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บทที1่
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของโครงกำร
จากภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่ มักนาผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวมาทาความสะอาดเครื่องประดับที่ทา
ด้วยโลหะ เช่นเหรียญ ขันเงิน แหวน ฯลฯแล้วจะให้เกิดความมันวาวสะอาดขึ้น จากข้อมูลเหล่านี้ทางกลุ่มจึง
อยากทราบว่ากรดของน้าผลไม้ชนิดใดบ้างที่มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรก หรือหากนากรดผลไม้มา
ผสมกัน กรดน้าผลไม้ชนิดที่ผสมกันแล้วให้ประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกได้ดี จากข้อสงสัยนี้ทางกลุ่มจึง
ได้คิดค้นการทาโครงงานขึ้นมา
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาค่าความเป็นกรดของน้าผลไม้
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการขจัดคราบสกปรกของกรดน้าผลไม้ผสมกับน้าเกลือ
1.3 สมมุติฐำน
ตอนที่1 กรดน้าผลไม้ผสม 3แบบมีค่าความเป็นกรดแตกต่างกัน
ตอนที่2 กรดน้าผลไม้ ผสมกับน้าเกลือมีความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบ
สกปรกได้แตกต่างกัน
1.4 ตัวแปร
ตัวแปรต้น
ตอนที่1 น้าผลไม้ผสมกัน 3 แบบได้แก่ น้ามะนาวผสมกับ น้าสับปะรด น้ามะนาวผสมกับ
น้าส้ม น้าส้มผสมกับน้าสับปะรด
ตอนที่2 น้ามะนาวผสมกับ น้าสับปะรด ผสมกับเกลือละลายน้า น้ามะนาวผสมกับ น้าส้ม
ผสมกับเกลือละลายน้า น้าส้มผสมกับน้าสับปะรด ผสมกับเกลือละลายน้า
ตัวแปรตำม
ระดับค่า ph ของน้าผลไม้ผสมกัน
ความสามารถในการขจัดครบสกปรก
ตัวแปรควบคุม
ตอนที่1 ปริมาณน้าผลไม้ที่นามาผสมกัน
ตอนที่2 ปริมาณน้าผลไม้น้าเกลือที่นามาผสมกัน
ความสกปรกของเหรียญ
ระยะเวลาในการแช่เหรียญ
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
น้าผลไม้ที่นามาศึกษาเป็นผลไม้สด เหรียญที่ใช้ศึกษาเป็นเหรียญบาท
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สามารถนาน้าผลไม้มาทาความสะอาดเหรียญที่มีคราบสกปรกได้
2. สามารถทราบถึงฤทธิ์ของกรดที่กัดกร่อนคราบสกปรกบนเหรียญได้
3.สามารถทราบว่าน้าผลไม้ชนิดใดมีค่าความเป็นกรดมากและมีฤทธิ์การกัดกร่อนไดดีที่สุด
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บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อง กรดจากน้าผลไม้ คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับดังนี้
2.1 ส้ม

กำรจำแนกชั้นทำงวิทยำศำสตร์
อาณาจักร Plantae
ส่วน
Magnoliophyta
ชั้น
Magnoliopsida
ชั้นย่อย Rosidae
อันดับ Sapindales
วงศ์
Rutaceae
สกุล
Citrus (www.doctor.or.th)
ส้ม เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Citrus วงศ์ Rutaceae มีด้วยกันนับร้อยชนิด
เติบโตกระจายอยู่ทั่วโลก โดยมากจะมีน้ามันหอมระเหยในใบ ดอก และผล และมีกลิ่นุุน หากนาใบขึ้นส่องกับ
แสงแดด จะเห็นจุดเล็กๆ เต็มไปหมด ซึ่งจุดเหล่านั้นก็คือแหล่งน้ามันนั่นเอง ส้มหลายชนิดรับประทานได้ ผลมี
รสเปรี้ยวหรือหวาน มักจะมีแคลเซียม โปแทสเซียม ไวตามินเอ และไวตามินซี มากเป็นพิเศษ ถ้าผลไม้จาพวก
นี้มี มะ อยู่หน้า ต้องตัดคา ส้ม ออก เช่น ส้มมะนาว ส้มมะกรูด เป็น มะนาว มะกรูด(www.google.com&nbsp;)
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2.2 มะนำว

กำรจำแนกชั้นทำงวิทยำศำสตร์
อาณาจักร Plantae
ส่วน
Magnoliophyta
ชั้น
Magnoliopsida
อันดับ Sapindales
วงศ์
Rutaceae
สกุล
Citrus
สปีชีส์ C. aurantifolia
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus aurantifolia Swing. ( www.doctor.or.th)
มะนาว (อังกฤษ: lime) เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุล ส้ม (Citrus) ผลสีเขียว
เมื่อสุกจัดจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ามาก นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้เป็น
เครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ด้วย(www.google.com&nbsp;)
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2.3 สับปะรด

กำรจำแนกชั้นทำงวิทยำศำสตร์
อาณาจักร
Plantae
ส่วน พืชดอก
Magnoliophyta
ส่วนไม่จัดอันดับ
Angiosperms
ชั้นไม่จัดอันดับ
Monocots
ชั้น พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
Liliopsida
อันดับไม่จัดอันดับ
Commelinids
อันดับ
Poales
วงศ์
Bromeliaceae
วงศ์ย่อย
Bromelioideae (www.doctor.or.th)
สับปะรด (ชื่อทางวิทยาศาตร์: Ananas comosus) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ลาต้นมีขนาดสูง
ประมาณ 80-100 เซนติเมตร การปลูกก็สามารถปลูกได้ง่ายโดยการใช้หน่อหรือที่เป็นส่วนยอดของผลที่เรียก
ว่า จุก มาฝังกลบดินไว้ และออกเป็นผล เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะคล้ายตาล้อมรอบผล
(www.google.com&nbsp;)
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1 น้ามะนาว จานวน30 มิลลิลิตร
6.มีด 1 ด้าม
2 น้าสับปะรด จานวน30 มิลลิลิตร
7.แก้วขนาดกลาง 3 ใบ
3 น้าส้ม จานวน 30 มิลลิลิตร
8.ชามใบเล็ก 2 ใบ
4 เกลือละลายน้า จานวน 30มิลลิลิตร
9. กระบอกตวงขนาด 10มิลลิลิตร 4 อัน
5 เหรียญหนึ่งบาท จานวน 9 เหรียญ
10.เขียง 1 อัน
11.กระดาษลิตมัส
12.แท่งแก้วคนสารเคมี 3 อัน
3.2 วีดำเนินกำร กำรศึกษำเรื่องกรดจำกน้ำผลไม้ ได้ดำเนินกำรทดลองดังนี้
1. ขั้นตอนกำรเตรียมวัสดุ
1.1 นามะนาว สับปะรดและส้มมาคั้นให้ได้น้าและกรองเอาตะกอนทิ้ง อย่างละ 30 มล.
1.2 นาเกลือมาละลายน้าละอาดทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที จานวน 30 มิลลิลิตร
2.ขั้นตอนกำรทดลอง
ตอนที่ 1 ศึกษาค่าความเป็นกรดของน้าผลไม้ผสม
1.1 นา มะนาว ส้ม สับปะรด มาคั้นให้ได้น้า
1.2 เมื่อได้น้าผลไม้ทั้ง 3 ชนิด แล้วให้นามาผสมกันตามสัดส่วนดังนี้
1.2.1 นาน้าสับปะรดไปผสมกับน้ามะนาว ชนิดละ 10 มิลลิลิตรเท่ากัน
1.2.2 นาน้าส้มไปผสมกับน้ามะนาว ชนิดละ 10 มิลลิลิตรเท่ากัน
1.2.3 นาน้าส้มไปผสมกับน้าสับปะรด ชนิดละ 10 มิลลิลิตรเท่ากัน
1.3 เมื่อนาไปผสมตามสัดส่วนแล้ว คนให้เข้ากันแล้วทดสอบหาระดับค่าความเป็น
กรดด้วยกระดาษลิตมัส
1.4 บันทึกผลการทดลองที่ได้ โดยการเรียงลาดับระดับค่าความเป็นกรด จากค่ามาก
ไปหาค่าน้อย
ตอนที่ 2 ศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ เมื่อนาเกลือ
ละลายน้าผสมลงไป
2.1 ให้นาเกลือละลายน้าที่ได้ไปผสมกับน้าผลไม้ในตอนที่1 ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
2.2 คนให้เข้ากัน แล้วนาเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปในน้าผลไม้ที่ผสมเกลือ
ละลายน้าไว้
2.3 ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุก 10 นาที
2.4 นาเหรียญออกมาล้างน้าสะอาด เช็ดให้แห้งนามาเปรียบเทียบกัน แล้วบันทึกผล
การ ทดลองที่เกิดขึ้น
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาศึกษาค่าความเป็นกรดของน้าผลไม้ผสม ซึ่งดาเนินการโดยการวัดหาค่าความเป็นกรด
ของน้าผลไม้เมื่อนามาผสมกัน โดยใช้กระดาษลิตมัสและตารางเทียบค่า ph ได้ผลการศึกษาดังนี้
ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงค่ำควำมเป็นกรดของน้ำผลไม้ผสม
ที่
1.
2.
3.

น้ำผลไม้ที่ผสม
น้ามะนาว ผสมกับน้าสับปะรด
น้ามะนาวผสมกับน้าส้ม
น้าส้มผสมกับน้าสับปะรด

ระดับค่ำควำมเป็นกรดที่วัดได้
2.0
3.0
4.0

จำกตำรำงที่ 1 พบว่าค่าความเป็นกรดของน้าผลไม้ผสม ซึ่งดาเนินการโดยการวัดหาค่าความเป็นกรด
ของน้าผลไม้เมื่อนามาผสมกัน โดยใช้กระดาษลิตมัสและตารางเทียบค่า ph ได้ผลการศึกษาดังนี้ น้าส้มผสมกับ
น้าสับปะรดมีค่าความเป็นกรดเท่ากับ 4.0 ซึ่งมีค่าความเป็นกรดมากกว่า น้ามะนาวผสมกับ น้าสับปะรดและ
น้ามะนาวผสมกับน้าส้ม
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ตำรำงที่2. ตำรำงบันทึกผลกำรกัดกร่อนและกำรขจัดครำบสกปรกบนเหรียญ เมื่อนำน้ำกรดผลไม้
มำผสมกันแล้วใส่เกลือละลำยน้ำในปริมำณเท่ำกัน (10 ซีซ)ี ทิ้งไว้ 30 นำทีได้ผลกำรทดลองดังนี้
ที่ กรดน้ำผลไม้ที่
สภำพเหรียญก่อนทำกำรทดลอง
ผสมกันผสมกับ ครั้งที1่
ครั้งที2่
ครั้งที3่
เกลือละลำยน้ำ
ในปริมำณ 10ซี
ซี
1. น้ามะนาว ผสม
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
กับน้าสับปะรด สกปรกมี สกปรกมี สกปรกมี
ผสมกับน้าเกลือ
คราบ
คราบ
คราบ
มีค่าความเป็น
กรด เท่ากับ2.0
2. น้ามะนาวผสม
เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
กับน้าส้มผสมกับ สกปรกมี สกปรกมี สกปรกมี
น้าเกลือมีค่า
คราบ
คราบ
คราบ
ความเป็นกรด
เท่ากับ3.0
3. น้าส้มผสมกับน้า เหรียญ
เหรียญ
เหรียญ
สับปะรดผสมกับ สกปรกมี สกปรกมี สกปรกมี
น้าเกลือมีค่า
คราบ
คราบ
คราบ
ความเป็นกรด
เท่ากับ4.0

สภำพเหรียญหลังกำรทดลองแช่ทิ้งไว้ 30นำที
ครั้งที1่
ครั้งที2่
ครั้งที3่
10นำที
20นำที
30นำที
เหรียญสะอาด
ยังมีครบ
สกปรกตกค้าง

เหรียญยังมี
คราบสกปรก
ตกค้างอยู่
เหมือนเดิม

เหรียญยังสกปรก
เหมือนเดิม
เหมือนสภาพ
เหรียญก่อนการ
ทดลอง
คราบสกปรก คราบสกปรก
คราบสกปรกบน
บนเหรียญยังมี บนเหรียญ
เหรียญยังมีให้
ให้เห็นเล็กน้อย มองเห็นลางลาง เห็นเล็กน้อย
เหรียญสะอาด
คราบสกปรก
บนเหรียญมอง
ไม่เห็น

เหรียญสะอาด
คราบสกปรก
บนเหรียญไม่มี
การตกค้างให้
เห็น

เหรียญสะอาดไม่
ทิ้งคราบสกปรก
ให้เห็น

จำกตำรำงที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ผลการกัดกร่อนและการขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ เมื่อนา
น้ากรดผลไม้มาผสมกันแล้วใส่เกลือละลายน้าในปริมาณเท่ากัน (10 ซีซี) ในเวลา 30 นาที กรดผลไม้น้าส้มผสม
กับน้าสับปะรดผสมกับน้าเกลือ ที่มีค่าความเป็นกรดเท่ากับ 4.0 มีประสิทธิภาพในการกัดกร่อนของเหรียญไม่
ทิ้งคราบสกปรกตกค้างบนเหรียญจะมองเห็นว่าเหรียญสะอาดกว่า น้ากรดผลไม้ที่ใช้ น้ามะนาวผสมกับน้าส้ม
ผสมกับเกลือ และน้ามะนาวที่ผสมกับน้าสับปะรดผสมกับน้าเกลือ
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรทดลอง
1. เมื่อนาน้ามะนาวผสมกับน้าสับปะรดจะได้ค่า pH เท่ากับ 2.0
2. เมื่อนาน้ามะนาวผสมกับน้าส้มจะได้ค่า pH เท่ากับ 3.0
3. เมื่อนาน้าสมผสมกับน้าสับปะรดจะได้ค่า pH เท่ากับ 4.0
ผลการกัดกร่อนและการขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ เมื่อนาน้ากรดผลไม้มาผสมกันแล้วใส่เกลือ
ละลายน้าในปริมาณเท่ากัน (10 ซีซี) ในเวลา 30 นาที กรดผลไม้น้าส้มผสมกับน้าสับปะรดผสมกับน้าเกลือ ที่มี
ค่าความเป็นกรดเท่ากับ 4.0 มีประสิทธิภาพในการกัดกร่อนของเหรียญไม่ทิ้งคราบสกปรกตกค้างบนเหรียญจะ
มองเห็นว่าเหรียญสะอาดกว่า น้ากรดผลไม้ที่ใช้ น้ามะนาวผสมกับน้าส้มผสมกับเกลือ และน้ามะนาวที่ผสมกับ
น้าสับปะรดผสมกับน้าเกลือ
5.2อภิปรำยผลกำรทดลอง
แสดงว่าเมื่อนาน้ามะนาวมาผสมกับน้าสับปะรดจะพบว่าค่าความเป็นกรดสูงกว่า น้ามะนาว
ผสมกับน้าส้ม และน้าส้มผสมกับน้าสับปะรด นอกจากนี้เรายังพบว่า เมื่อนาน้าผลไม้ที่ได้จากการผสมกัน
ดังกล่าวทั้ง 3 ชนิด มาเติมเกลือละลายน้าลงไปแล้วนาเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไป ตั้งเวลาไว้
ประมาณ 30 นาที ภายหลัง 30 นาที นาเหรียญออกมาล้างน้าสะอาดพบว่าเหรียญที่อยู่ในน้าผสมไม้ที่มี
ค่า pH สูงที่สุดมี่ความสะอาดมากที่สุด เพราะกรดที่เข้มข้นจะมีฤทธิ์การกัดกร่อนมากที่สุดตามลาดับความ
เข้มข้นของกรด
5.3ข้อเสนอแนะ
1. เราอาจนาน้าผลไม้ชนิดอื่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนเช่นมะขาม มะกรูด
มะเฟือง ฯลฯที่มีรสชาดเปรี้ยว
2. เราอาจนาการทดลองนี้ไปทดลองขจัดคราบความสกปรกกับวัตถุชนิดอื่นๆที่มีคราบ
สกปรก เช่น สร้อยคอ แหวน พวงกุญแจ ฯลฯ

