บทที่ 1
ทีม่ าและความสาคัญ
จากกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
รู ปทรงเรขาคณิ ตและปริ มาตรพวกเราได้เรี ยนรู้ถึงลักษณะของรู ปทรง การหาพื้นที่ และการหาปริ มาตรของ
รู ปทรงต่างๆ
ทาให้พวกเราเกิดข้อสงสัยว่าปริ มาตรของรู ปทรงที่ได้จากการคานวณโดยใช้สูตรนั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่าง
ไรและเราอยากที่จะทราบว่าในปริ มาตรและความสู งเท่ากันนั้นรู ปทรงเรขาคณิ ตจะเป็ นอย่างไร เราจึงได้คิด
หาวิธีที่จะพิสูจน์ทฤษฎีดงั กล่าวโดยใช้เศษเทียนมาหลอมเป็ นรู ปทรงต่างๆเนื่ องจากว่าโรงเรี ยนของพวกเราอ
ยูใ่ กล้วดั เห็นเศษเทียนจากการประกอบพิธีทางศาสนาที่ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์อะไรพวกเราจึงได้คิดที่จะ
นาเอาเศษเทียนเหล่านั้นมาใช้หล่อเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตเพื่อพิสูจน์ตามข้อสงสัยดังกล่าวนอกจากนี้พวกเรายั
งได้นาเอาพืชสมุนไพรที่สามารถไล่ยงุ ได้มาผสมลงในการหล่อเทียนเป็ นรู ปทรงต่างๆเพื่อใช้เป็ นเทียนสมุน
ไพรไล่ยงุ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้จริ ง
วัตถุประสงค์ ของการศึกษาค้ นคว้ า
1. เพื่อศึกษาค้นคว้าความสัมพันธ์ของปริ มาตรของรู ปทรงปริ ซึม พีระมิด
กรวย ทรงกระบอกและทรงกลม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรงเรขาคณิ ตกับระยะเวลาที่ใช้ในการไล่ยงุ
สมมติฐาน
เทียนสมุนไพรรู ปทรงกรวย สามารถใช้ในการไล่ยงุ ได้นานที่สุด
ขอบเขตการศึกษา
ในการทดลอง เทียนสมุนไพรเรขาคณิ ตพิชิตยุงมีขอบเขตในการศึกษาดังต่อไปนี้
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตัวแปรควบคุม
1. พื้นที่ฐานและส่ วนสู งของรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. ปริ มาตรและส่ วนสู ง

ตัวแปรตาม
1. ปริ มาตรของรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. ระยะเวลาในการกาจัดยุง
ระยะเวลา
6 กันยายน 2552 ถึง 24 กันยายน 2552
สถานที่
อาคารอเนกประสงค์โรงเรี ยนบ้านดอนตัดเรื อ ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสี มา
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทราบปริ มาตรของรู ปทรงปริ ซึมสัมพันธ์กบั พีระมิดและปริ มาตรของกรวยทรงกลมสัมพันธ์กบั
ทรงกระบอก
2. ทราบปริ มาตรของรู ปทรงเรขาคณิ ตที่ใช้ในการไล่ยงุ ได้นานที่สุดคือกรวย พีระมิด
ทรงกระบอกและปริ ซึม ตามลาดับ
3. เศษเทียนที่ใช้แล้วนามาใช้ประโยชน์ได้
4. เศษเทียนสามารถผสมกับพืชสมุนไพรไล่ยงุ ได้

บทที่2
เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
เรขาคณิ ต : การหาพื้นที่และปริ มาตร
ระดับชั้นมัธยมต้นนี้ นักเรี ยนควรมีพ้นื ฐานเกี่ยวกับ พื้นที่และปริ มาตรที่ควรทราบดังนี้
1. พิระมิด (Pyramid) คือ ทรงสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็ นรู ปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลม
ซึ่ งไม่อยูบ่ นระนาบเดียวกัน และทุกหน้าเป็ นรู ปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่ วมกันที่ยอดแหลมนั้น
พื้นที่ผวิ เอียง = x เส้นรอบฐาน x สู งเอียง
พื้นที่ผวิ ทั้งหมด = พื้นที่ผวิ เอียง + พื้นที่ฐาน
ปริ มาตร

= x พื้นที่ฐาน x สู ง

2. ปริซึม เป็ นรู ปทรงที่มีหน้าตัด(ฐาน) ทั้งสองข้างเป็ นรู ปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมีหน้าข้างเป็ นรู
ปสี่ เหลี่ยมมุมฉาก การเรี ยกชื่อปริ ซึมจะเรี ยกตามรู ปหน้าตัดของปริ ซึม

พื้นที่ผวิ ข้าง = เส้นรอบฐาน x สู ง
พื้นที่ผวิ ทั้งหมด = พื้นที่ผวิ ข้าง + 2 พื้นที่หน้าตัด
ปริ มาตร

= พื้นที่ฐาน x สู ง = กว้าง x ยาว x สู ง

3. วงกลมแบน (Cycle)
พื้นที่วงกลม = pr2 โดยที่ p = หรื อ p = 3.14159
พื้นที่วงแหวน = pr12 - pr22 โดยที่ r1 = รัศมีวงกลมใหญ่
r2 = รัศมีวงกลมเล็ก

เส้นรอบวง = 2pr
4. ทรงกลม (sphere) คือ
ทรงสามมิติที่มีผวิ โค้งเรี ยบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยูห่ ่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็ นระยะทางเท่ากัน
พื้นที่ผวิ ทรงกลม = 4pr2
ปริ มาตรทรงกลม = pr3
5. ทรงกระบอก (Cylinder) คือ ทรงสามมิติใด ๆ ที่มีฐานเป็ นรู ปวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับหน้าตัด
และอยูใ่ นระนาบที่ขนานกัน เมื่อตัดทรงสามมิติน้ ีดว้ ยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว
จะได้รอยตัดเป็ นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ
พื้นที่ผวิ ข้าง = 2pr x h ( เมื่อ h คือ สู งตรง r คือ รัศมีปากกระบอก )
พื้นที่ผวิ ทั้งหมด = พื้นที่ผวิ ข้าง + พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก
ปริ มาตร = pr2 x h
6. กรวย (cone) คือ ทรงสามมิติใด ๆ ที่มีฐานเป็ นวงกลม มียอดแหลมที่ไม่อยูบ่ นระแนบเดียวกันกับฐาน
และเส้นที่ต่อระหว่างจุดยอดและจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็ นส่ วนของเส้นตรง
พืน้ ทีผ่ วิ ข้ าง = prl เมื่อ l = สู งเอียง
r = รัศมีของปากกระบอก
พืน้ ทีผ่ วิ กรวย = prl x pr2
ปริมาตร = pr2h
7. พืน้ ทีส่ ี่ เหลีย่ มมุมฉาก

= กว้าง x ยาว

8. พืน้ ทีร่ ู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส

= ด้าน x ด้าน

9. พืน้ ทีร่ ู ปสี่ เหลี่ยมด้ านขนาน

= ฐาน x สู ง

10. พืน้ ทีส่ ี่ เหลีย่ มขนมเปี ยกปูน

= x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

11. พืน้ ทีส่ ี่ เหลีย่ มคางหมู

= x ผลบวกด้านคู่ขนาน x สู ง

12. พืน้ ทีร่ ู ปสี่ เหลี่ยมใด ๆ
=x
ความยาวของเส้นทแยงมุม x ผลบวกของความยาวของเส้นกิ่งที่ต้ งั ฉากกับเส้นทแยงมุมนั้น
13. พืน้ ทีส่ ามเหลีย่ ม

= x ฐาน x สู ง

ตระไคร้ หอม
1. ฤทธิ์ไล่ ยุงและแมลง
น้ ามันตะไคร้หอม (Citronella oil)
ซึ่ งเป็ นน้ ามันหอมระเหยสกัดจากต้นตะไคร้หอมสามารถใช้ไล่แมลงได้
(1) ครี มที่มีน้ ามันจากใบตะไคร้หอม ความเข้มข้น 1.25, 2.5 และ 5% มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันยุงกัด
เมื่อทดสอบกับยุงก้นปล่อง โดยมีระยะเวลาในการป้ องกัน นาน 2 ชม. และที่ความเข้มข้น 10%
จะมีระยะเวลาในการป้ องกันได้มากกว่า 4 ชม. ตารับครี มที่มีส่วนผสมของน้ ามันข่า 5% น้ ามันตะไคร้หอม
2.5% และวานิลลิน 0.5% จะมีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันยุงกัดได้เช่นกัน โดยมีระยะเวลาในการป้ องกัน
นานกว่า 6 ชม. (2, 3) และเมื่อทดสอบกับยุงราคาญ พบว่าตารับครี มผสม
สามารถป้ องกันยุงกัดได้ดีกว่าครี มที่ไม่มีน้ ามันหอมระเหย เมื่อนาน้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม
มาทดสอบกับยุงที่เป็ นพาหะของโรคมาลาเรี ย ไข้เลือดออก และเท้าช้าง พบว่ามีผลป้ องกันยุงกัดได้นาน 810 ชม. (4) และในการทดสอบกับยุงลาย พบว่าความเข้มข้นที่ผลในการป้ องกันยุงได้ร้อยละ 50 (EC50)
และร้อยละ 95 (EC95) มีค่าเท่ากับ 0.031 และ 5.259% ตามลาดับ และน้ ามันหอมระเหย ความเข้มข้น 1%
สามารถป้ องกันยุงกัดได้ 75.19% (5) สารสกัด 90% เอทานอลจากตะไคร้หอม
และสารสกัดตะไคร้หอมที่ผสมกับน้ ามันมะกอกและน้ ามันหอมระเหยกลิ่นชะมดเช็ด
เมื่อนามาทดสอบกับยุงลายและยุงราคาญตัวเมีย จะมีประสิ ทธิ ภาพในการไล่ยงุ ได้นาน
โดยมีค่าเฉลี่ยช่วงเวลาอยูท่ ี่ 114-126 นาที นอกจากนี้ยงั มีผลในการควบคุมกาจัดลูกน้ ายุงได้ดว้ ย (6)
น้ ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอม ความเข้มข้น 10% มีฤทธิ์ ดีในการไล่ตวั อ่อนของเห็บ
โดยให้ผลในการไล่ได้นานถึง 8 ชม. (7) นอกจากนี้ยงั มีฤทธิ์ ไล่แมลงที่จะมาทาลายเมล็ดข้าวที่เก็บไว้ได้
โดยไม่มีผลต่อคุณภาพของข้าว (8) ตะไคร้หอมยังมีฤทธิ์ ไล่ผเี สื้ อกลางคืน (9) และพวกแมลงบินต่างๆ ได้
(10)
2. สารสาคัญในการออกฤทธิ์ไล่ ยุง
น้ ามันตะไคร้หอมมีส่วนประกอบที่สาคัญในการออกฤทธิ์ คือ camphor (11, 12), cineol (13-15),
eugenol (16-19), linalool (20), citronellal, citral (17)

3. การทดลองทางคลินิกใช้ ในการไล่ ยุง
มีการศึกษาผลของครี มที่มีส่วนผสมน้ ามันหอมระเหย 14%
ในการทาป้ องกันยุงราคาญกับอาสาสมัคร 40 คน เปรี ยบเทียบกับครี มที่ไม่มีตวั ยา
พบว่าสามารถป้ องกันยุงได้ 13 คน ในอาสาสมัครที่ทาครี ม 20 คน ขณะที่อาสาสมัครที่ทาครี มที่ไม่มีตวั ยา
จะไม่สามารถป้ องกันยุงได้ (21)สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ได้ทดลองประสิ ทธิ ภาพป้ องกันยุงกัดของครี มตะไคร้หอม 14% พบว่ามีผลป้ องกันยุงกัดได้นาน 2 ชม.
ซึ่ งใกล้เคียงกับครี มจากสารสังเคราะห์ (dimethyl phthatate 20% + diethyl toluamide 5%) (22)
การใช้ ตะไคร้ หอมไล่ ยุง
1. ใช้ตน้ ตะไคร้หอม ทุบวางไว้ขา้ งๆ
2. ใช้สารสกัดตะไคร้หอมด้วยแอลกอฮอล์ ชุบสาลีวางไว้ใกล้ๆตัว
มะกรู ด
มะกรู ดมีการใช้ประโยชน์อย่างมาก เป็ นได้ท้ งั เครื่ องเทศและยาสมุนไพร
สามารถนาไปประกอบอาหารดับกลิ่นคาวและเป็ นยารักษาโรค เช่น ช่วยแก้อาการท้องอืด แก้ปวดท้อง
บารุ งโลหิ ตสตรี ขับเสมหะ ฯลฯ นอกจากการบริ โภคเป็ นอาหารและเป็ นยารักษาโรคแล้ว
ยังสามารถนามาใช้เป็ นส่ วนประกอบในเครื่ องสาอางประเภทต่าง ๆได้อีกด้วย เช่น แชมพู ครี มนวด
ครี มหมักผมเป็ นต้น ส่ วนต่าง ๆของมะกรู ด สามารถเก็บรักษาไว้ในรู ปของแห้ง คือ ใบมะกรู ดแห้ง
และผิวมะกรู ดแห้ง
หรื อน้ ามันหอมระเหยสารสกัดวิธีต่างๆปั จจุบนั ความต้องการมะกรู ดของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเท
ศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
เนื่องด้วยสรรพคุณของมะกรู ดที่มีความหลากหลาย แต่เกษตรกรมักจะปลูกมะกรู ดกันในลักษณะเป็ นพืชผัก
สวนครัว หรื อพืชรองเท่านั้น
ชื่อภาษาไทย มะกรู ด ชื่อสามัญ Porcupine Orange, Kiffir Lime, Leech Lime, Mauritius
papeda ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix DC. ชื่อวงศ์ RUTACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
1. มะกรู ด เป็ นไม้ยนื ต้นขนาดกลาง ลาต้นสู ง 2-12 เมตร ลาต้นและกิ่ง มีหนามแหลม
2. ใบมะกรู ด มีลกั ษณะเป็ นรู ปไข่กว้างถึงไข่แกมรี หรื อขอบขนาน ขนาดของใบกว้าง

2-6 เซนติเมตรยาว 3-15 เซนติเมตรปลายใบมน โคนใบสอบหรื อมน ขอบใบ จักมน
ก้านใบมีปีกเป็ นแผ่นคล้ายใบคล้ายรู ปลิ่มหรื อไข่หวั กลับใบเป็ น 2 ตอน ใบค่อนข้างหนา มีสีเขียวแก่
แผ่นใบมีต่อมน้ ามันใส มีกลิ่นหอม
3. ดอกมีสีขาว อยูบ่ ริ เวณตรงซอกใบ มีกลิ่นหอม มีลกั ษณะเป็ นทั้งดอกเดี่ยวและดอกช่อ มี 2-12
ดอก
- กลีบเลี้ยง มี 4-5 กลีบ เป็ นรู ปไข่กว้าง ปลายแหลม
- กลีบดอก มี 4-5 กลีบ กลีบหนา รู ปไข่แกมรี ปลายมนแหลม ด้านนอกมีต่อมน้ ามันกลีบร่ วงง่าย
- เกสรเพศผู้ มีจานวนมาก ก้านเกสรสี ขาว อับเรณูสีเหลืองอ่อน
- เกสรเพศเมีย คล้ายรู ปกระบอง สี เหลืองแกมเขียว ยอดเกสรกลม สี เหลืองแกมเขียว
- รังไข่ ค่อนข้างกลม ส่ วนบนกว้าง มีหลายช่อง
4. ผล เป็ นผลเดี่ยวค่อนข้างกลม บางพันธุ์มีผวิ ขรุ ขระ มีจุกที่หวั ผล เปลือกหนา
สี เขียวเมื่อสุ กมีสีเหลือง มีเมล็ดหลายเมล็ดโครงสร้างด้านในคล้ายพืชตระกูลส้ม ขนาดของผลประมาณ 3-7
เซนติเมตร
แหล่งทีพ่ บ
ไม่ทราบแหล่งกาเนิ ด แต่พบมากตามธรรมชาติในมาเลเซี ย อินเดีย ศรี ลงั กา พม่า
และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การใช้ ประโยชน์ จากมะกรู ด
1. ใช้ส่วนต่าง ๆ ของมะกรู ด เป็ นยาหรื อส่ วนผสมของยาต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ใบมะกรู ด มีรสปร่ า กลิ่นหอม แก้ไอ แก้อาเจียนเป็ นเลือด แก้ช้ าใน ดับกลิ่นคาว
1.2 ผลลูกมะกรู ด มีรสเปรี้ ยว กัดเสมหะ แก้น้ าลายเหนียว กัดเถาดานในท้องแก้ระดูเสี ย
ฟอกโลหิต ขับระดู ขับลมในลาไส้
1.3 ผิวลูกมะกรู ด มีรสปร่ า กลิ่นหอมร้อน ขับลมในลาไส้ ขับระดู ขับผายลม
1.4 น้ าในลูกมะกรู ด มีรสเปรี้ ยว แก้ไอเสมหะ ฟอกโลหิ ต ขับระดู ขับลมในลาไส้

1.5 ราก มีรสจืดเย็น แก้ไข้ ถอนพิษสาแดง แก้ลมจุกเสี ยด กระทุง้ พิษไข้ แก้พิษ ฝี ภายใน
แก้เสมหะ
2. ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่ องหอมและเครื่ องสาอางต่าง ๆ
3. กรดซิ ตริ กที่อยูใ่ นมะกรู ด ช่วยขจัดคราบสบู่ที่หลงเหลืออยู่
ทาให้ผมหวีเรี ยบง่ายน้ ามันจากผิวมะกรู ดช่วยให้ผมดกเป็ นเงางาม
4. ใช้ปรุ งแต่งกลิ่นรสอาหาร ดับกลิ่นคาวของอาหารใช้เป็ นส่ วนผสมในเครื่ องแกง
ข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์
1. ประสิ ทธิภาพต่ อการยับยั้งเชื้อจุลนิ ทรีย์
ประสิ ทธิ ภาพต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรี ยข์ องผิวมะกรู ดอยูท่ ี่ส่วนน้ ามันหอมระเหย
ซึ่งผิวมะกรู ดจะมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้อจุลินทรี ย ์ ต่าง ๆ
ได้ดีกว่าใบมะกรู ด(เนื่องจากมีปริ มาณน้ ามันหอมระเหยที่นอ้ ยกว่าผิวมะกรู ด) จุลินทรี ยท์ ี่ถูกยับยั้งได้ง่าย คือ
รา ดังนั้นจึงมีการนาน้ ามันหอมระเหยไปเป็ นส่ วนผสมในแชมพูสระผม เพื่อกาจัดรังแค
ที่มีสาเหตุมาจากเชื้ อรา
2. กลไกการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลนิ ทรีย์
การที่มะกรู ดสามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อจุลินทรี ยไ์ ด้น้ นั เนื่องจากมีสารพวก เจอรานิออล
นิโรลิออลไอโซพูลีกอล ลินาลูล และเทอร์ไปนีนออล อยูด่ ว้ ย
ซึ่ งมีรายงานว่าสารเหล่านี้มีปริ สิทธิ ภาพในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อจุลินทรี ยไ์ ด้
แต่กลไกในการยับยั้งยังไม่ทราบแน่ชดั
3. ฤทธิ์ทางเภสั ชวิทยา
น้ ามันใบมะกรู ดมีฤทธิ์ ไล่ยงุ ได้นาน 3 ชัว่ โมง ต้านเชื้ออมีบา , d-limonene
เป็ นสารหลักในน้ ามันผิวมะกรู ดมีฤทธิ์ ยบั ยั้งสารก่อมะเร็ งในหนู
ส้ มเขียวหวาน
ผลไม้เมืองไทยมีมากมาย และมีตลอดปี ที่สาคัญราคาถูกและยังได้คุณค่าของสารอาหารมากมาย
แถมผลไม้ยงั มีเส้นใยอาหารมาก ทาให้เปรี ยบเสมือนตัวปั ดกวาดลาไส้ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
ในบรรดาผลไม้ที่มีมากมายนั้นส้มถือเป็ นผลไม้ที่ทุกคนรู ้จกั

นอกจากเป็ นผลไม้แล้วยังมีสรรพคุณเป็ นยาสมุนไพรอีกด้วย ส้มเขียวหวานมีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Citrus
reticulata Blanco อยูใ่ นวงศ์ RUTACEAE ในชื่อภาษาอังกฤษคือ Tangerine หรื อ Mandarine orange
มีชื่อเรี ยกตามท้องถิ่นดังนี้ ส้มแก้วเกลียง ส้มจันทบูร ส้มแป้ นกระดาน ส้มแสงทอง ส้มจุก ส้มแป้ นเกลี้ยง
ส้มเป็ นไม้ยนื ต้นขนาดเล็กสู งประมาณ 8 เมตร
ใบเป็ นใบประกอบลดรู ปมีใบย่อยใบเดียวเรี ยงสลับใบย่อยเป็ นรู ปไข่กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาว 5-8
เซนติเมตรปลายใบแหลมสี เขียวเป็ นมันมีต่อมน้ ามันกระจายอยูท่ วั่ ไปก้านใบมีครี บเล็กๆ
ดอกเป็ นสี ขาวออกเป็ นดอกเดี่ยวหรื อเป็ นช่อสั้นๆ ส้มเขียวหวาน ตามซอกใบและปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ
กลีบดอก 5 กลีบ มีกลิ่นหอม ผลมีรูปกลมแป้ น ขนาด 3-5 เซนติเมตร ( เส้นผ่าศูนย์กลาง )
ผิวเรี ยบมีต่อมน้ ามันกระจายอยูท่ วั่ ไป เมื่อแก่ จัดมีสีเขียวอมเหลือง ผิวบาง
ภายในมีลกั ษณะเป็ นกลีบหลายกลีบแยกออกจากกันได้ง่าย ผนังของกลีบบาง
เนื้อในมีสีส้มบรรจุอยูใ่ นถุงน้ าหวานขนาดเล็กจานวนมาก
เมล็ดเป็ นรู ปกลมรี สีขาวการขยายพันธุ์ทาโดยใช้ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง หรื อ ใช้เมล็ด
ส้มมีสรรพคุณเป็ นยาสมุนไพรโดยผลส้มสด 100 กรัม จะมีเบต้าแคโรทีน 82 ไมโครกรัม และวิตามินซี 42
มิลลิกรัม จึงใช้รักษาและป้ องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน นอกจากนี้ เปลือกผลแห้งจะมีน้ ามันหอมระเหย
ซึ่งประกอบด้วย ซิตรัล ( CITRAL ) เจอรานิออล ( GERANIOL ) และ ไลนาโลออล ( LINALOOL )
ซึ่ งน้ ามันหอมระเหยนี้สามารถสกัดออกมาเพื่อใช้แต่งกลิ่นยาและมีฤทธิ์ ขบั ลม
นอกจากนี้ เปลือกผลที่แห้งเมื่อนามาจุดไฟจะมีกลิ่นหอมและสามารถไล่ยงุ ได้ดีอีกด้วย
ซึ่ งเหมาะสมกับฤดูฝนนี้ที่มีไข้เลือดออกระบาดดังนั้นท่านผูอ้ ่านสามารถจะใช้เปลือกส้มไล่ยงุ ก็ได้
เพราะไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
การหล่อเทียน
ขั้นตอนการหล่อเทียน
1. ทาพื้นผิวด้านในของแม่พิมพ์ดว้ ยวาสลีน
2. นาไส้เทียนมาตัดให้มีความยาวตามต้องการ และผูกปลายด้านหนึ่งของไส้เทียนเข้ากับ
โลหะสาหรับถ่วง นาไปวางไว้ที่ฐานของแม่พิมพ์ พันปลายไส้เทียนอีกด้านหนึ่งเข้ากับแท่งไม้ไผ่
จนกระทัง่ ไส้เทียนส่ วนที่ขึงอยูใ่ นแม่พิมพ์ตึงพอดี จึงวางแท่งไม้ไผ่พาดบนขอบแม่พิมพ์
ใช้เทปกาวติดยึดแท่งไม้ไผ่เข้ากับด้านนอกของแม่พิมพ์ ถ้าเทียนที่ตอ้ งการหล่อมีรูปทรงกว้าง
คุณจะทาให้มีไส้เทียนหลายๆ อันก็ได้
3. นาแม่พิมพ์ไปวางบนวัสดุพ้นื ผิวเรี ยบ
4. ใส่ ข้ ีผ้ งึ ลงไปในหม้อแล้วนาไปตั้งไฟอ่อนๆ ให้ข้ ีผ้ งึ ละลาย อย่าให้ข้ ีผ้ งึ เดือดเป็ นอันขาด
ถ้าขี้ผ้ งึ เริ่ มมีควันขึ้นให้ยกหม้อออกจากเตา หาฝาหม้อมาไว้ใกล้มือ เพื่อครอบปิ ดในกรณี ที่เกิดไฟลุกขึ้นมา
เมื่อขี้ผ้ งึ ละลายดีแล้วให้เติมสี และกลิ่นลงในขั้นตอนก่อนเทขี้ผ้ งึ

5. เมื่อขี้ผ้ งึ ละลายได้ที่ ให้รีบตักหรื อเทลงแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ ว แต่อย่าเทจนหมด
ให้เก็บขี้ผ้ งึ ไว้เล็กน้อยสาหรับเติมลงในส่ วนที่เป็ น "บ่อ"
ที่อยูด่ า้ นบนสุ ดของแท่งเทียนเพื่อให้จบั ตัวแข็งอยูร่ อบๆ ไส้เทียน
6. ทิ้งให้เทียนจับตัวแข็งราว 24 ชัว่ โมง (ห้ามเคลื่อนย้ายอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง) แล้วจึงนาออกจากแม่พิมพ์
7. ส่ วนใหญ่แล้วเทียนที่จบั ตัวแข็งจะหลุดออกจากพิมพ์อย่างง่ายดาย แต่ถา้ ยังเอาออกไม่ได้
ให้นาไปแช่ตเู ้ ย็นอีก 1 ชัว่ โมง ก็จะเอาออกได้

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
อุปกรณ์
1. กระดาษแข็ง

2. เศษเทียน

3. แก้ว

4. สี เทียน

5. ไส้เทียน

6. บิกเกอร์ ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร

7.บิกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร 8. เตาไฟ
9. รู ทรงเรขาคณิ ต

10. มีดคัตเตอร์

11. กาว

12. แผ่นฟิ วเจอร์ บอร์ ด

13. ใบตะไคร้หอม (บดตากแห้ง)

14. เปลือกส้ม (บดตากแห้ง)

15. เปลือกมะกรู ด (บดตากแห้ง)

16. เครื่ องปั่ นผลไม้

17. ไม้ขีดไฟ

18. กรรไกร

19. ไม้บรรทัด
ศึกษาความสัมพันธ์ของปริ มาตรของรู ปทรงปริ ซึม พีระมิด กรวย ทรงกระบอก และทรงกลม
ขั้นเตรี ยม
1. ความสัมพันธ์ของปริ มาตรของรู ปทรงปริ ซึม พีระมิด จัดเตรี ยมรู ปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ย
ม สี่ เหลี่ยมจัตุรัสและ
หกเหลี่ยมด้านเท่าที่มีพ้นื ที่ฐานและส่ วนสู งเท่ากับรู ปทรงของปริ ซึมฐานสามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยมจัตุรัส และหก
เหลี่ยมด้านเท่า ตามลาดับเพื่อเป็ นแม่พิมพ์สาหรับหล่อรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. ความสัมพันธ์ของปริ มาตรของรู ปทรง กรวย ทรงกระบอก
และทรงกลมจัดเตรี ยมรู ปทรงกรวย ทรงกระบอก และทรงกลม(รัศมีเท่ากัน)และส่ วนสู งเท่ากัน
เพื่อเป็ นแม่พิมพ์สาหรับหล่อรู ปทรงเรขาคณิ ต
ขั้นปฏิบตั ิ
1. หลอมละลายเทียนให้ได้ปริ มาตร ตามที่ตอ้ งการ
2. นาเทียนที่หลอมละลายนั้นมาตวงใส่ ในบิกเกอร์ ขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. จดบันทึกปริ มาตรของเทียนที่ใช้ หล่อเทียนในแม่พิมพ์รูปทรง รู ปปริ ซึม
พีระมิด กรวย ทรงกระบอกและทรงกลม
ขั้นสรุ ปผล
1. เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของปริ มาตรระหว่างรู ปทรงปริ ซึม
กับพีระมิดจากข้อมูลที่จดบันทึกไว้2. เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของปริ มาตรระหว่างรู ปทรงกรวยท
รงกระบอก และทรงกลม
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรงเรขาคณิ ตกับระยะเวลาที่ใช้ในการไล่ยงุ
ขั้นเตรี ยม
1.
กาหนดรู ปทรงเรขาคณิ ต ปริ ซึม พีระมิด กรวย ทรงกระบอกและทรงกลมที่มีปริ มาตรและพื้นที่ฐานที่เท่า
กัน

2. คานวณหาส่ วนสู งของรู ปทรงปริ ซึม พีระมิด กรวย
ทรงกระบอกและทรงกลมเพื่อจัดทาแม่พิมพ์สาหรับหล่อเทียน
3.
จัดทาแม่พิมพ์รูปทรงเรขาคณิ ต ปริ ซึม พีระมิด กรวย ทรงกระบอกและทรงกลมที่มีปริ มาตรและพื้นที่ฐาน
เท่ากัน
ขั้นปฏิบตั ิ
1. หลอมละลายเทียนให้ได้ปริ มาตร ตามที่ตอ้ งการ
2. นาเทียนที่หลอมละลายนั้นมาตวงใส่ บิกเกอร์ ขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3. หล่อเทียนรู ปทรงปริ ซึม พีระมิด กรวย ทรงกระบอกและทรงกลม
4. จุดเทียนรู ปทรงปริ ซึม พีระมิด กรวย ทรงกระบอกและทรงกลมและจับเวลาในการหลอมละลาย
5. บันทึกผลการทดสอบ
ขั้นสรุ ปผล
เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ได้จากการจุดเทียนที่รูปทรงปริ ซึม พีระมิด กรวย ทรงกระบอกและทรงกลม
บทที่ 4
ผลการดาเนินการ
การทดลองหาความสั มพันธ์ ของปริมาตรของรู ปทรงปริ ซึม พีระมิด
กรวย ทรงกระบอกและทรงกลม
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริ มาตรของรู ปทรงปริซึม พีระมิด กรวย ทรงกระบอก
และทรงกลม ทีม่ ีพนื้ ที่ฐานเท่ ากัน และส่ วนสู งเท่ ากัน
รู ปทรง
ปริ ซึมสามเหลี่ยม
พีระมิดสามเหลี่ยม
ปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
พีระมิดสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
ทรงกระบอก

พื้นที่ฐาน
x 9 x 8 = 36
x 9 x 8 = 36
6x6 = 36
6x6 = 36
x = 33.3

ความสู ง
8.33
8.33
8.33
8.33
9

ปริ มาตร
300
100
300
100
300

ทรงกลม
กรวย

x = 33.3
x = 33.3

6.5
9

200
100

ผลการทดลอง พบว่า
ความสัมพันธ์ของปริ มาตรระหว่างรู ปทรงปริ ซึมกับพีระมิดที่มีพ้นื ที่ฐานและความสู งเท่ากัน พบว่า
ปริ มาตรของทรงปริ ซึมที่ได้เป็ นสามเท่าของรู ปทรงพีระมิด
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปทรงกรวย ทรงกระบอก พบว่าปริ มาตรของรู ป
ทรงกระบอกที่ใช้เป็ นสามเท่าของรู ปทรงกรวย และเป็ นสองเท่าของทรงกลมตามลาดับโดยเรากาห
นดพื้นที่ฐานและความสู งของรู ปทรงเป็ นตัวควบคุม จึงทาให้เรามองเห็นความจริ งในเรื่ องของปริ มาตรที่เป็
นรู ปธรรมและมีความชัดเจน

การทดลองหาความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปทรงเรขาคณิตกับระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการไล่ ยุง
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสั มพันธ์ ระหว่ างรู ปทรงเรขาคณิตกับระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการไล่ ยุง
รู ปทรง
ปริ ซึมสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
พีระมิดสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
กรวย
ทรงกระบอก

พื้นที่ฐาน
5 x 5 = 25
5 x 5 = 25
x = 25
x = 25

สู ง
10
30
29.83
9.94

ปริ มาตร
250
250
250
250

ระยะเวลา(ชัว่ โมง)
2.06
2.31
2.52
2.18

ผลการทดลอง พบว่า
รู ปทรงเรขาคณิ ตกับระยะเวลาที่ใช้ในการไล่ยงุ
เมื่อปริ มาตรและพื้นที่ฐานเท่ากันรู ปทรงเรขาคณิ ตทีมีระยะเวลาในการหลอมละลายในการไล่ยงุ ได้นานที่สุ
ด ได้แก่ รู ปทรงกรวย รู ปทรงพีระมิด ทรงกระบอก และรู ปทรงปริ ซึม ตามลาดับ

บทที่ 5
อภิปรายผลการดาเนินการ
จากผลการศึกษาค้นคว้าความรู ้เกี่ยวกับรู ปทรงเรขาคณิ ตและปริ มาตร
โดยเรากาหนดพื้นที่ฐานและความสู งของรู ปทรงปริ ซึม พีระมิด กรวย ทรงกลมและทรงกระบอก
ทาให้เราพิสูจน์ทฤษฏีบทในการคานวณหาปริ มาตรโดยใช้สูตรให้เห็นเป็ น รู ปธรรม กล่าวคือ
1. กลุ่มข้าพเจ้าได้เห็นความสัมพันธ์ของปริ มาตรระหว่างรู ปทรงปริ ซึมกับพีระมิดที่มีพ้นื ที่ฐานและ
ความสู งเท่ากัน พบว่า
- ปริ มาตรของทรงปริ ซึมที่ใช้เป็ นสามเท่าของรู ปทรงพีระมิด
- ปริ มาตรของรู ปทรงกระบอกที่ใช้เป็ นสามเท่าของรู ปทรงกรวย
- ปริ มาตรของรู ปทรงกลมที่ใช้เป็ นสองเท่าของรู ปทรงกรวย

โดยเรากาหนดพื้นที่ฐานและความสู งของรู ปทรงเป็ นตัวควบคุม จึงทาให้เรามองเห็นความจริ งในเรื่
องของปริ มาตรที่เป็ นรู ปธรรมและมีความชัดเจน

