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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของโครงงำน
ข้า วเป็น อาหารหลั ก ของคนไทย คนไทยบริโ ภคข้า วทุ ก มื้ อ ซึ่ง แต่ ละครอบครั วจะมี ข้า วเก็ บ ไว้ ใ น
ลักษณะที่แตกต่างกัน บางครอบครัวเก็บไว้ที่กล่องในโอ่ง ตุ่ม ถังพลาสติก และที่อื่นๆ ตามแต่ละครอบครัว
สะดวก ซึ่งการเก็บข้าวไว้นานๆ จะมีแมลงมารบกวนข้าวอยู่ตลอด เช่น มอด ทาให้เกิดความราคาญ ทาให้ข้าว
เสื่อมคุณภาพและไม่น่านาไปบริโภค
กลุ่มผู้ศึกษาจึงต้องค้นหาวิธีการใช้สมุนไพรใกล้ตัว ช่วยในการกาจัดมอดออกจากข้าวสาร เพื่อรักษา
คุณภาพของข้าวสาร จึงได้ทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัว ซึ่งประกอบด้วยใบมะกรูด ใบตะไคร้
หอม และพริกแห้ง ซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่มอี ยู่ทั่วไปและหาง่าย นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เคยมีผู้ศึกษาได้
นาเอาผลของมะกรูด และผลของมะนาวมาใช้ทดลองในการกาจัดมอดอยู่ก่อนแล้ว ผู้ศึกษาจึงมีความต้องการ
ทดลองโดยการใช้ใบมะกรูดสด ใบตะไคร้หอม และพริกแห้งมาทาการทดลอง
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรทำโครงงำน
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมุนไพรที่ใช้ในการกาจัดมอดได้แก่ ใบมะกรูด ใบตะไคร้หอม และ
พริกแห้ง
1.3 สมมติฐำน
ใบมะกรูดสดสามารถใช้ในการกาจัดมอดได้ดีกว่าใบตะไคร้หอมและพริกแห้ง
1.4 ตัวแปร
1.4.1 ตัวแปรต้น ใบมะกรูด ใบตะไคร้หอม พริกแห้ง
1.4.2 ตัวแปรตาม จานวนมอดที่เหลือ
1.4.3 ตัวแปรควบคุม จานวนข้าวสาร ภาชนะขวดโหล ปริมาณใบมะกรูด ปริมาณใบตะไคร้หอม
ปริมาณพริก จานวนมอด ระยะเวลา ชนิดข้าวสาร
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1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.5.1 สิ่งที่ศึกษำ
- มะกรูด ใช้ใบมะกรูดสดที่มีลักษณะสมบูรณ์ ใบแก่ สีเขียว
- ตะไคร้ ใช้ใบตะไคร้หอมที่มลี ักษณะสมบูรณ์ไม่เหี่ยวแห้ง
- พริกแห้ง ใช้ผลพริกชีฟ้ ้าแห้งที่ไม่มคี วามชื้น
- มอด ใช้ตัวมอดที่สมบูรณ์ยังมีชีวติ อยู่
1.5.2 ระยะเวลำ วันที่ 19 ธันวาคม – 20 ธันวาคม พ.ศ.2555
1.5.3 สถำนที่ กศน.ตาบลทุ่งรวงทอง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
1.6 ประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะได้รับ
สามารถรู้ชนิดของสมุนไพรที่ใช้ในการกาจัดมอดในข้าวสารได้
1.7 นิยำมปฏิบัติกำร
1.7.1

ใบมะกรูด หมายถึง ใบพืชไม้ยืนต้นขนาดเล็กในสกุลส้ม ลักษณะใบคล้ายกับใบไม้ 2 ใบ

ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบ ใบสีเขียวแก่ พืน้ ผิวใบเรียบเกลีย้ ง
1.7.2 ใบตะไคร้หอม หมายถึง ใบพืชชนิดล้มลุก มีเหง้า ลาต้นตั้งตรงสูง 2 เมตร ออกเป็นกอ
ใบเกลีย้ ง รูปยาวแคบ มีกลิ่นหอม มีขนก้านหุม้ ติดทน
1.7.3 พริกแห้ง หมายถึง พริกชีฟ้ ้าสดแก่เต็มที่ แล้วนามาตากแห้งจะไม่มคี วามชืน้ ในพริก
1.7.4 มอดข้ำวสำร หมายถึง มอดข้าวสาร หรือ มอดงวงข้าว ลักษณะลาตัวมีสีน้าตาลแก่จนถึงดา
ลาตัวยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนหัวเรียวแหลมยาวออกมาคล้ายงวง
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บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในการศึก ษาโครงงาน เรื่อ ง การศึ ก ษาสมุน ไพรก าจัด มอดในข้า วสาร คณะผู้ศึ ก ษาได้ ค้น คว้ า
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซค์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ
ดังนี้
2.1 มะกรูด
2.2 ตะไคร้หอม
2.3 พริก
2.4 มอดข้ำวสำร
2.1 มะกรูด
2.1.1 ข้อมูลทั่วไป
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555:เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงมะกรูด (อังกฤษ: Kaffir lime) เป็นพืชในสกุลส้ม
(Citrus) มีถิ่นกาเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้
ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลายชนิด นอกจากในประเทศไทยและลาวแล้ว
ยังมีความนิยมในกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (โดยเฉพาะบาหลี)

รูปที่ 1 ผลมะกรูด
2.1.2 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555:เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงมะกรูดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เป็นไม้เนื้อแข็ง
ลาต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อย ใบเป็นใบประกอบชนิดลดรูป มีใบย่อย 1 ใบ เรียงสลับ รูปไข่ คือมีลักษณะ
คล้ายกับใบไม้ 2 ใบ ต่อกันอยู่ คอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอนๆ มีก้านแผ่ออกใหญ่เท่ากับแผ่นใบ ทาให้เห็นใบเป็น
2 ตอน กว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ใบสีเขียวแก่พื้นผิวใบเรียบเกลี้ยง เป็นมัน ค่อนข้างหนา
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มีก ลิ่นหอมมากเพราะมี ต่อมน้ามันอยู่ ซึ่ งผลแบบนี้เ รีย กว่า hesperitium (ผลแบบส้ม ) ใบด้านบนสีเ ข้ ม
ใต้ใบสีอ่อน ดอกออกเป็นกระจุก 3 – 5 ดอก กลีบดอกสีขาว เกสรสีเหลือง ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม มีผลสีเขียว
เข้ ม คล้ า ยมะนาวผิ ว เปลื อ กนอกขรุ ข ระ ขั้ ว หั ว ท้ า ยของผลเป็ น จุ ก ผลอ่ อ นมี เ ป็ น สี เ ขี ย วแก่ เมื่ อ ผลสุ ก จะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด พันธุ์ที่มีผลเล็ก ผิวจะขรุขระน้อยกว่าและไม่มจี ุกที่ขวั้ ภายในมีเมล็ดจานวนมากๆ
2.1.3 กำรใช้ประโยชน์
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555:เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงการใช้มะกรูดสระผมน่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัย
โบราณ วิธีการสระ บ้างก็ใช้ผลดิบผ่าแล้วบีบน้าสระโดยตรง บ้างก็นาไปเผา หรือต้มก่อนสระ มะกรูดยังมีใช้ใน
พระราชพิธีสาคัญ เช่น พระราชพิธีโสกันต์ ซึ่งระบุไว้ในพระราชพิธีสิบสองเดือนไว้ ว่าจะต้องมีผลมะกรูดและ
ใบส้มป่อยประกอบในพิธีด้วย เข้าใจว่าน่าจะใช้เพื่อการสระผมนั่นเอง และก็สามารถนาไปล้างพื้นได้ด้วย ซึ่ง
เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเช่นกัน
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555:เว็บไซค์) ได้กล่าวถึง น้ามะกรูดมีรสเปรี้ยว กลิ่นฉุนคล้ายใบ แต่ใช้
น้อยกว่าน้ามะนาว มะกรูดมีส่วนเปลือกที่หนา ส่วนเปลือกนิยมนาผิวมาประกอบอาหารบางชนิดด้ วย มีอาหาร
บางชนิดที่นิยมใช้น้ามะกรูดเช่นกัน ในมะกรูดมีน้ามันหอมระเหยอยู่มาก มีกลิ่นฉุน ทั้งในใบ และผล บางครั้ง
สามารถนาไปใช้ไล่แมลงบางชนิดได้

รูปที่ 2 ใบมะกรูด
2.2 ตะไคร้หอม
2.2.1 ข้อมูลทั่วไป
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555:เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงตะไคร้หอมมีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Citronella
grass ชื่อ สามัญ คือ คาหอม ไคร จะไคร

เซิดเกรย ตะไคร้ * ห่อวอตะโป่ หัวสิงโต เหละเกรย Lapine,

Lemongrass, West Indian lemongrass ลักษณะเป็นพืชล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้า ลาต้นตั้งตรง สูง 2 เมตร
ออกเป็นกอ ใบเกลี้ยง รูปยาวแคบ กว้าง 5-20 มม. ยาวได้ถึง 1 เมตร มีกลิ่นหอม ตรงรอยต่อระหว่างใบกับ
กาบ มีแผ่นรูปไข่ปลายตัดยื่นออกมา ยาวประมาณ 2 มม. มีขนกาบหุ้มติดทน กาบล่างสุดเกยซ้อนกัน เมื่อแห้ง
จะม้วนขึ้น ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ยาวได้ถึง 80ซม. มีใบประดับ ลักษณะคล้ายกาบ ยาวประมาณ 25 มม.
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รองรับอยู่ ช่อดอกแยกเป็นหลายแขนง แต่ละแขนงมีช่อย่อย 4-5 ช่อ ผลแห้งไม่แตก ตะไคร้หอมมีลักษณะส่วน
ใหญ่คล้ายกับตะไคร้กอต่างกันที่กลิ่น ต้นและใบยาวกว่าตะไคร้กอมาก แผ่นใบกว้างยาวและนิ่มกว่าเล็กน้อย

รูปที่ 3 ต้นตะไคร้หอม
2.2.2 แหล่งกำเนิดและกำรกระจำยพันธุ์
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555:เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงตะไคร้หอมที่นามาสกัดน้ามันหอมระเหยมี 2
ชนิดคือ Lenabuta เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากประเทศลังกา และอีกชนิดคือ Mahapengiri เป็นพันธุ์ที่ได้จากประเทศ
อินโดนีเซีย บริเวณเกาะชวา ปัจจุบันมีการปลูกแพร่หลายเข้าไปในหลายประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศใน
อเมริกาใต้ เป็นต้น ตะไคร้หอมที่ได้จากชวาจะมีสาร geraniol, citronellal มี aldehyde และ total alcohol
ไม่น้อยว่า 35 % เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี acetylation เป็นผลให้น้ามันที่ได้จากตะไคร้หอมชนิดชวามีคุณภาพดีกว่า
ชนิดลังกา ในประเทศไทย มีการนาเข้ามาปลูกนานแล้วผูท้ ี่นาเข้ามาคือคุณหลวงมิตรธรรมพิทักษ์โดยนาเข้ามา
จากอินเดียและนาไปปลูกที่อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นที่แรก ปัจจุบันมีการนาไปปลูกทั่วประเทศ
2.2.3 สรรพคุณ
วิกิ พีเ ดีย สารานุกรมเสรี (2555:เว็บไซค์) ได้ก ล่าวถึง ต้นตะไคร้หอมแก้ริดสีดวงในปาก (คือปาก
แตกระแหง เป็นแผลในปาก) สตรีมีครรภ์รับประทาน ทาให้แท้ง บีบรัดมดลูก ขับลมในลาใส้ แก้แน่น ตะไคร้
หอมได้ถูกนามาใช้ไล่แมลง อย่างแพร่หลายนานมาแล้ว โดยละลายน้ามันตะไคร้หอม 7 ส่วน ผสมใน
แอลกอฮอล์ (70%) 93 ส่วน ฉีดพ่นหรือตาใบสดหมักใน แอลกอฮอล์ใน อัตราส่วน 1:1 ทาตรงขอบประตู ที่ปิด
เปิดเสมอ หรือชุบสาลีแขวนเอาไว้หน้าประตูเข้าออก หรือใช้ใบตะไคร้หอม มัดแล้วทุบให้ช้าวางใว้ตามมุมห้อง
หรือใต้เตียง
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2.3 พริกแห้ง
2.3.1 ข้อมูลทั่วไป
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555:เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงพริก เป็นพืชในตระกูล Solanaceae มีชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum frutescens L. ชื่อภาษาอังกฤษว่า Chilli peppers, chili, chile หรือ chilli มาจาก
คาภาษาสเปน ว่า chile โดยส่วนมากแล้ว ชื่อเหล่านี้มักหมายถึง พริกที่มีขนาดเล็ก ส่วนพริกขนาดใหญ่ที่มี
รสอ่อนกว่าจะเรียกว่า Bell Pepper ในสหรัฐอเมริกา Pepper ในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ , capsicum
ในประเทศอินเดียกับออสเตรเลีย และ Paprika ในประเทศทวีปยุโรปหลายประเทศ พริกชนิดต่างๆ มีต้นกาเนิด
มาจากทวีปอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีปลูกกันในหลายประเทศทั่วโลก เพราะพริกเป็นเครื่องเทศที่สาคัญชื่อ
หนึ่ง และยังมีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพรด้วยเช่นกัน

รูปที่ 4 ต้นพริกที่ให้ผลสุก
2.3.2 ชนิดของพริก
วิ กิ พี เ ดี ย สารานุ ก รมเสรี (2555:เว็ บ ไซค์ ) ได้ ก ล่ า วถึ ง พริ ก มี ห ลายชนิ ด เช่ น พริ ก ขี้ ห นู
พริกไทย พริกหยวก พริกเหลือง พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม พริกกะเหรี่ยง ประเทศไทยนั้นมักนิยมปลูกพริกอยู่ 2
ชนิดซึ่งได้แก่ พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟ้า (ในกลุ่ม C. annuum) พริกเผ็ดได้แก่ พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนู
ใหญ่ (ในกลุ่ม C. furtescens)
2.3.2 สรรพคุณ
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555:เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงพริกมีวิตามินซี สูง เป็นแหล่งของกรด
ascorbic ซึ่งสารเหล่านี้ ช่วยขยายเส้นโลหิตในลาไส้และกระเพาะอาหารเพื่อให้ดูดซึมอาหารดีขึ้น ช่วยร่างกาย
ขับถ่าย ของเสียและนาธาตุอาหารไปยังเนือ้ เยื่อของร่างกาย (tissue) สาหรับพริกขี้หนูสดและพริกชี้ฟ้าของไทย
มีปริมาณวิตามิน ซี 87.0 - 90 มิลลิกรัม / 100 g นอกจากนี้พริกยังมีสารเบต้า - แคโรทีนหรือวิตามินเอ สูง
(พริกขี้หนูสด 140.77 RE )
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วิ กิ พี เ ดี ย สารานุ ก รมเสรี (2555:เว็ บ ไซค์ ) ได้ ก ล่ า วถึ ง ในพริ ก นั้ น มี ส ารที่ ส าคั ญ คื อ Capsaicin
นอกจากนั้นยังมีสารอื่นๆที่ให้ความเผ็ดอีก คือ Dihydrocapsaicin,Nordihydrocapsaicin ,Homodihydrocapsaicin
และ Homocapsaicin สาร Capsaicin นี้ ถูกค้นพบในรูปผลึกบริสุทธิ์โดย พี เอ บุชธอลซ์ ต่อมา แอล ที เทรช
ศึกษาสารนี้และให้ชื่อว่า Capsaicin มีสูตรทางเคมีคือ C18H27NO3 ซึ่งมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม โดยทาให้ประสาทรับความรู้สึกไหม้ที่เนื้อเยื่อ กระตุ้นการผลิตเมือกออกมาป้องกันการระคายเคืองและ
กระตุ้นการหลั่ งน้าย่อยย พืชจาพวกพริก นี้จะผลิตสารนี้ออกมาเพื่อป้องกันการถู ก บริโ ภคโดยสัตว์กินพืช
โดยสารนี้จะพบในเนื้อเยื่อของผลพริก มากกว่าในเมล็ค นอกจากนี้ยังมีการค้นพบว่าแมงมุมทาแรนทูลาก็มีพิษ
ซึ่งมีสว่ นประกอบด้วยเช่นกันของสารนี้เช่นกันสาร capsaicin บริสุทธิ์จะมีลักษณะเป็น คริสตัล หรือ ไขใสๆ ไม่
มีกลิ่น และมีคุณสมบัติไม่ชอบน้า
2.4 มอดข้ำวสำร
2.4.1 ข้อมูลทั่วไป
กูรูสนุก (2555 : เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงมอดข้าวสาร หรือ ด้วงงวงข้าว (Rice weevil Sitophilus oryzae L.) ลักษณะลาตัวสีน้าตาลแก่จนถึงสีดา ลาตัวยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนหัวเรียวแหลม
ยาวออกมาลักษณะคล้ายงวง แมลงชนิดนี้กัดกินเมล็ดข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี และเมล็ดธัญพืช อื่น ๆ
โดยที่ตัวเมียใช้ปากเจาะเข้าไปวางไข่ในเมล็ด ตัวอ่อนกัดกินและเจริญเติบโตในเมล็ดจนเป็นดักแด้ จะเจาะเมล็ด
ออกมาเมื่อเป็นตัวแก่ ดังนัน้ เมล็ดข้าวสาลีที่ถูกแมลงนีท้ าลาย จึงเป็นรูและข้างในเป็นโพรง ใช้ประโยชน์ไม่ได้

รูปที่ 5 ตัวอ่อน และตัวโตเต็มวัยของตัวมอดข้าวสาร
2.4.2 รูปร่ำงลักษณะและชีวประวัติ
กูรูสนุก (2555 : เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงด้วงงวงตัวเต็มวัยมีสีน้าตาลดา ยาวประมาณ 2.0-3.0
มม. ส่วนหัวจ่ ะยื่นออกมาเป็นงวง(snout) หรือ (rostrum) สามารถบินออกไปทาลายเมล็ดพืชตั้งแต่ยังอยู่ในไร่นา
โดยตัวเมียจะวางไข่ที่เมล็ดพืชขณะที่เมล็ดเริ่มจะสุกแก่ เมล็ดละ 4-6 ฟอง แล้วขับเมือกปิดปากรูไว้ ตัวเมีย
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วางไข่ได้ 300-400 ฟอง ไข่จะฟักในระยะ 3-6 วัน เป็นตัวอ่อนสีขาวลาตัวสั้นป้อม และอาศัยกัดกินอยู่ภายใน
เมล็ด ระยะตัวอ่อน 20-30 วัน แล้วจึงเข้าดักแด้เป็นเวลา 3-7 วัน เมื่อเป็นตัวเต็มวัยแล้ว จะเจาะผิวเมล็ด
ออกมา ทาให้เมล็ดที่ถูกด้วงงวงข้าวอาศัยอยู่เป็นรู วงจรชีวติ ใช้เวลา 30-40 วัน ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นาน 1-2
เดือน หรือมากกว่านี้
2.4.3 กำรแพร่กระจำย
กูรูสนุก (2555 : เว็บไซค์) ได้กล่าวถึงแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ด้วงงวงข้าวชอบอากาศร้อน
และอบอุ่น จึงระบาดมากแถบเอเชีย และแอฟริกา แพร่กระจายได้ไกลๆ โดยการขนส่งหรือบินไประบาด
สาหรับพืชอาหารจะเป็น เมล็ดธัญพืชทุกชนิดคือ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้างบาร์เลย์ และ
เมล็ดพืชทุกชนิด แต่ไม่ทาลายแป้งเพราะตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตในแป้งได้

รูปที่ 6 ตัวมอดข้าวสาร
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. ขวดโหลพลาสติก ชนิดใส
จานวน
4 ใบ
2. ถุงผ้าฝ้าย ขนาด 5” x 6”
จานวน
3 ใบ
3. ใบมะกรูดสด
จานวน
50 กรัม
4. ใบตะไคร้หอมสด
จานวน
50 กรัม
5. พริกแห้ง
จานวน
50 กรัม
6. ตัวมอด
จานวน
90 ตัว
7. ข้าวสาร
จานวน
1,600 กรัม
3.2 วิธีดำเนินกำร การศึกษาเรื่อง การศึกษาสมุนไพรกาจัดมอดในข้าวสาร ได้ดาเนินการทดลอง ดังนี้
1. ศึกษาคุณประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิด ได้แก่ ใบมะกรูด ใบตะไคร้หอม และพริกแห้ง
2. เตรียมสมุนไพรที่ต้องการศึกษา ได้แก่ ใบมะกรูด ใบตะไคร้หอม และพริกแห้ง โดยการเด็ดใบ
ให้สามารถบรรจุในถุงผ้าฝ้ายได้
3. ชั่งสมุนไพรที่จัดเตรียมไว้ ได้แก่ ใบมะกรูด ใบตะไคร้หอม และพริกแห้ง อย่างละ 50 กรัม นาไป
บรรจุใส่ถุงผ้าฝ้ายที่เตรียมไว้
4. นาสมุนไพรที่บรรจุในถุงผ้าฝ้ายตามข้อ 3 ใส่ในขวดโหล โดยขวดที่ 1 คือสมุนไพรใบมะกรูด ขวดที่ 2
สมุนไพรใบตะไคร้หอม ขวดที่ 3 สมุนไพรพริกแห้ง
5. ชั่งข้าวสาร จานวน 400 กรัม นาไปเททับถุงสมุนไพรใบมะกรูด ขวดที่ 1
6. ชั่งข้าวสาร จานวน 400 กรัม นาไปเททับถุงสมุนไพรใบตะไคร้หอม ขวดที่ 2
7. ชั่งข้าวสาร จานวน 400 กรัม นาไปเททับถุงสมุนไพรพริกแห้ง ขวดที่ 3
8. ชั่งข้าวสาร จานวน 400 กรัม นาไปเทลงในขวดโหลควบคุม ซึ่งเป็นขวดที่ไม่มีสมุนไพร ขวดที่ 4
9. จับตัวมอดใส่ในขวดโหล ขวดที่ 1, 2, 3 และ 4 จานวนขวดละ 30 ตัว
10. นาภาชนะขวดโหลไปเก็บวางไว้ในบริเวณเดียวกัน ที่มรี ะดับแสง ความชืน้ และอุณหภูมิเท่ากัน
11. สังเกตและจดบันทึกการทดลองตามตารางและเวลาที่กาหนด
12. เขียนรายงานผลการศึกษา
13. จัดทาแผงโครงงาน
14. นาเสนอผลงาน
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บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาสมุนไพรกาจัดมอดในข้าวสาร ซึ่งได้ดาเนินการโดยการทดลอง สังเกต
และจดบันทึก ได้ผลการศึกษา ดังนี้
ตำรำงที่ 1 ตำรำงบันทึกผลกำรศึกษำสมุนไพรกำจัดมอดในข้ำวสำร
จำนวนมอดที่เหลือ ณ เวลำ 9.00 น.

มอดทีเ่ หลือ

มอดทีต่ าย

มอดทีเ่ หลือ

รวมทั้งหมด

มอดทีต่ าย

20 ธ.ค. 55

มอดทีเ่ หลือ

19 ธ.ค. 55
มอดทีต่ าย

ชนิดของสมุนไพร

จำนวนมอด
ทั้งหมด

1. ใบมะกรูด ขวดที่ 1

30 ตัว

1

29

-

29

1

29

2. ใบตะไคร้หอม ขวดที่ 2

30 ตัว

-

30

-

30

-

30

3. พริกแห้ง ขวดที่ 3

30 ตัว

1

29

1

28

2

28

4. ไม่มสี มุนไพร ขวดที่ 4

30 ตัว

-

30

-

30

-

30

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาวันทาการศึกษาวันที่ 19 ธ.ค. 2555 บันทึกผลการศึกษาเวลา 09.00 น.
ขวดใบที่ 1 ใบมะกรูด และขวดใบที่ 3 พริกแห้ง มอดตาย ขวดละ 1 ตัว ส่วนขวดใบที่ 2 ใบตะไคร้หอม และ
ขวดใบที่ 4 ไม่มสี มุนไพร ไม่มีมอดตาย จากผลการศึกษาพบว่า สมุนไพรในขวดใบที่ 1 ใบมะกรูด และ ขวดใบ
ที่ 3 พริกแห้งสามารถกาจัดมอดได้
บันทึกผลการศึกษาวันที่ 20 ธ.ค. 2555 พบว่า ขวดใบที่ 3 พริกแห้ง มีมอดตายเพิ่ม 1 ตัว ส่วนขวดใบ
ที่ 1 ใบมะกรูด ขวดใบที่ 2 ใบตะไคร้หอม และ ขวดใบที่ 4 ไม่มสี มุนไพร ไม่มีมอดตาย
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บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาวันทาการศึกษาวันที่ 19 ธ.ค. 2555 บันทึกผลการศึกษาเวลา 09.00 น.ขวดใบที่ 1 ใบ
มะกรูด และขวดใบที่ 3 พริกแห้ง มอดตาย ขวดละ 1 ตัว ส่วนขวดใบที่ 2 ใบตะไคร้หอม และขวดใบที่ 4 ไม่มี
สมุนไพร ไม่มีมอดตาย จากผลการศึกษาพบว่า สมุนไพรในขวดใบที่ 1 ใบมะกรูด และ ขวดใบที่ 3 พริกแห้ง
สามารถกาจัดมอดได้
บันทึกผลการศึกษาวันที่ 20 ธ.ค. 2555 พบว่า ขวดใบที่ 3 พริกแห้ง มีมอดตายเพิ่ม 1 ตัว ส่วนขวดใบ
ที่ 1 ใบมะกรูด ขวดใบที่ 2 ใบตะไคร้หอม และ ขวดใบที่ 4 ไม่มสี มุนไพร ไม่มีมอดตาย
ผลการศึกษาพบว่าพริกแห้งมีประสิทธิภาพในการกาจัดมอดในข้าวสารได้ดีกว่าใบมะกรูด และใบ
ตะไคร้หอม
5.2 อภิปรำยผล
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ของ แอล ที เทรช พบว่ า พริ ก ให้ ส ารที่ ชื่ อ Capsaicin

มี สู ต รทางเคมี คื อ

C18H27NO3 ซึ่งมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อสัตว์ ทาให้ประสาทรับความรู้สึกไหม้ที่เนื้อเยื่อ พืชจาพวกพริกนี้จะผลิต
สารนีอ้ อกมาเพื่อป้องกันการถูกบริโภคโดยสัตว์กินพืช ดังนัน้ จึงมีผลทาให้ตัวมอดตาย
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาการใช้สมุนไพรกาจัดมอดควรจะมีระยะเวลาทดลองอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ทราบผล
การศึกษาในเชิงสถิติที่นา่ เชื่อถือ
2. ควรศึกษาจากพืชสมุนไพรหลายชนิด เพื่อนามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกาจัดมอดใน
ข้าวสาร
3. ควรศึกษาและพัฒนาต่อยอดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สมุนไพรในการกาจัดมอด โดยวิธีการหั่น
ฝอย บดตากแห้ง เป็นต้น
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