
บทที่  1  

ทีม่าและความส าคัญ  

                     จากกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เร่ือง 
รูปทรงเรขาคณิตและปริมาตรพวกเราไดเ้รียนรู้ถึงลกัษณะของรูปทรง  การหาพื้นท่ี  และการหาปริมาตรของ
รูปทรงต่างๆ 
ท าใหพ้วกเราเกิดขอ้สงสัยวา่ปริมาตรของรูปทรงท่ีไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตรนั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ไรและเราอยากท่ีจะทราบวา่ในปริมาตรและความสูงเท่ากนันั้นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นอยา่งไร  เราจึงไดคิ้ด
หาวธีิท่ีจะพิสูจน์ทฤษฎีดงักล่าวโดยใชเ้ศษเทียนมาหลอมเป็นรูปทรงต่างๆเน่ืองจากวา่โรงเรียนของพวกเราอ
ยูใ่กลว้ดัเห็นเศษเทียนจากการประกอบพิธีทางศาสนาท่ีไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์อะไรพวกเราจึงไดคิ้ดท่ีจะ
น าเอาเศษเทียนเหล่านั้นมาใชห้ล่อเป็นรูปทรงเรขาคณิตเพื่อพิสูจน์ตามขอ้สงสัยดงักล่าวนอกจากน้ีพวกเราย ั
งไดน้ าเอาพืชสมุนไพรท่ีสามารถไล่ยงุไดม้าผสมลงในการหล่อเทียนเป็นรูปทรงต่างๆเพื่อใชเ้ป็นเทียนสมุน
ไพรไล่ยงุและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดจ้ริง 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า  

             1.   เพื่อศึกษาคน้ควา้ความสัมพนัธ์ของปริมาตรของรูปทรงปริซึม พีระมิด 
กรวย   ทรงกระบอกและทรงกลม 

             2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรงเรขาคณิตกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการไล่ยงุ 

 สมมติฐาน  

  เทียนสมุนไพรรูปทรงกรวย สามารถใชใ้นการไล่ยงุไดน้านท่ีสุด 

 ขอบเขตการศึกษา  

  ในการทดลอง  เทียนสมุนไพรเรขาคณิตพิชิตยงุมีขอบเขตในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 ตัวแปรทีเ่กีย่วข้อง  

         ตวัแปรควบคุม 

1. พื้นท่ีฐานและส่วนสูงของรูปทรงเรขาคณิต 

2. ปริมาตรและส่วนสูง 



          ตวัแปรตาม 

1. ปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต 

2. ระยะเวลาในการก าจดัยงุ 

ระยะเวลา  

  6   กนัยายน 2552  ถึง  24  กนัยายน  2552 

 สถานที่ 

  อาคารอเนกประสงคโ์รงเรียนบา้นดอนตดัเรือ  ต.โนนแดง  อ.โนนแดง  จ.นครราชสีมา 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

        
 1.  ทราบปริมาตรของรูปทรงปริซึมสัมพนัธ์กบัพีระมิดและปริมาตรของกรวยทรงกลมสัมพนัธ์กบั
ทรงกระบอก 

         2.  ทราบปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตท่ีใชใ้นการไล่ยงุไดน้านท่ีสุดคือกรวย พีระมิด 
ทรงกระบอกและปริซึม ตามล าดบั 

          3.  เศษเทียนท่ีใชแ้ลว้น ามาใชป้ระโยชน์ได ้

          4.  เศษเทียนสามารถผสมกบัพืชสมุนไพรไล่ยงุได ้

           

 

 

 

 

 



 

บทที่2 

เอกสารที่เกีย่วข้อง 

เรขาคณิต : การหาพื้นท่ีและปริมาตร 

 ระดบัชั้นมธัยมตน้น้ี นกัเรียนควรมีพื้นฐานเก่ียวกบั พื้นท่ีและปริมาตรท่ีควรทราบดงัน้ี 

1.  พริะมิด  (Pyramid)  คือ ทรงสามเหล่ียมท่ีมีฐานเป็นรูปเหล่ียมใด ๆ มียอดแหลม 

ซ่ึงไม่อยูบ่นระนาบเดียวกนั และทุกหนา้เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีจุดยอดร่วมกนัท่ียอดแหลมนั้น      

        พื้นท่ีผวิเอียง  =   x เส้นรอบฐาน x สูงเอียง 

        พื้นท่ีผวิทั้งหมด  =  พื้นท่ีผวิเอียง  +  พื้นท่ีฐาน 

        ปริมาตร       =   x พื้นท่ีฐาน x สูง 

 2.  ปริซึม  เป็นรูปทรงท่ีมีหนา้ตดั(ฐาน)  ทั้งสองขา้งเป็นรูปหลายเหล่ียมท่ีเท่ากนัทุกประการมีหนา้ขา้งเป็นรู
ปส่ีเหล่ียมมุมฉาก การเรียกช่ือปริซึมจะเรียกตามรูปหนา้ตดัของปริซึม 

 

                                       พื้นท่ีผวิขา้ง     =  เส้นรอบฐาน x สูง 

                         พื้นท่ีผวิทั้งหมด  =  พื้นท่ีผวิขา้ง  +  2 พื้นท่ีหนา้ตดั 

                          ปริมาตร         =  พื้นท่ีฐาน  x สูง  = กวา้ง x ยาว x สูง 

  3.  วงกลมแบน (Cycle)  

                 พื้นท่ีวงกลม  =  pr2   โดยท่ี  p =   หรือ p =  3.14159 

                พื้นท่ีวงแหวน  =     pr1
2   -  pr2

2    โดยท่ี r1  =  รัศมีวงกลมใหญ่ 

                                                                               r2  =  รัศมีวงกลมเล็ก 



                เส้นรอบวง  =    2pr 

 4.    ทรงกลม (sphere)  คือ 
ทรงสามมิติท่ีมีผวิโคง้เรียบและจุดทุกจุดบนผวิโคง้อยูห่่างจากจุดคงท่ีจุดหน่ึงเป็นระยะทางเท่ากนั 

                    พื้นท่ีผวิทรงกลม  =  4pr2 

                    ปริมาตรทรงกลม   =   pr3 

 5.   ทรงกระบอก (Cylinder) คือ ทรงสามมิติใด ๆ ท่ีมีฐานเป็นรูปวงกลมท่ีเท่ากนัทุกประการกบัหนา้ตดั 
และอยูใ่นระนาบท่ีขนานกนั เม่ือตดัทรงสามมิติน้ีดว้ยระนาบท่ีขนานกบัฐานแลว้ 
จะไดร้อยตดัเป็นวงกลมท่ีเท่ากนัทุกประการกบัฐานเสมอ 

                 พื้นท่ีผวิขา้ง  =  2pr  x  h  ( เม่ือ h คือ สูงตรง r  คือ  รัศมีปากกระบอก ) 

                 พื้นท่ีผวิทั้งหมด  =  พื้นท่ีผวิขา้ง + พื้นท่ีฐานทั้งสองของทรงกระบอก 

                 ปริมาตร   =  pr2 x h 

 6.   กรวย (cone)  คือ  ทรงสามมิติใด ๆ ท่ีมีฐานเป็นวงกลม มียอดแหลมท่ีไม่อยูบ่นระแนบเดียวกนักบัฐาน 
และเส้นท่ีต่อระหวา่งจุดยอดและจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง 

                         พืน้ทีผ่วิข้าง  =  prl    เมื่อ  l  = สูงเอยีง   

                                                                r  = รัศมีของปากกระบอก 

                        พืน้ทีผ่วิกรวย  =  prl x pr2 

                        ปริมาตร    =    pr2h 

7.   พืน้ทีส่ี่เหลีย่มมุมฉาก              =    กวา้ง x ยาว 

8.   พืน้ทีรู่ปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส            =   ดา้น x ดา้น 

9.   พืน้ทีรู่ปส่ีเหลี่ยมด้านขนาน       =   ฐาน x สูง 

10.  พืน้ทีส่ี่เหลีย่มขนมเปียกปูน       =   x ผลคูณของเส้นทแยงมุม 



11.  พืน้ทีส่ี่เหลีย่มคางหมู             =  x  ผลบวกดา้นคู่ขนาน x สูง 

12.  พืน้ทีรู่ปส่ีเหลี่ยมใด ๆ             =  x 
ความยาวของเส้นทแยงมุม  x  ผลบวกของความยาวของเส้นก่ิงท่ีตั้งฉากกบัเส้นทแยงมุมนั้น 

13.  พืน้ทีส่ามเหลีย่ม                  =  x ฐาน  x สูง 

 ตระไคร้หอม  

1.  ฤทธ์ิไล่ยุงและแมลง  

                    น ้ามนัตะไคร้หอม (Citronella oil) 
ซ่ึงเป็นน ้ามนัหอมระเหยสกดัจากตน้ตะไคร้หอมสามารถใชไ้ล่แมลงได ้
(1)  ครีมท่ีมีน ้ามนัจากใบตะไคร้หอม ความเขม้ขน้ 1.25, 2.5 และ 5% มีประสิทธิภาพในการป้องกนัยงุกดั 
เม่ือทดสอบกบัยงุกน้ปล่อง โดยมีระยะเวลาในการป้องกนั นาน 2 ชม. และท่ีความเขม้ขน้ 10% 
จะมีระยะเวลาในการป้องกนัไดม้ากกวา่ 4 ชม.  ต ารับครีมท่ีมีส่วนผสมของน ้ามนัข่า 5% น ้ามนัตะไคร้หอม 
2.5% และวานิลลิน 0.5%  จะมีประสิทธิภาพในการป้องกนัยงุกดัไดเ้ช่นกนั โดยมีระยะเวลาในการป้องกนั 
นานกวา่ 6 ชม.  (2, 3) และเม่ือทดสอบกบัยงุร าคาญ พบวา่ต ารับครีมผสม 
สามารถป้องกนัยงุกดัไดดี้กวา่ครีมท่ีไม่มีน ้ามนัหอมระเหย  เม่ือน าน ้ามนัหอมระเหยจากตะไคร้หอม 
มาทดสอบกบัยงุท่ีเป็นพาหะของโรคมาลาเรีย ไขเ้ลือดออก และเทา้ชา้ง พบวา่มีผลป้องกนัยงุกดัไดน้าน 8-
10 ชม. (4) และในการทดสอบกบัยงุลาย พบวา่ความเขม้ขน้ท่ีผลในการป้องกนัยงุไดร้้อยละ 50 (EC50) 
และร้อยละ 95 (EC95) มีค่าเท่ากบั 0.031 และ 5.259% ตามล าดบั และน ้ามนัหอมระเหย ความเขม้ขน้ 1% 
สามารถป้องกนัยงุกดัได ้75.19% (5)  สารสกดั 90% เอทานอลจากตะไคร้หอม 
และสารสกดัตะไคร้หอมท่ีผสมกบัน ้ามนัมะกอกและน ้ามนัหอมระเหยกล่ินชะมดเช็ด 
เม่ือน ามาทดสอบกบัยงุลายและยงุร าคาญตวัเมีย จะมีประสิทธิภาพในการไล่ยงุไดน้าน 
โดยมีค่าเฉล่ียช่วงเวลาอยูท่ี่ 114-126 นาที นอกจากน้ียงัมีผลในการควบคุมก าจดัลูกน ้ายุงไดด้ว้ย (6) 
น ้ามนัหอมระเหยจากตะไคร้หอม ความเขม้ขน้ 10% มีฤทธ์ิดีในการไล่ตวัอ่อนของเห็บ 
โดยใหผ้ลในการไล่ไดน้านถึง 8 ชม.  (7)  นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิไล่แมลงท่ีจะมาท าลายเมล็ดขา้วท่ีเก็บไวไ้ด ้
โดยไม่มีผลต่อคุณภาพของขา้ว (8) ตะไคร้หอมยงัมีฤทธ์ิไล่ผเีส้ือกลางคืน (9) และพวกแมลงบินต่างๆ ได ้
(10) 

2.  สารส าคัญในการออกฤทธ์ิไล่ยุง 

น ้ามนัตะไคร้หอมมีส่วนประกอบท่ีส าคญัในการออกฤทธ์ิ คือ camphor (11, 12), cineol (13-15), 
eugenol (16-19), linalool (20), citronellal, citral (17) 



 3.  การทดลองทางคลนิิกใช้ในการไล่ยุง 

          มีการศึกษาผลของครีมท่ีมีส่วนผสมน ้ามนัหอมระเหย 14% 
ในการทาป้องกนัยงุร าคาญกบัอาสาสมคัร 40 คน เปรียบเทียบกบัครีมท่ีไม่มีตวัยา 
พบวา่สามารถป้องกนัยงุได ้13 คน ในอาสาสมคัรท่ีทาครีม 20 คน ขณะท่ีอาสาสมคัรท่ีทาครีมท่ีไม่มีตวัยา 
จะไม่สามารถป้องกนัยงุได ้(21)สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 
ไดท้ดลองประสิทธิภาพป้องกนัยงุกดัของครีมตะไคร้หอม 14% พบวา่มีผลป้องกนัยงุกดัไดน้าน 2 ชม. 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัครีมจากสารสังเคราะห์ (dimethyl phthatate 20% + diethyl toluamide 5%) (22) 

การใช้ตะไคร้หอมไล่ยุง  

1. ใชต้น้ตะไคร้หอม ทุบวางไวข้า้งๆ 

2. ใชส้ารสกดัตะไคร้หอมดว้ยแอลกอฮอล ์ชุบส าลีวางไวใ้กล้ๆ ตวั 

มะกรูด 

              มะกรูดมีการใชป้ระโยชน์อยา่งมาก เป็นไดท้ั้งเคร่ืองเทศและยาสมุนไพร 
สามารถน าไปประกอบอาหารดบักล่ินคาวและเป็นยารักษาโรค เช่น ช่วยแกอ้าการทอ้งอืด แกป้วดทอ้ง 
บ ารุงโลหิตสตรี ขบัเสมหะ ฯลฯ นอกจากการบริโภคเป็นอาหารและเป็นยารักษาโรคแลว้ 
ยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส าอางประเภทต่าง ๆไดอี้กดว้ย เช่น แชมพ ูครีมนวด 
ครีมหมกัผมเป็นตน้ ส่วนต่าง ๆของมะกรูด สามารถเก็บรักษาไวใ้นรูปของแหง้ คือ ใบมะกรูดแหง้ 
และผวิมะกรูดแหง้ 
หรือน ้ามนัหอมระเหยสารสกดัวธีิต่างๆปัจจุบนัความตอ้งการมะกรูดของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเท
ศมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน 
เน่ืองดว้ยสรรพคุณของมะกรูดท่ีมีความหลากหลาย แต่เกษตรกรมกัจะปลูกมะกรูดกนัในลกัษณะเป็นพืชผกั
สวนครัว หรือพืชรองเท่านั้น 

 ช่ือภาษาไทย   มะกรูด  ช่ือสามญั  Porcupine Orange, Kiffir Lime, Leech Lime, Mauritius 
papeda  ช่ือวทิยาศาสตร์    Citrus hystrix DC. ช่ือวงศ ์  RUTACEAE 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

                1.   มะกรูด เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ล าตน้สูง 2-12 เมตร ล าตน้และก่ิง มีหนามแหลม 
                2. ใบมะกรูด มีลกัษณะเป็นรูปไข่กวา้งถึงไข่แกมรี หรือขอบขนาน ขนาดของใบกวา้ง 



2-6 เซนติเมตรยาว  3-15 เซนติเมตรปลายใบมน โคนใบสอบหรือมน ขอบใบ จกัมน 
กา้นใบมีปีกเป็นแผน่คลา้ยใบคลา้ยรูปล่ิมหรือไข่หวักลบัใบเป็น 2 ตอน ใบค่อนขา้งหนา มีสีเขียวแก่ 
แผน่ใบมีต่อมน ้ามนัใส มีกล่ินหอม  
               3. ดอกมีสีขาว  อยูบ่ริเวณตรงซอกใบ มีกล่ินหอม มีลกัษณะเป็นทั้งดอกเด่ียวและดอกช่อ มี 2-12 
ดอก 

         - กลีบเล้ียง มี 4-5 กลีบ เป็นรูปไข่กวา้ง ปลายแหลม   

- กลีบดอก มี 4-5 กลีบ กลีบหนา รูปไข่แกมรี ปลายมนแหลม ดา้นนอกมีต่อมน ้ามนักลีบร่วงง่าย 

         - เกสรเพศผู ้มีจ  านวนมาก กา้นเกสรสีขาว อบัเรณูสีเหลืองอ่อน 

         - เกสรเพศเมีย คลา้ยรูปกระบอง สีเหลืองแกมเขียว ยอดเกสรกลม สีเหลืองแกมเขียว 

         -  รังไข่ ค่อนขา้งกลม ส่วนบนกวา้ง มีหลายช่อง 

            4. ผล เป็นผลเด่ียวค่อนขา้งกลม บางพนัธ์ุมีผวิขรุขระ มีจุกท่ีหวัผล เปลือกหนา 
สีเขียวเม่ือสุกมีสีเหลือง มีเมล็ดหลายเมล็ดโครงสร้างดา้นในคลา้ยพืชตระกลูส้ม ขนาดของผลประมาณ 3-7 
เซนติเมตร 

                 แหล่งทีพ่บ                
          ไม่ทราบแหล่งก าเนิด แต่พบมากตามธรรมชาติในมาเลเซีย อินเดีย ศรีลงักา พม่า 
และแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

      การใช้ประโยชน์จากมะกรูด 

              1. ใชส่้วนต่าง ๆ ของมะกรูด เป็นยาหรือส่วนผสมของยาต่าง ๆ  ดงัน้ี 

                    1.1 ใบมะกรูด มีรสปร่า กล่ินหอม แกไ้อ แกอ้าเจียนเป็นเลือด แกช้ ้าใน ดบักล่ินคาว 

                    1.2 ผลลูกมะกรูด มีรสเปร้ียว กดัเสมหะ แกน้ ้ าลายเหนียว กดัเถาดานในทอ้งแกร้ะดูเสีย 
ฟอกโลหิต ขบัระดู ขบัลมในล าไส้ 

                   1.3 ผวิลูกมะกรูด    มีรสปร่า กล่ินหอมร้อน ขบัลมในล าไส้ ขบัระดู ขบัผายลม 

                    1.4 น ้าในลูกมะกรูด มีรสเปร้ียว แกไ้อเสมหะ ฟอกโลหิต ขบัระดู ขบัลมในล าไส้ 



                    1.5 ราก มีรสจืดเยน็ แกไ้ข ้ถอนพิษส าแดง แกล้มจุกเสียด กระทุง้พิษไข ้แกพ้ิษ  ฝีภายใน 
แกเ้สมหะ 

             2. ใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองหอมและเคร่ืองส าอางต่าง ๆ 

            3. กรดซิตริกท่ีอยูใ่นมะกรูด ช่วยขจดัคราบสบู่ท่ีหลงเหลืออยู ่
ท าใหผ้มหวเีรียบง่ายน ้ามนัจากผวิมะกรูดช่วยใหผ้มดกเป็นเงางาม 

           4. ใชป้รุงแต่งกล่ินรสอาหาร ดบักล่ินคาวของอาหารใชเ้ป็นส่วนผสมในเคร่ืองแกง          

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

           1. ประสิทธิภาพต่อการยบัยั้งเช้ือจุลนิทรีย์ 

         ประสิทธิภาพต่อการยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียข์องผวิมะกรูดอยูท่ี่ส่วนน ้ามนัหอมระเหย 
ซ่ึงผวิมะกรูดจะมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์ต่าง ๆ 
ไดดี้กวา่ใบมะกรูด(เน่ืองจากมีปริมาณน ้ามนัหอมระเหยท่ีนอ้ยกวา่ผวิมะกรูด) จุลินทรียท่ี์ถูกยบัย ั้งไดง่้าย คือ 
รา ดงันั้นจึงมีการน าน ้ามนัหอมระเหยไปเป็นส่วนผสมในแชมพสูระผม เพื่อก าจดัรังแค 
ท่ีมีสาเหตุมาจากเช้ือรา 
            2. กลไกการยบัยั้งการเจริญของเช้ือจุลนิทรีย์ 

     การท่ีมะกรูดสามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียไ์ดน้ั้น เน่ืองจากมีสารพวก เจอรานิออล 
นิโรลิออลไอโซพลีูกอล ลินาลูล และเทอร์ไปนีนออล อยูด่ว้ย 
ซ่ึงมีรายงานวา่สารเหล่าน้ีมีปริสิทธิภาพในการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียไ์ด ้
แต่กลไกในการยบัย ั้งยงัไม่ทราบแน่ชดั 

       3. ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา 

     น ้ามนัใบมะกรูดมีฤทธ์ิไล่ยงุไดน้าน 3 ชัว่โมง ตา้นเช้ืออมีบา , d-limonene 
เป็นสารหลกัในน ้ามนัผวิมะกรูดมีฤทธ์ิยบัย ั้งสารก่อมะเร็งในหนู 

ส้มเขียวหวาน  
 
                 ผลไมเ้มืองไทยมีมากมาย และมีตลอดปี ท่ีส าคญัราคาถูกและยงัไดคุ้ณค่าของสารอาหารมากมาย 
แถมผลไมย้งัมีเส้นใยอาหารมาก ท าใหเ้ปรียบเสมือนตวัปัดกวาดล าไส้ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
ในบรรดาผลไมท่ี้มีมากมายนั้นส้มถือเป็นผลไมท่ี้ทุกคนรู้จกั 



นอกจากเป็นผลไมแ้ลว้ยงัมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรอีกดว้ย ส้มเขียวหวานมีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Citrus 
reticulata Blanco อยูใ่นวงศ ์RUTACEAE ในช่ือภาษาองักฤษคือ Tangerine หรือ Mandarine orange 
มีช่ือเรียกตามทอ้งถ่ินดงัน้ี ส้มแกว้เกลียง ส้มจนัทบูร ส้มแป้นกระดาน ส้มแสงทอง ส้มจุก ส้มแป้นเกล้ียง 
ส้มเป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็กสูงประมาณ 8 เมตร 
ใบเป็นใบประกอบลดรูปมีใบยอ่ยใบเดียวเรียงสลบัใบยอ่ยเป็นรูปไข่กวา้งประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาว 5-8 
เซนติเมตรปลายใบแหลมสีเขียวเป็นมนัมีต่อมน ้ามนักระจายอยูท่ ัว่ไปกา้นใบมีครีบเล็กๆ 
ดอกเป็นสีขาวออกเป็นดอกเด่ียวหรือเป็นช่อสั้นๆ ส้มเขียวหวาน ตามซอกใบและปลายก่ิงมีกลีบเล้ียง 5 กลีบ 
กลีบดอก 5 กลีบ มีกล่ินหอม ผลมีรูปกลมแป้น ขนาด 3-5 เซนติเมตร ( เส้นผา่ศูนยก์ลาง ) 
ผวิเรียบมีต่อมน ้ามนักระจายอยูท่ ัว่ไป เม่ือแก่ จดัมีสีเขียวอมเหลือง ผวิบาง 
ภายในมีลกัษณะเป็นกลีบหลายกลีบแยกออกจากกนัไดง่้าย ผนงัของกลีบบาง 
เน้ือในมีสีส้มบรรจุอยูใ่นถุงน ้ าหวานขนาดเล็กจ านวนมาก 
เมล็ดเป็นรูปกลมรีสีขาวการขยายพนัธ์ุท าโดยใชต้อนก่ิง ทาบก่ิง หรือ ใชเ้มล็ด 
ส้มมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรโดยผลส้มสด 100 กรัม จะมีเบตา้แคโรทีน 82 ไมโครกรัม และวติามินซี 42 
มิลลิกรัม จึงใชรั้กษาและป้องกนัโรคเลือดออกตามไรฟัน นอกจากน้ีเปลือกผลแหง้จะมีน ้ามนัหอมระเหย 
ซ่ึงประกอบดว้ย ซิตรัล ( CITRAL ) เจอรานิออล ( GERANIOL ) และ ไลนาโลออล ( LINALOOL ) 
ซ่ึงน ้ามนัหอมระเหยน้ีสามารถสกดัออกมาเพื่อใชแ้ต่งกล่ินยาและมีฤทธ์ิขบัลม 
นอกจากน้ีเปลือกผลท่ีแหง้เม่ือน ามาจุดไฟจะมีกล่ินหอมและสามารถไล่ยงุไดดี้อีกดว้ย 
ซ่ึงเหมาะสมกบัฤดูฝนน้ีท่ีมีไขเ้ลือดออกระบาดดงันั้นท่านผูอ่้านสามารถจะใชเ้ปลือกส้มไล่ยงุก็ได ้
เพราะไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 การหล่อเทยีน 

 ขั้นตอนการหล่อเทยีน  
             1. ทาพื้นผวิดา้นในของแม่พิมพด์ว้ยวาสลีน  
             2. น าไส้เทียนมาตดัใหมี้ความยาวตามตอ้งการ และผกูปลายดา้นหน่ึงของไส้เทียนเขา้กบั 
โลหะส าหรับถ่วง น าไปวางไวท่ี้ฐานของแม่พิมพ ์พนัปลายไส้เทียนอีกดา้นหน่ึงเขา้กบัแท่งไมไ้ผ ่
จนกระทัง่ไส้เทียนส่วนท่ีขึงอยูใ่นแม่พิมพตึ์งพอดี จึงวางแท่งไมไ้ผพ่าดบนขอบแม่พิมพ ์
ใชเ้ทปกาวติดยดึแท่งไมไ้ผเ่ขา้กบัดา้นนอกของแม่พิมพ ์ถา้เทียนท่ีตอ้งการหล่อมีรูปทรงกวา้ง 
คุณจะท าใหมี้ไส้เทียนหลายๆ อนัก็ได ้ 
            3. น าแม่พิมพไ์ปวางบนวสัดุพื้นผวิเรียบ  
            4. ใส่ข้ีผึ้งลงไปในหมอ้แลว้น าไปตั้งไฟอ่อนๆ ใหข้ี้ผึ้งละลาย อยา่ใหข้ี้ผึ้งเดือดเป็นอนัขาด 
ถา้ข้ีผึ้งเร่ิมมีควนัข้ึนใหย้กหมอ้ออกจากเตา หาฝาหมอ้มาไวใ้กลมื้อ เพื่อครอบปิดในกรณีท่ีเกิดไฟลุกข้ึนมา 
เม่ือข้ีผึ้งละลายดีแลว้ใหเ้ติมสีและกล่ินลงในขั้นตอนก่อนเทข้ีผึ้ง  



       5. เม่ือข้ีผึ้งละลายไดท่ี้ ใหรี้บตกัหรือเทลงแม่พิมพอ์ยา่งรวดเร็ว แต่อยา่เทจนหมด 
ใหเ้ก็บข้ีผึ้งไวเ้ล็กนอ้ยส าหรับเติมลงในส่วนท่ีเป็น "บ่อ" 
ท่ีอยูด่า้นบนสุดของแท่งเทียนเพื่อให้จบัตวัแขง็อยูร่อบๆ ไส้เทียน  
       6. ทิ้งใหเ้ทียนจบัตวัแขง็ราว 24 ชัว่โมง (หา้มเคล่ือนยา้ยอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง) แลว้จึงน าออกจากแม่พิมพ ์ 
       7. ส่วนใหญ่แลว้เทียนท่ีจบัตวัแขง็จะหลุดออกจากพิมพอ์ยา่งง่ายดาย แต่ถา้ยงัเอาออกไม่ได ้
ใหน้ าไปแช่ตูเ้ยน็อีก  1 ชัว่โมง ก็จะเอาออกได ้   

  

 

 

 

 

บทที่  3 

วธีิการด าเนินการ 

 อุปกรณ์ 

1.   กระดาษแขง็                       2.  เศษเทียน           

3.  แกว้                                      4.  สีเทียน 

5.  ไส้เทียน                                6.  บิกเกอร์ ขนาด 250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

7.บิกเกอร์ ขนาด 100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร   8.  เตาไฟ                     

9.  รูทรงเรขาคณิต                     10.  มีดคตัเตอร์        

11.  กาว                                     12.  แผน่ฟิวเจอร์บอร์ด 

13. ใบตะไคร้หอม (บดตากแหง้)     14.  เปลือกส้ม (บดตากแหง้) 

15.  เปลือกมะกรูด (บดตากแหง้)     16.  เคร่ืองป่ันผลไม ้



17. ไมขี้ดไฟ                             18.  กรรไกร 

19. ไมบ้รรทดั 

ศึกษาความสัมพนัธ์ของปริมาตรของรูปทรงปริซึม  พีระมิด   กรวย   ทรงกระบอก   และทรงกลม 

ขั้นเตรียม 

1.  ความสัมพนัธ์ของปริมาตรของรูปทรงปริซึม   พีระมิด    จดัเตรียมรูปทรงพีระมิดฐานสามเหล่ีย
ม ส่ีเหล่ียมจตุัรัสและ 
หกเหล่ียมดา้นเท่าท่ีมีพื้นท่ีฐานและส่วนสูงเท่ากบัรูปทรงของปริซึมฐานสามเหล่ียม  ส่ีเหล่ียมจตุัรัส  และหก
เหล่ียมดา้นเท่า ตามล าดบัเพื่อเป็นแม่พิมพส์ าหรับหล่อรูปทรงเรขาคณิต 

2.  ความสัมพนัธ์ของปริมาตรของรูปทรง กรวย ทรงกระบอก 
และทรงกลมจดัเตรียมรูปทรงกรวย  ทรงกระบอก  และทรงกลม(รัศมีเท่ากนั)และส่วนสูงเท่ากนั 
เพื่อเป็นแม่พิมพส์ าหรับหล่อรูปทรงเรขาคณิต 

 ขั้นปฏิบติั 

        1. หลอมละลายเทียนใหไ้ดป้ริมาตร  ตามท่ีตอ้งการ 
        2. น าเทียนท่ีหลอมละลายนั้นมาตวงใส่ในบิกเกอร์ขนาด100ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
        3. จดบนัทึกปริมาตรของเทียนท่ีใช ้ หล่อเทียนในแม่พิมพรู์ปทรง รูปปริซึม 
พีระมิด กรวย ทรงกระบอกและทรงกลม 

ขั้นสรุปผล 

1. เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของปริมาตรระหวา่งรูปทรงปริซึม 
กบัพีระมิดจากขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไว2้. เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของปริมาตรระหวา่งรูปทรงกรวยท
รงกระบอก และทรงกลม 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรงเรขาคณิตกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการไล่ยงุ 

  ขั้นเตรียม 

            1. 
ก าหนดรูปทรงเรขาคณิต  ปริซึม   พีระมิด   กรวย  ทรงกระบอกและทรงกลมท่ีมีปริมาตรและพื้นท่ีฐานท่ีเท่า
กนั 



            2.  ค านวณหาส่วนสูงของรูปทรงปริซึม พีระมิด กรวย 
ทรงกระบอกและทรงกลมเพื่อจดัท าแม่พิมพส์ าหรับหล่อเทียน 

            3. 
จดัท าแม่พิมพรู์ปทรงเรขาคณิต  ปริซึม  พีระมิด  กรวย  ทรงกระบอกและทรงกลมท่ีมีปริมาตรและพื้นท่ีฐาน
เท่ากนั 

ขั้นปฏิบติั 

             1.  หลอมละลายเทียนใหไ้ดป้ริมาตร  ตามท่ีตอ้งการ 
             2.  น าเทียนท่ีหลอมละลายนั้นมาตวงใส่บิกเกอร์ขนาด 250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
             3.  หล่อเทียนรูปทรงปริซึม  พีระมิด  กรวย  ทรงกระบอกและทรงกลม 
             4.  จุดเทียนรูปทรงปริซึม  พีระมิด กรวย ทรงกระบอกและทรงกลมและจบัเวลาในการหลอมละลาย 
              5.  บนัทึกผลการทดสอบ 

ขั้นสรุปผล 

เปรียบเทียบระยะเวลาท่ีไดจ้ากการจุดเทียนท่ีรูปทรงปริซึม  พีระมิด  กรวย ทรงกระบอกและทรงกลม 

บทที่  4   

ผลการด าเนินการ 

 การทดลองหาความสัมพนัธ์ของปริมาตรของรูปทรงปริซึม  พรีะมิด   

กรวย  ทรงกระบอกและทรงกลม 

 ตารางที่  1  เปรียบเทยีบปริมาตรของรูปทรงปริซึม  พรีะมิด  กรวย  ทรงกระบอก  
และทรงกลม   ทีม่ีพืน้ที่ฐานเท่ากนั และส่วนสูงเท่ากัน 

 รูปทรง พื้นท่ีฐาน ความสูง ปริมาตร 
ปริซึมสามเหล่ียม  x 9 x 8 = 36 8.33 300 
พีระมิดสามเหล่ียม  x 9 x 8 = 36 8.33 100 
ปริซึมส่ีเหล่ียมจตุัรัส 6x6   =  36 8.33 300 
พีระมิดส่ีเหล่ียมจตุัรัส 6x6   =  36 8.33 100 
ทรงกระบอก x = 33.3 9 300 



ทรงกลม x = 33.3 6.5 200 
กรวย x = 33.3 9 100 

  

   ผลการทดลอง  พบว่า    

ความสัมพนัธ์ของปริมาตรระหวา่งรูปทรงปริซึมกบัพีระมิดท่ีมีพื้นท่ีฐานและความสูงเท่ากนั  พบวา่
ปริมาตรของทรงปริซึมท่ีไดเ้ป็นสามเท่าของรูปทรงพีระมิด 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรงกรวย  ทรงกระบอก  พบวา่ปริมาตรของรูป 

ทรงกระบอกท่ีใชเ้ป็นสามเท่าของรูปทรงกรวย  และเป็นสองเท่าของทรงกลมตามล าดบัโดยเราก าห
นดพื้นท่ีฐานและความสูงของรูปทรงเป็นตวัควบคุม  จึงท าใหเ้รามองเห็นความจริงในเร่ืองของปริมาตรท่ีเป็
นรูปธรรมและมีความชดัเจน 

  

 

การทดลองหาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปทรงเรขาคณติกบัระยะเวลาทีใ่ช้ในการไล่ยุง 

 ตารางที่  2   เปรียบเทยีบความสัมพนัธ์ระหว่างรูปทรงเรขาคณติกบัระยะเวลาทีใ่ช้ในการไล่ยุง 

 รูปทรง พื้นท่ีฐาน สูง ปริมาตร ระยะเวลา(ชัว่โมง) 
ปริซึมส่ีเหล่ียมจตุัรัส 5 x 5   =  25 10 250 2.06 
พีระมิดส่ีเหล่ียมจตุัรัส 5 x 5   =  25 30 250 2.31 
กรวย x = 25 29.83 250 2.52 
ทรงกระบอก x = 25 9.94 250 2.18 

 ผลการทดลอง  พบว่า    

                   รูปทรงเรขาคณิตกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการไล่ยงุ 
เม่ือปริมาตรและพื้นท่ีฐานเท่ากนัรูปทรงเรขาคณิตทีมีระยะเวลาในการหลอมละลายในการไล่ยงุไดน้านท่ีสุ
ด ไดแ้ก่  รูปทรงกรวย  รูปทรงพีระมิด   ทรงกระบอก   และรูปทรงปริซึม  ตามล าดบั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 

อภิปรายผลการด าเนินการ 

              จากผลการศึกษาคน้ควา้ความรู้เก่ียวกบัรูปทรงเรขาคณิตและปริมาตร 
โดยเราก าหนดพื้นท่ีฐานและความสูงของรูปทรงปริซึม พีระมิด กรวย ทรงกลมและทรงกระบอก 
ท าใหเ้ราพิสูจน์ทฤษฏีบทในการค านวณหาปริมาตรโดยใชสู้ตรใหเ้ห็นเป็น รูปธรรม กล่าวคือ 

            1.  กลุ่มขา้พเจา้ไดเ้ห็นความสัมพนัธ์ของปริมาตรระหวา่งรูปทรงปริซึมกบัพีระมิดท่ีมีพื้นท่ีฐานและ
ความสูงเท่ากนั  พบวา่ 

-    ปริมาตรของทรงปริซึมท่ีใชเ้ป็นสามเท่าของรูปทรงพีระมิด 

-    ปริมาตรของรูปทรงกระบอกท่ีใชเ้ป็นสามเท่าของรูปทรงกรวย 

-     ปริมาตรของรูปทรงกลมท่ีใชเ้ป็นสองเท่าของรูปทรงกรวย 



โดยเราก าหนดพื้นท่ีฐานและความสูงของรูปทรงเป็นตวัควบคุม  จึงท าใหเ้รามองเห็นความจริงในเร่ื
องของปริมาตรท่ีเป็นรูปธรรมและมีความชดัเจน 

             

 


