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การศึกษาเรื่อง สิ่งประดิษฐ์พิชิตมอด มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการดักมอดข้าวสาร
2 เพื่อเปรียบเทียบความชื้นในกระบอกไม้ไผ่ที่มีผลต่อการดักมอดข้าวสาร มีวิธีการทดลอง คือ นาไม้ไผ่จากต้น
เดียวกันมา 3 ปล้อง ตัดให้ยาวปล้องละ 15 ซม. แล้วเจาะรู 20 รู รอบกระบอก โดยเปรียบเทียบแต่ละกระบอก
ดังนี้ กระบอกที่ 1 ปิดพลาสติกสีดาและรัดด้วยยาง กระบอกที่ 2 ใส่สาลี 3 ก้อนปิดด้วยพลาสติกสีดาและรัดด้วย
ยาง ส่วนกระบอกที่ 3 ใส่สาลีชุบน้า 3 ก้อน ปิดด้วยพลาสติกสีดาและรัดด้วยยาง นากระบอกไม้ไผ่ทั้ง 3
กระบอกใส่ลงในกระติกข้าวสารที่มีมอด ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง พบว่าไม้ไผ่กระบอกที่ 2 ที่ใส่สาลี สามารถดักมอดได้
ดีที่สุด คือ 7 ตัว รองลงมาคือ ไม้ไผ่กระบอกที่ 1 ที่ไม่ใส่สาลี ดักมอดได้ 5 ตัว และกระบอกที่ 3 ที่ใส่สาลีชุบน้า
สามารถดักมอดได้น้อยที่สุดจานวน 4 ตัว
ผลการศึกษา พบว่า กระบอกไม้ไผ่ที่มีความชื้นน้อย ได้แก่ กระบอกที่ไม่ใส่สาสี และใส่สาลี
แบบไม่ชุบน้า ดักมอดได้ดีกว่ากระบอกไม้ไผ่ที่ใส่สาลีชุบน้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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บทที่ 1

1

บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ข้าวเป็นพืชอาหารที่สาคัญชนิดหนึ่งของโลก ข้าวเป็นหนึ่งในอาหารหลัก และเป็นแหล่งโภชนาการ
สาหรับพลเมืองไทยส่วนใหญ่ ทั้งยังเป็นส่วนสาคัญในการส่งออกของไทย อุตสาหกรรมข้าวของไทย และการ
จัดเก็บภายในครัวเรือน ต้องเผชิญกับปัญหาที่มีแมลงลงทาลายหลากหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือ มอดข้าวสาร
(Rice Weevils) หรือด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae L.) เป็นแมลงศัตรูพืชที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยตัว
เต็มวัยจะอยู่ได้นาน 1-2 เดือน การทาลายจะวางไข่ทั้งภายในและภายนอกเมล็ดข้าวสาร เมื่อฟักตัวเป็นตัวเต็มวัย
จะกัดกินอยู่ภายในเมล็ดข้าว ทาให้เมล็ดข้าวเสียหาย ราคาตกต่า และใช้ประโยชน์ไม่ได้อีก
ปัจจุบันการกาจัดมอดข้าวสารในครัวเรือน ยัง คงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นิยมคือ การนาข้าวไปตากแดด
การนาพริกแห้ง มะกรูดหรือใบมะกรูด หรือผลไม้ที่มีก ลิ่นฉุนใส่รวมกับข้าวสาร ทาให้มอดเคลื่อนที่ มาอยู่
ด้านบนของภาชนะ และกาจัดมอดได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจ ที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะดักมอดข้าวสาร ออกจากข้าวสารโดยไม่ใช้
สารเคมี ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของข้าว ราคาประหยัด และเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนา
วัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดักมอดข้าวสาร คือกระบอกไม้ไผ่ดักมอดข้าวสาร
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการดักมอดข้าวสาร
2) เพื่อเปรียบเทียบความชื้นในกระบอกไม้ไผ่ที่มีผลต่อการดักมอดข้าวสาร
1.3 สมมติฐาน
กระบอกไม้ไผ่ที่ใส่สาลีชุบน้าสามารถดักมอดได้มากกว่ากระบอกไม้ไผ่ที่ไม่ใส่สาลี และใส่สาลีแบบ
ไม่ชุบน้า
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น

ไม้ไผ่กระบอกที่ 1 ไม่ใส่สาลี
ไม้ไผ่กระบอกที่ 1 ใส่สาลีไม่ชุบน้า
ไม้ไผ่กระบอกที่ 1 ใส่สาลีชุบน้า
ตัวแปรตาม จานวนมอดในกระบอกไม้ไผ่
ตัวแปรควบคุม ชนิดไม้ไผ่ ขนาดของกระบอกไม้ไผ่ ปริมาณรูที่เจาะ ระยะเวลา สถานที่ อุณหภูมิ
ชนิดข้าว ขนาดและจานวนก้อนสาลี ชนิดและขนาดของถุงพลาสติกสีดา

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1) มอดข้าวสาร (ข้าวเจ้า)
2) กระบอกไม้ไผ่ที่เป็นลาต้นสด จานวน 3 ปล้อง
3) ใช้ถุงพลาสติกดา (ถุงขยะ) ปิดปากกระบอกไม้ไผ่
4) ใช้สาลีเป็นตัวให้ความชื้นในกระบอกไม้ไผ่
5) ระยะเวลาในการศึกษา 18-21 มิถุนายน 2555
6) สถานที่ สานักงาน กศน. จังหวัดลาปาง
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สามารถลดจานวนมอดในถังข้าวสารได้
2) ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการกาจัดมอดข้าวสาร
3) อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7 นิยามศัพท์
1) มอดข้าวสาร (Rice Weevils) หรือด้วงงวงข้าว หมายถึง แมลงศัตรูที่สาคัญที่สุดที่ทาลายเมล็ดพืชใน
โรงเก็บ โดยเฉพาะข้าว ลาตัวสีน้าตาลแก่จนถึงสีดา ลาตัวยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ส่วนหัวเรียวแหลมยาว
ออกมาลักษณะคล้ายงวง ตัวเต็มวัยจะปรากฏอยู่บนหรือภายในเมล็ดข้าว เนื้อเมล็ดจะถูกตัวอ่อนกัดกินอยู่ภายใน
เมล็ด
2) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าว จะมีรากฐานคาสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนและ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อความ
สงบสุขในส่วนที่เป็น
3) ความชื้น (moisture content) หมายถึง ค่าที่บอกปริมาณน้าที่มีอยู่ในวัสดุ เป็นคุณสมบัติที่สาคัญ
มากที่สุดอย่างหนึ่งของอาหาร เนื่องจากความชื้นมีผลต่อการเสื่อมเสียของอาหาร มีผลต่อการกาหนดราคาสินค้า
เช่น ข้าว เมล็ดธัญพืช และมีผลกระทบต่ออายุการเก็บ เกี่ยวในช่วงฤดูฝนมักมีปัญหาข้าวเปลือกมีความชื้นสูง
ปัญหาข้าวมีความชื้นสูงส่งผลให้ข้าวเสื่อมคุณภาพเร็ว เมล็ดเกิดรอยร้าวภายในก่อนสี ทาให้คุณภาพการสีต่า การ
เกิดกลิ่นสาบ เมล็ดมีสีเหลืองคล้า แมลงที่ติดมากับเมล็ ดเจริญเติบโตและขยายพันธุ์รวดเร็ ว หรืออาหารที่มี
ความชื้นน้าสูง จะเป็นอาหารที่เสื่อมเสียง่าย เนื่องจากเหมาะกับการเจริญเติบโตมีจุลินทรีย์ที่ทาให้อาหารเสื่อม
เสีย เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ และรา
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อง สิ่งประดิษฐ์พิชิตมอด คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 ด้วงงวงข้าว (Rice Weevil) พัธกุล จันทนมัฏฐะ(ม.ป.ป: เว็บไซด์) กล่าวถึงลักษณะของด้วงงวงข้าวไว้ว่า
ชื่ออื่นๆ
มอดข้าวสาร Black Weevil, Lesser Rice Weevil
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sitophilus oryzae (Linnaeus)
ชื่อเดิม
Calandra oryzae L. Sitophilus oryza L.
วงศ์
Curculionidae
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย
ด้วงงวงข้าวเป็นแมลงศัตรูที่สาคัญที่สุดที่ทาลายเมล็ดพืชในโรงเก็บ โดยเฉพาะข้าว โดยจะสังเกตเห็น
ตัวเต็มวัยปรากฏอยู่บนหรือภายในเมล็ดพืช เนื้อเมล็ดจะถูกตัวอ่อนกัดกินอยู่ภายใน เมล็ดที่ถูกทาลายจะเป็นรู
และข้างในเป็นโพรง ถ้ามีการทาลายสูงเมล็ดจะเหลือแต่เปลือกหรือผิวนอกข้างในเป็นโพรงเอาไปใช้ประโยชน์
ต่อไปไม่ได้
รูปร่างลักษณ
ด้วงงวงตัวเต็มวัยมีสีน้าตาลดา ยาวประมาณ 2.0-3.0 มม. ส่วนหัวจะยื่นออกมาเป็นงวง (snout) หรือ
(rostrum) สามารถบินออกไปทาลายเมล็ดพืชตั้งแต่ยังอยู่ในไร่นา โดยตัวเมียจะวางไข่ที่เมล็ดพืชขณะที่เมล็ดเริ่ม
จะสุกแก่ เมล็ดละ 4-6 ฟอง แล้วขับเมือกปิดปากรูไว้ ตัวเมียวางไข่ได้ 300-400 ฟอง ไข่จะฟักในระยะ 3-6 วัน
เป็นตัวอ่อนสีขาวลาตัวสั้นป้อม และอาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ด ระยะตัวอ่อน 20-30 วัน แล้วจึงเข้าดักแด้เป็น
เวลา 3-7 วัน เมื่อเป็นตัวเต็มวัยแล้ว จะเจาะผิวเมล็ดออกมา ทาให้เมล็ดที่ถูกด้วงงวงข้าวอาศัยอยู่เป็นรู วงจรชีวิต
ใช้เวลา 30-40 วัน ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นาน 1-2 เดือน หรือมากกว่านี้
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ด้วงงวงข้าวชอบอากาศร้อนและอบอุ่น จึงระบาดมากแถบเอเชีย และแอฟริกา
แพร่กระจายได้ไกลๆ โดยการขนส่งหรือบินไประบาดตลอดปี เพราะกินอาหารได้หลายชนิด
พืชอาหาร
เมล็ดธัญพืชทุกชนิดคือ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้างบาร์เลย์ และเมล็ดพืชชนิดๆ ไม่ทาลาย
แป้งเพราะตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตในแป้งได้
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พูนพัฒน์ พูนน้อย และคณะ ( 2552 : บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่อง การผลิตข้าวกล้องอินทรีย์มีข้อกาจั ดใน
การใช้สารเคมีกาจัดแมลง พบว่าข้าวอินทรีย์มีความเสี่ยงต่อการถูกทาลายโดยมอดข้าวสาร (Sitophlus otyzae L.)
งานวิจัยนี้จึงศึก ษาผลของระดับกาลังไมโครเวฟ และเวลาที่มีผลต่ออัตราการตายของไข่มอด ในข้าวกล้อง
อินทรีย์และคุณภาพของข้าว เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟไม่ทาให้เกิดสารพิษตกค้างในข้าว โดยใช้กาลังไมโครเวฟ
3 ระดับ 0.41, 0.51, และ0.64 กิโลวัตต์ และเวลาในการให้ความร้อน 3 ระดับ คือ 20, 30 และ 40 พบว่าการให้
ความร้อนกับข้าวจนการทั้งอุณหภูมิของข้าวสูงกว่าอุ ณหภูมิวิกฤตสาหรับการทาลายไขมอดได้สมบูรณ์ ภายใน
ระยะเวลา 30 วินาทีแต่การใช้ระดับไมโครเวฟ 0.41 และ 0.51 กิโลวัตต์ใช้เวลาเพื่อทาลายไข่มอดขนาด 40 นาที
จึงทาลายไข่มอดอย่างสมบูรณ์ ส่วนที่เวลา 20 นาที ไม่สามารถทาลายไข่มอดได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากอุณหภูมิ
ของข้าวต่ากว่าอุณหภูมิวิกฤต กระบวนการทาลายไข่มอดด้วยไมโครเวฟไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้น สี
ปริม าณไขมันและปริม าณโปรตีน แต่มี ผลต่อการแตกหัก ของข้าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้กระบวนการให้ความร้อนไมโครเวฟเพื่อ
ทาลายไข่มอดในกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1 กระบอกไม้ไผ่

จานวน

3

กระบอก

2 มีด

จานวน

1

ด้าม

3 สว่าน

จานวน

1

ตัว

4 สาลีก้อน

จานวน

6

ก้อน

5 เลื่อย

จานวน

1

อัน

6 พลาสติกสีดา (ขนาด 15x15 ซม.)

จานวน

3

ชิ้น

7 ยางรัด

จานวน

3

เส้น

8 น้าเปล่า

จานวน

100

มล.

9 กระติกน้าแข็งขนาดกลาง

จานวน

1

ใบ

10 กรรไกร

จานวน

1

อัน

11 ไม้บรรทัด

จานวน

1

อัน

12 ข้าวสารที่มีมอด

จานวน

4

ลิตร

3.2 วิธีดาเนินการ การศึกษาเรื่อง สิ่งประดิษฐ์พิชิตมอด ได้ดาเนินการทดลองดังนี้
ตอนที่ 1 ออกแบบอุปกรณ์ดักมอดข้าวสาร
ด้านบนเปิด

15 ซม.

15 ซม.

รูปที่ 1 กระบอกไม้ไผ่

15 ซม.

รูปที่ 2 ถุงพลาสติกสีดา
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15 ซม.

15 ซม.
แต่ละรูห่างกัน 2 ซม.

รูปที่ 3 กระบอกไม้ไผ่ที่เจาะรู

แต่ละรูห่างกัน 2 ซม.

รูปที่ 4 กระบอกไม้ไผ่ที่เจาะรูและใส่สาลี

ตอนที่ 2 การประดิษฐ์อุปกรณ์ดักมอดข้าวสาร
1. ตัดไม้ไผ่จากต้นเดียวกันที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. มา 1 ลา
2. ตัดกระบอกไม้ไผ่จานวน 3 ปล้องยาวปล้องละ 15 ซม. โดยให้ด้านบนเปิด ด้านล่างปิด (รูปที่ 1)
3. เจาะรูรอบกระบอกไม้ไผ่ จานวน 20 รู ให้เหมือนกันทุกกระบอกโดยเจาะ 4 ด้าน ด้านละ 5 รู
ระยะห่างระหว่างรู 2 ซม. (รูปที่ 3)
4. ตัดถุงพลาสติกสีดา (ถุงขยะ) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาว 15x15 ซม. จานวน 3 ชิ้น (รูปที่ 2)
5. นาไม้ไผ่กระบอกที่ 1 มาปิดพลาสติกสีดาและรัดด้วยยาง
6. นาไม้ไผ่กระบอกที่ 2 โดยนาสาลี 3 ก้อนใส่ลงในกระบอก แล้วปิดด้วยพลาสติกสีดาและรัด
ด้วยยาง
7. นาไม้ไผ่กระบอกที่ 3 โดยนาสาลี 3 ก้อน ชุบน้าแล้วใส่ลงในกระบอก ปิดด้วยพลาสติกสีดา
และรัดด้วยยาง
ตอนที่ 3 การทดสอบ
1. ใส่ข้าวสารที่มีมอด จานวน 4 ลิตร ลงไปในกระติกน้าแข็งขนาดกลาง
2. นากระบอกไม้ไผ่ทั้ง 3 กระบอก ใส่ลงในกระติกข้าวสาร แล้วปิดฝาให้แน่น
3. ตั้งกระติกข้าวสารทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง
4. เมื่อครบ 12 ชั่วโมงแล้วนากระบอกไม้ไผ่ทั้ง 3 กระบอก ออกมานับจานวนมอด ที่อยู่ใน
กระบอกไม้ไผ่ของแต่ละกระบอก และบันทึกผล
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา สิ่งประดิษฐ์พิชิตมอด ซึ่งได้ดาเนินการโดย นากระบอกไม้ไผ่ กระบอกที่ 1, 2 และ3 ใส่
ลงไปในกระติกข้าวสารได้ผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนมอดที่ดักได้ของแต่ละกระบอกไม้ไผ่
กระบอกไม้ไผ่
ไม้ไผ่กระบอกที่ 1 ไม่ใส่สาลี
ไม้ไผ่กระบอกที่ 2 ใส่สาลี
ไม้ไผ่กระบอกที่ 3 ใส่สาลีชบุ น้า

จานวนมอด (ตัว)
5
7
4

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า เมื่อนากระบอกไม้ไผ่ใส่ลงในกระติกข้าวสารที่มีมอด และปิดฝาไว้
เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ไม้ไผ่กระบอกที่ 2 ที่ใส่สาลี สามารถดักมอดได้ดีที่สุด คือ 7 ตัว รองลงมาคือ ไม้ไผ่กระบอก
ที่ 1 ที่ไม่ใส่สาลี สามารถดักมอดได้ 5 ตัว และกระบอกที่ 3 ที่ใส่สาลีชุบน้า สามารถดักมอดได้ 4 ตัว
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา เรื่อง สิ่งประดิษฐ์พิชิตมอด โดยใช้กระบอกไม้ไผ่เจาะรูแล้วเปรียบเทียบความชื้นจากสาลี
ในกระบอกไม้ไผ่ ว่ากระบอกไหนที่สามารถดักมอดข้าวสารได้ดีที่สุด โดยไม้ไผ่กระบอกที่ 2 ใส่สาลีไม่ชุบน้า
สามารถดักมอดข้าวสารได้มากที่สุด จานวน 7 ตัว รองลงมาคือกระบอกที่ 1 จานวน 5 ตัว และกระบอกที่ 3
น้อยที่สุดจานวน 4 ตัว
จึงสรุปได้ว่ากระบอกไม้ไผ่ที่มีความชื้นน้อย ได้แก่ กระบอกที่ไม่ใส่สาสี และใส่สาลีแบบไม่ชุบน้า ดัก
มอดได้ดีกว่ากระบอกไม้ไผ่ที่ใส่สาลีชุบน้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.2 อภิปรายผล
กระบอกที่ 2 สามารถดักมอดได้มากกว่า กระบอกที่ 1 และกระบอกที่ 3 เนื่องจากกระบอกที่ 2 ใส่สาลีที่
ทามาจากฝ้าย จึงทาให้เกิดความร้อนภายในกระบอก แต่กระบอกที่ 1 ไม่ได้ใส่สาลีไว้ ทาให้เกิดความร้อนได้
น้อยกว่ากระบอกที่ 2 ส่วนกระบอกที่ 3 ได้รับความชื้นจากน้าในสาลีทาให้ดักมอดได้น้อยกว่า กระบอกที่ 1
และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพัธกุล จันทนมัฏฐะ(ม.ป.ป: เว็บไซด์) ที่ศึกษาการแพร่กระจายของมอด
ว่ามอดชอบอากาศร้อนและอบอุ่น และการวิจัยของพูนพัฒน์ พูนน้อย และคณะ ( 2552 : บทคัดย่อ ) ที่ได้ศึกษา
ผลของระดับกาลังไมโครเวฟ และเวลาที่มีผลต่ออัตราการตายของไข่มอดในข้าวกล้องอินทรีย์ พบว่าการให้
ความร้อนกับข้าวจนกระทั่งอุณหภูมิของข้าวสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตจะทาลายไข่มอดได้สมบูรณ์
5.3 ข้อเสนอแนะ
1. การทดลองควรทา 3 ซ้า ระยะเวลาทดลองเท่ากัน
2. ควรเปรียบเทียบระหว่างกระบอกไม้ไผ่ดิบ ไม้ไผ่แห้ง หรือท่อพีวีซี
3. ควรใช้ผ้าสีดาปิดปากกระบอกจะทาให้ภายในกระบอกมีอากาศถ่ายเทไม่อับชื้น
4. การทดลองควรทาในอุณหภูมิสูง เนื่องจากมอดชอบอากาศร้อน และอบอุ่น
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ภาคผนวก ก
วัสดุ-อุปกรณ์

ข้าวสารที่มีมอด

ถุงพลาสติก

สาลีก้อน

กระติกน้าแข็ง

กระบอกไม้ไผ่

สว่าน
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ภาคผนวก ข
ภาพประกอบ
1. การประดิษฐ์อุปกรณ์ดกั มอด

ตัดกระบอกไม้ไผ่จานวน 3 ท่อน

เจาะรูรอบกระบอกไม้ไผ่ จานวน 20 รู

ยาวท่อนละ 15 ซม. โดยให้ด้านบนเปิด ด้านล่างปิด

เจาะ 4 ด้าน ด้านละ 5 รูระยะห่างระหว่างรู 2 ซม.

กระบอกที่ 2 ใส่สาลี 3 ก้อน ปิดพลาสติกสีดา และรัดด้วยยาง

กระบอกที่ 1ปิดพลาสติกสีดาและรัดด้วยยาง

กระบอกที่ 3 ใส่สาลีชุบน้า 3 ก้อน ปิดด้วย
พลาสติกสีดาและรัดด้วยยาง
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2. การทดสอบ

ใส่ข้าวสารที่มีมอด จานวน 4 ลิตร
ลงไปในกระติกน้าแข็งขนาดกลาง

นากระบอกไม้ไผ่ทั้ง 3 กระบอก
ใส่ลงในกระติกข้าวสาร

ปิดฝากระติกให้แน่น

นากระบอกไม้ไผ่ทั้ง 3 กระบอก

ตั้งกระติกข้าวสารทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง

มานับจานวนมอด และบันทึกผล

