สําคัญได
รู ความเปลี่ยนแปลงของการปลูกยางพาราในตําบล
บึงโขงหลง ผมก็ดีใจที่ไดทุนสนับสนุนทําโครงงาน
ยุววิจัยยางพารา ใหเด็กและเยาวชนไดฝกคิด ฝก
พูด ฝกวิเคราะห ฝกวิจัย และอื่นๆ ผมไดรูวาเด็ก
อ ย า ง พ ว ก เ ร า ก็ ทํ า ไ ด เ ห มื อ น กั น  ผมต อ ง
ขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(สกว. ) ทุกๆทานครับ ที่ใหโอกาสกับพวกเราไดมา
ทําโครงงานวิจัยนะครับสิ่งที่พวกผมทํามา จะนําไป
พัฒนาและเอาประสบการณที่ไดมาเอาไปใชใน
ชีวิตประจําวันนั้นใหเกิดประโยชนใหกับทุกๆคน 
แมจะยาก จะเจออุปสรรค ผมก็จะพยายามครับ  
ผมจะเปนกําลังใจใหกับทุกๆคนนะครับ ความ
พยายามอยูที่ไหน  ความสําเร็จอยูที่นั้น  ขอบคุณ
ครับ   
 
 

นางสาวสุจิตรา สุแพง 
โรงเรียนสหราษฎรรังสฤดิ ์จ.นครพนม 

 
กอนอื่นขอแนะนําตัวกอนเลยนะคะ หนูชื่อ 

นางสาวสุจิตรา สุแพง เปนนักเรียน ชั้น.4 โรงเรียน 
สหราษฎร รั ง สฤดิ์  สํ าหรับประสบการณทํ า
โครงงานวิจัยเรื่องเลี้ยงเห็ดโคนจากปลวกเลี้ยง

เห็ดโคนในสวนยางพารา อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
ชื่อยาวมากๆๆ คะ ก็เปนอะไรที่ไมเคยทํามากอน
เปนเรื่องราวที่เราคิดเปนของตัวเองคะ ตอนแรก
เลยที่รูวาตัวเองชอบทําโครงงานเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับ
เห็ดโคนวาทําไมนะ? ทําไมเห็ดโคนมันถึงไปโผลที่
สวนยางพาราของคุณพอได?? สงสัยมากๆ ตอน
แรกก็เริ่มจากการตั้งปญหาเกี่ยวกับเห็ดโคนคะวา
มันเกิดขึ้นไดยังไงสวนยางพาราที่กรีดแลวทําไม
เห็ดโคนถึงขึ้นแลวทําไมสวนยางพาราที่ยังไมกรีด
ถึงไมมีเห็ดโคนเลยแลวอุณหภูมิในสวนยางพารามี
ผลตอการออดดอกของเห็ดบางหรือปาว และก็ถึง
เวลาที่หนูจะทดสอบความแมนของตัวเองแลวคะคือ
หนูต้ังสมมติฐานไววาอุณหมูมิ แสง ความรอน 
อาหารแนเลยคะเพราะวาหนูสังเกตจากบริเวณที่
เห็ดโคนเกิดดอกแลวก็บริเวณสวนยางที่ใบยางปก
คลุมพื้นที่ของรองยาง พอสมมติฐานจบไปคะมาดู
ตอคะวาสมมติฐานท่ีเราคิดอาจไมเปนไปตามที่
ธรรมชาติ ต้ังไวคะเพราะคุณครูที่ เปนที่ปรึกษา
โครงงานของหนูกลาวไววาอยาคิดเองเออเองคะ
เพราะทุกอยางมันก็ยอมมีเหตุผลของมันคะ เริ่มตน
เลยคะเราออกภาคสนามเก็บตัวอยางเห็ดโคนแตละ
หมูบานที่แตละตําบลที่มี เห็ดโคนที่ เกิดในสวน
ยางพาราอยากบอกวาไมงายอยางที่คิดคะเพราะ
มันเปนอะไรที่เริ่ดมากๆ แมมันจะไมงายแมจะรอย
โดนยุงรุมสะกํามาทั้งกัดทั้งตอยมากแคไหนเราก็
พยายามทําตอไปคะตอจากนั้นปลวกและเห็ดโคน
เราก็มาเทียบกับเอกสารวามันเปนปลวกชนิดไหน
คะถึงเราจะคุยเคยมันมานานแตเราก็ไมรูวาสาย
พันธไหนคะ 55 แตบอกไวกอนเลยนะคะใสถุงมือ
ทุกครั้งคะที่เราไปเอาปลวกเพราะเวลาที่มันกันจะ
เปนจุดสีแดงๆ แดงสดคะแตของหนูไมคันไมปวด
คะมันก็แปลกดี “การเลียงปลวกคะ” สําคัญมากๆ
เพราะถาไมมีปลวกก็ไมมีเห็ดคะ เริ่มตนคือเอาหา
อะไรก็ไดคะที่มันเก็บความชื้นงายๆเก็บไวดีๆเราก็
ไดขุยมะพราวกะอิฐแดง ใสไตเขงเห็ดโคนแลวใสดิน
ใตรังปลวก ใสรังปลวกที่อุดมสมบูรณเอาดินเหนือ
รังปลวกกลบทับแลวตามดวยใบไมและใบยางที่ผุ
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คะ และขอบอกเลยนะคะวาการที่เราเอากระสอบ
ปานมาปดทับบนเขงจะบอกวานั้นแหละคะทําถูก
ที่สุดแลวเพราะมันชอกคะแลวก็สังเกตเห็นตัวที่ไม
ปดปลวกจะไมคอยชอบขึ้นมาเอาอาหารแตตัวปด
เยอะเลยคะ ตอนแรกที่ไดทุนจากโครงการวิจัย
ยางพาราเราก็เอาไปซื้ออุปกรณในการทําซื้อสิ่งของ
ที่สําคัญๆ คะ หนูจะบอกไวเลยนะคะวาที่พวกหนู
ทดลองเลี้ยงปลวกใน 4 รอบแรกผลที่ไดคือปลวก
ตายทั้งหมดคะ ดวยปจจัยที่วาปลวกชอบความชื้น
คะแตมันไมชอบใหรังชื้นจนพวกเราตองปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อหาที่วัดความชื้นมาใชเปน
สวนวันความชื้นของดินคะ และก็ไดรูอีกวามดเปน
ศัตรูตัวสําคัญของปลวก รดน้ํามากเกินไป ทํารัง
ปลวกแตก แยกดินที่อยูบนรักปลวกและใตรังปลวก
แบบไมจําลองสถานที่ๆ ปลวกเคยอาศัย ใหอาหาร
ที่ปลวกไมชอบไมที่ผุเลยแตเปนใบไมที่เพิ่งหลน
จากตนแคไมกี่ วันคะ รูสึกทอแทหมดหวังและ
กําลังใจมากคะ วาทําไมแคเลี้ยงปลวกใหขึ้นตามที่
ตัวองและพี่ๆ คุณครูคิดไวแคนี้ถึงทําไมได?? รอนๆ 
ยุงก็กัด แถมตอนทําแตละทีตองไปขุดรังปลวกและ
ปลวกมาใสเขงดวยเจ็บมือจนรองไหหลายครั้งเปน
อะไรที่โคตรอึดอัดมากมายคะปลวกที่เหมือนวาจะ
เลี้ยงแบบหมูๆกลับกลายเปนวาไมเลยคะมันมี
หลายปจจัยหลายอยางมากมายที่ตองทําตามคะ 
จากนั้นพอครั้งที่ 5 หนูและเพื่อนชวยกันทําตาม
สูตรทุกอยางเลียบแบบตามธรรมชาติใหมากที่สุด
และพยายามทําใหรังปลวกไมแตกเพราะรังมันแตก
เร็วมากๆคะแตจับนิดเดียวก็แตกแลวก็ควบคุม
ปจจัย 4 คือ ความชื้น รังปลวกที่สมบูรณ อาหาร 
สภาพอากาศ  จนตอนนี้พวกเราพยายามจน
สามารถเลี้ยงปลวกไดแลวตอไปเราแคตองรอแคให
ปลวกครบวงจรชีวิตบินไปหาคูแลวราก็เจริญเติบโต
ขึ้นมากลายเปนดอกเห็ดโคนคะ และสุดทายนี้หนูจะ
บอกพี่ๆ และอาจารยวาพวกหนูไดประสบผลสําเร็จ
ในระดับหนึ่งแลวและไมรูสึกเหนื่อยและทอแทใจ
เลยคะเพราะโครงการวิจัยของหนูทําดวยความรัก
ความสามัคคี  โครงงานของหนู เปนมากกวา

โครงงานวิจัยเล็กอยาที่หลายๆ คนคิดคะแตมันคือ
ขุมทรัพยที่ยิ่งใหญที่เราทุกคนสามารถจะคนพบเอง
ไดขอแคคิดที่จะสงสัยและอยากรูอยากหาคําตอบ
ของสิ่งเหลานั้นคะ 

 
 

นายชยธร  ทุมรินทร 
    โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลําภ ู
 
        ยุววิจัยยางพารา? หือ? คืออะไรหรือ? นั่น
เปนครั้งแรกที่ผมไดยินโครงการ “ยุววิจัยยางพารา” 
จากคุณครูและรุนพี่ที่โรงเรียนของผม และจากนั้น
ไมนานก็ไดมีการนําเสนอความกาวหนาของรุนพี่ใน
โครงการนี้...และนั่นก็เปนจุดเริ่มตนของเรื่องราว
ทั้งหมดของโครงงาน.....ของพวกเรา 
         โครงงานของรุนพี่เปรียบเสมือนแสงไฟ..ที่
จุดประกายความคิดของพวกเรา ผมเปนหนึ่งใน
สมาชิกของกลุมโครงงานยุววิจัยยางพาราเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งทําเรื่องเกี่ยวกับ “การยับยั้งเชื้อรา” ซึ่งไดแรงบัล
ดาลใจมาจาก “รุนพี่” นั่นเอง การดําเนินการในการ
ทําโครงงานในครั้งนี้ ถือไดวาเปนประสบการณที่ดี
และหาไดยากเปนอยางมาก สิ่งตางๆลวนเปน
อุปสรรคที่พวกเราตางตองฝาฟนไปใหได เพราะ
โครงงานการวิจัยครั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือจาก
หนวยงานภายนอกดวยเนื่องจากขั้นตอนในการ
ดําเนินการการทดลองตางๆ จําเปนตองอาศัย
เครื่องมืออุปกรณจากภายนอก ซึ่งแสดงใหเห็นวา
โครงงานของพวกเรานั่นก็ควบคุมตัวแปรตางๆ ได
เปนอยางดีนะ ไมวาจะเปนการสกัดตัวทําละลายที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ซึ่ งถื อว า เปน
ประสบการณที่ดีมากๆของเด็ก ม.ปลายคนหนึ่งเลย
ทีเดียวและที่สําคัญเลยคือ ผมคิดวาสิ่งที่ไดในการ
ทําโครงงานครั้งนี้นอกจากโครงงานที่เปนรูปเลม
หรือความรูที่ไดแลว ผมยังไดรูจักการวางตัวที่ดี ได
ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นและไดความสามัคคี
ในหมูคณะ ซึ่งถือวาคุมคาเปนอยางมาก 
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         สุดทายนี้ โครงงานของพวกเราก็เสร็จ (แต
อาจจะยังไมสมบูรณ) เพราะยังไมไดนําเสนอ และ
ถึงแมวาผลจะออกมาอยางไรก็ตาม ประสบการณ
ในครั้งนี้ก็ทําใหเราเติบโตขึ้น..อีกกาวหนึ่ง 
 

 
นายณัฐวุฒิ  บุตรรัตนะ 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลําภู 
 

พูดถึงโครงการ ยุววิจัยยางพารา แนนอน
เด็กบานนอกอยางผมคงไมรูจัก แตแลววันหนึ่งมี
งานการนําเสนอความกาวหนาของโครงงานวิจัย
ยางพาราที่ไดรับคัดเลือกไดทุนของทางยุววิจัย เปน
โครงงานวิจัยของรุนพี่ของพวกผมเอง จากตอนนั้น
ก็ยังไมทันไดคิดอะไร แตหลังจากไดฟงและดูพวก
พี่ๆของผมนําเสนอแลว ผมก็มีความคิดวา ถาผม
รวมกลุมกับเพื่อนๆ ทําโครงงานสักหนึ่งเรื่องคงจะมี
ประโยชนไมมากก็นอยกับเวลาที่เสียไปในแตละวัน 

โครงงานของรุนพี่ที่ผมไดเขาไปรับฟงใน
วันนั้นเปรียบเหมือนแสงเทียนเล็กๆ ที่ใหความสอง
สวางในหองที่มืดมนของผม ผมต่ืนเตนมากที่ได
ลองทําอะไรหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อยางที่ผมไมเคย
คิดวาจะไดลองทํามัน นี้เปนครั้งแรก จึงประหมา
หนอย ๆ แตการไดเริ่มทําในสิ่งตางๆนี้ ผมไมเคย
เสียใจเลยที่ไดทํามันแลวนั้นมีทั้งเรื่องที่ไมรู และ 
เรื่องที่รู มีอุปสรรคตาง ๆ นานาบาง แตก็ทําใหผม
สนุกและเพลิดเพลินไปกับปญหาตางๆ พวกนั้น 
และสิ่งที่ผมไดมาอีกอยางหนึ่งก็คงจะเปนครามรูที่
คุณครูที่ปรึกษาโครงงานไดมอบใหผม ไมวาจะเปน
เกร็ดความรูเล็กๆ นอยๆเทคนิควิธีการในการทํา
การทดลองตางๆ  และทักษะการใชชี วิตใหมี
ความสุขไปกับสิ่งที่เราทําอีกดวย 

สุดท ายนี้ โครงงานของตัวกระผมได
เดินทางมาถึงปลายทางแลว และแมวาผลจะออกมา
อยางไรก็ตามผมก็ถือวาผมประสบความสําเร็จไป
มากแลว จากประสบการณในครั้งนี้ทําใหผมและ
เพื่อนๆ เติบโตขึ้นมาอีกหนึ่งกาวแลว 

นายธีรเมธ วรชมพู 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ. หนองบัวลําภู 

 
 ปญหา ? คําๆ นี้ผมไดยินมาตั้งแตเด็ก 
คําๆ นี้ผมไมเคยมองวามันมีอิทธิพลกับชีวิตผม
มากมาย ผมเคยดูรุนพี่นําเสนอโครงงานยุววิจัย
ยางพาราที่โรงเรียนของผม ผมก็ไมไดสนใจอะไร
หรือแทบจะไมไดฟงดวยซ้ํา มัวแตคุยกับเพื่อน 
ตอนนั้นผมอยูแค ม.4 ตอนนี้ก็จะจบ ม.5 แลว 
หลังจากผมจบ ม .4 ขึ้นมา ม .5 ครูที่สอนวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยก็บอกวา มีโครงการดีๆ อยูโครงการ
หนึ่ง เขาจะใหทําโครงงานแลวเขามีทุนใหดวย นั่น
ก็คือโครงการยุววิจัยยางพารา ซึ่งเขาจะใหสง
ขอเสนอโครงงานไปแลวจะคัดเลือก ผมก็เริ่มจะ
สนใจโครงการนี้ขึ้นมาทันที แตวันที่ครูมาบอกมัน
เหลือเวลาอีก 7 วัน โครงการนี้ก็จะปดรับขอเสนอ
โครงการ ในขณะนั้นพวกผมทําอะไรไมถูก อยาง
แรกที่คิดได คือ หาครูที่ปรึกษา ทันใดนั้นผมก็ชวน
เพื่อนอีก 2 คน ซึ่งเปนเพื่อนที่สนิทของผมไปหาครู
ที่ปรึกษา ตอนนั้นก็ยังไมรูวาจะขอครูทานไหนเปน
ที่ปรึกษา แตก็พอนึกออกไดวารุนพี่เคยทําโครงงาน
ยุววิจัยยางพาราเมื่อปกอน จึงไปถามรุนพี่วาใคร
เปนครูที่ปรึกษา รุนพี่จึงแนะนําครูสุจิตรา ผลธุระ 
ทานเปนคนเอาใจใสกับโครงงานของนักเรียน ทําให
รุนพี่มีโครงงานที่มีคุณภาพ พวกเราจึงไปหาครุ
ทานนี้  เมื่อไปถึงพวกเราก็ เลาวาอยากจะทํา
โครงงานยุววิจัยยางพารา ทานก็บอกวาใหไปเขียน
ขอเสนอมา พวกเราจึงไปเขียนขอเสนอซึ่งเราก็นึก
ไมออกวาจะทําเรื่องอะไร ลองไปศึกษาคนควา
เ กี่ ย ว กั บ น้ํ า ย า ง มั น มี ส ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
ไฮโดรคารบอน ซึ่งเปนอาหารของพวกเห็ดและรา 
แตเมื่อลองเขียนไปใหทานดูทานก็บอกวามัน
เปนไปไมไดนะ พวกเราจึงกลับมาคิดใหมจนไดเปน
โครงงาน การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 
Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst ดวยสารสกัด
หยาบจากกระเทียมและหอมหัวใหญ เมื่อลองสงไป
ใหทาน ทานก็ใหมาแกไขสวนที่ผิดพลาด จนสําเร็จ
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พวกเราจึงสงไปใหทางโครงการ เมื่อถึงวันประกาศ
ผมต่ืนขึ้นมาแตเชาเพื่อที่จะไปโรงเรียน แตมานึกได
วาวันนี้โครงการยุววิจัยยางพาราประกาศรายชื่อ
โครงงานที่ผานการคัดเลือก สวนใหญผมจะติดตอ
กับครุที่ปรึกษาทางอีเมล ผมจึงเปดดูอีเมลอยาง
แรกที่ผมเห็นคือกลองขอความ In box ของผมมันมี
เมลสงมาจากอีเมลของครู ผมจึงเปดเขาไปดูใน
อีเมลเขียนไววา “โครงงานของเราไดรับทุนนะ”  ผม
ถึงกับดีใจลั่นบาน เนื่องจากโครงงานพวกผมทํา
เกี่ยวกับสารสกัดพวกผมจึงขอให ครูวราภรณ หัส
โก เปนที่ปรึกษาอีกทานเพราะทานมีความชํานาญ
ในเรื่องสารสกัดทางเคมี แตเมื่อผมรูวาผมไดทุน คํา
วา “ปญหา” มันเริ่มจะมีอิทธิพลกับชีวิตผมและ
เพื่อนๆ ปญหาแรกคือตอนที่ไดทุนจากโครงการ 
ชวงนั้นจะเขาหนาหนาวแลว เชื้อราที่ใชในการทํา
โครงงานเริ่มจะหมดฤดูของมัน ชวงนั้นผมและ
เพื่อนๆ ชวยกันแกปญหา คิดหาวิธีทางที่จะไดเชื้อ
ราตัวนั้นมา ขอความชวยเหลือจากกรมวิชาการ
เกษตร และหนวยงานอื่นๆ ซึ่งผลตอบรับคือ ทาง
ศูนยบริการไมมีเชื้อราตัวนี้ครับ เปนคําตอบที่พวก
ผมพอจะคาดเดาไดในตอนนั้น โครงงานของพวก
เราจึงลาชาไป 2 เดือน แตดีที่เราสามารถระบุไดวา
ตนไหนเคยเปนโรคนี้มากอนแลว เราจึงไปเก็บ
ตัวอยางเชื้อรามาจากตนนั้น เราจึงแกไขปญหานี้ได 
อยางที่สองคือ ร.ร. ของพวกผมไมมีอุปกรณในการ
ทําการทดลอง พวกผมจึงไดไปขอใชอุปกรณและ
เครื่องมือตางๆ จากทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี เพื่อใชในการทําการทดลอง เมื่อรูวาทาง
โครงการจะมาติดตามความกาวหนาจึงรีบทําเพื่อให
ทั น เวลา  สุดท าย เ ราก็ ได รั บคํ าชมจากท าน
คณะกรรมการ ซึ่งเปนตัวชี้วัดไดวาเรามาถูกทาง
แลว เราจึงเรงรีบทําโครงงานนี้ใหเสร็จสมบูรณตาม
จุดประสงคที่วางแผนไว จนมาถึงตอนนี้เราก็ทํา
โครงงานเสร็จสมบูรณ สุดทายนี้ปญหาที่เกิดขึ้นกับ
พวกผมมันสอนใหพวกผมรูวา ขอดีของ “ปญหา” 
คือสามารถทําใหพวกเราเห็น “ความหวัง” ได
ชัดเจนยิ่งขึ้น... ขอบคุณครับ  

นางสาวสุภาวิณี สิมภา 
โรงเรียนทาคนัโทวทิยาคาร จ.กาฬสินธุ 

 
การทําโครงงานในครั้งนี้ดิฉันไดรับความรู

เกี่ยวกับโครงงานหลายอยางและโครงงานยังเปนสิ่ง
ที่ทําใหคนมีความรวมมือกันหรือการทํางานเปน
กลุมไดอยางดีนั่นเองแตคนหลายคนอาจคิดวาการ
ทําโครงงานนี้มันยากมากและมันก็เหนื่อยดวยและ
แตกอนดิฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแตพอดิฉัน
ไดมาทําโครงงานในครั้งนี้แลวก็ไดรูวาในการทํา
โครงงานอยางนี้จริงๆ แลวดิฉันก็ยอมรับวาเหนื่อย
จริงๆ แตในความเหนื่อยนี้ก็มีทั้งประสบการณและ
แนวทางตางๆที่ดิฉันไมเคยพบเคยสัมผัสโครงงาน
นี้ ทํ า ให ดิ ฉั นกล าแสดงออกกล าที่ จ ะ เข า ไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยที่ปรึกษาและโครงงาน
นี้ยังทําใหฉันรูจักคําวามิตรภาพระหวางเพื่อนใน
กลุมและเพื่อนที่อยูตางโรงเรียนอีกดวยและทําให
ดิฉันรูจักเทคนิคในการทํางานอยางมีขอบเขตและ
เปนระบบระเบียบ  โครงงานทําใหดิฉันกลาที่จะ
ตัดสินใจกลาที่จะรับผิดชอบในงานตางๆเมื่อดิฉัน
ไดเริ่มฝกทําโครงงานดิฉันก็มีความรับผิดชอบใน
งานตางๆมากขึ้นโครงงานยังสอนใหดิฉันรูจักคําวา  
อดทน  เสียสละ  มิตรภาพ   สามสิ่งนี้ดิฉันไดรับรู
หมดทุกอยาง คําวาเสียสละของดิฉันหมายถึงการ
เสียสละเวลาวางแทนที่ดิฉันจะไปเลนก็กลับมาทํา
โครงงานแทน ในคําวาอดทนของดิฉันนั้นหมายถึง
อดทนตอสิ่งตางๆที่ตองเจอในการทําโครงงาน  
และในคําวามิตรภาพของดิฉันนั้นก็หมายถึงการที่
รูจักถามหรือรูจักออกความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุม
โครงงานจึงมีคุณคาตอดิฉันมาก 
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นางสาวนนทยิา นนทะพิมพ 
โรงเรียนทาคนัโทวทิยาคาร จ.กาฬสินธุ 

         
         ดิ ฉั น  นา งส า วนนทิ ย า  นนทะพิ มพ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนทาคันโท
วิทยาคาร ดิฉันไดเรียนรูและเริ่มที่จะไดฝกทํา
โครงงานตอนเรียนอยู ม.4 ในชุมนุมยุววิจัย ททว. 
    ในการทําโครงงานในครั้ งนี้ ได รับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และไดทราบขาวจากอาจารยที่ปรึกษา
ชุมนุมยุววิจัยวามีเวทีใหเราไดเขาไปทําโครงงาน
แขงขันกัน จึงไดรวมกลุมกับเพื่อนในชุมนุมสามคน
และไดกลับไปคิดหัวขอวาจะทําโครงงานเรื่องอะไร
ดี ดิฉันและเพื่อนๆ ในกลุมไดชวยกันคิดหัวขอ
โครงงานจนไดมาหนึ่งหัวขอคือ “ผลของน้ําทิ้งจาก
โรงงานแปงมันที่มีตอการเจริญเติบโตของตนกลา
ยางพารา”และไดผานการคัดเลือกทําใหดิฉันได
เรียนรูและรูจักกับคําวาโครงงาน คําวา “โครงงาน” 
ในความคิดของดิฉันคือสิ่งที่เปนสุดยอดของการ
ทํางานเปนกลุม หลายคนเมื่อไดยินคําวาโครงงาน 
ความรูสึกแรกเลยก็คือ ความเหนื่อย ความลําบาก 
และความอดทนอยางมาก ดิฉันก็เปนหนึ่งในนั้นที่
คิดแบบนี้  แต เมื่ อ ดิฉันไดมาสัมผัสกับการทํา
โครงงานอยางจริงจังแลวยอมรับวาเหนื่อย แตใน
ความเหนื่อยมันแฝงไปดวยประสบการณตางๆที่
ดิฉันไมเคยไดสัมผัสมากอน โครงงานสอนใหดิฉัน
รูจักคําวามิตรภาพระหวางเพื่อนในกลุม รูจักเอาใจ
เขามาใส ใจเรา  ทําใหดิฉันกลาที่จะเขาไปขอ
คําปรึกษาจากอาจารย บุคคลภายนอกอยางมั่นใจ 
สงผลใหดิฉันรูจักเทคนิคแนวทางในการทํางาน
อยางเปนระบบ และยิ่งดิฉันไดสัมผัสกับการทํา
โครงงานนานเทาไหร ยิ่งทําใหดิฉันรูสึกวา อยากที่
จะรูและศึกษา อยากที่จะสัมผัสกับสิ่งนั้นๆและลง
มือทําดวยตัวเองมากขึ้น โครงงานทําใหดิฉัน “กลา” 
กลาที่จะตัดสินใจ กลาที่จะรับผิดชอบในงานตางๆ 
ที่ไดรับมอบหมาย จากที่ดิฉันเปนคนที่ทํางานไม
เคยเปนชิ้นเปนอันเลย แตในทางกลับกันเมื่อดิฉัน

ไดเริ่มเรียนรูไดฝกการทําโครงงาน ดิฉันมีความ
รับผิดชอบในงานและจัดระเบียบกับตัวเองไดมาก
ขึ้นรูหนาที่ของตัวเอง ทําใหดิฉันมีความอดทนตอ
อุปสรรคตางๆ เห็นคุณคาของแตละโปรเจควาเปน
สิ่งที่สําคัญ และตองอาศัยความรูความสามารถ และ
ความอดทนอยางสูง โดยเฉพาะ “ใจ” ตองรักที่จะ
ทํ า ใน ส่ิงนี้ เพื่ อ ให งานสํ า เร็ จ  เกิดคุณค าและ
ประโยชนสูงสุด นอกจากนี้โครงงานยังสอนใหดิฉัน 
“เสียสละ” ในที่นี้ก็คือ เสียสละเวลาสวนตัวมานั่ง
สนทนาทบทวนงานตางๆ กับเพื่อนๆ ในกลุมที่ทํา
โครงงานดวยกัน ดิฉันรูจักการแบงเวลาเปน วา
เวลาไหนควรที่จะเลนเวลาไหนควรที่จะทํางาน 
โครงงานฝกใหฉันเปนผูใหญมากขึ้นมีความคิด
สรางสรรคและแปลกใหมอยูเสมอมีทัศนคติที่ดีตอ
เรื่องตาง ๆ มีความรูรอบตัวมากขึ้น 
               นอกจากนี้ประสบการณที่ไดรับจาก
การทําโครงงานที่กล าวมาขางตนนี้  ดิฉันยั ง
สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดโดย
การฝกความอดทนของตัวเองดวยวิธี “นั่งสมาธิ” 
ทําใหดิฉันมีสติที่ดี มีจิตใจที่สงบมีความสุขุมไม
ฟุงซาน แลวสงผลใหดิฉันทําโครงงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความรอบคอบ ดิฉันจึงใหนิยาม
โครงงานไววา “โครงงานคือเครื่องมือสรางคนให
เต็มคน” 
 

นางสาวอภัยพร   คําโคตรสูนย 
โรงเรียนทาคนัโทวทิยาคาร จ.กาฬสินธุ 
 
ดิฉันชื่อนางสาวอภัยพร   คําโคตรสูนย  

ตอนนี้กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียน
ทาคันโทวิทยาคาร  จังหวัดกาฬสินธุ  สําหรับ
โครงการยุววิจัยยางพาราดิฉันรูจักตอนอยู ม.4  
เพราะไดเขาเรียนในกิจกรรมชุมนุมยุววิจัยของ
โรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สอนใหเด็ก
ทําโครงงาน มีการแขงโครงงานที่ไหนครูก็จะเอา
ขาวมาแจงใหกับนักเรียนไดทราบ โดยวันนั้นครูได
แจงขาวเกี่ยวกับโครงการยุววิจัยยางพารา สกว.  
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วาทางโครงการไดเปดรับขอเสนอโครงการแลว 
โดยคุณครูก็ไดใหนักเรียนแบงกลุม โดยใหแตละ
กลุมไมเกิน 3 คน  และชวยกันคิดขอเสนอโครงการ
ไป โดยครูบอกวาทําเรื่องอะไรก็ไดที่ เกี่ยวกับ
ยางพารา    จากวันนั้นดิฉันกับเพื่อนอีก 2 คน  ก็
ไดคุยกันวาจะทําเรื่องอะไรดีที่เกี่ยวกับยางพารา  
พอเลิกเรียนกลับบานไปดิฉันก็ไดไปนั่งคิดขอเสนอ
โครงงานตั้งนาน (คิดยังไงก็คิดไมออก)  พอถึงวัน
ตอมา คุณครูก็บอกวาใหลองไปอานบทความเกาๆ 
ที่รุนพี่ไดทําเอาไว  โดยครูไดเอาบทความของ
โครงการยุววิจัยยางพาราของแตละปมาใหอาน  
ดิฉันกับเพื่อนก็พากันอานและก็อานไปเจอเรื่องที่
เกี่ยวกับน้ําเสีย   ซึ่งทําใหดิฉันกับเพื่อนคิดออกวา 
เคยเจอเกษตรกรไดเอาน้ําเสียจากโรงงานแปงมัน
สําปะหลัง ไปใสไรออยและพบวาไรออยที่อยูใน
พื้นที่นั้นมีลักษณะที่เขียวงามและมีการเจริญเติบโต
มากกวาบริเวณที่ไมไดใชน้ําเสีย   จากเรื่องนี้ทําให
ดิฉันสงสัยวาถานําเอาน้ํ า เสียที่ ว านี้ ไปใชกับ
ยางพาราไดรึปาวและจะทําใหยางพารามีการ
เจริญเติบโตที่ดีเหมือนออยไดหรือไม   จากนั้น
ดิฉันก็ไดนําเสนอใหกับครูไดดูผานทางfacebook 
เนื่องจากไมคอยไดมีเวลาคุยกันในชวงนั้น  คุณครู
ก็ไดบอกมาวาใหไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มา แลวก็
มาเขียนขอเสนอโครงการกัน   จากนั้นดิฉันก็ไดไป
สอบถามกับชาวบานวาถานําน้ําเสียจากโรงงาน
แปงมันสําปะหลัง มารดกลายางพาราจะเปน
อยางไร ชาวบานบอกวามันก็จะงามนะสิ  เห็น
ชาวบานบอกอยางนี้แลว พวกเรายิ่งสนใจที่จะทํา
เรื่องนี้มากยิ่งขึ้น  
     จากนั้นพวกเราก็ไดเขียนขอเสนอโครงการไป 
ไดชื่อเรื่องวา  ผลของน้ําทิ้งจากโรงงานแปงมัน
สําปะหลังที่มีตอการเจริญเติบโตของกลายางพารา  
และหลังจากที่สงขอเสนอไปแลว ดิฉันก็ใจจดใจจอ
รอลุนวาจะไดปรับแกขอเสนอหรือจะไดเปลี่ยนไป
ทําเรื่องใหม  พอผลออกมาแลว ก็รูสึกดีนะที่ไมได
เปลี่ยนไปทําเรื่องใหมแตก็ไดแกขอเสนอนิดหนอย  
ซึ่งดิฉันกับเพื่อนก็ไดออกไปหาขอมูลตามขอเสนอ 

แนะที่โครงการบอกวาใหแกโดยมีครูที่ปรึกษา
โครงงานคอยใหคําปรึกษา  พอแกไปแลวดิฉันกับ
เพื่อนก็คงตองลุนขอเสนอที่แกไปจะไดรับทุนมาทํา
รึป าว . . . .พอทางโครงการไดประกาศรายชื่ อ
โครงการที่ไดรับทุนมาแลว  ดิฉันกับเพื่อนก็ดีใจ
มากคะ เพราะ 1 ใน 60 โครงการนั้น มีเรื่องของ
พวกเราอยูดวยคะ(ดีใจมาก)  เมื่อทราบผลแลวดิฉัน
กับเพื่อนก็ไดวางแผนและดําเนินงานตามวิธีการที่
ไดเขียนไว  จากนั้นเราก็เริ่มเลย... 
      ถึงแมในระหวางที่ทําโครงงานพวกเราอาจจะ
เจอกับอุปสรรคหลายๆ อยางที่เขามา แตเมื่อเราได
คุยกับเพื่อนกับครูที่ปรึกษาแลวเราก็ไดทางออก
แลวนํามาแกไข  และตลอดระยะเวลาที่ทําโครงงาน
นี้มา 6 เดือน ดิฉันก็ไดอะไรหลายๆ อยางจาก
โครงงานนี้เชนกัน  ไมวาจะเปนการไดรูจักและ
เรียนรูการทํางานเปนกลุม และทําใหเราไดรูจักกับ
การเสียสละเวลามากยิ่งขึ้นและการทําโครงงานนี้
สอนใหเรารูและมีความรับผิดชอบมากขึ้นเชนกัน  
ถาจะใหเลาถึงประสบการณการทําโครงงานนี้ให
หมดคงเลาไมหมด เพราะมันเยอะแยะมากมายเลย
คงไมสามารถอธิบายออกมาเปนภาษาเขียนไดถา
ใครอยากรูวาทําโครงการนี้แลวไดอะไรบางปตอไป
ก็ลองลองเขียนขอเสนอสงเขามานะคะ แลวคุณก็จะ
ไดรูถึงความรูสึกที่แทจริง................ 
 
 

นางสาววรรณภรณ พงศสุวรรณ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(ฝายมัธยม) จ.มหาสารคาม 
 

เดิมทีบานของดิฉันก็ปลูกสวนยางพารามา
ต้ังแตรุนคุณตาแลวดังนั้นดิฉันจึงพอทราบความรู
เกี่ยวกับยางพาราอยูบาง เมื่อดิฉันไดมาศึกษา
ขอมูลตางๆเกี่ยวกับการปลูกยางพาราแลว ดิฉันก็
ไดนําองคความรูใหมๆไปปรับใชกับสวนยางพาราที่
บานของดิฉัน ตอนที่ดิฉันไปสืบคนหนังสือและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดิฉันไดพบหนังสือเลมหนึ่งที่มี
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ความนาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยเนื้อหาในหนังสือ
เลมนั้นไดกลาววาเกษตรกรสามารถกรีดยางพาราที่
มีอายุ 5 ปไดโดยมีผลผลิตเทียบเทากับตน
ยางพาราทั่วไปที่มีเปดกรีดในอายุประมาณ 8-9 ป
และสามารถกรีดไดนานเทียบเทากันอีกดวย ทั้งนี้
ในหนังสือเลมนี้ไดระบุวิธีการปลูกยางพาราใน
รูปแบบนี้อยางละเอียด ซึ่งถือวาเปนอีกทางเลือก
หนึ่งที่ดีสําหรับเกษตรกรที่ตองการผลผลิอยาง
เรงดวน 

เมื่อตอนที่ดิฉันไดไปรายงานความกาว 
หนาของโครงงาน ดิฉันไดรับประสบการณและ
ความรูมากมาย เมื่อตองขึ้นไปรายงานความกาว 
หนา เราตองเตรียมตัวอยางไรบาง ควรเรียบ
เรียงคําพูดอยางไร เรียงลําดับกอน-หลังใหเขาใจ 
เราควรเนนนําเสนอขอมูลสวนใด ทราบวาเรา
บกพรองขอมูลในสวนใดบางและไดแนวคิดใหมๆ 
ในการวิเคราะหผลของโครงงาน อีกทั้งยังไดรับ
ความรูดวนวิทยาศาสตรจากโครงงานของคนอื่นๆ
โดยการนําหลักการทางชีววิทยา เคมีหรือแมแต
ฟสิกสมาประยุกต ใชและการลองผิดลองถูก 
ปรับปรุงแกไขพัฒนาผลงานของตนเองใหดีที่สุด
ตามกําลังที่เรามีและสุดความสามารถ 
 การทําโครงงานในครั้งนี้ทําใหเราไดเพิ่ม
ทักษะการคิดวิเคราะหจากขอมูลที่เราไดมา โดย
ขอมูลที่เราไดมานั้นมีทั้งที่เปนปลายปดและปลาย
ปด ซึ่งคําถามปลายเปดทําใหเราคิดวิเคราะหได
หลายมุมมองและเมื่อมาถึงขั้นตอนสรุป เราก็ตอง
คิดในหลายๆมุมมอง อยามองอะไรดานเดียว ทุกสิ่ง
ยอมมีทั้งขอดีและขอเสียดวยกันทั้งนั้น ในการ
สํารวจการเปดกรีดยางพารากอนกําหนดผู วิจัย
มุงเนนและคํานึงถึงแตขอเสียของการเปดกรีด
ยางพารากอนกําหนด ซึ่งความจริงแลวการเปด
กรีดยางพารากอนกําหนดก็มีขอดีอยูบางเชนกัน  
 ในขณะที่ตนยางพารากําลังเจริญเติบโต 
ไมควรใหตนยางพาราแผกิ่ งกานมากเกินไป 
เนื่องจากจะทําใหปริมาณน้ํายางพาราลดลงและบาง
ทีกิ่งกานนั้นแตกแขนงไปมากจนมีขนาดใหญนั้นจะ

ทําใหตนยางพาราไมสามารถรับน้ําหนักของกิ่งกาน
ไดซึ่งอาจทําใหตนยางพาราหัก 

ชวงที่ดิฉันไดไปสํารวจพื้นที่ เพื่อศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับตนยางพารา ดิฉันไดทราบวาตนยาง
มีชวงที่ตนยางพาราจะผลัดใบ ซึ่งเปนชวงที่เรียกวา
ชวงปดหนายาง โดยจะไมมีการกรีดยางพารา
เกิดขึ้นในชวงนี้เลย ตนยางพาราจะตองผลัดใบไป
เรื่อยๆ จนมีอายุประมาณ 30 ป เมื่อตนยางพารามี
อายุครบประมาณ 30 ป ตนยางพาราจะไมมีการ
ผลัดใบ สามารถกรีดยางพาราไดตลอดทั้งป สวน
ยางพาราที่มีอายุประมาณ 30 ปขึ้นไปจะมีใบปก
คลุมคลอดป ทําใหรมรื่นและชุมชื้น  

ในฤดูฝนเกษตรกรจะหยอดน้ํากรดเพื่อให
ยางพาราจับตัวเปนกอน เมื่อฝนตกจะไดไมผสมกับ
น้ํา เราเรียกยางพาราที่เปนกอนนี้วา“ขี้ยาง”  

 
 

นางสาวเขมินวรางค สารทอง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(ฝายมัธยม) จ.มหาสารคาม 
 

 แรกเริ่มเดิมทีแลวไมคิดวาตนเองจะไดมา
ทํางานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราหรืองานวิจัยอื่นๆ เลย 
และเปนครั้งแรกที่ไดทํางานวิจัยที่เปนของตนเอง 
เพื่อน ๆ และอาจารยที่ปรึกษา ครั้งแรกนั้นที่
อาจารยไดมาสอบถามขอความรวมมือนักเรียนที่
สนใจในการทําวิจัยยางพารารวมกับเพื่อนๆ อีกไม
เกินสองคน ไดยินแลวรูสึกเกิดความสนใจขึ้นมา ได
ชวนเพื่อนๆ ที่มีความสนใจเชนกันเขารวมทํางาน
วิจัยในครั้งนี้ เมื่อทุกอยางเริ่มลงตัว เราก็ไดเริ่มลง
พื้นที่ในการสอบถามขอมูลที่สําคัญสําหรับงานวิจัย 
“การพัฒนาและการถายทอดองคความรูเพื่อยับยั้ง
การเปดกรีดยางพารากอนกําหนดของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราใน อําเภอสหัสขันธ จังหวัด
กาฬสินธุ”โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคืออาจารยวุฒิ
ศักดิ์ บุญแนน ถือวาเปนครั้งแรกเลยก็วาไดที่ไดลง
พื้นที่สอบถามขอมูลเอง  โดยตองคิดหัวขอที่
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สอบถาม เปนการพึ่งตนเอง ฝกทํางานอยางเปน
ระบบ และรูจักคิดประมวลผล 
 เมื่อทุกอยางดําเนินไดถึงครึ่งทาง เราก็ได
มีโอกาสรายงานความกาวหนา ซึ่งถือวาเปนจุด
เปลี่ยนที่สําคัญ ภาคตะวันเฉียงเหนือไดไปรายงาน
ความกาวหนาที่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร          
จ.หนองบัวลําภู ไดแนวความคิดใหม ๆ ในการ
ทํางานวิจัย ไดฟงงานวิจัยของเพื่อน ๆ ทําใหเราได
รูจักประเมินและประมวลผลงานของตนเองไปในตัว 
ทานคณะกรรมการไดชี้แจงเกี่ยวกับขอบกพรอง ที่
ควรแกไขและสิ่งที่ควรเพิ่มเติมเขาไป กลับมาเรา
ตองคิดใหตรงโจทยที่ทานคณะกรรมการไดชี้แนะไว 
เราทํางานกันหนักพอสมควรทั้งดานการเรียน การ
สอบ และงานวิจัย พวกเราใหความเต็มที่ในทุกๆ 
ดาน อาจมีบางครั้งที่รูสึกเหนื่อยและทอกับงานไป
บาง เพราะนี่เปนการทํางานวิจัยครั้งแรก เราตอง
หาขอมูลกันอยางหนักวา อะไรควรทํากอน ตอง
รูจักใหความสําคัญกับงาน การขึ้นรายงานความ 
กาวหนาเปนสิ่งที่เรากลัว เราตองหาขอมูลกันอยาง
หนักวา ตองทําสิ่งใดบาง เมื่อครั้งไดเห็นเพื่อน ๆ 
โรงเรียนตาง ๆ รายงานความกาวหนา ก็อดชื่นชม
ในตัวเพื่อน ๆ ไมไดวา เพื่อน ๆ ทําไดสุดยอดจริงๆ 
แตเราก็ผานวันนั้นมาได เพราะเราพยายามและ
ต้ังใจ คําวา “ครั้งแรก” นั้น ถึงแมมันจะดูยาก และ
อุปสรรคเยอะไปสักหนอย แตเราก็สามารถผานมา
ไดถาเรามีความพยายาม  
 เมื่องานวิจัยสิ้นสุดลงคือเราไดทํางานวิจัย
เสร็จเปนที่เรียบรอยแลว เรารูสึกภูมิใจในผลงานที่
ตนเองทํา ไดประสบการณในการทํางานใหมๆ
เพิ่มขึ้นมาก ทําใหรูวาชีวิตนี้เรายังตองเรียนรูอะไร
อีกเยอะ ขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาที่มีชวยแนะนํา
ในทุกเรื่อง ขอบคุณยุววิจัยยางพารา สกว.ที่มีทุนใน
การทํ าวิ จั ยดีๆแบบนี้ ให นั ก เ รี ยนไดฝ กและ
ประยุกตใชองคความรูที่มีใหเปนประโยชน ขอบคุณ
มาก ๆ คะ 
 

นางสาวกรกนก  ภูหองเพชร  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

(ฝายมัธยม) จ.มหาสารคาม 
 

กอนหนานี้ไมทราบวามีโครงการนี้อยูคะ 
เลยไมไดสนใจและไมเคยไดมีประสบการณการ
ทํางานวิจัยยางพาราเลยสักครั้ง และนี่เปนครั้งแรก
ที่ไดมีโอกาสในการรวมเปนสวนหนึ่งในการทําวิจัย
ยางพารา  และที่ ไดมี โอกาสในการเข ารวมนี้
เพราะวา อ.วุฒิศักดิ์ (อ.ที่ปรึกษา) เขามาสอบถาม
วามี ใครสนใจทําเขารวมทําวิจัยยางพารากับ
อาจารยบาง ในตอนนั้นพอไดฟงแลวก็รูสึกมีความ
สนใจ และอยากทราบวาการทําวิจัยยางพารานั้น
เปนอยางไรบาง จึงไดสอบถามเพื่อนคนอื่นๆ วามี
ใครสนใจบาง  และก็สามารถรวมกลุมกันไดคะ  พอ
รวมกลุมกันไดแลวจึงไปสอบถาม อ.วุฒิศักดิ์วาตอง
ทําอะไรบาง อาจารยก็ไดใหคําแนะนําและชี้แจง
รายละเอียดตางๆ ใหฟง วาตองทําอะไร ที่ไหน 
อยางไรบาง เพราะอาจารยเคยเปนที่ปรึกษาการทํา
วิจัยยางพารามากอนหนานี้แลวหลายครั้ง  และ
อาจารยก็ไดคอยใหคําปรึกษาอยูตลอดจนการ
ทํางานวิจัยยางพาราครั้งนี้ไดเสร็จลุลวงไปไดดวยดี 

เนื่องจากครั้งนี้เปนครั้งแรกที่ไดมีโอกาส
ทํางานวิจัยยางพารา ปญหาและอุปสรรคก็อาจจะมี
มากกวาคนอื่นๆ ที่อาจจะเคยมีประสบการณในการ
ทํางานวิจัยยางพารามากอน เพราะคนที่เคยทํามาก
กอนนั้นจะมีประสบการณรูวาตองทําอะไร อยางไร
บาง เนื่องจากเปนครั้งแรกของพวกหนูจึงตองคอย
สอบถามจากอาจารยที่ปรึกษาตลอดเวลา วาตอง
ทําอะไร อยางไรบาง ซึ่งบางครั้งอาจารยก็ติดธุระจึง
ไมสามารถสอบถามอาจารยไดตลอดเวลา พวกหนู
ก็ตองพยายามทําความเขาใจกันเอาเองซึ่งก็เปน
เรื่องที่ลําบากเล็กนอย  ปญหาและอุปสรรคอื่นๆมี
อีกหลายอยางทั้งกิจกรรมของทางโรงเรียน ซึ่งพวก
หนูก็มีสวนรวมในหลายๆกิจกรรม ซึ่งตองให
ความสําคัญในกิจกรรมนั้นๆ ดวยเพราะตองใชทั้ง
เวลาในการเตรียมกิจกรรม  และตองเขามีสวนรวม
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ในกิจกรรมอีกหลายๆ กิจกรรม  การทํางานวิจัย
ยางพาราจึงอาจจะไมตอเนื่องเพราะตองเอาเวลาไป
ทํากิจกรรมตรงนั้นและอื่นๆ อีกมากมาย 

จากการที่ไดมีโอกาสเปนสวนหนึ่งในการ
ทํางานวิจัยยางพาราครั้งนี้ สิ่งที่ไดรับจากการ
ทํางานวิจัยยางพาราคือ เราสามารถทํางานเปนทีม 
และไดมีความสามัคคีกันกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 
ไดชวยเหลือซึ่งกันและกันในหลายอยาง ชวยกัน
ทํางาน ชวยกันแกไขปญหาตางๆ แมวาอุปสรรค
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจะหนักหนาเพียงใดเราก็สามารถ
ผานมันไปดวยกันได การไดทํางานวิจัยยางพารา
ครั้งนี้เปนประสบการณที่ดีครั้งหนึ่งของชีวิตเพราะ
การทํางานวิจัยยางพาราเปนการฝกทักษะทาง
วิทยาศาสตร ฝกการคิดวิเคราะห ฝกการแกไข
ปญหาตางๆ การไดมีโอกาสทํางานวิจัยยางพารา
ครั้งนี้ทําใหเราไดเรียนรูหลายๆอยางที่มากกวา
ความรูในหองเรียน  ทําใหเรามีประสบการณที่ดีที่
ครั้งหนึ่งจะไดมโีอกาสทํา 
 
 

นางสาวสุนิภาวรรณ ปนมอญ 
โรงเรียนน้ําคําวิทยาคม จ.ยโสธร 

 
ดิฉันชื่อ นางสาวสุนิภาวรรณ ปนมอญ

กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนน้ําคํา
วิทยาคม  ไดศึกษาโครงงานยุววิจัยยางพาราเรื่อง 
พืชคลุมดินในสวนยางพารา กรณีศึกษา ตําบล
น้ําคํา อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
 ดิฉันเองก็เคยไดยินเรื่องการทําโครงงาน
ยุววิจัยยางพารามานานแลวเหมือนกัน เพราะเคย
เห็นรุนพี่บานขางๆ เขาไดเขารวมโครงการ แตตอน
แรกดิฉันไมไดสนใจสักเทาไหร เพราะปกติตัวเองก็
เรียนหนักอยูแลวไมมีกระจิตกระใจที่จะไปทําอยาง
อื่นหรอกคะ แตพอขึ้น ม.5 มาแรกๆ ทางโรงเรียน
ไดใหเลือกชุมนุมเพื่อเขาเรียนในคาบกิจกรรม
ชุมนุม ดิฉันไดรวมกลุมกับเพื่อนๆประมาณ๗คน
และคุยกันวาจะอยูดวยกัน แตพอจะไปลงชื่อ ชุมนุม

ตางๆ ก็มีคนเขาเต็มหมดแลวหรือเปดรับคนอีกแค
2-3 คน เหลือชุมนุมที่วางเพียงแค 2 ชุมนุม คือ
ชุมนุมฟุตบอลกับชุมนุมMy Project แตดวยความที่
ดิฉันไมชอบเลนกีฬาจึงชวนเพื่อนๆ เขาชุมนุมMy 
Project ของทานอาจารยกิตติชัย 

พอเรียนมาไดสักพักอาจารยกิตติชัยไดให
พวกเราลองเขียนเคาโครงโครงงานเกี่ยวกับ
ยางพาราสง เพื่อเขาคัดเลือกรับทุนยุววิจัย และได
บอกกับพวกเราวา “ถาโครงการผานเขารอบ
คัดเลือกจะไดไปนําเสนองานที่หาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา” ทําให
ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะเขารวมโครงการนี้
มากๆ เพราะรูจักกับนองสาวคนหนึ่งผานโซเชียล
แลวเราก็สนิทกันมากๆ บานของเธออยูไมไกลจาก
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทรอีกดวย แตพอเขียน
โครงการสงไปครูกิตติชัยก็ไดมาบอกพวกเราวา
โครงการที่เขียนไปไมผานตองกลับมาแกไขใหม 
ตอนนั้นดิฉันรูสึกทอแทมากเพราะเปนชวงที่ตองเรง
ทํางานสภานักเรียน เรียนก็หนัก ตามงานแทบไม
ทัน ดิฉันรูสึกเหนื่อยมากไมอยากจะทําอะไรเลย แต
ครูกิตติชัยไดบอกวา “นี่พึ่งเริ่มนะจะยอมแพงายๆ 
ขนาดนี้เลยเหรอ?” และครูกิตติชัยก็ไดพาพวกเรา
ทําตอ 
 เราเริ่มทํางานโดยเริ่มจากการออกสอบ 
ถามขอมูลจากเกษตรกรชาวสวนยางในหมูบาน 
จากนั้นก็ออกสํารวจพืชในทองถิ่นที่นาจะเปนพืช
คลุมดินไดโดยเราจะสังเกตจากลักษณะของพืชที่
คลายกับพืชคลุมดิน และปลูกพืชทองถิ่นที่เราหามา
ได ปลูกในแปลงทดลองที่เราทําขึ้น แตปญหามีอยู
วา....เราเรียนกันหนักมาก ไมมีเวลาวางเลย ซ้ํายัง
เปนคณะ กรรมการสภานักเรียนกันทั้ง๓คน กวาจะ
เลิกโรงเรียนก็เกือบ 17.00 น. ไมมีเวลาปลูกตนไม
ทดลองเลย มีเวลาก็แควันเสาร-อาทิตย บางสัปดาห
ก็ไมไดทําเพราะติดงานสภานักเรียน แตครูกิติชัย
กับครูกอย ก็ไดใหความชวยเหลือพวกเรามาตลอด 
ขอขอบพระคุณคุณครูทั้ง๒ทานมากจริงๆคะ 
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 จากการทํางานครั้งนี้ ดิฉันไดเรียนรูอะไร
หลายๆอยาง ทั้งขอมูลเกี่ยวกับยางพาราและพืช
คลุมดินที่ไมเคยรูมากอน ไดขอคิดดีๆจากคุณครู 
ไดเรียนรูการเขาหาผูอื่น การทํางานเปนทีม ทั้งๆที่
ปกติดิฉันจะไมคอยสุงสิงกับใคร แตพอไดมาทํา
โครงการนี้ดิฉันไดเริ่มเขาหาผูอื่น พบปะผูคน
มากมาย ไดเปดหูเปดตากับสิ่งที่ไมเคยเห็น มัน
สนุกมากจริงๆ คะ ดิฉันดีใจมากจริงๆคะที่ไดเขา
รวมโครงการนี้ 
 จากที่ไมไดสนใจที่จะรวมโครงการ แลวได
ทําโครงงานเพราะเรียนกิจกรรมชุมนุม สูแรง
บันดาลใจใหอยากทําโครงงานเพียงเพราะอยากไป
สงขลา สูการเรียนรูเกี่ยวกับพืชคลุมดินในสวน
ยางพารา ทําใหดิฉันไดทราบวาทุนวิจัยเปนเพียง
สิ่งกระตุนและแรงจูงใจสวนหนึ่งที่จะทําใหนักเรียน
ไดเรียนรูถึงการทําสวนยางพารา อาชีพที่เด็กรุน
ใหมไมคิดที่จะทํา ถึงแมวาดิฉันจะเรียนรูไดไมมาก
นัก แตเทาที่ไดทํามานี้ถือวาคุมคามากคะ อยาง
นอยก็ไดเรียนรูในสิ่งที่ไมเคยรู ขอขอบคุณทุกๆ 
ทานที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการนี้และทําใหดิฉัน
ไดเขารวมโครงการดีๆ แบบนี้ ขอบพระคุณคะ 
 
 

นางสาวสุพรัตน  งิ้วลาย 
โรงเรียนน้ําคําวิทยาคม จ.ยโสธร 

 
 ดิฉันชื่อ นางสาวสุพรัตน  งิ้วลาย  ตอนนี้
กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนน้ําคํา
วิทยาคม ไดศึกษาโครงงานเรื่อง พืชคลุมดินในสวน
ยางพารา กรณีศึกษา ตําบลน้ําคํา อําเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร 
 ดิฉันรูจักโครงการยุววิจัยยางพาราตอน
ดิฉันขึ้น ม.4 เพราะอาจารยไดเลาใหฟงวารุนพี่ได
ทํายุววิจัยยางพาราและไดรับทุน อาจารยก็ไดเลา
ประสบการณการทํางานใหฟง ตอนนั้นดิฉันก็ไมได
สนใจอะไร 

 พอขึ้น ม.5 ก็ไดอยูชุมนุม My Project กับ
เพื่อนอีก๖คน อาจารยไดใหเขียนโครงงานยุววิจัย
ยางพารา ดิฉันไดปรึกษากับเพื่อนและอาจารยก็ได
ใหคําปรึกษากับเราดวย เราจึงไดเขียนโครงงานยุว
วิจัยยางพาราขึ้น  แตตอนแรกที่ส งไปไมผาน
อาจารยก็ไดชวยแกไขจนผานและเราก็ไดเริ่มทํา
โครงงานวิจัยขึ้น แตวาพวกเราเรียนหนักไมคอยมี
เวลาวาง และพวกเราตางก็เปนคณะกรรมการสภา
นักเรียนดวย เราจึงไดทําชางวันเสาร-อาทิตย แต
บางสัปดาหเราก็ไมไดทําเพราะวามีการบานที่
จะตองทําและงานสภานักเรียนอีกดวย อาจารยจึง
ไดเขามาชวยทําและใหคําปรึกษากับพวกเราคะ 
 ดิฉันและเพื่อนไดเก็บรวบรวมขอมูลมาทํา
วิจัยยางพาราโดยมีอาจารยคอยแนะนําและให
คําปรึกษาอยูตลอด ดิฉันไดเรียนรูสิ่งตางๆ จากการ
ทําวิจัยครั้งนี่หลายๆ อยาง ไมวาจะเปนการไป
สอบถามขอมูล ทําใหดิฉันไดเรียนรูการเขาเขาหา
ผูใหญ ไดรูถึงความมีน้ําใจและความรวมมือเปน
อยางดีของลุงปานาอาชาวเกษตรกร ไดรูจักการ
ทํางานรวมกัน  การทํางานเปนกลุม  ซึ่ งตอง
ขอขอบคุณทิวกับมอสเพื่อนสนิทของพวกเราที่
ไดมาชวยทําโครงงานนี้ทั้งๆที่ทั้งสองคนไมไดเขา
รวมโครงการ ดิฉันไดเรียนรูเกี่ยวกับพืชคลุมดิน
และเรื่องตางๆเกี่ยวกับยางพาราซึ่งดิฉันไมเคยรูมา
กอน และการทํางานของพวกเรานั้นก็ตองขอขอบ 
คุณครูเปยกและครูกอยที่ใหคําปรึกษาและชวย 
เหลือพวกเราเปนอยางดี และขอขอบคุณ สกย.
จังหวัดยโสธร ที่ใหการตอนรับและใหคําปรึกษา
พวกเราเปนอยางดีคะ การทําโครงงานยุววิจัย
ยางพาราครั้งนี้ทําใหดิฉันไดเรียนรูสิ่งตางๆ ได
ประสบการณ สิ่งที่ดิฉันไดเรียนรูมามีคามาก ดิฉันดี
ใจมากคะที่ไดรวมโครงการนี้ 
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เกี่ยวของกับยางพารา และพัฒนาตอยอดมีดกรีด
ยางที่รุนพี่ของพวกเราไดออกแบบและจัดทําเปน
โครงงาน จากการใหหลาย ๆ บุคคลไดทดลองใช
มีดกรีดยางที่รุนพี่ไดพัฒนาไว ยังมีขอบกพรองที่
พวกเราตองแกไข เชน ตัวปรับความหนา-บาง ใน
การกรีดยาง บังสายตาขณะทําการกรีดยางทําให
กรีดยางไมถนัด พวกเราก็นําขอบกพรองตาง ๆ มา
ปรับเปนมีดกรีดยางของพวกเราเองใชเวลาหลังเลิก
เรียนและวันเสาร-อาทิตยในการออกแบบและ
พัฒนามีดกรีดยางจนประสบความสําเร็จในระดับ
หนึ่ง พวกเรายังไมหยุดพัฒนามีดกรีดยางไวเพียง
เทานี้ ยังจะรวมมือกันออกแบบและพัฒนามีดกรีด
ยางต อ ไป   ขณะนี้ มี ดกรี ดยางที่พวก เราได
พัฒนาขึ้นมาไดใหชาวสวนยางจํานวนหนึ่งทดลอง
นําไปใชกรีดยาง จากการไดไปสอบถาม พบวา 
สามารถใชงานไดดี ปรับความหนา-บางในการกรีด
ไดทําใหกรีดยางไดรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น พวกเรา
ขอขอบคุณทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ที่สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยในครั้งนี้จน
งานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอบขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
 

 
นางสาวศิริวรรณ พลสิทธิ์  
นางสาวสุดารัตน พลศักดิ์  

นางสาวคงศิร ิโชติชวง 
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 

 
ทําวิจัยย่ิงกวาโลกแตก 

จุดเริ่มตนที่พวกเราพากันนรกแตกกับครู
ยุพาพรรณในชวงนั้น เปนช วงที่ มี เ รี ยนเสริม
โครงงานวิทยาศาสตรพอดี ในตอนนั้นก็มีโครงงาน
มากมายที่จะใหเลือกทําและที่นาสนใจคือโครงงาน
ยุววิจัยยางพาราเพราะครูจะสงแค 2 โครงงาน ครู
ใหไปหาหัวขอที่จะทําโครงงาน วันแรกที่เริ่มลง
พื้นที่ไปสํารวจก็ปรึกษากันวาจะไปที่ไหนเพราะ
สวนยางพารามันก็มีหลายสวน วันนั้นโชคดีมาก

เลยที่พอของเพื่อนอาสาขับรถพาไปที่   สวนคุณลุง
คํ าพันธ   ทานมีประสบการณ ในการทํ าสวน
ยางพารามาก็ไมนอย เสนทางที่จะไปสวนยางพารา 
คุณลุงทานนี้ยิ่งกวาสามพันโบกอีกหลุมเยอะมาก
แถมยังไกลดวย กวาจะถึงก็นั่งรถจนเม่ือย พอถึง
สวนยาง   คุณลุงใจดีมากพาเดินดูสวนยางพารา
แลวก็มาดูโรงอบแหงยางพารา  บรรยายความรูที่
คุณลุงมีอยูใหพวกเราฟงเปนความรูใหมๆ สําหรับ
พวกเราเลยละ  หลังจากที่เราไปลงพื้นที่สวนยาง
คุณลุงคําพันธแลว   หลังจากนั้นก็ไปสํารวจสวน
ยางพาราตอกวาจะไดขอสรุปวาจะทําโครงงานอะไร 

หลังจากนั้นเราก็ลงพื้นที่สํารวจอีกครั้งที่
สวนยางพาราคุณนาบาลี และเราก็ไดหัวขอการ
ทํางานวิจัยในครั้งนี้ และครูก็สงหัวขอไปพวกเราลุน
มากวาจะไดทุนหรือไมได แตพอผลออกมาวาไดทุน
มาทํางานวิจัยพวกเราดีใจมาก โดยไมรู เลยวา
หายนะกําลังมาเยือน 

การที่จะทําใหแผนยางพาราแหงสีสวยได
ตรงตามมาตรฐานมันไมใชเรื่องที่งาย เพราะตอง                
ทุกขั้นตอนอยางละเอียดและรอบคอบ ถาหากแผน
ยางพาราสีไมสวยไมไดตรงตามมาตรฐานก็จะทําให
เกรดของแผนยางตก ขายไดราคาต่ํา การที่จะทําให
แผนยางไดเกรดดี ราคาสูง มันตองเริ่มมาจาก
ขั้นตอนการกรีดไปจนถึงขั้นตอนการอบแหง ซึ่ง
ขั้นตอนการอบแหงนี้กลุมของเราไดจัดทํางานวิจัย 
การกรีดยางจะตองต่ืนแตเชามืดน้ํายางจะตอง
สะอาด ขั้นตอนการเก็บน้ํายางก็ตองระมัดระวัง
ไมใหมีอะไรตรงลงไปในถังเก็บน้ํายาง เพราะถา
หากมีอะไรตกลงไปปนเปอนกับน้ํายางพาราจะทํา
ใหน้ํายางพาราจับกันเปนกอนไดยากขึ้นสวนถังเก็บ
น้ํายางควรมีฝาปด เพื่อปองกันไมใหน้ํายางกระ
ฉอกในระหวางที่จะนําไปโรงอบแหง ซึ่งขั้นตอนที่
เลามาขางตนนี้เปนความรูใหมที่ไมเคยรูมากอนเลย 
เมื่อนําน้ํายางที่ เก็บรวบรวมหมดแลวมาที่ โรง
อบแหงก็เริ่มขั้นตอนการกรอง ขั้นตอนการกรองจะ
ใชตะแกรงลวด  เพื่อเอาสิ่งสกปรกออก  เมื่อกรอง
น้ํายางเสร็จก็เขาสูขั้นการเจือจางน้ํายางและการ
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ผสมกรดฟอรมิก และปลอยใหน้ํายางจับกันเปน
กอน แลวรีดทําเปนแผนยาง จากนั้นนําไปผึ่งลม
ประมาณ 6 ชั่วโมง ไวหามไมใหโดนแสงอาทิตย
มิฉะนั้นสีของแผนยางจะไมสวย จากนั้นก็นําแผน
ยางเขาโรงอบแหง พวกเราเคยแตทํานาพอมาเห็น
เขาทําสวนยางยากกวาทํานาตั้งเยอะ     

จากที่กลุมของเราไดลงพื้นที่สํารวจจะพบ
ปญหาที่เกษตรประสบอยูนั้นคือ สถานที่สรางโรง
อบแหงไมไดต้ังอยูในที่โลงแจง ความลาดชันของ
หลังคา เวลาที่ใชในการอบแหงแผนยางพารา พวก
เราจึ งไดดัดแปลงโรงอบแหงโดยใชปญหาที่
เกษตรกรมาเปนหลักในการสรางโรงอบแหง
เพื่อที่จะแกไขปญหาของเกษตรกร จากนั้นเราก็เริ่ม
วางแผนในการสรางโรงอบแหง การสรางโรง
อบแหงมันไมใชเรื่องงาย ๆ  กับผูที่ไมชํานาญการ
กอสราง เราโชคดีที่ไดผูที่ชํานาญในดานนี้มาชวย
กอสรางโรงอบแหงยางพาราที่ดัดแปลง และเราก็ได
ความรูใหมเกี่ยวกับการกอสราง ไดมิตรภาพที่ดีๆ 
ระหวางเจาของสวนยางพาราและ กับผูที่เราไปขอ
ใชสถานที่สรางโรงอบแหง ในชวงเวลาที่ทําวิจัย
ยางพาราไดเดินทางไปทําวิจัยยางพาราอาทิตยละ 
2-3 ครั้ง จากบานไปที่สวนยางพาราที่จัดทําวิจัย
ไกลมากและถนนก็สุดแสนจะกันดารสองขางทาง
เปนปา ที่สําคัญกอนจะถึงสวนยางพาราที่จัดทํา
วิจัยมีปาชาดวยบรรยากาศวังเวง เงียบสงบมาก 
เราตองผานปาชาอยูหลายเดือน  ตอนแรก ๆ  ก็
กลัว  ไป ๆ มา ๆ  ก็ชิน ก็เลยไมรูวาใครจะกลัวใคร  
แตพอไปถึงสวนยางพาราก็มีบานอยูสองสามหลัง 
บานที่ เราไปทําวิจัยเจาของบานใจดีมากเขา
ชวยเหลือทุกอยางเทาที่จะทําได อยางเชนชวยชั่ง
น้ํ าหนัก วัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธใน
ชวงเวลากลางคืนที่เราไมไดไปนอนคางคืนที่นั่น 
และแผนยางที่ใชในการทดลองเขาก็ชวยจัดทําให
เปนอยางดี ใหความรูเกี่ยวกับการทําสวนยางพารา
มากมาย  

นอกจากนั้นตอนที่ตองนําเสนอความ 
กาวหนางานวิจัย ตอนที่ เราเตรียมขอมูลที่จะ

รายงานโดนครูไพจิตรกับครูยุพาพรรณดุไปหลาย
รอบมาก  ตองมานอนที่โรงเรียนเพื่อที่เตรียมขอมูล
และซอมการนําเสนอ  ครูดุแลวครูก็นอนเฉยเลย  
แอบโลงใจตอนครูนอน  แตพอครูฟนขึ้นมานี้สิ  ไม
อยากจะบรรยายเลย เปนครั้งแรกในชีวิตที่ตอง
นําเสนองานที่ตองมีผูคนตางถิ่นมากมายขนาดนี้มา
ฟงเรานําเสนอ ต่ืนเตนมาก จากประสบการณการ
นําเสนองานก็แคหนาหองเรียนมีแคเพื่อนๆ และ
คุณครูประจําวิชาที่ฟงเรานําเสนองาน อีกอยางรุน
พี่ที่เคยทํางานวิจัยมากอนเขาบอกวา จะถามโนน
ถามนี้ เยอะมากแลวพี่ เขาก็แนะนําใหหาขอมูล
เกี่ยวกับงานวิจัยที่ เราใหแนน พอถึงวันที่ตอง
นําเสนอยิ่ง ต่ืนเตนมากกวาเดิมอีก เพราะตอง
นําเสนอเปนกลุมแรก จากที่เรานําเสนองานเสร็จ 
ทานคณะกรรมการก็จะคอมเมนทและก็ไดความรู
ใหมๆ หลายอยางเชน วิธีการคิด ไดความรูเพิ่มเติม
จากโรงอบแหง และเราก็ไดนําความรูนี้ไปปรับกับ
งานวิจัยของเรา และปญหาก็มาเยือนเราอีกครั้ง 
เพราะเกษตรกรจะปดหนายางแลวน้ํายางเริ่มจะ
หมดแตเราก็ยืนยันที่จะทํางานวิจัยตอ ครั้งสุดทายที่
ทํ าการทดลองแผนยางจะเปนสีขุ น ไมมี สี ใส 
เนื่องมาจากน้ํามันจะหมด 

คราวนี้มาถึงการจัดทํารูปเลมโครงงานซึ่ง
เปนอะไรที่ละเอียดมาก นรกแตกก็มาเยือนอีกครั้ง              
ประสบการณจากที่เราเคยทํารูปเลมโครงงานตอน
มัธยมศึกษาปที่ 3 แตกตางกันยังกับฟากับเหว การ
ทํารูปเลมโครงงานครั้งนี้ทํากันอยูหลายวันมากนอน
ดึกแทบทุกคืน และโดนครูไพจิตรและครูยุพาพรรณ
ดุหลายรอบมาก (โหดยกกําลังสอง) เพราะไมมี
ความรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเองมากพอ ที่ครูดุ
รูวาครูอยากใหเราไดดีมีความรับผิดชอบในหนาที่
มากกวานี้ รูปเลมที่ทําแกไขเยอะมากแกแลวแกอีก
กวาจะออกมาเปนรูปเลมที่สมบรูณแบบทอไปหลาย
ครั้งมาก มีบางครั้งที่แอบรองไหวาเมื่อไรมันจะเสร็จ
สักที และตอนที่ทํารูปเลมก็ไดมานอนที่โรงเรียนอีก
กวาจะไดนอนนั่งทําจนดึกดื่นเที่ยงคืน  ตอนนอน
ฝนเห็นแตหนาครูลอยเดน  
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                ในการทําวิจัยครั้ งนี้ เราไดอะไรๆ 
หลายอยางไมวาจะเปนประสบการณ ความรูใหมๆ
ที่หาไมไดจากหนังสือที่เราเรียนจากครูที่สอนเราใน
หองเรียน ถาหากเราไมลงพื้นที่ไปสอบถามกับ
ผูเชี่ยวชาญหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอนใหเรา
มีความรับผิดชอบมากขึ้น สอนใหเรามีความอดทน
เพื่อเปาหมายที่ต้ังไว สอนใหเราเปนคนละเอียด
รอบคอบและมีวินัยในตนเอง ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น ไดประสบการณในการนําเสนอ
งานที่ตองมีผูคนมากมายมาฟงเราไมใชแคเพื่อนๆ 
และคุณครู ในหองเรียน  ไดรู ว าการทํารูปเลม
โครงงานตองมีความละเอียดลออเปนอยางมาก
ไมใชวาจะทํายังไงก็ได ไดมิตรภาพที่ดี ๆ ในชวง
เวลาที่เราไดทํางานวิจัย รูจักการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น 

สําหรับประสบการณในการทําวิจัยในครั้ง
นี้ตองขอขอบคุณ คุณยุพาพรรณ วรรณสาย และ
คุณครูไพจิตร คูณทอง ที่ใหคําแนะนําและดุดาวา
สอนในทุกเรื่อง ถาหากวาครูไมแนะนําใหทํางาน
วิจัยนี้ก็คงไมไดประสบการณและความรูที่ไมเคยรู
มาก  มายขนาดนี้  และที่ สํ าคัญตองขอบคุณ 
โครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ที่ใหทุนในการ
ทํางานวิจัยในครั้งนี้ และใหความรูเพิ่มเติมที่ไมเคย
รูมากอน 

 
ง 

นางสาวกนกวรรณ  พันธบุปผา 
โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี  

 
จากการที่ขาพเจาไดเรียนวิชาโครงงาน

ครั้งแรกขาพเจารูสึกวามันนาเบื่อมากและ ไมรูจะ
เรียนไปทําไมเพราะขาพเจาเกลียดการใชความคิด
ในสิ่งที่ขาพเจาไมชอบแตขาพเจาก็ตองกลั้นใจเรียน
เนื่องจากวิชานี้เปนวิชาบังคับ เริ่มแรกกลุมของ
ขาพเจาทําโครงงานเรื่องยาสีฟนสมุนไพรพอมา
นําเสนอคุณครูทุกทานก็ถามวาจะใชอะไรในการ
ทดสอบซึ่งกลุมของขาพเจาคิดวาจะใชคนในการ

ทดลองแตคุณครูก็แยงขึ้นมาอีกวาใครเขาจะกลา
ทดลองใหเธอและเขาก็ไมรูดวยวายาสีฟนสมุนไพร
ที่พวกเธอผลิตขึ้นจะปลอดภัยไหมและถาพวกเขา
เปนผูทดลองใหเปนอะไรไปใครจะรับผิดชอบเมื่อ
กลุมของขาพเจาไดฟงเชนนั้นก็รูสึกทอแทไมอยาก
เรียนวิชานี้ เลย  ซึ่ ง เพื่อน  ๆ  กลุมอื่น  ๆ  ก็ทํ า
โครงงานผานลุลวงไปดวยดีวันตอมาคุณครู มุกดา 
วิถี  ก็แนะนําวาทําไมไมทําโครงงานเกี่ยวกับ
ยางพาราดูละเพราะวาหมูบานของกลุมขาพเจาก็มี
ชาวบานปลูกกันเยอะเลยกลุมของพวกขาพเจาก็
เห็นดวยและรวมกันคิดวาจะทําโครงงานอะไรแลว
กลุมของขาพเจาก็ไดชื่อเรื่องของโครงงานก็คือ
ศึกษาปริมาณและความเขมขนของยางพาราโดยใช
ความหนาแนนของไสเดือนดินพอเริ่มทําโครงงาน
แลวถึงเวลานําเสนออีกครั้งคุณครูทุกทานก็ใหความ
สนใจและบอกว ามัน เปนโครงงานที่ ดี และมี
ประโยชนอยางมากถาผลทดลองที่ เปนไปตาม
เปาหมายและก็ยังมีคุณครูทานหนึ่งเสนอวาใหลอง
สงเขาประกวดของโครงการยุววิจัยยางพาราดูแลว
ผลออกมาก็ปรากฏวากลุมของขาพเจาไดรับ
คัดเลือกและทางโครงการยุววิจัยยางพาราก็ได
เปลี่ยนชื่อโครงงานใหกลุมของขาพเจาใหมคือผล
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือน
ดินกับปริมาณและความเขมขนของน้ํายางพารา 
ตอนนั้นขาพเจารูสึกดีใจนิด ๆ เพราะขาพเจายังมี
อคติกับวิชาโครงงานอยู พอกลุมของขาพเจาไดเริ่ม
ทํางานขาพเจาก็รูสึกเหนื่อยไมอยากทําเพราะ
ขาพเจารูดีวามันเปนการทําโครงงานที่ยาวนานมาก
และขาพเจาก็ไมชอบอะไรท่ีซ้ําซากดวยแตพอ
ขาพเจาทําโครงงานไปเรื่อย ๆ ก็รูสึกชอบและ
ขาพเจาก็คิดวามันเปนสิ่งทีทาทายเนื่องจากบางสิ่ง
ที่ขาพเจาไมเคยทําขาพเจาก็ไดทําเชน ลากรถเข็น
ที่มีขี้วัวแชน้ําผานโคลนตมที่มีระยะทางยาวไกล
มากวาจะไปถึงสวนยางพา ซึ่งตอนนั้นขาพเจาแทบ
จะรองไหคิดถึงพอแมอยางเดียวเลย เพราะมัน
ลําบากมาก แตสําหรับตอนนี้ขาพเจามีความสุข
มากประทับใจงานทุกอยางที่ขาพเจาไดรวมกัน
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ทํางานในกลุม และขาพเจาก็ไดรูขอดีของการเรียน
วิชาโครงงานคือวิชาโครงงานชวยใหขาพเจามี
กระบวนการคิดที่ดีขึ้นและยังชวยใหขาพเจาอาน
หนังสือแลวสามารถสรุปอยางมีกระบวนการซึ่งทํา
ใหขาพเจาจําไดดีกวาการเรียนครั้งที่ผานมามาก
เลยขาพเจาอยากจะขอฝากความคิดเล็กๆ นอย
เกี่ยวกับวิชาโครงงานวาวิชาโครงงานไมไดไรสาระ
อยางที่คิดและก็ไมไดนาเบื่อดวยถามีใครไดลอง
สัมผัสวิชาโครงงานอยางจริงจังคุณก็จะรูวาวิชา
โครงงานเปนอะไรที่ ท าทายและทํ า ให เ รามี
ประสบการณตางๆมากมายที่เราคาดไมถึงแนนอน
สําหรับการเลาประสบการณการทําโครงงานของ
ขาพเจาก็มีเพียงเทานี้เองคะและสุดทายนี้ขาพเจาก็
อยากจะขอขอบคุณโครงการยุววิจัยยางพาราที่ทํา
ใหขาพเจาไดรูจักวิชาโครงงานในดานดี คุณครูทุก
ทานที่ใหคําปรึกษาชวยเหลือตลอดมา และบุคคล
สุดทายนี้สําคัญมากนั่นก็คือคุณพอและคุณแมของ
ขาพเจาเองที่ใหการอุดหนุนและใหกําลังใจยามที่
ขาพเจาทอแท สิ้นหวัง ขาพเจาก็ยังมีความคิดอีก
วา คงจะไมมีใครดีกับขาพเจามากกวาพวกทานทั้ง
สองอีกแลว 

 
 

นางสาวสิริยากร สุขเจริญ 
โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

  
เปนที่รู ๆ กันวา การทําโครงงานของเด็ก

มัธยมนั้น เปนที่รูๆกันวา รอยทั้งรอย ตางพูดเปน
เสียงเดียวกันวา เฮอ! นี่ฉันจะทําเรื่องไหนดีเนี่ย ฉัน
จะเริ่มยังไง ฉันจะทําแบบไหน โอย! ฉันไมรูอะไร
เลยเกี่ยวกับโครงงาน และที่เปนเปนปญหาหนัก
ที่สุด ขาพเจาคิดวา นาจะเปน การเขียนรูปเลม
รายงานโครงงาน  ที่จะสามารถสื่อใหผูที่อ าน
รายงานของเรา วาเราทําโครงงานเรื่องอะไร ทําไม
ถึงทํ า เรื่ องนี้  แลว เรื่ องนี้ มันดียั งไง  มี วิ ธีการ
ดําเนินงานยังไง แบบนี้ เปนตน จึงจะเห็นไดวา 
โครงงานในแบบฉบับเด็ก ม.ตน อยางพวกเรานั้น 

ผูใหญบางคนอาจมองวา ไรสาระ บางคนถึงกับมอง
วาปญญาออน แตหารูไมวา กวาที่เด็กอยางเราจะ
คิดโครงงานไดในแตละเรื่อง แลวสามารถนํามาทํา
ไดจริงๆ นั้น ถึงจะมีแคไมกี่เรื่อง แตนั่น ขาพเจาคิด
วา มันเปนเรื่องที่ยากสําหรับขาพเจาพอสมควร จน
ขาพเจาคิดวา “ไดโปรดเถอะ เราโครงงานออกไป
จากชีวิตของฉันที” 
 จากที่ในตอนแรก ที่ขาพเจาคิดวาโครงงาน
นั้นเปนเรื่องที่ยาก นาเบื่อ จะทําไปทําไม ทําแลวได
อะไร ทําไมตองทําดวย เวลาขาพเจาจะคิดหัวขอ
โครงงานขึ้นมาซักหัวขอหนึ่ งนั้น  ก็จะพบใน
ภายหลังวา เอะ! เรื่องนั้นมีคนทําแลวนะ เรื่องนี้ก็
ดวย บางที คิดหนักวาจะทําเรื่องอะไรจนปวดหัว
เปนไขกันเลยทีเดียว แตขาพเจาก็คิดวา มันเปน
วิชาหนึ่งที่ขาพเจาจําเปนตองเรียน ในการเรียน
ระดับมัธยม คุณครูมักจะบอกเสมอวา อยางนอย
นักเรียนตองมีโครงงานมาสงครูดวยนะ นักเรียนรู
ไหมวา โครงงานเรื่องหนึ่ง ๆ นั้น สามารถบอก
ลักษณะหลายๆ อยางของนักเรียนได ไมวาจะเปน 
ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส แลวก็ความอดทน 
และยังมีอีกหลลายๆ อยาง ที่แทรกอยูในระหวางที่
เรากําลังทําโครงงาน  และแลว อยูมาวันหนึ่ ง 
ขาพเจาก็สามารถหาโครงงานดีๆ ของรุนพี่มาตอ
ยอดได โครงงานของรุนพี่นั้นเปนโครงงานเกี่ยวกับ
ไสเดือนดิน โดยการนําไสเดือนดินมาเลี้ยงในตู
ลิ้นชักโดยใหไสเดือนดินยอยสลายเศษอาหารเหลือ
ทิ้ งแตละชนิด  แลวก็นําไส เดือนดินไปยอยใบ
ยางพารา เพื่อวัดปริมาณธาตุอาหารในดินที่มี
ไส เดือนดินอยู โครงงานนี้  รุนพี่ ไดขอสรุปวา 
ไสเดือนดินนั้นสามารถยอยสลายสารอินทรียตาง ๆ 
ไดเปนอยางดี อีกทั้งมูลไสเดือนดินนั้นก็ยังอุดมไป
ดวยธาตุอาหารที่จํ าเปนสําหรับพืช  กลุมของ
ข าพเจ าจึ งมีความคิดว า  ไส เดือนดินที่ มีคุณ 
ประโยชนหลากหลายขนาดนี้ จะสามารถนําไปทํา
อะไรไดอีก คิดไปคิดมา เพื่อนในกลุมของขาพเจา
เอง บอกวา บานเรามีสวนยางพารานะ ไสเดือนดิน
ชวยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินไดจริงไหม ลอง
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เอาไปเลี้ยงในสวนยางพาราเราไหมละ เผื่อวา มัน
จะชวยเพิ่มปริมาณและความเขมขนของน้ํ า
ยางพาราเรามั่ง กลุมของขาพเจา จึงเกิดไอเดียนี้
ขึ้นมา และสงสัยวา ถาไสเดือนดินชวยเพิ่มปริมาณ
และความเขมขนของน้ํายางพาราไดจริงๆ ละกอ 
พอ แม ปู ยา ตา ยาย ของพวกเรา คราวนี้ตองรวย
แนๆเลย ฮาๆๆๆ  ดังนั้น สาเหตุเหลานี้จึงกลายมา
เปนที่มาของโครงงานของพวกเราในชื่อวาผล
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือน
ดินกับปริมาณและความเขมขนของน้ํายางพารา 
 เมื่อไดโครงงานแลว กลุมของเราก็เริ่มลุย
งานกกันเลย ต้ังแตสืบคนขอมูลเกี่ยวกับไสเดือนดิน  
สวนยางพารา รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของอีกหลายๆ
อยาง การสืบคนขอมูลเหลานี้ ใชวาจะธรรมดาซะที่
ไหนละคะ จากที่ขาพเจาลองอานจากงานวิจัยแตละ
เรื่องที่เกี่ยวกับไสเดือนดิน ไสเดือนดินนั้นไดรับ
ความสนใจไมนอยเลยทีเดียว จากกลุมของนักวิจัย 
มี ง านวิ จั ยมากมาย  ที่ จั ดทํ าขึ้ น เพื่ อทดสอบ
คุณประโยชนของไสเดือนดิน ซึ่งผลการทดลองของ
งานวิจัย รอยทั้งรอยนั้น พบวา ไสเดือนดินนั้นมี
ประโยชนมากมายจริงๆ  จากนั้นขาพเจาก็เริ่ม
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสวนยางพารา เริ่มต้ังแต สาย
พันธุ มีสายพันธุไหนบาง การปลูก ปลูกยังไง การ
ดูแลต้ังแตมันยังเปนตนเล็กๆ จนกระทั่งมันโต ตอง
ทํายังไงบาง เชน การใสปุย การรดน้ํา เปนตน 
ตนทุนในการดูแลรักษา ซึ่งทําใหขาพเจาไดรูวา 
ชาวสวนยางพาราตองลงทุนมากแคไหน ตองใช
ความอดทนมากแคไหน กวาจะดูแลตนยางพารา 
กวาที่มันจะโตพรอมที่จะใหน้ํายาง ชาวสวนยาง
ตองเหน็ดเหนื่อยมากแคไหน นั่นก็เปนสิ่งที่ขาพเจา
ไมเคยรูมากอน จนกระทั่งไดมาทําโครงงานเรื่องนี้ 
ขาพเจาถึงไดรูวา ขาพเจายังตองเรียนรูอะไรอีก
มากมาย  
 เมื่อขาพเจาสืบคนขอมูลจนสาสมแกใจแลว 
กลุ มของข าพ เจ าก็ เ ริ่ มลง มือ เขี ยนแผนการ
ปฏิบัติงาน และเริ่มลงมือทําการทดลองในพื้นที่จริง 
ขาพเจาอยากจะเรียนใหทานผูอานที่อานเรื่องเลา

ของขาพเจาฉบับนี้วา วันแรกที่ขาพเจาเดินทางไป
ทําการทดลองที่สวนยางพารา ครั้งแรกเลยในชีวิต
ของขาพเจา โอโห อะไรมันจะขนาดนี้ ตนยางพารา 
เปน รอยๆ ปลูกเรียงกันเปนแถวเรียงยาวเลยแหละ 
วินาทีนั้น ขาพเจาคิดเลยวา เฮอๆๆ งานนี้ ไม
เหนื่อย ก็ตายกันไปขางหนึ่งละวะ อะไรมันจะใหญ
ขนาดนี้  งานสเต็ปแรกที่พวกเราตองทําก็คือ ขุด
ดิน เพื่อหาความหนาแนนของไสเดือนดิน ทาน
ผูอานลองคิดดูซิคะวา เด็กๆอยางพวกเราเนี่ย 
จะตองมาขุดดินแลวก็นับไสเดือนดิน โอโห งานนี้ 
ไมเคย ก็ตองยอมทําคะ ไหนๆ ก็ไหนๆ แลว ตอง
ลองดู  แตพอไดลองขุดเทานั้นแหละ เหงื่อเริ่มไหล
มาแลว ตอนกลางวันก็รอนพอสมควรแหละคะ พึ่ง
ไดรูถึงหัวอกของชาวไรชาวสวนนี่แหละ วาพวกเขา
ตองเหนื่อยแคไหน กะแคพวกเรามาขุดแคเนี๊ย โอย 
เหมือนกําลังจะตายเลยแหละ แตแลว ภารกิจวัน
แรกก็ผานไปไดดวยดี ….. 
 หลังจากขุดนับประชากรไสเดือนดินไป
แลวนะคะ วันตอมาคะ ตองมาเตรียมขี้วัวหมัก โอย 
ฟงแคคําวาขี้วัวก็ไมอยากจะเอยแลวคะ แคพูดชื่อ 
กลิ่นก็ตามมาแลว เออ สรุปคือ วันนี้ พวกเราตอง
ตักขี้วัวใสกระสอบแลวก็ขนไปใสในสวนยางพารา
คะ ถามวาใสทําไม ก็เพื่อเปนอาหารของไสเดือน
ดินนั่นแหละคะ แคตักวาเหนื่อยแลว ตอนขนไป 
ทุลักทุเลมากเลยคะ ตรงทางเขาสวนยางพารานะ
คะ ชวงหนาฝนนะคะ ลองคิดดู โคลนคะ เต็มเลย 
พวกเราตองเอารถเข็ญมาขนกระสอบขี้วัวที่แสนจะ
หนักอึ้ง  โอโห  กวาจะถึงคะ เกือบตายแลวไหมละ 
ฮาๆๆ แตระหวางการเดินทางนั้น พวกเราทั้งสาม
คนตางก็เต็มไปดวยรอยยิ้ม และความสนุกสนานที่
ไดทํากิจกรรมรวมกัน แมจะมีเสียงบนบางวา 
โอยยยย ฉันไมไหวแลว เอาไงดีวะพวกแก ฉันวา
ไมรอดแนเลยวะ แตแลว พวกเราทั้งสามคนก็ผาน
มันมาไดดวยดีเสมอ และยังมีอีกหลายๆ ขั้นตอน
การทดลอง ขอย้ํานะคะวา ทุกขั้นตอนการทดลอง 
พวกเราเหมือนแปลงรางเปนกรรมกรแบกหามกัน
เลยทีเดียวคะ  ไมว าจะเปนการรดน้ํ า ในสวน
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ยางพารา ที่ตองเอารถเข็ญคันเดิมนั่นแหละคะ ไป
ตักน้ําในสระขึ้นมา แหม มันอยูใกลซะที่ไหนละคะ 
อยูต้ังไกล น้ําถังเดียววาหนักแลว นี่น้ําตั้งสามถัง 
หนักจริงๆ !! แตก็สนุกดี เพราะทุกครั้งที่พวกเรา
ทํางานดวยกัน แตละคน มักจะเลนมุก ตลกๆ เสมอ 
ทําให ไมคอยมีความรูสึกเหน็ดเหนื่อยมากซัก
เทาไหรคะ  
 จะเลาตอคงอีกยาว พิมพทั้งวัน ก็คงจะไม
จบหรอกคะ แตขาพเจามีบางอยางที่อยากจะบอก
กับทานผูอานวา ทัศนคติของขาพเจาเกี่ยวกับ
โครงงานนั้น มันไดเปลี่ยนไปนานแลว ต้ังแต
ขาพเจาไดเริ่มทํางานกับเพื่อนๆ มันทําใหขาพเจามี
ความคิดวา ถาขาพเจาไมไดทําโครงงานเรื่องนี้ 
ขาพเจาอาจจะพลาดสิ่งที่ดีๆ หลายอยางไป  เอา
หลักๆ ที่สําคัญ ก็คือ เรื่องขององคความรูที่ขาพเจา
เปนคนสรางมันขึ้นมาจากการทําโครงงานเรื่องนี้ 
นั่นก็คือผลการทดลองที่ขาพเจาไดมา เปนสิ่งที
ขาพเจาคิดขึ้นมาเอง เปนสิ่งที่มีคุณคาควรแกการ
จดจํา และเผยแพรใหผูคนไดรับทราบดวยเชนกัน 
และนอกจากนั้น การทําโครงงาน ยังทําใหขาพเจา
มีความรูมากขึ้น เริ่มต้ังแต การพิมพเคาโครง ตอง
มีหลักการยัง ซึ่งตองเนียบ และเปะ!! ใหมากที่สุด 
เทาที่จะทําได ซึ่งเคาโครงที่ขาพเจาเปนคนพิมพ
นั้น นับครั้งไมถวนที่ขาพเจา นํากลับมาแกใหม 
โดยฟงคอมเมนทจากอาจารยหลายๆ คน  มีหลาย
ครั้งที่ขาพเจารูสึกทอแท รูสึกวา ไมนาทําโครงงาน
เรื่องนี้เลย มันเปนเรื่องที่ทําใหขาพเจาเสียเวลา 
แทนที่จะเอาเวลาไปอานหนังสือหรือไปทําอยางอื่น 
แตขาพเจาก็ฉุกคิดขึ้นมาวา เมื่อไดทํามาขนาดนี้
แลว ไมวา ยังไงก็ตองทําใหมันเสร็จ ขาพเจาคิด
เสมอวามันตองเสร็จ ถาเราพยายามจนถึงขีดสุด 
ยังไงซะ ซักวันมันก็ตองเสร็จ !!! และแลว วันนี้ 
ขาพเจาและเพื่อนๆ ก็ทํามันจนสําเร็จแลว  ขาพเจา
รูสึกโลง จนบอกไมถูก จนไมรูวาจะอธิบายยังไง 
สําหรับขาพเจา โครงงานเรื่องนี้ ชางเปนเรื่องที่
เหลือเชื่อ ขาพเจาไมอยากจะเชื่อวา วันนี้ ขาพเจา
ทํามันจนเสร็จสิ้นลงแลว พอนึกถึงบรรยากาศเกาๆ 

ที่ เคนขลุกอยูแตในไรยางพาราทั้ง วัน ที่ เหน็ด
เหนื่อยทั้งวัน มันไดสงผลใหขาพเจาและเพื่อนๆ ใน
วันนี้ ทําใหขาพเจารูสึกประทับใจเปนอยางยิ่ง 
 ขาพเจ าขอขอบพระคุณครูที่ ปรึกษา
โครงงานของขาพเจา อีกทั้งอาจารยทานอื่นๆที่
กรุณาใหคําแนะนํากับกลุมของขาพเจามาโดย
ตลอด รวมทั้งชวยแนะแนวทางในการแกปญหา
หลายๆอยางที่เกิดขึ้นในระหวางการทําโครงงาน 
รวมทั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) 
ที่ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงงาน
เรื่องนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงคะ  
 
 

นายธวัชชัย พลศรี  
โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

 
 

หลังจากชวงเวลาแหงวิกฤตในการสงเคา
โครงโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวดผานพนไป
พวกเราก็จับกลุมเสวนากันเกี่ยวกับงานที่ไดสงไป 

หวาน : เฮย !!! แก  แกวางานที่เราสงไป
มันจะเตะตากรรมการไหม 

ตังเมย: ฉันวามันคงไมไดหรอกของคนอื่น
เขามันตองดีกวาเรา 

ขาพเจา : อือ เราก็วาอยางนั้นแหละและ 
เมื่อวันประกาศผลมาถึง ……. 
 แกรกกกกก!!!! …เสียงประตูดังขึ้นพรอม
กับเสียงฝเทาที่ดังราวกับเสียงกลอง  เสียงฝเทานั้น
ตรงเขามาเรื่อยๆ มายังกลุมที่พวกเรากําลังนั่ง
เสวนาพาทีกัน  “นี่พวกเธอเขาดูผลการคัดเลือก
โครงงาน ยุววิจัยยางพาราหรือยัง” เสียงที่เราไดยิน
นั้นคือ เสียงของคุณครูมุกดา วิถี ซึ่งเปนครูที่
ปรึกษาโครงวานของเรานั่นเอง  
  “ยังครับ/คะ”พวกเราตอบเปนเสียงเดียวกัน 
“รีบเขาไปดูนะ ครูคิดวาโครงงานของเราอาจจะ
ไดรับคัดเลือกนะ” เมื่อสิ้นสุดเสียงของคุณครูมุกดา 
พวกเราก็ไดเขาไปยังเว็บไซตของ โครงการยุววิจัย
ยางพารา หลังจากที่พวกเรามองดูรายชื่อโครงงาน
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เพียงผานตา เราก็ไดยินเสียงกลุมเพื่อนที่มาดู
ประกาศผลการคัดเลือกดวยกัน “นั่นไง โครงงาน
ของพวกเธอ” ทันใดนั้นเพื่อนๆ ทุกคนที่กําลัง
วุนวายกับภารกิจของตนเองก็ว่ิงกรูกันเขามามุงดู 
“ใชเลย นี่ไง โครงงานของพวกเรา ,โอ คุณพระ เรา
ไดทุนต้ัง 1500 บาท กรี๊ดดดดดดดดด!!!” หวาน
กรีดรองดวยความดีใจทั้งที่ยังไมรูวาภารกิจอันใหญ
หลวงกําลังคลืบคลาญเขามา …. 

หลังจากที่ขาพเจาไดทราบผลการประกาศ
แลว พวกขาพเจาก็ไดแกไขเคาโครงเพื่อเตรียม
นําเสนอและไดลงพื้นที่เพื่อทําการทดลอง ซึ่งเราได
จัดหาพื้นที่เพื่อใชในการทดลอง ในขณะที่เราทํา
การทดลองซึ่งเราคิดวานาจะราบรื่นแตแลวก็ตอง
ประสอบกับปญหาและอุปสรรคดังนี้ !!!!! 

1. ปญหาจากการสรรหาพื้นที่ เนื่องจาก
สวนยางพาราสวนแรกมีระยะทางที่ไกลเกินไป และ
ปุยคอก(ขี้วัว) ในหมูบานนั้นหาไดยาก พวกเราจึง
แกปญหาโดยการเปลี่ยนสถานที่ในการทดลองใหม
ซะเลย  ^0^ 

2. ปญหาในการเตรียมปุยคอก (ขี้วัว) โดย
พวกเราไดลงพื้นที่จริงคือ คอกวัว!! ซึ่งในการบรรจุ
ปุยคอกใสกระสอบเราจําเปนตองลงมือขุดดวย
ตนเอง ซึ่งเปนอะไรที่เราตองใชความอดทนเปน
อยางมากกกกกกก!!!!!!!  กลิ่นก็เหม็น จอบก็หนัก 
รอนก็รอน กลัววัวขวิดก็กลัว แตพวกเราก็ทํามัน
ดวยความทุมเทบวกกับความทุลักทุเลจนไดปุย
คอกครบตามตองการ  

3. การขนยายปุยคอก เนื่องจากในชวงนั้น
เ ป นฤดู ฝน  เ ส นท า งที่ ใ ช ใ น ก า ร ขนย า ย จึ ง
ยากลําบากขึ้น (จากเดิมที่วาลําบากแลวนะ) จาก
ฝนที่ตกลงมาทําใหเสนทางที่เต็มไปดวยหลุมบอนั้น
มีน้ําขังและโคลนตมเต็มไปหมดเปรียบเหมือนปรัก
ที่ควายนอน ในวันนั้นเราใชรถเข็นในการขนยาย
พวกเราไดรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีมาใชในการขน
ยาย (คิดวาการบรรจุปุยคอกลําบากมากๆแลวนะ 
การขนยายยิ่งลําบากมากกวาเปนสิบเทา“ใครไม
เจอดวยตัวเองไมรูหรอก”) 

4. การรดน้ําพื้นที่ทดลองเปนไปดวยความ
ยากลําบาก แมระยะทางจะไมหางไกลนักแต
เสนทางก็เต็มไปดวยอุปสรรคมากมาย( รอยเทาวัว 
ที่มีอยูรอบบริเวณหนองนํ้า ขอบรรยายซักนิดนะ
ครับ  รอยเทาวัว ที่วานั้นเกิดจาก  ในฤดูที่ฝนตก
หนักทําใหดินเหนียวบริเวณรอบหนองน้ําเกิดการ
ออนตัว เมื่อวัวมากินน้ําที่หนองน้ําจึงทําใหพื้นที่
บริเวณนั้นเกิดเปนรอยเทาวัว และดวยน้ําหนักอัน
มหาศาลของมันนั้นทําใหรอยเทานั้นมีความลึกมาก
เมื่อเวลาผานไป จึงทําใหรองรอยนั้นคงรูปอยูเปน
หลุมลึกและชิดกันมากจนไมเวนที่วางไวใหเดินได
เลย ) ในการขนน้ําเราใชรถเข็นคูกรรมคันเดิม เมื่อ
ผานรอยเทาวัวอันลึกมาได ก็ตองมาเจอกับกําแพง
อันสูงตระหงานนั่นคือ  คันนา  พวกเราตองใชลม
หายใจเฮือกสุดทายอันนอยนิดฉุดดึงรถเข็นขาม
ผานคันนาแลวยังตองผานรองยางพาราจนในที่สุดก็
มาถึงพื้นที่ทดลองจนได “เย !! เห็นไหมพวกเราทํา
ได ” 

5. ปญหาอัน ใหญหลวงที่ สุ ดคือ  การ
ปรับปรุงแกไขรูปเลมงานวิจัยที่ตองแกแลวแกอีก 
ซ้ําไปซ้ํามา แกจนเกือบจะเปนบา แกจนปวดหัว 
แกจนไมไดหลับไดนอน (ขอขอบคุณผูสนับสนุน
หลักอยางเปนทางการของเรา ยาพาราเซตามอล, 
M-150, กาแฟกระปองเบอรดี้และเจาของกิจการ 7-
11 ซึ่งเปดตลอด 24 ชั่วโมง ที่ใหการสนับสนุนพวก
เราตลอดมา) 

การทํางานวิจัยครั้งนี้ถึงแมจะมีปญหาและ
อุปสรรคมากจนในบางทีทําใหเราทอจนแทบจะถอด
ใจและอยากจะถอย ไมอยากทํางานวิจัยชิ้นนี้ตอไป
อีก  บางทีความยากลําบากก็ทําใหสมาชิกมีปญหา
ขัดแยงกัน หรือในบางครั้งอุปสรรคและความ
ยากลําบากก็ทําใหเราทอจนนั่งกอดเขารองไห
ดวยกัน แตเมื่อนึกยอนกลับมาดูถึงสิ่งที่ เคยได
รวมมือรวมใจทําและแกปญหาตางๆ จนสามารถ
ผานพนปญหาเหลานั้นมาดวยกันจนถึงจุดนี้แลวก็
ทําใหเรามีกําลังที่จะทําโครงงานชิ้นนี้ตอไป เพราะ
เรามีความเชื่อวาถาเราทุมเทและตั้งใจท่ีจะทําอะไร
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สักอยางแลวเราก็สามารถที่จะทํามันออกมาดีและมี
คุณภาพได 

สุดทายนี้ ขาพเจาขอขอบคุณ โครงการยุว
วิจัยยางพารา  ที่ใหโอกาสและประสบการณดีๆ แก
พวกเรา  ขอบคุณคุณครูมุกดา  วิถี, คุณครู
วีรวรรณ  หอมชื่น ครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่ชวย
แนะนําและคอยใหคําปรึกษาขอบคุณสมาชิก
ภายในกลุมที่รวมกันฟนฝาอุปสรรครวมกันมาจน
ทําใหเรามาถึงจุดนี้ และขอบคุณเพื่อน ๆ ในหอง
ทุกคนที่คอยชวยเหลือและคอยเปนกําลังใจตลอด
มา 

 
 

นางสาวพิศมัย  เมืองจันทร 
โรงเรียนกันทรารมณ จ.ศรีสะเกษ 

 
โครงงานยุววิจัยยางพารา ไดใหความรู

เรื่องราวตางๆ กับหนูเยอะมากคะ ไมวาจะเปน
ประสบการณจากหองปฏิบั ติการ  การติดตอ
ประสานงานขอความชวยเหลือจากสถานที่ตางๆ 
ชวยเปดโลกทัศน ของหนูใหกวางขึ้น บอยครั้งก็พบ
เจอกับอุปสรรค จนทําใหหนูทอและอยากเลิกทํา
โครงงานไปหลายครั้ง ทั้งเหนื่อยกายและทอใจ แต
พอหนูกลับมาคิดดูอีกครั้ง ทําใหหนูไดรูวา มันไมใช
ทางออกที่ดีสักเทาไหร เพราะมันคือการหนีปญหา 
ไมใชการแกปญหา  และหนูก็กลับมาตั้ งใจทํา
โครงงานอีกครั้ง การทําโครงงานในครั้งนี้ หนูพลาด
ไปหลายอยาง ขาดการวางแผนที่ดี ทําใหไดแกไข
และทําใหมหลายครั้ง และในครั้งตอมา หนูกับ
เพื่อนก็มีการวางแผนที่รัดกุมมากขึ้น เพื่อปองกัน
การผิดพลาด ที่เคยเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาในการ
ทําโครงงาน มันทําใหหนูรูวา ตองมีความอดทน 
เพราะที่โรงเรียนก็เรียนหนักมาก ทําใหมีเวลาใน
การทําโครงงานนอย ก็ตองแบงเวลาใหถูก แต
บอยครั้งก็จัดสรรเวลาไมถูก ทําใหการเรียนตกต่ํา
ย่ําแย  ผูปกครองก็ไมเขาใจ จนหนูและเพื่อนๆใน
กลุมโครงงานนี้ “เครียดจัด” แตดวยความมุงมั่น เรา

จึง ต้ังใจทําโครงงาน  ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุ 
ประสงคของโครงงานที่ต้ังไว 

 
นายประดิษฐ อรามเรือง 

โรงเรียนกันทรลักษวทิยา จ.ศรีสะเกษ 
 
สวัสดีครับ กอนอื่นตองขอแนะนําตัวกอน

นะครับ ผมชื่อนายประดิษฐ  อรามเรือง ตอนนี้
กําลังศึกษาอยูชั้น ม.5 โรงเรียนกันทรลักษวิทยา 
ครับ ในการทําการวิจัยครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ที่ผม
ไดรับทุนในโครงการยุววิจัยยางพารา ตอนผมอยู 
ม.4 ไดทําโครงงานเรื่อง การทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเบื้องตนเพื่อกําจัดปลวกใตดินในสวน
ยางพารา (ชื่อโครงงานก็กินขาดแลวครับ)โครงงาน
เรื่องนี้เปนเรื่องแรกที่ทําโครงงานตองบอกกอนเลย
ครับวาเปนเรื่องที่ดีใจที่สุดครับ เพราะโครงงานเรื่อง
นี้ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอ ผมดีใจและต่ืนเตนมาก
เพราะเปนเวทีแรกที่ไดนําเสนอตอหนาผูคนเยอะ
ขนาดนี้ แตพอประกาศผลปรากฏวาไมไดรางวัล 
แตก็นึกเสียในอยูนิดๆ (อยางนอยเราก็มีโอกาสได
นําเสนอ ใหกําลังใจตัวเอง) 

พอไดรับทุนครั้งที่ 2 เรื่อง การสกัดแพก
ตินจากใบยางพารา และการนําไปใชประโยชน ที่
ผมไดก็นับเปนโชคดี  เพราะตอนสงขอเสนอ
โครงงานในรอบคัดเลือก เรื่องที่ผมเขียนไมผาน แต
ดีนะครับที่เขียนไวสองเรื่อง คือ พี่ ม.6 เปนคน
เขียนบังเอิญทีตอนนั้นพี่เขามีแค 2 คน คือ พี่ เป 
และ พี่เหมียว คุณครูก็บอกวาเอาชื่อนองดวยให
นองเขาชวยทํา นับจากวันนั้นก็ทําใหผมไดมี
กําลังใจในการทําโครงงานอีกครั้งหนึ่งครับ 

ในการทําโครงงานครั้งที่ 2 นี้ผมวา ครั้ง
แรกไดประสบการณที่ดีแลวเพราะสิ่งที่เราทํานั้นคน
อื่นคิดวามันยาก ในครั้งที่ 2 นี้นับวาไดประสบการ
ยกกําลังสอง เพราะวาครั้งแรกที่ทําไปนั้นใชวาจะ
ถูกไปหมด ยังตองมีขอปรับปรุงแกไขอีก  โครงงาน
เรื่ อ งล าสุ ดนี้ ทํ า ใหผมตอง ศึกษาเกี่ ยวกับ ใบ
ยางพาราอยูเยอะเลยทีเดียว ใครจะรูครับวาใบ



- 86 - 
 

ยางพาราใบเล็ก ๆ จํานวนหลายแสนหรือหลาย
ลานใบบอกจากจะใหรมเงา และแกสออกชิเจนให
เราหายใจแลว ยังสามารถนํามาผลิตเปนแผนฟลม
ที่สามารถนํามาใหประโยชนไดหลายอยางครับ การ
ทําการวิจัยนี้ทําใหรูอะไรหลาย ๆ อยางที่ยังไมเคยรู
มากอน  ไดประสบการณ ไดแลกเปลี่ยนงานวิวิจัย
กับเพื่อนตางถิ่นตางจังหวัด ทําใหผมรูจักคิด 
วิเคราะห และแยกแยะเปน ผมรูสึกวาตัวผมเองเปน
คนที่มีเหตุผลมากขึ้นในการทํางาน หรือการเรียน 
จนทําใหเพื่อนในหองพูดวา “บักนักวิชาการใหญ” 
(ภาษาอีสาน) แปลวา นักวิชาการ  นอกจากที่ได
ประสบการหลายอยางที่เพื่อนในหองไมได ทําให
ผมไดเปดกวางในการทํางาน ในการเรียนมากขึ้น 
รูจักแบงเวลาในการทํางาน เพราะเพื่อน ๆ เขาจะ
เรียนในหองเรียนกันเทานั้น  แตประสบการณใน
เรื่องการเรียนนอกหองนั้นนอยมาก  ทําใหเรารู ได
ทําในสิ่งที่เพื่อน ๆ เขาไมไดรู  ไมไดทํา ในบางครั้ง
ประสบการณที่ เราเคยทําโครงงานมากอนยัง
สามารถนําไปใชในการเรียนได เพราะบางวิชาใน
โรงเรียนเริ่มหันมาใหเด็กทําโครงงานมากขึ้น 
ยกตัวอยางที่โรงเรียนนะครับ ตอนอยู ม.4 คุณครู
รายวิชาสังคมใหทําโครงงานสังคมสงเรื่องอะไรก็ได 
รูไหมครับวาเกิดอะไรขึ้นเพื่อนในหองก็อยากจะอยู
กลุมกับผมดวย(เพราะพวกเขาทําโครงงานไมเปน
ครับ)   

ในการทําโครงงาน ใครๆ ก็คิดวามันยาก
มาก แมแตเพื่อน ๆ ในหองก็ยังบอกเลยวายากมาก
ไมอยากจะทํา  พอผมชวนมาทําโครงงานทีไรเพื่อน
ก็ปฏิเสธผมอยูดี  ผมก็คิดวาการทําโครงงานมันก็
ยากอยูนะครับ แตก็งายสําหรับคนที่ชอบคิด ชอบ
การวิเคราะหนอกจากนี้ยังทําใหผมคิดอีกวาใน
โครงงานเรื่องที่ผมทํานี้นาจะเปนประโยชนตอไป
อยางมาก เพราะใครจะรูบางวาในสวนของใบ
ยางพาราที่ผมนํามาศึกษานี้จะสามารถสกัดแพกติน
มาใชประโยชนได บางคนรูแควาน้ํายางสามาร
นําไปผลิตยางรถยนตไดอยางเดียว  นี่แหละครับ

ผลของการเรียนรูนอกหองเรียนของผมที่ไดทํา
โครงการยุววิจัยยายางพารา  

 
 

นายธนากร  กิตติกูล 
นางสาวณัฐิดา  สมานโสร 

นางสาวศิริประภา  สงวนหงษ 
โรงเรียจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี  

 
หลังจากที่โครงงานของพวกเราสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี จากความมานะ พยายาม และ
ความชวยเหลือเกื้อหนุนจากผูที่อยูเบื้องหลัง ทําให
พวกเราไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ มากมาย และไมใชแค
ความรูและความชํานาญที่ไดรับมากขึ้นเทานั้นแต
พวกเรายั งได รับประสบการณที่ สํ าคัญและมี
ประโยชนตอพวกเราอยางมากมาย 

พวกเราไดรับความรูใหม ๆ มากมาย อาทิ 
ไดรูจักและใชความเขมขนในหนวยนอรมัล ซึ่งเปน
หนวยที่นิยมใชในสมัยกอนและเปนพื้นฐานในการ
ทําโครงงานครั้งนี้อีกดวย นอกจากนี้พวกเรายังได
เรียนรูเกี่ยวกับคาไอโอดีนนัมเบอรดวย คาไอโอดีน
นัมเบอรเปนคาที่วัดความสามารถในการวัดการดูด
ซับของไอโอดีนของถาน ซึ่งโครงงานนี้ทําใหพวก
เราสามารถหาคานี้ไดอยางคอนขางชํานาญอยาง
มาก และพวกเรายังไดเรียนรูในการแกไขปญหา
และอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางเชน ในการพรี 
แล็บกอนทําการทดลองจริง กลุมของพวกเราได
ทดลองเผาถาน โดยในการเผาครั้งแรก พวกเราได
ทดลองเผาถานในถวยกระเบื้องแลวทิ้งคางคืนไว 
ปรากฏวาถานของเรากลายเปนขี้เถาเกือบหมด 
พวกเราไดทดลองตอโดยการเผาถานในภาชนะ
เหล็กที่อาจารยที่ปรึกษาพิ เศษชวยคิดคนให 
ปรากฏวาถานไมเปนขี้เถาเลย แตเมื่อนําไปหาคา
ไอโอดีนนัมเบอรพบวามีคาต่ํา พวกเราจึงหาสาเหตุ
วาเปนเพราะอะไร อาจเปนเพราะ ภาชนะในการ
เผากระตุน ชนิดของไม หรือ กระบวนการทดลอง 
อันดับแรกพวกเราลองเปลี่ยนจากภาชนะเหล็กมา
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เปนหมอดินเผาแทน พบวาคาไอโอดีนมีคาสูงขึ้น
แตยังตํ่ากวามาตรฐานอยูมาก เราจึงต้ังสมมติฐาน
วา ชนิดของไมนาจะมีผลพวกเราจึงลองนําไม
ยางพารา กับ ไมเงาะ สนทะเล โกงกาง กะลา 
มะพราว เพื่อทดสอบดวยวากระบวนการในการ
ทดลองนั้นผิดพลาดหรือไม พบวาถานกัมมันตจาก
กะลามะพราวและโกงกาง มีคาไอโอดีนนัมเบอร สูง
เกินมาตรฐานแตที่ เหลือไมถึ ง  พวกเราจึงลง
ความเห็นกันวานาจะเปนองคประกอบภายในไมที่
ทําใหคาไอโอดีนนัมเบอรตํ่า 

แตนอกจากความรูและประสบการณที่
เกิดขึ้นระหวางการทํางาน เชน การทําการทดลอง
ถึงเที่ยงคืน การทําการทดลองที่กรมวิทยาศาสตร
บริการพวกเราไดสอบถามความรูและประสบการณ
จากผูรูจริง ประสบการณในการทํางานรวมกัน
ต้ังแตเชาตรูจนกระทั่งเกือบเชาของอีกวัน แมจะ
เหนื่อยลา งวงนอน มากเพียงใด แตพวกเราก็
สามารถผานไปไดดวยดี ซึ่งนับวาเปนประสบการณ
อยางหนึ่งที่ควรคาแกการจดจําของพวกเราตลอด 
ไป 

และเรื่องที่ดีใจที่สุดคือ กลุมของพวกเรา
ชนะเลิศการนําเสนอโครงงานและชนะเลิศโปสเตอร
ในการประกวดโครงงานระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 
5 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมา ซึ่งตอง
ขอขอบคุณโครงการยุววิจัยยางพารา (สกว.) ที่ให
กลุมของพวกเรามีไดมีเวทีในการนําเสนองานครั้งที่ 
สกว. ไดติดตามความกาวหนาครั้งแรก ขอบคุณ 
รศ. ไพโรจน คีรีรัตน และกรรมการที่ไดแนะนํา
ชี้แนะโครงงานของกลุมพวกเราในวันนั้นทําใหกลุม
ของพวกเรานําประสบการณที่ ไดรับจากการ 
Comment ในครั้งนั้นมาปรับใชที่โรงเรียน จนทําให
พวกเราประสบความสําเร็จในที่สุด   

นางสาวเบญจรัตน เขียวแกว 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย จ.ระยอง 

 
ประสบการณต้ังแตแรกที่เริ่มทําโครงงาน

เลยก็รูสึกดีใจและก็อยากคนหาเพราะเปนโครงงาน
สํารวจที่นาสนใจและอีกอยางก็เปนโครงงานที่ยังไม
มีเพื่อนคนใดทํามากอน พอไดลงมือทําก็รูสึกสนุก
กับการสํารวจโครงงานที่ไดทําและที่นาดีใจมากกวา
นี้คือโครงงานที่กลุมดิฉันทําไดรับคัดเลือกไป
ประกวดของ “โครงงานยุววิจัยยางพารา ”  ยิ่งทําให
สมาชิกในกลุมเหมือนมีกําลังใจที่จะทําโครงงาน
ตอไป การทําโครงงานครั้งนี้ของกลุมดิฉันก็มี
อุปสรรคในการทํางานในหลายๆ เรื่องแตเราก็ผาน
ไปได แลวพอพวกเราไดไปนําเสนองานยิ่งทําใหเรา
ไดความรูและประสบการณใหมๆ ดวยเพราะ
เหมือนเราไดนําความรูและประสบการณของเราไป
ใหเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ โรงเรียนอื่นไปดูกับซึ่งพวก
เราเองก็ไดความรูจากเพื่อนๆ โรงเรียนอื่นมาปรับ
ใชกับโครงงานของเราเหมือนกัน และที่นายินดีที
สุดคือ เราไดเปนตัวแทนของโรงเรียนเราไดนําสิ่ง
ดีๆ หรือความรูไปแลกเปลี่ยน สรางชื่อเสียงให
โรงเรียนอีกดวย และในการทําโครงงานนี้ของพวก
เราก็จะทําใหดีที่สุดและทําเปนโครงงานตอยอดให
รุนนองๆ ไดนําไปตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุด
มากกวานี้หรือใหรุนนองไดนําไปเปนตัวอยางหรือ
ศึกษาสืบตอไป 
 
 

นางสาววันเพ็ญ หวานเสนาะ 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวทิยาลัย จ. ระยอง 

  
เมื่อไดทราบวาดิฉันไดรับคัดเลือกใหทํา

โครงงานยุววิจัยยางพาราก็รูสึกดีใจมากเพราะคิด
วาเปนโครงการที่ใหความรูและประสบการณดีๆ   
และโครงงานที่เลือกทําเปนโครงงานประเภทสํารวจ
ก็ยิ่งรูสึกต่ืนเตนและสนุกสนานกับการออกสํารวจ
สวนยางพาราในเขตอําเภอแกลง  เมื่อไปออกพื้นที่



 

สํารวจจริ
นําไปใชป
เปนอยาง
สามารถเ
ใหไดเรีย
สุดทายนี
คําแนะนํ
ประสบกา
 
 
 

โรง
  

ใหเขารว
โครงงาน
สวนยาง
แลกเปลี่
นําความ
กับสวนย
ความรูที่
ความสํา
ผมจึงขอ
ในการทํา

 
 

 
ฉ

มามากพ
โอกาสทํา
โครงกา
ย า ง พ า
รูปแบบก
เปนการวิ

ริง  เจาของสว
ประโยชนไดอ
งดี และวิธีกา
เจาะรังปลวก
นรูวิธีการในก
นี้ดิฉันขอขอบ
นาในการทําโค
ารณในการเรี

งเรียนมกุฎเมื
 
ผมรูสึกยินดีเ
วมโครงการยุ
นก็รูสึกสนุกกับ
งพาราบริ เว
ยนประสบกา
รูที่ไดจากกา
ยางพาราขอ
ไดมาตอยอด
เร็จ  และเผย
ขอบคุณอาจา
าโครงงานเปน
 
 

โรงเรียน แก
 
ฉัน ไดมีโอก
พอสมควร แต
าเกี่ยวกับ
รยุววิจัย
า ร า  ซึ่ ง
การทํานั้น 
วิจัยเลยก็

วนก็แปลกใจว
อยางไร  แตก็
ารสํารวจรังป
เพื่อดูปลวกภ
การสํารวจที่แป
บพระคุณอา
ครงงานและส
ยนรูที่ดีเปนอ

นายธรรณ
มอืงราชวทิยา

เปนอยางยิ่งที
ววิจัยยางพา
ับการไดออก
วณใกล โรง เ
ารณจากเพื่อ
รทําโครงงาน
งตนเองและ
ดเพื่อทําโครง
ยแพรความรูใ
ารยทุกทานที่
นอยางดี 

นางสาวจีรา
กลง “วิทยสถ

กาสทําโครงงา
ตเรื่องนี้เปนเ

วาจะสํารวจแ
ใหความรวมมื
ลวกใหญ ๆน

ภายในรังได  ท
ปลกใหมเพิ่มขึ
จารยที่ชวยใ
สงเสริมใหไดร
ยางยิ่ง 

ณธร  แผลงศ
าลัย  จ. ระย

ที่ไดรับคัดเลือ
ารา  เมื่อเริ่มท
สํารวจปลวก
เรียน   และไ
อนตางโรงเรีย
นไปประยุกต
ะยังสามารถน
งงานใหประส
ใหกับเกษตร
ไดใหคําแนะน

าพร  รอดหล
ถาวร” จ.ระย

านวิทยาศาส
เรื่องแรกที่ได
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นั้น  
ทํา
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ดมี
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ผล
ก
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ให
ทํา
ง า
ปร
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ละ
ค
เช

โ ค
โ
ม
นุ
ทํา
ภู
รูสึ
เ พ
อื่น
ก
จา
เป
ต
ห
ละ
ถกู

มา
ก
รับ
ทํ
เล
จะ
ห

าได โครงการ
ลกระทบตอคุ
อนถวย ซึ่งเป
องฉันก็ไดทําส
หฉันสนใจทําโ
าไดสักระยะห
ายเลย  เปน
ระสบการณก
กบ็ขอมูล แตก
ะเอียดมากแล
ว าม รู ที่ ต อ
ชนเดียวกัน  

เมื่อได
ค ร ง ง า นที่
ร ง เ รี ย น
หิดลวิทยา
สรณนั้นยิ่ง
าใหฉันรูสึก
มิ ใ จ แ ล ะ
สึกดีมากที่ได
พ ร า ะ ว า ทํ า
น ๆ ตางโรงเ ี
อนเกี่ยวกับย
ากผูรูอีกหลาย
ปนไปในทางที
องมีการตรว
ลายตัวอยาง 
ะเอียดและถูก
กตองและเชือ่

การทํ
ากมาย ไดปร
ารพูด  วิ ธีก
บผิดชอบในก
ามาทั้งหมดถื
ลย วาหากเรา
ะทํานั้น ถึงแม
มดแรงบาง แ

รยุววิจัยยางพา
ณภาพดินจาก
ปนเรื่องที่ใกลต
สวนยางพารา
โครงงานเรื่อ
หนึ่ง ฉันก็รูสึก
นเรื่ องที่ท าท
ารทําโครงงา
การทําวิจัยเรื่อ
ละตองมีความ
ง ค น ค ว า เ พิ

ดเขารวมนําเส

ดเขารวมโครง
า ใ ห ฉั น รู ค ว
รียน และไดเรี
ยางพารา ทั้ง
ยทาน ทําใหก
ที่ถูกตอง โคร
จคุณภาพดิน
 จึงคอนขางเห
กตองทุกครั้ง เ
อถือไดมากทีสุ่
ทํ า โครงงาน
ระสบการณกา
ารนํ า เสนอ  
ารทําโครงงา
ถือวาเปนจุด
ามีความพยาย
มจะมีอุปสรรค
แตเมื่อผานจุด

าราที่ฉันไดทํา
กน้ําเสียจากก
ตัวมาก เพราะ
าเชนเดียวกัน 
งนี้ เมื่อลงมือ
กไดวาการทําวิ
ทายมาก  เพ
นที่ผานมา ก็
องนี้ตองเก็บข
อดทนสูงในก
พิ่ ม เ ติ มก็ ต อ

สนอความคืบ

งการยุววิจัย
ว า ม คิ ด ดี ดี
รียนรูในสิ่งที่ไ
ยังไดรับคําแ
การทําโครงงา
รงงานเรื่องที่
นทุกครั้งและต
หนื่อยและตอ
เพราะจะตองไ
สดุ 
เ รื่ องนี้  สิ่ งที
ารเขียนรูปเล
 ความอดท
นในแตละครั้
เปลี่ยนในชีวิ
ยามทําในสิ่งที
คบาง ถึงแมจ
ดนั้นมาได ผล

านั้น เรื่อง
การทํายาง
ะวาที่บาน
และจึงทํา
อคิดลงมือ
วิจัยนั้นไม
พราะจาก
ตองมีการ
อมูลอยาง
การทํางาน 
อ งมี ม า ก

บหนาของ

ยางพารา 
ข อ ง ค น 
ไมเคยรูมา
แนะนําดีดี
านของเรา
ฉันทํานั้น
ตองตรวจ
งทําอยาง
ไดขอมูลที่

ที่ ฉันไดมี
มรายงาน 
นในการ
ั้ง สิ่งที่เรา
วิตของฉัน
ที่เราตั้งใจ
จะทอหรือ
ลสุดทายที่



 

จะไดรับไ
ทั้งนั้น ซึ่ง
ใหประส
ประสบกา
จะเปนคว
 

 
ว

ม า จ า
โรงเรียน
นํ าข าวม
ดิฉันและ
ดินฉันก็
เพราะเค
โครงงาน
ที่ปรึกษา
กับพวกเ
ออกมา เ
บาง  แตก
จะเหมือน
ทํา แตเป
กวาเดิม 
ก็ไมใชงา
ไหนตอน
ทุกวันเลย
นํามาหาค
สงเทาไร
จนบางคร
ขึ้นมาวาจ
ไมตองกล
แตอยูๆค
คิดไปคิด
รายงาน
มากกว า

ไมไดเกิดกับ
งจะเปนการส
บความสําเร็
ารณชีวิต แล
วามทรงจําที่ดี

โร

วันหนึ่งอาจาร
ก ท า ง

น แลวจึง
มาบอก
ะเพื่อนๆ 
ต่ืนเตน
คยทําแต
นวิทยาศาสตร 
าเลยอยากใหพ
ราแลวตัดสิน
เราไดคัดเลือก
ก็ไมไดคิดวาม
นกับโครงงาน
ปลาเลย กา
อุปสรรคก็มีม
ยๆ ตองแบงเ
นเย็นจะตองม
ย  ตอนไดผล
คาเฉลี่ยนํามา
ร ก็ยิ่งปญหา
รั้งฉันทอ และ
จะไมสงวิจัยชิ้
ลับดึก จะไดมี
ความคิดเหลาน
ดมา นั่งมองครู
น แกรูปเลมร
าเรา  ทานมี

ใครที่ไหน ทํ
สอนใหเรามีคว
รจ และหลังจ
ะความรูที่หาจ
ตอไป 

นางสาวดรร
รงเรียน แกลง

รยที่ปรึกษาไ

 ยังไมเคยทํา
พวกเราลองทํ
นใจสงงานวิจัย
กงานวิจัย ตา
มันจะยากอะไ
วิทยาศาสตรเ
รเก็บผลการ

มากขึ้น การทํา
เวลาทั้งเรื่องเรี
าทําโครงงาน
การทดลองอ
าจัดรูปเลมราย
าและอุปสรรค
ะคิดจะไมสู  แ
ชิ้นนี้แลว จะไ
มีเวลาเรียนใน
นั้นก็หายไป ฉั
รูที่ปรึกษาที่กํ
รายงานอยู  
มีทั้ ง งานที่ จะ

ทําเพื่อกอตัวเ
วามพยายามท
ากนี้มันจะเป
จากที่ไหนไมไ

รชนี พรมจันท
ง “วิทยสถาว

ดรับหนังสือเข

งานวิจัยเลย 
ทําดูบาง  เลยค
ยเขาไป แลวผ
างก็ดีใจ ต่ืนเต
ไรสักเทาไร หน
เหมือนที่เราเค
รทดลองก็ยา
ารูปเลมรายงา
รียนในหอง แ
น กลับบานก็ดึ
อกมาแลวก็ต
ยงาน ยิ่งวันใก
คมากขึ้นทั้งน
และเกิดความคิ
ดไมตองเหนื่อ
นหองเรียนเต็ม
ฉนักลับมานั่งคิ
กําลังนั่งดูรูปเล
 ทานก็เหนื่อ
ะตองสอนเด็
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โค
วิจ
ได
โค
นี้
ง า
เ รื
คว
อ
ยา
น้ํา
จา
ชา

ารบานเด็ก ค
าก็เพราะอยา
านก็เคยทําม
านเลย แตทา
กครั้ง ตอนเรา
รากิน ตอนเรา
คยบอกวาไมส
ละบอกวามันจ
งขึ้น เราจะได
อีกครั้งหนึ่ง เ
ันไม ใชรางวั
ระบวนการใน
ดทน สูกับปญ
ไปหมดทุกอย
ริงไหม ไมนั้
ญหามีใหเราแ
ววิจัยยางพา
กไข” และสอน

โรงเรี

ประส
ครงการยุ ว
จัย สกว. นี ้
ดรูวาการทํา
ครงการวิจัย
้ ไม ใช เรื่อง
า ย ๆ  เ ป น
รื่ อ งที่ ต อ ง ใช
วามละเอียดใ
ดทนและขยั
างพาราของห
้าเสียจากการ
ากการสังเก
าวสวนยางกรี

คะแนนเด็ก งา
ากใหเราได ไ
าแลว แตกลับ
านไมเคยบอก
าเหนื่อยๆ ทา
าเหนื่อยมาก
สงดีกวาเหนื่อ
จะติดตัวเราไป
ดมีพื้นฐานติด
เพราะมันก็คุม
วัลแตมันกลั
นการทําวิจัยห
ญหา แตก็จริง
ยาง ไดดั่งใจเ
ั้นเราก็จะไม
แกไข ไมใชมีไ
ราที่ทําใหหนู
นอะไรหนูไดห

นางสา
รยีนแกลง “วิ

บการณและ

 

ช
ในการทํางาน
ยันอย างสู ง  
หนู คือ ผลกระ
รทํายางกอน
ตของหนูแล
รีดยางเสร็จแ

านยุววิจัยที่ท
ไมใชตัวทาน
บเรางานไมไ
กวาจะไมสงห ื
านก็หาขนมห
ๆก็บอกใหพัก
อย แตกลับบอ
ปตลอด  ในกา
ตัวไป  ฉันก็คิ
มกันนี้กับสิ่งที
ับเปนความ
หรือโครงงาน 
ทุกอยางมันไ
เราหมดทุกอย
เจออุปสรรค
ไวในเราเดินนี้
นูรูวา “อุปสรร
หลายอยางเลย

าวสุชาดา  ทร
วทิยสถาวร” 

ความรูสึกจา

น ตองใชความ
ซึ่ ง โครงกา
ะทบตอคุณภา
นถวย โครงกา
ละเพื่อนๆ ได
แลวจะไดน้ําย

ทานใหเรา
นไดเพราะ
ดครึ่งของ
รือทอเลย
าน้ํามาให
กกอน ไม
อกใหเราสู 
ารศึกษาที่
คิดได และ
ที่เราไดมา 
รู  ทักษะ
 ฝกความ
มมีอะไรที่
ยางหรอก
คในชีวิตสิ 
นี้ ขอบคุณ 
รคมีไวให
ยคะ: D  

 
 

รัพยเมือง 
 จ.ระยอง 

ากการทํา

มพยายาม 
รยุว วิจัย
าพดินจาก
ารนี้มาได
ดพบเห็น
างในถวย



 

ยาง หลั
น้ํากรดฟ
เพื่อใหน้ํ
แข็งตัวเป
ที่ชาวสวน
ก็จะเทน้ํา
การสังเก
ผลผลิตน้ํ
เสียลงไป
สิ่งที่ไดรั
ใหมๆ เพิ
ชุดทดสอ
ดิน เก็บน
นอกจากน
ชวยเหลือ
ความรูแล
เงินทุนจา
ทําโครง
นอยๆ ค
โครงการ
ผลักดันใ
โครงการ
ดวยความ
มีเครียดบ
ๆ มีความ
ที่สุด อาจ
โทษนะค
เพื่อนๆ แ
ทําโครงก
ที่ไมเปนร
อุปสรรค
ดวย ที่ผา
มากมีนอ
ตองชวยก
หาย สอง
ทุกขก็ทุก
จะผานอุ

ังจากนั้นชา
ฟอรมิกลงไปใ
น้ํายางแข็งตัว
ปนกอนจะมีน้ํา
นยางมาเก็บก
าที่เหลือจากถ
กตบางตนให
น้ํายางนอย จึง
ปมาก ๆ จะมีผ
รับจากการทํา
พิ่มเติม อยางเช
อบ การไดลง
น้ํายาง และวัด
นั้นยังไดความ
อจากเพื่อนๆ 
ละความรัก ค
ากโครงการยุว
การของพวก
คะ อาหาร
รเลยคะ เพราะ
ใหพวกหนูสู
ร คือ รูสึกดีคะ
มต้ังใจ อดทน
บาง ทอบาง 
มพยายามคะ
จจะทําใหไมดี
คะ ถึงผลกา
และคุณครูทํา
การดีๆ แบบนี
รูมากอน หนู
เปนธรรมดา 
านอุปสรรคมา
อย ไมสําคัญ 
กันแกไขใหได
งคนเพื่อนตาย
กขดวยกัน สุข
ปสรรคไปได

วสวนยางจะ
ในถวยยางแล
วเปนกอน พ
าเหลืออยูที่ถว
กอนยางไปแล
ถวยยางลงรอ
หผลผลิตน้ําย
งคิดวา ถาชา
ผลตอคุณภาพ
าโครงการนี้
ชน การตรวจ
พื้นจริง เพื่อไ
ดเสนรอบวงข
มสามัคคีในหมู
 คุณครูในกลุม
ความอบอุน ☺
ววิจัยในการซื
กหนูคะและค
รนี้ เปนปจจัย
ะทําใหเรามีแร
สตอไป ><คว
ะที่ไดทําโครง
นและขยันของ
เหนื่อยบาง แ
ะ อยากจะทํา
ดีหรือไมถูกใจ
รคัดเลือกจะ
เต็มที่ สุดฝมือ
นี้ มันทําใหได
นคิดวาทุกๆ โ
 ทุกโครงการ
าได ,. อุปส
สําคัญที่วาอุป
ด ดังสุภาษิตที
ย” มีอะไรก็ต
ขก็สุขดวยกัน 
งายๆ ชิ้วววว

ะทําการหยอ
ลวคนใหเขาก
พบวา เมื่อย
วยยาง หลังจา
ลว ชาวสวนย
อบๆตนยางจา
ยางดีบางตนใ
วสวนยางทิ้งน
พของดินอยาง
้ คือ ไดความ
คุณภาพดินโด
ไปเก็บตัวอย
ของตนยางพา
มูคณะและควา
มสาระตางๆ ท
☺ และยังไ
ซื้อสิ่งของในก
คาอาหารเล็ก
ยหลักในการท
รงในการทํางา
วามรูสึกที่มีต
งการนี้ไดสําเ
งพวกหนู อาจ
แตหนูและเพื่อ
โครงการนี้ให
จสักเทาไร ก็ข
ะเปนยังไง ห
อคะ ดีใจคะที่ไ
ดรูอะไรมากมา
ครงการก็ตอง
รเกงคะ เกงมา
สรรคทุกอยาง
ปสรรคเหลาน
ที่วา “หนึ่งคนห
องชวยกันนะ
 เพียงแคนี้เรา
วว เลยแหละ
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ให

สง
ต
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กา
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เห

จริ

^ และสุดทายนี
งที่ติดตัวเรา 
องอดทน ตอง
บายๆคะ ไมต
องการ ก็เพียง

 

โรงเรีย

พวกเร
วมโครงการยุว
ลุมดวยกันอยู
พร, นายณัฐ
ระสานกุลกิจ 
นมา โดยมี อา
ร.วิทยา ปนสุ
หคําแนะนําใน

การทํา
งเขารวมโครง
อนแรกมีควา
ับการทําโคร
ัธยมศึกษาตอ
ารทํางานและ
ากนัก นาจะเ
หมือนกับธรรม

พอถึง
ริง ๆ นั้นพบว

นี้นะคะ ความ
อยากไดมาก
งสู เพื่อสิ่งที่เร
ตองดิ้นรนให
งพอแลวคะ 

 

นา

นายกฤชบ
ยนมหิดลวิท

รากลุมโครงง
ววิจัยยางพาร
ยู 3 คนไดแ
ฐ ภัทรพงศกร
 เปนผูจัดทําโ
าจารยพิมเพ็ญ
สวรรณ เปนอา
นการทดลองนี้ 
าโครงงงานวิท
งการยุววิจัยยา
มคิดวาเปนก
รงงานวิทยาศ
อนตน ไมนาจ
ทําการทดลอง
เปนการทําโค
มดาทั่ว ๆ ไปที
เวลาในการทํา
วาสิ่งที่เคยคิด

รูและประสบก
กก็ตองทําเอง 
ราตองการจะไ
เหนื่อยเลย ท

ายอิทธิโชติ อ
นายณัฐ ภทั
ดินทร ประส
ยานุสรณ จ.

งานวิทยาศา
ราของสกว. มี
แก นายอิทธิโ
ร และนายกฤ
โครงงานวิทยา
ญ กลิ่นละออง
าจารยที่ปรึกษ
้  
ทยาศาสตรสํา
างพาราของส
การทําโครงงา
ศาสตรในสมั
จะมีปญหามา
ง ไมนาที่จะย
ครงงานวิทยา
ที่เคยทํามา 
าโครงงานวิท
ดไวกอนหนา

การณเปน
 ตองขยัน 
ไดมาอยาง
ทําที่ใจเรา

 
 
 
 
 
 

อมรจิรพร 
ทรพงศกร 
สานกุลกิจ 
นครปฐม 

สตรที่เขา
สมาชิกใน
ชติ อมรจิ
ฤชบดินทร 
าศาสตรนี้
ง และ รศ.
ษาสําหรับ

าหรับการ
สกว.นั้นใน
านที่คลาย
มัยที่เรียน
ากมายใน
ากลําบาก
าศาสตรที่

ยาศาสตร
านั้นตางๆ
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นานาไมเปนเหมือนที่เคยไดคิดไว การทํางานที่ไม
มีปญหามากมาย การทํางานที่ไมจําเปนตองใสใจ
กับรายละเอียดเนื้อหามากมาย การทํางานที่ไม
จําเปนที่จะตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
ความเหมาะสมในการทํางาน แตการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร นั้ น เป นสิ่ งที่ ล ะ เอี ยดอ อนมาก 
จําเปนตองใสใจกับรายละเอียดและเนื้อหาของ
โครงงานและการทดลองที่จะตองมีหลักฐานอางอิง
และมีผูที่คอยใหคําปรึกษาในดานวิชาการ คิดถึง
ความคุมคาและเหตุผลที่จะทําการทดลองนั้นๆวา
ทําขึ้นมาเพราะเหตุผลอะไรและทําไปแลวจะมี
ประโยชนอะไรกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรนี้ 
การรูจักที่จะนําองคความรูเดิม ๆ มาตอยอดในการ
ไปประยุกตใชสําหรับการทําโครงงานวิทยาศาสตร
เพื่อสรางองคความรูใหมๆ ขึ้นมา สิ่งตาง ๆ เหลานี้
ได เปลี่ยนความคิดเดิมๆที่ เคยมีใหกับการทํา
โครงงานวิทยาศาสตรและทําใหตองเกิดการปรับตัว
อยางมากเพื่อที่จําทําใหโครงงานและการทดลองนี้
ออกมาดีมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใชไดจริง 
 ในชวงแรกของการทําโครงงาวิทยาศาสตร
นั้นปญหาที่สงผลอยางมากตอพวกเราก็คือสถานที่
ทําการทดลอง และอุปกรณตางๆที่จําเปนตอการ
ทดลองของพวกเรา เนื่องจากวาที่โรงเรียนของพวก
เรานั้นไมมีเครื่องมือและอุปกรณบางอยางที่จําเปน
ในการวิเคราะหผลการทดลอง พวกเราจึงไดไป
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแกไขปญหานี้ แต
ตอมาเมื่อไดปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเสร็จสิ้นก็
สามารถหาสถานที่ ในการทําการทดลองของ
โครงงานวิทยาศาสตรอีกทั้งยังไดที่ปรึกษาภาย
นอกจากมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร ม า ให
คําปรึกษาในการทําการทดลองและขอมูลสําหรับ
โครงงานวิทยาศาสตรนี้ ในการทําการทดลองนั้นก็
จะมีนักศึกษาปริญญาโทมาเปนพี่ เลี้ยงคอยให
คําปรึกษาและแนะนําในการทําการทดลองตางๆ 
ในตอนแรกนั้นยังปรับตัวไดไมดีมากนักทําใหการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตรและการทดลองนั้นเปนไป
ไดอยางลาชาทําใหเกิดความเหนื่อยและทอขึ้นมา

ในบางเวลา แตหลังจากที่พี่เลี้ยงที่คอยดูแลไดให
คําแนะนําในการทดลองตลอดมาเรื่อยๆ พวกเราก็
เริ่มที่จะเรียนรูทักษะการทําการทดลองตางๆ 
มากมาย ทําใหการทํางานของพวกเราเปนไปได
ดวยดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึงแมว าจะ
สามารถทําไดดีแคไหนก็ตาม การเกิดขอผิดพลาด
ตางๆ ในการทําการทดลองนั้นถือเปนเรื่องปกติและ
จะทําใหเราไดเรียนรูประสบการณตางๆ จากความ
ผิดพลาดเหลานี้อีกดวย ในขณะที่ทําการทดลองนั้น
ปญหาที่พวกเราไดพบก็มีมากมาย เชน อุปกรณที่
ใชในการบรรจุสารแตกทําใหไมสามารถวัดผลการ
ทดลองได สารตัวอยางที่เตรียมไวเกิดตกหลนใน
การถายเท เปนตน 
 การที่เราไดทําโครงงานวิทยาศาสตรนี้โดย
ไ ด รั บ ก า ร ใ ห คํ า แ น ะ นํ า จ า ก ผู ที่ มี ค ว า ม รู
ความสามารถทําใหเราไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากมาย
มากกวาความรูที่ไดจากการศึกษาในหองเรียน และ
ไดรับประสบการณตาง ๆ และทักษะอีกมากมายใน
การทําการทดลอง ถึงแมวาจะมีปญหาเกิดขึ้นบาง
แตก็ไดเรียนรูถึงขอผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และ
เมื่อมีความรูความเขาใจในการทําการทดลองใน
ระดับหนึ่งแลวก็จะมีความสุขในการทําสิ่งตางๆ 
เหลานี้ผลที่ไดออกมาก็จะดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อีกดวย 
 สุดทายโครงงานก็เสร็จและผานไปได 
ดวยดี  ขอขอบคุณโครงการยุว วิจัยยางพารา 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่
สนับสนุนทุนในการทําโครงงาน โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ม.
เกษตรศาสตร ที่เอื้อเฟออุปกรณ สารเคมี ในการ
ทําโครงงาน 
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นางสาวกันตพร ไพรคณารัตน 
นางสาวทิพยสุดา เจริญไตร 
นางสาวประภาสิริ ภักดิ์ปาน  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จ.นครปฐม  
 

ขาพเจา น.ส.กันตพร ไพรคณารัตน น.ส.
ทิพยสุดา เจริญไตร และน.ส.ประภาสิริ ภักดิ์ปาน 
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  จังหวัด
นครปฐม ทําโครงงานเรื่องการสังเคราะห Propyl 
gallate และ Butylgallate เพื่อใชเปนสารตาน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางคอมปาวด 

ในกลุมของขาพเจาทั้ง 3 คนไดรวมตัวกัน
เพื่อทําโครงงาน ซึ่งแตละคนมาจากหลากหลาย
จังหวัด  เชน  พังงา  และมีความสนใจในเรื่อง
เดียวกันคือชอบการทดลองดานเคมี จึงไดไปศึกษา
ขอมูลวาจะทําโครงงานดานใด ไดฟงบรรยายที่ทาง
โรงเรียนไดจัดขึ้น (มีนักวิจัยหลากหลายมาเลาให
ฟง) ไปศึกษาดูงานในศูนยวิจัย ไปหาขอมูลในการ
ทําโครงงานจากรุนพี่ปที่แลว และไดไปดูประวัติ
งานวิจัยของอาจารยในโรงเรียนวาทํางานวิจัยเรื่อง
ใดบาง เนนดานใด แนวไหนบางและตรงกับความ
สนใจของพวกเราหรือเปลา จนสุดทายก็มาคุยกับ
อาจารย ซึ่งอาจารยที่โรงเรียนจะใหนักเรียนบอก
ความสนใจในเรื่องที่จะทํา โดยใหพวกเราไปหา
ขอมูล หา paper มาคุยกัน โดยพวกหนูจะตองทํา
ใหอาจารยเห็นถึงความมุงมั่น ความตั้งใจ ความ
สนใจนั้นจริง ไมเชนนั้นอาจารยจะไมรับเปนที่
ปรึกษา หนูก็เลยไปพูดคุยกับอาจารยบอย ๆ และ
ในที่สุดอาจารยก็ตอบรับพวกหนูเปนที่ปรึกษา พวก
หนูรูสึกดีใจมาก (แตก็ยังเกิดขอสงสัยวาทําไม
อาจารยถึงไดรับเปนที่ปรึกษาพวกหนู)  

ตอนแรกที่เริ่มทําโครงงานนี้ รูสึกวางานที่
ทํามีหลายขั้นตอน ทําใหตองขยัน อดทน และ
รอบคอบ เพราะกวาจะไดแตละขั้นตอนนั้นละเอียด
มาก เชน ขั้นตอนการสังเคราะหสาร สารที่ไดตองบ
ริสุทธ  ตองไดสารมากพอที่จะนําไปใชในยางคอม
ปาวด การสังเคราะหสารก็จะตองใสกรด ความรอน 

สารตั้งตน ใหพอเหมาะ ไมมากเกิน นอยเกิน 
เพื่อที่จะไดสารที่ตองการสังเคราะห เพียงพอ เปน
ตน พอเริ่มทําโครงงาน ปญหาตางๆก็เกิดขึ้น
เรื่อยๆ เชน ขั้นตอนการสังเคราะหสาร เวลาใสกรด 
บางทีใสนอยเกิด ทําใหเกิดปฏิกิริยายอนกลับ ทํา
ใหไมไดสารที่ตองการสังเคราะห ขั้นตอนการแยก
สารโดยใชคอลัมโครมาโตกราฟ เกิดปญหาเยอะ
มาก  เชน  การทําคอลัมนแตละครั้ งจะใชสาร 
Dichloromethane ปริมาณเยอะมาก บางทีทํายังไม
เสร็จ Dichloromethane ก็หมด ทําใหตองทําใหม
อีก การบรรจุคอลัมนทํายากมาก เพราะตองทําให 
silica gel ที่อยูในรูปสารละลาย มีระดับที่คงที่
เทากันทั้งคอลัมน นอกจากนี้ยังตองทําใหหลอ
ความเย็นใหคอลัมนเรื่อย ๆ เพื่อจะไมทําใหชั้น gel 
มีฟองอากาศ และแยกชั้นกัน เปนตน แตเมื่อทํา
โครงงานเสร็จ ก็รูสึกภูมิใจที่สามารถแกปญหา
ตางๆได รูจักการวางแผนการทําโครงงาน และมี
ความสามัคคีภายในกลุม   

ปญหาในการทําโครงงาน เชน 1) ในการ
สังเคราะหสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน พบวาการ
ใสกรดซัลฟวริกซึ่งเปนตัวเรงในการเกิดปฏิกิริยา 
Esterification นอยเกินไป ทําใหปฏิกิริยาชามาก 
วิธีการแกไขคือหาปริมาณเหมาะสมในการเติม จึง
ไดผลิตภัณฑตามตองการ 2) ในการทํา colum 
chromatography เกิดฟองอากาศขึ้นในซิลิกาเจล
ซึ่งเปนเฟสคงที่ ซึ่งถาปลอยไวจะทําใหแยกสารได
ไมมีประสิทธิภาพวิธีการแกไขคือเพิ่มความเย็น
ใหกับซิลิกาเจลโดยหอกระดาษทิชชูรอบคอลัมน
แลวใชน้ําแข็งประคบหรือใช dichloromethane ซึ่ง
มีความเย็นมาก 

ประสบการณในการทําโครงงานเชน 1) ได
เรียนรูกระบวนการการเกิดปฏิกิริยา Esterification 
โดยการ reflux และเงื่อนไขที่เหมาะสมในการ
เกิดปฏิกิริยาเพราะไดทําการทดลองเอง จึงทราบ
ความผิดพลาด และปรับปรุงใหเหมาะสมได 2) ได
ฝกใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรเพราะ ในการทํา
โครงงานตองใชเครื่องกลั่นระเหยแหง ใชตูอบใน
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การอบยาง ใชเครื่องสอง UV สําหรับเช็ค TLCและ
ใชเครื่อง shaker ในการเขยาสาร 3) รูจักการทํา 
column chromatography และการแกปญหาเมื่อ
เกิดฟองอากาศในชั้นซิลิกาเจล 4) ทราบการทํา
dispersion สวนผสมของยางคอมปาวด  วิธีขึ้นรูป
ยาง และการทดสอบคุณสมบัติยางคอมปาวด การรู
การทดสอบคุณสมบัติยางคอมปาวด เปนสิ่งที่ดี
มากเพราะ  ทําใหเราสามารถเลือกซื้อยางที่มี
คุณภาพไดมากขึ้น 5) ทราบโครงสรางของสารตาน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันมากขึ้น คือ สารที่จะตาน
ปฏิกิ ริ ยาออกซิ เดชันไดดีส วนใหญ เปนพวก 
phenolic compound และสิ่งที่สําคัญในการรายงาน
ความกาวหนาโครงงานกับ สกว. ไดขอแนะนํา
มากมาย เราไดไปสืบคนขอมูลเพื่อทําความเขาใจ
ทําใหเราเขาใจกับโครงงานมากขึ้นทางกลุมพวกเรา
ก็ตองขอขอบคุณทาง สกว. มากๆ ที่ใหโอกาสพวก
เราไดทําโครงงานนี้คะ   

 
นางสาวพลอยรุง สิบพลาง  

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี 
 
 
สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาว พลอยรุง สิบ

พลาง  จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัด
เพชรบุรี สําหรับครั้งนี้เปนการทําโครงงานกับ สกว. 
เปนครั้งที่2 เรารูสึกต่ืนเตนมาก ๆ ที่ไดทําโครงงาน
ในปนี้อีกครั้ง ในปกอนเราไมไดรางวัลอะไร แตได
ประสบการณมากมายจากปกอน ปนี้เราจึงอยากจะ
ไดประสบการณใหมอีกครั้ง สําหรับโครงงานครั้งนี้
เปนคนละรูปแบบกับเมื่อปกอน ชื่อโครงงานคือ 
การศึกษาคารบอนฟุตปริ้นทในสวนยางพารา        
อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี แมวาโครงงานนี้จะ
ไมตองทําแล็ป ไมตองทดลอง แตตองใชความคิด
มากขึ้น ตองวางแผนใหมากขึ้น เรื่องคารบอนฟุต 
ปริ้นทนั้นเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย ตอน
แรกอาจารยที่ปรึกษาเสนอเรื่องนี้มา เราก็สงสัยวา
อะไรคือคารบอนฟุตปริ้นท อะไรคือคารบอนเครดิต 

เราไมเคยไดยินคําเหลานี้มากอนเลย จากนั้นเราก็
เริ่มหาขอมูล สวนใหญจะเปนวิจัยของตางประเทศ 
ในประเทศไทยพบนอย พอไดลองหาขอมูลแลวเรา
รูสึกวามันนาสนใจมาก ๆ  ถาเราทําโครงงานนี้ได 
มันจะเปนประโยชนมากเลยทีเดียว  เราคิดวาถา
เรานําโครงงานนี้ไปเสนอ ผูคนก็จะสนใจปลูก
ยางพารากันมากขึ้น เพิ่มรายไดการสงออกให
ประเทศได โครงงานนี้ถือวาเหนื่อยมากในระดับ
หนึ่ง เราตองคํานวณผานโปรแกรม Excel ซึ่งเราไม
คอยจะถนัดสักเทาไหรแตเราก็พยายาม และทําให
เราเกง Excelมากขึ้นเลยทีเดียว  ตองตรวจสอบ
ขอมูลตางๆใหแมนยํา ตองรอบคอบ บางครั้งเรา
รูสึกเหนื่อยมาก แตสุดทายเราก็ฮึดสูและคิดวาเรา
ตองทําได ในที่สุดเราก็ทําโครงงานนี้สําเร็จ ตอง
ขอบคุณทุกๆ คนที่ใหกําลังใจและเหนื่อยรวมกัน 

ปนี้ เปนปที่2 แนนอนว า เ ราคาดหวั ง
โครงงานชิ้นนี้ไวคอนขางมาก เราทุมเท ต้ังใจ และ
พยายามทําออกมาจนเปนโครงงานที่ดีที่สุด 

ตองขอบคุณสกว. ที่ไดสนับสนุนใหเงินทุน
เพื่อการคนควา เราไดประสบการณมากมายจาก
การทําโครงงาน เปนประสบการณในรูปแบบใหม 
การทําโครงงานชิ้นหนึ่งก็เหมือนการแกปญหาชีวิต 
พอเราผานมันไปไดเราก็จะรูสึกภูมิใจ และเก็บสิ่ง
นั้นเปนความทรงจํา เปนประสบการณล้ําคาที่หา
จากที่ไหนไมไดอีก เปนความประทับใจที่แสน
พิ เศษที่ ไดมาทําโครงงานรวมกับ  สกว .  ตอง
ขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวย ขอบคุณมากๆ คะ 
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นางสาวพาสิณี  สุดลาภา 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี 

 
 สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ นางสาวพาสิณี สุดลาภา 
อยูชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งไดเขารวมโครงการยุววิจัย สกว. มา
เปนปที่ 2 แลวคะ ในปแรกนั้นดิฉันเปนนองใหมใน
โครงการนี้  ไดรู จักโครงการนี้ จากกลุมสาระ
วิทยาศาสตร หลังจากนั้นเพื่อนๆ และดิฉันจึง
ปรึกษากันวาจะลองเขารวมโครงการนี้ดู ซึ่งแนนอน
ผลที่ไดรับกลับมานั้นไมไดทําใหผิดหวังเลยคะ 
ดิฉันได เก็บเกี่ยวประสบการณในการทําวิจัย
มากมาย ถึงแมวาจะไมไดรางวัลอะไรติดไมติดมือ
กลับบานมาเลย แตก็นับวาเปนการเริ่มตนที่ดี
สําหรับการทําวิจัยคะ ซึ่งในตอนแรกก็คิดวาจะเขา
รวมแคครั้งเดียว เพราะวาที่จะขึ้นม.6แลวก็เลยคิด
วาอาจจะไมมีเวลามาทําวิจัย แตหลังจากที่ได
ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุมก็ไดบทสรุปวา เราจะลอง
ทํากันอีกสักครั้งหนึ่ง ถึงแมวาจะมีเพื่อนถอนตัว
ออกไปคนหนึ่ง เนื่องจากเหตุผลเก่ียวกับเวลา การ
เขารวมโครงการครั้งนี้จึงเหลือแคดิฉันกับเพื่อนอีก
คน เพียงแค 2 คนเทานั้นคะ ดังนั้นพวกเราจึงไป
ชักชวนเพื่อนๆ ในหองคนอื่นๆ ที่สนใจจะทํา ซึ่งก็
ไดกลุมเพิ่มมาอีกสองกลุม หลังจากนั้นพวกเราก็
เขาไปปรึกษาคุณครูและเริ่มตนคนควาขอมูลเพื่อจะ
นํามาคิดเรื่องที่จะทํา ในการคิดชื่อเรื่องที่จะทํานั้น 
ถึงแมวาจะเขารวมเปนปที่ 2 แลวก็ตามแตความทา
ทายในการคิดเรื่องที่จะทํานั้นก็ไมไดลดลงเลย พวก
เราสืบคนหาขอมูลทั้งจากในหองสมุด อินเตอรเน็ต
และรวมไปถึงรายชื่อวิจัยเกาๆ ที่ เคยเขารวม
โครงการยุววิจัยในปกอนๆ เมื่อไดรายชื่อเรื่องที่
สนใจ จึงไดเขาไปปรึกษาคุณครูที่ปรึกษา และแลว
พวกเราก็ไดหัวขอเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งแตละกลุมก็
แตกตางกันไปในแนวที่แตละคนถนัด ซึ่งเรื่อง 
Carbon Footprint ที่ดิฉันเลือกมาทํานั้น เพราะวา
อยากใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของภาวะ
โลกรอน และอยากเผยแพรใหทุกคนไดทราบวา

ปญหาภาวะโลกรอนนั้นไมไดเปนปญหาที่แกไมตก 
เพียงแคเรารวมมือรวมใจกันเทานั้น หลังจากที่สง
ขอเสนอไป เราก็ไดรับผลตอบกลับมาวากลุมเรา
ผานการคัดเลือก ในขณะที่เพื่อนๆกลุมที่เหลือไมได
รับการคัดเลือก ซึ่งเพื่อนๆ ก็รูสึกเสียดายโอกาสนี้
มาก ดวยเหตุนี้จึงทําใหดิฉันคิดวาควรจะทําโอกาส
ที่ไดรับนี้ใหเต็มที่ และทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 
เราเริ่มลงมือทําวิจัยนี้โดยการลงพื้นที่สํารวจพื้นที่
ปลูกยาง เพื่อหาขอมูลตางๆ ที่ อ.หนองหญาปลอง 
จ.เพชรบุรี  พวกเราเก็บขอมูลที่ตองการ กอนจะ
นําไปทําเปนขอมูลมาตรฐาน และเริ่มลงมือทํางาน
อยางจริงจัง วิจัยครั้งนี้ของพวกเราแตกตางจากครั้ง
ที่แลวที่เนนการทดลองเปนหลัก แตวิจัยครั้งนี้เปน
การรวบรวมขอมูล แลวนํามาคํานวณ ซึ่งวิจัยทั้ง
สองครั้งนี้มีความยากงายที่แตกตางกัน ทําใหพวก
เราไดรับทักษะใหมๆ ทั้งในการแกปญหา และการ
ดําเนินงานที่แตกตางออกไปดวย หลังจากที่ดิฉันได
เขารวมโครงการนี้ 2 ครั้ง อยางแรกเลย ดิฉันรูสึก
ภูมิ ใ จ ในตน เองที่ ส ามารถทํ า ง านได สํ า เ ร็ จ 
นอกจากนั้นดิฉันยังรูสึกขอบคุณโอกาสที่เขามาใน
ชีวิตของดิฉัน ทําใหดิฉันไดรับประสบการณใหมๆ 
ซึ่งประสบการณการจากการวิจัย และผลงานการ
วิจัยจะเกิดขึ้นไมไดเลย ถาไมไดรับโอกาสจาก 
สกว. และถาไมมีคุณครูที่ปรึกษาคอยชวยเหลือ 
รวมมือรวมใจในการทํางาน และคอยใหกําลังใจ
ตลอด รวมไปถึงเพื่อนในกลุมที่คอยอยูเคียงขางมา
ดวยกัน ตองขอบคุณทุก ๆ คนมากจริง ๆ คะ 
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นายสาวขวัญธิดา  ขุนเกล้ียง 
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จ.ปตตานี 

 
สวัสดีคะดิฉันชื่อนางสาวขวัญธิดา ขุน

เกลี้ยง ตอนนี้กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จังหวัดปตตานี 
สําหรับปนี้ ก็ เปนปแรกที่ดิฉันไดทํ าโครงงาน
วิทยาศาสตรในโครงการยุววิจัยยางพาราของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว.คะ 
ซึ่งดิฉันก็ดีใจมากและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดทํา
โครงงานนี้คะ โครงงานของดิฉันก็มีชื่อวา วัสดุ
ธรรมชาติตานคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ใชยางพาราเปน
ตัวประสานคะ สําหรับโครงงานนี้นะคะก็ทําใหดิฉัน
มีความรูและประสบการณในการทํางานรวมกันเปน
ทีม ทั้งมีประสบการณในการใชเครื่องมือจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยียางและพอลิเมอร มอ.ปตตานี
มากมาย สําหรับจังหวัดปตตานีหรือจังหวัดตางๆ 
ในภาคใตสวนใหญประชากรนั้นก็ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการทําสวนยางอยูแลว อีกทั้งทางบานของ
ดิฉันก็ทําอาชีพสวนยางพาราอยูแลวดวย ซึ่งก็เปน
การดีที่ทําใหดิฉันสามารถนําความรูตางๆ ที่ได
รับมาจากการทําโครงงานนี้ไปประยุกตใชกับการ
ทําสวนยางแกครอบครัวของดิฉันดวย ดังนั้นดิฉัน
คิดวาในการทําโครงงานในยุววิจัยยางพาราครั้งนี้
ทําใหดิฉันสามารถนํามาใชจริงในการพัฒนา
เกี่ยวกับการทํายางพาราเพื่อเพิ่มมูลคาในครั้งตอไป 
สําหรับระยะเวลาในการทําโครงงานในครั้งนี้ก็ถือวา
ใชระยะเวลาคอนขางนานนะคะ เพราะวามีอุปสรรค
หลายอยางในการดําเนินงาน อาทิ เหตุการณความ
ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ความไม
สะดวกในการขอใชอุปกรณ เพราะรุนพี่นักศึกษาก็
ตองใชในการสอบ  ความไมชํานาญในการใช
อุปกรณและเครื่องมือตางๆ รวมถึงโรงเรียนของ
ดิฉันก็มีกิจกรรมคอนขางบอย ทําใหระยะเวลาใน
การทําโครงงานคอนขางยืดยาว และกินระยะ
เวลานานพอสมควร ทําใหการทําแผนชิ้นงานใช
เวลาเกือบ 2 เดือนเลย เพราะตองทําถึง 5 สูตร 

และก็ตองใชผงถานสองชนิด คือผงถานไมไผ และ
ผงถานกะลา เพื่อทําการเปรียบเทียบคะ นอกจาก
การที่ดิฉันไดปฏิบัติจริงในการโครงงานแลว สิ่งที่
สําคัญ คือ ทําใหดิฉันไดฝกความอดทนตอการ
ทํางาน ฝกความรับผิดชอบ ฝกความสามัคคี และ
ยังไดฝกการเขียนรูปเลมโครงงานใหถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น แถมยังไดฝกทักษะในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตรเพื่อที่เราจะไดใชในการทํางานวิจัย
ตอไปในระดับที่สูงขึ้น และนําไปเปนความรูใหแก
ผูอื่นที่กําลังทําการศึกษาโครงงาน หรืองานวิจัยให
ถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้นคะ 

 
 

นางสาวนุสมล  พรมคงเเกว 
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จ.ปตตานี 

 
        กอนอื่นตองยอนไปถึงกอนทําโครงงาน  ครู
กุล(กุลวรา  เต็มรัตน) ไดนําโครงการยุววิจัย
ยางพารามาใหดิฉันและเพื่อนๆ ในหองสงเขา
ประกวด ดิฉันและเพื่อนๆ อีก 2 คน จึงรวมกลุมกัน
และหาขอมูลตางๆ ที่สนใจเพื่อใชเปนหัวขอในการ
เขียนโครงการ และไดขอมูลมาวาถานไมไผมี
คุณสมบัติในการตานคลื่นแมเหล็กไฟฟา เลยคิดที่
จะเสนอโครงการเรื่องวัสดุธรรมชาติตานคลื่น
แมเหล็กไฟฟาขึ้น โดยมีครูกุลคอยใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําในการทําโครงการยุววิจัยยางพารานี้มา
โดยตลอด ตลอดจนไดรับคัดเลือก ครูกุลและครูเอ็ม 
(พงศศักดิ์  เหลาเจริญสุข ) ก็ไดติดตออาจารยอนุ
วัติ  แซต้ัง อาจารยที่  มอ.ปตตานี ใหดิฉันและ
เพื่อนๆ ไดมาทําโครงการ ตอนแรกก็รูสึกกลัว
เหมือนกัน เพราะนึกวาอาจารยจะใจราย แตเอาเขา
จริงๆ อาจารยใจดีมากๆ คอยแนะนําในส่ิงตางๆ ที่
เราไมรู และคอยชวยเหลือเราในระหวางการ
โครงการและในการทําโครงการครั้งนี้เราตองนํา
แผนทดสอบไปวัดการตานคลื่นแมเหล็กไฟฟา กอน
อื่นเราตองนํายางมาบดเพื่อสลายพันธะดวยเครื่อง
บดสองลูกกลิ้ง แตอาจารยจะใหพี่ที่คณะทําให 
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เนื่องจากมันอันตราย แตดิฉันก็ลองขออาจารยลอง
ทําดูบาง อาจารยก็ใหทําแตอาจารยก็คอยดูอยู
ขางๆ ตอนแรกก็ไดลองบดยางดวยตัวเองและผสม
สารเคมีตางๆ ก็รูสึกวามันงายดี ไมไดยากอยางที่
คิด โดยไดทําเปน 5 สูตร ตามตองการ แลวเอาไป
เขาเครื่อง ODR จากนั้นก็เอาชิ้นทดสอบไปเขา
เครื่องอัดเบา และเมื่อถึงเวลาที่เราจะตองนําเสนอ
ความกาวหนา ตอนนั้นรูสึกต่ืนเตนมาก เพราะกลัว
วาจะทําไดไมดี เพราะตัวเองเปนคนพูดชาแตทุก

อย างก็ผ านไปไดด วยดี  แตก็ ถู กอาจารย ให
คําแนะนํามาเยอะเหมือนกัน  เมื่ อกลับมาถึง
โรงเรียนก็ตองทําเพิ่มอีกรูสึกเหนื่อยแตก็รูสึกดีใจที่
ทุกอยางผานไปไดดวยดี 

แตในการทําโครงการครั้งนี้ทําใหดิฉันไดรู
อะไรหลายๆ อยาง ไมวาจะเปนการทํางานเปนทีม 
หรือความอดทนและความพยายาม ที่เราทุมเท
ใหกับการทําโครงการครั้งนี้  

 


