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ค้าน้า
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การกาจัดสนิมของผลไม้รสเปรี้ยว( Study of the performance of
sour fruits to get rid of rust ) เล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการการกาจัดสนิมของผลไม้รสเปรี้ยวจาก

การศึกษาพบว่า มะนาวส้ม สับปะรด กรดซิตริกจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสารเคมีที่ปลอดภัย สามารถเติมลง
ในอาหารได้โดยไม่เป็นอันตราย นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นผู้จัดทาจึงเลือกใช้กรดซิ
ตริกที่พบในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวชนิดต่างๆในการกาจัดคราบสนิมแทนโดยได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์กัลยา
หอมดี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง และคณะ ในการให้คาปรึกษาในการจัดทาโครงการและได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก ท่านนรา เหล่าวิชยา ผู้อานวยการ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ อานวย
ความสะดวก และนาเอกสารตาราต่างๆให้ศึกษาค้นคว้า
คณะผู้จัดทา ขอขอบพระคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณที่นี้ด้วย
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1. อาจารย์กัลยา หอมดีและคณะ

การศึกษาการ กาจัดสนิมด้วยน้าผลไม้รสเปรี้ยวมีวัตถุประสงค์โครงงานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการกาจัดสนิมของน้าผลไม้รสเปรี้ยวชนิดต่างๆในอัตราส่วนเท่ากันและระยะเวลาเหมือนกันมีวิธีดาเนินการ
ดังนี้นาตะปูที่มีสนิมไปทดลองกับน้าผลไม้รสเปรี้ยว คือ น้ามะนาว น้ามะขามเปียก และน้ามะเขือเทศ นา
หลอดทดลองที่เตรียมไว้ 9 หลอด ใส่น้ามะนาว 3 หลอด ใส่น้ามะขามเปียก 3 หลอด และใส่น้ามะเขือเทศ
3 หลอด จากนั้นนาตะปูสนิมใส่ไปในหลอดทดลองทุกหลอดแช่ไว้ 1 วัน
ผลการศึกษาพบว่าการทดลองน้าผลไม้รสเปรี้ยวทั้ง 3 ชนิด น้าผลไม้รสเปรี้ยวที่กาจัดสนิมได้ดีที่สุด
คือ น้ามะเขือเทศ รองลงมาคือ น้ามะนาว และกาจัดได้น้อยที่สุดคือ น้ามะขามเปียก

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่อง การกาจัดสนิมของผลไม้รสเปรี้ยว ( A comparison study of the performance of
sour fruits to get rid of rust ) ที่สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะ ได้รับการช่วยเหลือจากคุณครู /อาจารย์

กัล ยา หอมดี ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษาล าปางและคณะที่ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและค าแนะนาตลอดเวลา
ตลอดเวลาของการดาเนินงาน ขอขอบคุณ ท่านนรา เหล่าวิชยา ผู้อานวยการ กศน.จังหวัดนครสวรรค์ได้ให้
ข้อเสนอแนะ อานวยความสะดวก และนาเอกสารตาราต่างๆ ให้ศึกษาค้นคว้า จนทาให้โครงงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานการ
กาจัดสนิมของผลไม้รสเปรี้ยว ( A comparison study of the performance of sour fruits to get rid of
rust )เรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
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บทที่ 1
บทน้า

1.1 ที่มาและความส้าคัญของโครงงาน
เหล็กเป็นโลหะที่มนุษย์นามาใช้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากมีความแข็งแกร่งและมีราคาถูก อย่างไรก็
ตามข้อบกพร่องที่สาคัญที่สุดของเหล็กก็คือ การเกิดสนิม (rusting) นั่นเอง ประมาณกันว่าใน 1 ปีจะเกิดการ
สูญเสียเนื้อเหล็กไปในรูปสนิมเหล็กถึง 1 ใน 7 ของปริมาณเหล็กที่ผลิตได้ นอกจากจะสร้างความสูญเสียในเชิง
เศรษฐกิจอย่างมหาศาลแล้ว บางครั้งการเกิดสนิมยังก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
ประมาณค่าไม่ได้ ดังนั้นการป้องกันการเกิดสนิมเอาไว้ล่วงหน้า จึงจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้ น สนิม
เกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้า เมื่อผิวเหล็กสัมผัสน้ากับอากาศ จะเกิด Oxidation ขึ้นทาให้ผิวเหล็กกร่อนลง สารที่
เป็นผลลัพธ์ของการ Oxidation นี้จะจับเป็นผงสีแดงที่เรียกว่า “สนิม” (Demare Trading2011)
กรดซิตริก หรือ Citric acid มีคุณสมบัติในการกัดคราบสนิมและคาบสกปรกที่พื้นและผนัง นิยม
นามาใช้กัดสนิมในวัสดุอุปกรณ์เหล็กในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กรดซิตริกพบได้ทั่วไปในน้าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
เช่น มะนาว ส้ม มะขาม มะเขือเทศ สับปะรด ฯลฯ กรดซิตริ กจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสารเคมีที่ปลอดภัย
สามารถเติมลงในอาหารได้โดยไม่อันตราย นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายได้ง่ายอีกด้วย
ดังนั้นผู้จัดทาจึงเลือกใช้กรดซิตริกที่พบในน้าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวต่างๆ ในการกาจัดคราบสนิมแทนการ
ใช้สารเคมีที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งอาจเป็น อันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ พืชและสัตว์ สามารถนามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ของคนทั่ว ไป และผู้ จั ดทาได้ใช้วัส ดุจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นและหาได้ง่ายมาทาเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและเป็นการเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้เพื่อตอบสนองต่อแนวพระราชดารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อเป็นการลดใช้สารเคมี
1.2 วัตถุประสงค์ของการท้าโครงงาน
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกัดกร่อนสนิมของน้าผลไม้รสเปรี้ยวชนิดต่างๆ
1.3 สมมติฐาน
น้าผลไม้ต่างชนิดกันจะมีประสิทธิภาพในการกัดกร่อนสนิมที่แตกต่างกัน
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น

:

น้าผลไม้ชนิดต่างๆได้แก่ น้ามะนาว น้ามะขามเปียก และน้ามะเขือเทศ

ตัวแปรตาม

:

ความสามารถในการกัดกร่อนของสนิม

ตัวแปรควบคุม :

ปริมาณน้าผลไม้ อุณหภูมิ ขนาดของตะปู เวลา สภาพความเป็นสนิม

1.5 ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1.5.1 น้าผลไม้รสเปรี้ยวที่ใช้มี3 ชนิด คือ น้ามะนาว น้ามะขามเปียก และน้ามะเขือเทศ

1.5.2 ตะปูที่เป็นสนิม
1.5.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2557
1.5.4 สถานที่ ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ปาร์ค อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้น้ายากาจัดสนิมที่สามารถทาเองได้ง่ายสาหรับใช้ในครัวเรือน
2. สามารถกาจัดสนิมเครื่องมือเครื่องใช้ได้ เช่น สนิมที่เกาะล้อจักรยาน มีด กระทะ ตะปู ฯลฯ
3. น้ายากาจัดสนิมทามาจากวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
1.7 นิยามศัพท์
1. สนิม คือ สารประกอบออกไซด์ของตะปูที่มีน้าผลึกอยู่ในโมเลกุลสูตรเคมีเป็น Fe2O3 (Hydrated
iron (III) oxide) ซึ่งเกิดปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับแก๊สออกซิเจนและน้า 4Fe(s) + 3O2(g) + 2H2O(l)
2Fe2O3 XXH2O(s)
2. ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวคือ มะนาวมะขาม มะเขือเทศ
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกาจัดสนิม คือ การเปรียบเทียบการกัดกร่อนของสนิมโดย
ใช้วิธีการสังเกต
4. การกัดกร่อนของสนิม คือ การกร่อนของสนิมจากตะปู โดยการใช้วิธีการสังเกต
5. มะนาวมะเขือเทศที่ใช้ คือ ผลที่สุกงอม
6. มะขามที่ใช้ คือ มะขามเปียก

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาโครงงาน เรื่อง การกาจัดสนิมของผลไม้รสเปรี้ยวคณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้า รวบรวมแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการต่างๆจากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 สนิมเหล็ก
ก.พนิต (2013: เว็บไซด์)สนิมเหล็ก คือ สารประกอบออกไซด์ของเหล็กที่มีน้าผลึกอยู่ในโมเลกุลสูตร
เคมีเป็น Fe2O3X XH2O (Hydrated iron (III) oxide) ซึ่งเกิดปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับแก๊สออกซิเจนและน้า
4Fe(s) + 3O(g) + 2H2O(l) 2 Fe2O3 X XH2O(s)
2.2. ผลไม้รสเปรี้ยว
2.2.1 มะนาว

ภาพที่ 1 กรดซิติก
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2013: เว็บไซด์)ได้กล่าวว่าในน้ามะนาวจะประกอบด้วย กรดมะนาว หรือ
กรดซิตริก (citric acid) มีชื่อทางเคมีว่า 2–hydroxy–1, 2, 3–propane tricarboxylic acid (HOC
(CH2CO2H)2 CO2H) ดังรูป ซึ่งเป็นกรดที่ทาให้มะนาวมีรสเปรี้ยว นอกจากนั้นยังมี กรดซิตริก กรดมาลิค มี
ฤทธิ์ช่วยขจัดเซลล์สภาพผิวที่เสื่อมสภาพออกไปและยังจะช่วยขจัดคราบมันได้แล้ว ยังจะขจัดคราบสนิมได้ด้วย
จริงหรือมะนาวนอกจากจะใช้ปรุงรสอาหารให้มีรสเปรี้ยว จิ๊ดจ๊าดแล้ว มะนาวยังมีประโยชน์ช่ว ยทาความ
สะอาดได้ดี และยังสามารถกาจัดกลิ่นคาวต่างๆ ยังขัดสนิมเหล็กได้อีกด้วย เพราะสนิมคือ ออกไซต์ของเหล็กซึ่ง
ปกติจะไม่ละลายน้า แต่กรดมะนาวเข้าไปจับตัวกับไออนของเหล็ก ก็จะละลายน้าได้ ทาให้น้าเข้าไปชะล้างสนิม
ออกได้อย่างหมดจด ส่วนคราบแคลเซียมในไขสบู่ก็สามารถถูกกาจัดด้วยกรดมะนาวได้เช่นกัน ทาให้คราบที่ติด
บนพื้นผิวต่างๆ หลุดออกได้อย่างง่ายดาย

2.2.2 มะเขือเทศ

Food Network Solution(2010:เว็บไซด์)ได้กล่าวว่า มะเขือเทศ มีสรรพคุณ คือ มะเขือเทศ นอกจาก
จะเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานกันมากที่สุดในโลกแล้ว ประโยชน์ของมะเขือเทศยังมีอยู่มากมาย เพราะอุดมไป
ด้ว ยวิตามิน และแร่ ธาตุอยู่ หลายชนิ ดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น วิตามินซี วิตามิเอ วิตามินเค วิตามินพี
วิตามินบี1 วิตามินบี2 ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส และ ธาตุเหล็ก โดยมะเขือเทศขนาดปานกลางนั้นจะมี
ปริมาณของวิตามินซีครึ่งหนึ่งของส้มโอทั้งลูก และมะเขือเทศหนึ่งผลมีปริมาณวิตามินเอที่ร่างกายต้องการ
จานวน 1 ใน 3 ของวิตามินเอทีร่างกายต้องการต่อวันเลยทีเดียว!! และยังมีสารจาพวก ไลโคพีน (Lycopene)
แคโรทีนอยด์เบต้าแคโรทีน และ กรดอะมิโน เป็นต้น และมะเขือเทศยังจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณเป็นยา
รักษาโรคได้อีกด้วย เช่น ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด ขับปัสสาวะ รักษาความดันและยังสามารถช่วย
ทาความสะอาดขัดสนิมเหล็กได้อีกด้วย เพราะมีกรดมาลิกและกรดซิตริก
2.2.3มะขามเปียก
USDA Nutrient database (2012:เว็บไซด์)ได้กล่าวว่า มะขามเปียก มีสรรพคุณ คือ มะขามอุดมไป
ด้ว ยวิตามิน และแร่ ธ าตุที่ มีป ระโยชน์ ต่อร่างกายอย่างวิตามิ นซี วิตามิน บี 2 วิตามิน เอ ธาตุแคลเซียม ธาตุ
ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก โปรตีน คาร์โบไฮเดรตมะขาม ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย ด้วยสาร
ต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสด้วยวิตามินซีจากมะขามช่วยในการชะลอวัย และการ
เกิดริ้วรอยแห่งวัยแคลเซียมจากมะขามจะช่วยบารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมะขามมีธาตุเหล็ก ซึ่งมีส่วนช่วย
ในการสร้างเม็ดเลือดใช้ในการทาทรีทเม้นท์ ด้วยการจามาขัดตามซอกขาหนีบ รักแร้ ข้อพับ ซึ่งจะช่วยลดรอย
คล้าลงได้นามาใช้เป็นส่วนผสมหรือใช้ทาเป็นกรดผลไม้
2.3กรดซิตริก หรือ Citric acid
Demare Trading (2011:เว็บไซด์)ได้กล่าวว่า กรดซิตริก หรือ Citric acid มีคุณสมบัติในการกัดคราบ
สนิมและความสกปรกที่พื้นและผนังนิยมนามาใช้กัดสนิมในวัสดุอุปกรณ์เหล็กในภาคอุตสาหกรรมต่างๆกรดซิ
ตริ กพบได้ทั่ว ไปในผลไม้ที่มีร สเปรี้ ย วเช่นมะนาวส้ ม สั บปะรด ดังนั้นจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสารเคมีที่
ปลอดภัย สามารถเติมลงในอาหารได้โดยไม่เป็นอั นตราย นอกจากนี้กรดซิตริกยังสามารถย่อยสลายได้ง่ายอีก
ด้วยในการศึกษาโครงงาน เรื่อง กาจัดสนิมด้วยน้าผลไม้รสเปรี้ยว คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องและเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้

บทที่ 3

วิธีการด้าเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. บิกเกอร์(ขนาดกลาง 120 ml)

จานวน 3 อัน

2. บิกเกอร์ (ขนาดกลาง 40 ml)

จานวน 9 อัน

3. หลอดฉีดยา

จานวน 1 หลอด

4. หลอดทดลอง

จานวน 9 หลอด

5. ตะปูสนิม

จานวน 9 ดอก

6. ผลไม้รสเปรี้ยว

ได้แก่ มะนาว มะขามเปียก และมะเขือเทศ
( ชนิดละ60 มิลลิลิตร )

7. เครื่องปั่นน้าผลไม้

จานวน 1 เครื่อง

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

3.2 วิธีด้าเนินการ การศึกษา เรื่องกาจัดสนิมด้วยน้าผลไม้รสเปรี้ยว ได้ดาเนินการทดลอง ดังนี้

1. นาผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ได้แก่ มะนาว มะขามเปียก และมะเขือเทศ มาคั้นด้วยเครื่องปั่นผลไม้
กรองเอาแต่น้า

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

2. นาน้ามะนาวที่เตรียมไว้มาใส่ในหลอดทดลอง จานวน 3 หลอด หลอดทดลองละ 5 ml แล้วนาตะปู
ที่เป็นสนิมมาใส่ในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ทั้ง 3 หลอด ทิ้งไว้ 1 วัน

ภาพที่ 6

3. และ 4. ทาเช่นเดียวกับ ข้อ 2 โดยเปลี่ยนจากน้ามะนาวเป็นน้ามะขามและน้ามะเขือเทศ

ภาพที่ 7
5. เมื่อทดลองเสร็จครบ 1 วัน นาตะปูที่แช่ไว้ทิ้งไว้มาเช็ดให้สะอาด
6. บันทึกผลการทดลองว่าน้าผลไม้ชนิดไหนกัดกร่อนสนิมได้มากกว่ากัน

ภาพที่ 8

ภาพที่ 10

บทที่ 4

ภาพที่ 9

ผลการศึกษา
จากการศึกษา เรื่ อง กาจั ดสนิ มด้ว ยน้าผลไม้รสเปรี้ยวได้ทาการทดลองโดยใช้น้าผลไม้รสเปรี้ยว
3 ชนิด ได้แก่ น้ามะนาว น้ามะขามเปียก และน้ามะเขือเทศ มาศึกษาว่าน้าผลไม้รสเปรี้ยวชนิดใดที่มี
ประสิทธิภาพในการกัดกร่อนสนิมได้ดีที่สุด โดยใช้น้าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทั้ง 3 ชนิดในอัตราส่วนเท่ากัน 5
มิลลิลิตรและระยะเวลาเท่ากัน 1 วัน การทดลองปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 4.1 แบบบันทึกผลการกาจัดสนิมของน้าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
สภาพสนิม
ชนิดของน้าผลไม้

หลังทดลอง
หลอดที่ 2

ก่อนทดลอง

หลอดที่ 1

สภาพสนิมที่ตะปู

การกัดกร่อนสนิมดี

การกัดกร่อนสนิมดี

การกัดกร่อนสนิมดี

การกัดกร่อนสนิม
ปานกลาง

การกัดกร่อนสนิม
ปานกลาง

การกัดกร่อนสนิม
ปานกลาง

การกัดกร่อนสนิม
เล็กน้อย

การกัดกร่อนสนิม
เล็กน้อย

การกัดกร่อนสนิม
เล็กน้อย

หลอดที่ 3

1.น้ามะเขือเทศ

2.น้ามะนาว

สภาพสนิมที่ตะปู
3.น้ามะขามเปียก

สภาพสนิมที่ตะปู

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ในการทาการศึกษาการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกาจัดสนิมของ
ผลไม้รสเปรี้ยวในครั้งนี้สามารถนาผลไม้รสเปรี้ยว 3 ชนิด คือ มะนาว มะขามเปียก มะเขือเทศ มากาจัด
สนิมได้ โดยที่
- น้ามะเขือเทศสามารถกาจัดสนิมได้ดีที่สุด
- น้ามะนาว รองลงมา
- น้ามะขามเปียก กาจัดสนิมได้น้อยที่สุด

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการทาการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกาจัดสนิมของน้าผลไม้รสเปรี้ยว ผลปรากฏว่า
การทดลองน้าผลไม้ทั้ง 3 อย่าง คือ 1. น้ามะนาว 3 หลอด 2. น้ามะขามเปียก 3 หลอด และ 3. น้ามะเขือเทศ
3 หลอด จากการทดลองน้ าผลไม้ ร สเปรี้ ยวที่มี ประสิ ท ธิภ าพการกาจัด สนิ ม ได้ดี ที่สุ ด คือ น้ามะเขื อเทศ
รองลงมา น้ามะนาว และกาจั ดได้น้อยที่สุด น้ามะขาม และจากการทดลองการแช่ในน้ามะเขือเทศ 1 วัน
สามารกาจัดสนิมได้ดีที่สุด
5.2 อภิปรายผล
จากการทดลองพบว่าผลไม้รสเปรี้ยวที่นามากาจัดสนิมมีความสามารถในการกาจัดสนิมได้ไม่เท่ากัน
เนื่องจาก ในผลไม้แต่ละชนิดจะมีกรดซิตริกไม่เท่ากัน ซึ่งกรดซิตริกมีคุณสมบัติในการกัดคราบสนิมดังนั้นผลไม้
ที่มีรสเปรี้ยวแต่ละชนิดจึงมีความสามารถในการกัดกร่อนสนิมที่แตกต่างกัน
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ในการทดลองครั้งต่อไปควรมีผลไม้หลากหลายชนิดกว่านี้
2. ในการทดลองการกัดสนิมด้วยน้าผลไม้รสเปรี้ยวควรเพิ่มระยะเวลาให้มากกว่านี้
3. ในการทดลองควรใช้อุปกรณ์อื่นแทนการกาจัดสนิมนอกเหนือจากตะปู เช่น เหรียญบาท
ที่เป็นสนิมแทนก็ได้
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1.ชื่อเรื่อง

กาจัดสนิมด้วยน้าผลไม้รสเปรี้ยว

2.ชื่อผู้ท้าโครงงาน
1. นางสาวราตรี ศรีธรรมมา
2. นางสาวสายรุ้ง เริ่มลา
3. นางสาวสร้อยสุดา แสงด่อน
4. นางสาวศรัญญาสุรมาตร์
5. นายชูชาติ แสงทอง
3.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กัลยา หอมดีและคณะ
4.ที่มาและความส้าคัญของโครงงาน
เหล็กเป็นโลหะที่มนุษย์นามาใช้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากมีความแข็งแกร่งและมีราคาถูก อย่างไรก็
ตามข้อบกพร่องที่สาคัญที่สุดของเหล็กก็คือ การเกิดสนิม (rusting) นั่นเอง ประมาณกันว่าใน 1 ปีจะเกิดการ
สูญเสียเนื้อเหล็กไปในรูปสนิมเหล็กถึง 1 ใน 7 ของปริมาณเหล็กที่ผลิตได้ นอกจากจะสร้างความสูญเสียในเชิง
เศรษฐกิจอย่างมหาศาลแล้ว บางครั้งการเกิดสนิมยังก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่าง
ประมาณค่าไม่ได้ ดังนั้นการป้องกันการเกิดสนิมเอาไว้ล่วงหน้า จึงจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น สนิม
เกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้า เมื่อผิวเหล็กสัมผัสน้ากับอากาศ จะเกิด Oxidation ขึ้นทาให้ผิวเหล็กกร่อนลง สาร
ที่เป็นผลลัพธ์ของการ Oxidation นี้จะจับเป็นผงสีแดงที่เรียกว่า “สนิม” (Demare Trading2011)
กรดซิตริก หรือ Citric acid มีคุณสมบัติในการกัดคราบสนิมและคาบสกปรกที่พื้นและผนัง นิยม
นามาใช้กัดสนิมในวัสดุอุปกรณ์เหล็กในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กรดซิตริกพบได้ทั่วไปในน้าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
เช่น มะนาว ส้ม มะขาม มะเขือเทศ สับปะรด ฯลฯ กรดซิตริกจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นสารเคมีที่ปลอดภัย
สามารถเติมลงในอาหารได้โดยไม่อันตราย นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายได้ง่ายอีกด้วย
ดังนั้นผู้จัดทาจึงเลือกใช้กรดซิตริกที่พบในน้าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวต่างๆ ในการกาจัดคราบสนิมแทนการ
ใช้สารเคมีที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ พืชและสัตว์ สามารถนามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ของคนทั่ว ไป และผู้ จั ดทาได้ใช้วัส ดุจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นและหาได้ง่ายมาทาเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและเป็นการเอาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้เพื่อตอบสนองต่อแนวพระราชดารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเพื่อเป็นการลดใช้สารเคมี
5.วัตถุประสงค์ของการท้าโครงงาน
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกาจัดสนิมของน้าผลไม้รสเปรี้ยวชนิดต่างๆ
6.สมมติฐาน
น้าผลไม้ต่างชนิดกันจะมีประสิทธิภาพในการกัดกร่อนสนิมที่แตกต่างกัน

7. ตัวแปร
ตัวแปรต้น

น้าผลไม้ชนิดต่างๆได้แก่ น้ามะนาว น้ามะขามเปียก และน้ามะเขือเทศ

ตัวแปรตาม

ความสามารถในการกัดกร่อนของสนิม

ตัวแปรควบคุม

ปริมาณน้าผลไม้ อุณหภูมิ ขนาดของตะปู เวลา สภาพความเป็นสนิม

8. วิธีการด้าเนินงาน
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
1. บิกเกอร์ (ขนาดกลาง 120 ml)

จานวน 3 อัน

2. บิกเกอร์ (ขนาดกลาง 40 ml)

จานวน 9 อัน

3. หลอดฉีดยา

จานวน 1 หลอด

4. หลอดทดลอง

จานวน 9 หลอด

5. ตะปูสนิม

จานวน 9 ดอก

6. ผลไม้รสเปรี้ยว

ได้แก่ มะนาว มะขามเปียก และมะเขือเทศ
( ชนิดละ60 มิลลิลิตร )

6. เครื่องปั่นน้าผลไม้

จานวน 1 เครื่อง

ขั้นตอนการทดลอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นาผลไม้ที่มีรสเปรี้ย ว ได้แก่ มะนาว มะขามเปียก และมะเขือเทศ มาคั้นด้ว ยเครื่องคั้นน้าผลไม้
กรองเอาแต่น้า
นาน้ามะนาวที่คั้นไว้มาใส่ในหลอดทดลองจานวน 3 หลอด หลอดทดลองละ 5 ml แล้วนาตะปูที่
เป็นสนิมมาใส่ในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ทั้ง 3 หลอด ทิ้งไว้ 1 วัน
นาน้ามะขามเปียกที่คั้นไว้มาใส่ในหลอดทดลองจานวน 3 หลอด หลอดทดลองละ 5 ml แล้วนา
ตะปูที่เป็นสนิมมาใส่ในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ทั้ง 3 หลอด ทิ้งไว้ 1 วัน
นาน้ามะเขือเทศที่คั้นไว้มาใส่ในหลอดทดลองจานวน 3 หลอด หลอดทดลองละ 5 ml แล้วนาตะปูที่
เป็นสนิมมาใส่ในหลอดทดลองที่เตรียมไว้ทั้ง 3 หลอด ทิ้งไว้ 1 วัน
เมื่อทดลองเสร็จครบ 1 วัน นาตะปูที่แช่ทิ้งไว้มาเช็ดให้สะอาด
บันทึกผลการทดลองว่าน้าผลไม้ชนิดไหนกัดกร่อนสนิมได้มากกว่ากัน

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้น้ายากาจัดสนิมที่สามารถทาเองได้ง่ายสาหรับใช้ในครัวเรือน
2. สามารถกาจัดสนิมเครื่องมือเครื่องใช้ได้ เช่น สนิมที่เกาะล้อจักรยาน มีด กระทะ ตะปู ฯลฯ
3. น้ายากาจัดสนิมทามาจากวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
10. แผนการปฏิบัติงาน
สิ่งที่ต้องทา
เขียนเค้าโครงของโครงงาน
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบการหาคาตอบ
ทดลอง
บันทึกผลการทดลอง
เขียนรายงานผลการศึกษา

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
1 วัน
2 ชั่วโมง
1 วัน
2 ชั่วโมง
2 วัน

ผู้รับผิดชอบ

