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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการ
ป้องกันการเกิดมอดในกระติบข้าวโดยมีสมมติฐานว่าน้ าตาลในไม้ไผ่
สามารถท าให้เกิดมอดได้และนิโคตินในยาเส้นสามารถป้องกันการ
เกิดมอดได้ โดยได้ท าการทดลอง 2 วิธี คือ  1.การแช่ไม้ไผ่ในน้ า 15  
วัน แล้วจึงน าไม้ไผ่มาจักตอกและสานเป็นกระติบ2. น าไม้ไผ่มาจัก
ตอก แล้วน าตอกไปแช่ในน้ ายาเส้น 12 ชั่วโมงจึงน ามาสานเป็น
กระติบ   น ากระติบข้าวที่ท าทั้ง 2 วิธี ไปเก็บไว้เปรียบเทียบกับ
กระติบที่ไม่ได้ป้องกันการเกิดมอดเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการ
ทดลองพบว่ากระติบข้าวที่ป้องกันการเกิดมอดทั้ง 2 วิธี  สามารถ
ป้องกันการเกิดมอดได ้
 

ค าส าคัญ: กระติบข้าว มอด น้ าตาล ยาเส้น 
 
1.บทน า 

 ประชากรในภาคอีสานส่วนใหญ่บริโภคข้าวเหนียว ซ่ึงใช้

กระติบข้าวเป็นภาชนะบรรจุ กระติบข้าวที่สานจากไม้ไผ่ เมื่อท า

เสร็จแล้วก่อนจะน าไปจ าหน่ายหรือน าไปใช้งาน หากเก็บไว้เป็น

เวลานานจะเกิดมอดซ่ึงท าให้กระติบข้าวเสื่อมคุณภาพ ไม่สามารถ

น าไปใช้งานได้ข้อมูลจากเว็บไซต์กล่าวว่า มอดเป็นแมลงศัตรูท าลาย

ไม้ มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด แต่ที่พบในประเทศไทยที่ก่อความ

เสี ย ห า ย มี  2 ว ง ศ์ คื อ ว ง ศ์   Lyctidae  เ ช่ น  ม อ ดขี้ ขุ ย  แ ละ                                     

ว ง ศ์  Bostrichidae  เ ช่ น   ม อ ด เ จ า ะ ไ ม้   แ ละ ม อ ด ไม้ ไ ผ่

(Dinoderusminutus)  ( http://www.ckpest. com/index.php 

/aticle/weevi-html)  มอดที่ เข้าท าลายและก่อให้ เกิดความ

เสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราทั้งก่อนและหลังจากการแปรรูปที่

ส าคัญในอันดับColeopteraประกอบด้วยมอด 3 กลุ่ม ได้แก่ มอด

ขี้ขุย  มอดแอมโบรเซีย และมอดเปลือกไม้ (ธีรพล  ฆังคมณี, 2554) 
 จากการศึกษาวิธีการป้องกันการเกิดมอดในไม้ไผ่ พบว่ามี 4 
วิธี คือ  

 1. วิธีแช่น้ า การแช่น้ าก็เพื่อท าลายสารในเนื้อไม้ที่มีอาหาร
ของแมลงต่าง ๆ เช่น พวกน้ าตาล แป้ง ให้หมดไป การแช่ต้องแช่ให้
มิดล าไม้ไผ่ เป็นน้ าไหลซ่ึงมีระยะเวลาแช่น้ าประมาณ 15 วัน ถึง 3 
เดือน  
 2. วิธีใช้ความร้อน หรือ การสกัดน้ ามันจากไม้ไผ่  ท าได้
โดยให้ความร้อนด้วยไฟ หรือต้มวิธีการสกัดน้ ามันด้วยไฟจะท าให้
เนื้อไม้มีลักษณะแกร่ง  การสกัดน้ ามันด้วยไฟนั้นท าโดยเอาไม้ไผ่ปิ้ง

ในเตาไฟแต่อย่าให้ไหม้และรีบเช็ดน้ ามันที่เยิ้มออกมาจากผิวไผ่ให้
หมดระยะเวลาการปิ้งประมาณ 20 นาที อุณหภูมิประมาณ 120-
130 องศาเซลเซียส  การสกัดน้ ามันด้วยวิธีต้มนั้นใช้ต้มในน้ า
ธรรมดาใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรืออาจใช้โซดาไฟ 10.3 กรัม
หรือโซเดียมคาร์บอเนต 15 กรัม ละลายในน้ า 18.05 ลิตร ใช้เวลา
ต้มประมาณ 15 นาที หลังจากต้มแล้วให้รีบเช็ดน้ าที่ซึมออกมาจาก
ผิวไม้ไผ่ก่อนที่จะแห้ง เพราะถ้าเย็นลงจะเช็ดไม่ออกแล้วจึงน าไม้ไผ่
ที่สกัดน้ ามันออกไปแล้วล้างน้ าให้สะอาดและท าให้แห้ง 
 3. การใช้สารเคมี อาจท าได้ทั้งวิธีชุบหรือทาน้ ายาลงไปที่
ไม้ไผ่ หรือจะโดยวิธีอัดสารเคมีเข้าไปในเนื้อไม้ไผ่ วิธีชุบนั้นใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที เช่น ชุบในน้ ายา DDT ที่มีความเข้มข้น 5 
เปอร์เซ็นต์ ผสมกับน้ ามันก๊าดจะทนได้นานถึง 1 ปี ถ้าชุบหรือแช่ให้
นานขึ้นอาจทนได้ถึง2 ปี หรืออาจใช้โซเดียมแพนตาคลอโรฟีเนต 1 
เปอร์เซ็นต์ ละลายน้ าบอแรกซ์ ก็จะสามารถป้องกันมอดได้เป็น
อย่างดี 
 4. การรมควันไฟ ควันไฟจะเข้าไปแทรกในเนื้อไม้ ท าให้
มอ ด ไม่ กิ น เนื้ อ ไม้ ไ ผ่ เ ช่ น กั น  ( http://siradazaza.blogspot. 
com/2011/12/blog-post_26html.)  (http://www.mculture. 
in.th/moc_ new/album/115792/) 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ พบว่า ชาวบ้านป้องกัน
การเกิดมอดในกระติบข้าว หลายวิธี  เช่น รมควัน แช่ไม้ไผ่ในน้ า ใช้
ไฟลน ใช้ยาเส้นทา วิธีที่นิยมใช้มากที่สุด คือ การรมควันจากข้อมูล
ที่กล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการป้องกันการเกิดมอดของ
กระติบข้าวโดยมีสมมติฐานว่าการก าจัดน้ าตาลในไม้ไผ่สามารถ
ป้องกันการเกิดมอดได้และนิโคตินในยาเส้นสามารถป้องกันการเกิด
มอดได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางป้องกันการ
เกิดมอดในกระติบข้าว 
 

2. วิธีการ 
 2.1 วิธีด าเนินการ แบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

การทดลองที่ 1 ตรวจหาน้ าตาลในไม้ไผ่ 
การทดลองที่ 2 การทดสอบการป้องกันการเกิดมอด 

 2.2 วัสดุ – อุปกรณ์ในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
1.วัสดุที่ใช้ในการท ากระติบข้าว  เช่น  ไม้ไผ่ ก้านตาล 

เป็นตน้ 
2.ยาเส้น 

 2.3 อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ทดสอบหาน้ าตาล 
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 การทดลองที่ 1  ตรวจหาน้ าตาลในไม้ไผ่โดยใช้วิธี
มาตรฐาน (สารเบเนดิกต์) มีขั้นตอนการทดลองดังนี้ 

1. น าไม้ไผ่มาผ่าเป็นซีกแล้วแช่ในน้ าไว้ 12 ชั่วโมง 
2. น าน้ าที่แช่ไม้ไผ่มา 5 ml เติมสารละลายเบเนดิกต์1 

ml  น าไปต้มประมาณ 5นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
 3. น าน้ าเปล่ามา 5 mlเติมสารละลายเบเนดิกต์ 1 ml  
น าไปต้มประมาณ 5 นาทีสังเกตการเปลี่ยนแปลง 
 

การทดลองที่ 2  การทดสอบการป้องกันการเกิด
มอด  ท าการทดลองเป็น 3 รูปแบบ  
 

 แบบที่ 1 ทดลองการป้องกันการเกิดมอดโดยก าจัด
น้ าตาลในไม้ไผ่  ตัดไม้ไผ่เป็นท่อนแล้วน าไปแช่น้ า เป็นเวลา 15 วัน 
จากนั้นน าไม้ไผ่มาจักตอก แล้วน าตอกไปสานท าเป็นกระติบข้าว 

 

แบบที่ 2 ทดลองแช่น้ ายาเส้น   
1.เตรียมน้ ายาเส้น โดยใส่ยาเส้น 500 กรัมในน้ า 5 ลิตร 

แช่ไว้ 12 ชั่วโมง จากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นของเหลวไว้ใช้แช่
ตอก 

2. น าไม้ไผ่มาจักตอกแล้วน าตอกไปแช่น้ ายาเส้น เป็น
เวลา 12 ชั่วโมง 

3. น าตอกจากข้อ 2 มาผึ่งให้แห้งแล้วน าไปสานเป็น
กระติบข้าว 
 

 แบบที่ 3 ไม้ไผ่ที่ไม่แช่สารใด ๆ น ามาจักตอก และ
สานเป็นกระติบข้าวน ากระติบข้าวที่ได้จากทั้ง 3แบบ ไปแขวน 
เก็บไว้ในบริเวณเดียวกัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ เป็น
เวลา  8  สัปดาห์ 
 
3.ผลการทดลอง 
ผลการทดลองที่ 1 ตรวจหาน้ าตาลในไม้ไผ่ 

การทดลอง การเปลีย่นแปลง 

1.น้ าแช่ไม้ไผ่+สารละลาย 
เบเนดิกต์ 

สารละลายเปลี่ยนจากสีฟ้า
เป็นสีส้ม 

2.น้ าเปล่า+สารละลายเบเน
ดิกต์ 

สารละลายเป็นสีฟ้าเช่นเดิม 

 

หมายเหตุ  
 - สารละลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้า หมายถึง ไม่มีน้ าตาล 
 - สารละลายเปลี่ยนเป็นสีส้ม หมายถึง มีน้ าตาล 
 

 
รูปที่ 1  แสดงผลตรวจหาน้ าตาลในไม้ไผ่ 

ผลการทดลองที่ 2  ตารางแสดงการทดสอบการป้องกันการเกิด
มอด 

กระติบ
ข้าวที่
ท าจาก 

การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.ไม้ไผ่
แช่น้ า 
15 วัน 

x x x X x x x x 

2.ตอก
แช่น้ ายา

เส้น 

x x x X x x x X 

3.ไม้ไผ่ 
ที่ไม่ได้
แช่สาร
ใด ๆ 

x x x X x มี 
ขุย 
มอด 

มีขุย 
มอด 

และมีรู
บน

กระติบ
ข้าว 

มีขุย 
มอด 

และมีรู
บน

กระติบ
ข้าว
มาก
ข้ึน 

หมายเหตุ: x คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 
รูปที่ 2  กระติบข้าวที่สานจากไม้ไผ่แชน่้ า 15  วัน 

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอด 8 สัปดาห ์

 
รูปที่ 3  กระติบข้าวที่สานจากไม้ไผ่แชน่้ ายาเส้น 

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอด 8 สัปดาห ์

 
รูปที่ 4 กระติบข้าวที่สานจากไม้ไผ่ที่ไม่ได้แช่สารใด ๆ 

มีขุยมอด  (สัปดาห์ที ่6) 
 
4. อภิปรายผล 

จากผลการทดลอง สรุปว่า จากการทดลองตรวจหาน้ าตาล
ในไม้ไผ่ พบว่า มีน้ าตาล และกระติบข้าวที่ท าจากไม้ไผ่แช่น้ า 15  
วัน สามารถป้องกันการเกิดมอดได้ เนื่องจาก เมื่อน าไม้ไผ่ที่แช่น้ ามา
สานกระติบข้าว  น้ าจะละลายน้ าตาลที่อยู่ในเนื้อไม้ออกไป ท าให้
น้ าตาลซ่ึงเป็นอาหารของมอดมีน้อยลงหรือหมดไป  เมื่อไม่มีอาหาร 
มอดจึงไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ส่วนกระติบที่
ท าจากตอกแช่น้ ายาเส้น 12 ชั่วโมง  สามารถป้องกันการเกิดมอดได้
เนื่องจาก ในยาเส้นมีนิโคติน ซ่ึงมีประสิทธิ ภาพในการป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ได้ดีเมื่อแช่ตอกในน้ ายาเส้น 
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นิโคตินจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้  นิโคตินจึงป้องกันมอดได้ เนื่องจาก
มอดเป็นแมลงชนิดหนึ่ง 

 
5.สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลอง สรุปว่า การตรวจหาน้ าตาลในไม้
ไผ่พบว่า ไม้ไผ่มีน้ าตาลและน้ าตาลในไม้ไผ่สามารถละลายน้ าได้ จาก
การทดสอบการป้องกันการเกิดมอดในกระติบข้าวที่ท าจากไม้ไผ่แช่
น้ า 15  วัน  และกระติบที่ท าจากตอกแช่น้ ายาเส้น 12 ชั่วโมง  
สามารถป้องกันการเกิดมอดได้เช่นกันซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ 
 
6.กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  บจม.ธนาคารกสิกรไทย ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานฐานวิจัย ภายใต้ชื่อโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
(พพปญ.)  ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอบพระคุณที่
อ านวยความสะดวกและสนับจาก ดร.มานิต  เขียวศรี  ครูและ
บุคลากรโรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร สพม.28 เพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 
2556ขอบพระคุณอย่างยิ่ง ครูบุญสิทธิ์ จันทร์หอม ครูพรฤดี   มีชัย  
ครูเมธี   หินทอง และครูสุภชา  เพ็ญจันทร์ ที่เป็นที่ปรึกษาด้าน
วิชาการ  ให้ค าปรึกษาทุกปัญหาที่ เกิดขึ้นระหว่างการด าเนิน
โครงการ ความดีอันจะเกิดจากการศึกษา ครั้งนี้คณะผู้จัดท าขอมอบ
แด่บิดา มารดา ครู อาจารย์  
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ช่างจักสานกระติบข้าว (16 กรกฎาคม2556) 
 
ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

ครูน าประสบการณ์จากการได้รับความรู้และการฝึก
ทักษะ มาใช้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า การรับรู้ของ
นักเรียนมีความแตกต่างกัน บางคนรับทราบวิธีการคิดอย่างรวดเร็ว
บางคนค่อย ๆ เรียนรู้ ซึมซับประสบการณ์และความรู้จากเพื่อน ๆ 

แต่ผลที่เกิดกับผู้เรียนโดยรวมเป็นที่พอใจ นักเรียนสามารถเรียนรู้
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองไม่ใช่ท าตามครูบอก รู้ว่าตนเอง
สงสัยสิ่งใด จะหาค าตอบได้อย่างไร ท าให้เกิดทักษะหลายด้าน เช่น 
ทักษะการคิดและตัดสินใจ ทักษะการเรียนรู้  ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ  เป็นต้น ถึงแม้ว่าทักษะดังกล่าว
นักเรียนยังไม่ช านาญในการน าไปใช้มากนัก แต่คาดว่าทักษะและวิธี
คิดเหล่านี้จะตัวนักเรียนไปใช้ตลอดชีวิต 
 หากประเทศไทยเราใส่ใจกับการจัดการศึกษาที่มุ่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีวิธีเรียนรู้ที่ถูกต้อง มากกว่าที่จะ
มุ่งเน้นตัวเลขผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงบางทีก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดความจริงที่เกิดกับ
ผู้เรียนเท่าใดนัก ข้าพเจ้าจึงรู้สึกยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่
ผู้เกี่ยวข้องเล็งเห็นความส าคัญของ “การรู้” มากกว่า ความรู้ แม้จะ
ไม่ใช่คนทั้งประเทศแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย สมกับชื่อ 
“เพาะพันธุ์ปัญญา”  
 

ความคิดเห็นของพี่เลี้ยงต่อบทบาทของครู 
ตลอดระยะเวลาที่พี่เล้ียงได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท า

โครงงานการศึกษาแนวทางการป้องกันการเกิดมอดในกระติบข้าว
ของโรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สิ่งที่พบและท าให้พี่ เลี้ยง
ประทับใจมากที่สุดคือความตั้งใจและความพร้อมของคุณครู 
พพปญ. คณะครูพร้อมที่จะเรียนรู้กระบวนการของ RBL คณะครู
เปิดใจและน้อมรับฟังค าแนะน าจากพี่เล้ียง เข้าร่วมและจดบันทึกข้อ
วิพากย์ที่ได้จากพี่เลี้ยงเสมอ คณะครูมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับ
นักเรียน ร่วมสนุกกับการเรียนการสอนแบบใหม่ มีความทุ่มเทมาก 
บางครั้งใช้เวลาหลังเลิกเรียนจนดึกเพื่อร่วมกันท างาน ส่วนนักเรียน
ซ่ึงเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษ ก็มีความ
กระตือรือร้น รับฟังค าแนะน าหรือข้อวิพากษ์ของทั้งคุณครูและพี่
เลี้ยง ท างานกันเป็นทีม ดูมีความสุขกับ RBL โครงงานทั้ง 10 
โครงงานมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดูสมเหตุสมผลที่จะท า ท าให้ได้
ประโยชน์ร่วมกันในแง่ของการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และในแง่ของ
ผลงาน มีระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นระบบ ซ่ึงสังเกตได้จากโครงร่าง
ข้อ เสนอ โครงงานที่ เขี ยนมา การน า เสนอในช่ ว งติ ดตาม
ความก้าวหน้า และช่วงปิดงาน นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีการ
หาข้อมูลและแหล่งความรู้ได้ดี โครงงานนี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อน าเสนอแบบปาก
เปล่า เนื่องด้วยความพร้อมโดยรวมทั้งเรื่องการน าเสนอของตัว
นักเรียนเอง ที่สามารถตอบค าถามได้อย่างมั่นใจ และเข้าใจเนื้องาน
ที่ตัวเองท าเป็นอย่างดี โดยที่มีความเป็นธรรมชาติ และนักเรียน
เข้าใจกระบวนการวิจัยที่ตนเองได้ลงมือท า อีกทั้งผลการด าเนินงาน
ที่สามารถตอบปัญหาวิจัยที่ได้ค่อนข้างชัดเจนและมีความใหม่อยู่ใน
ตัว แต่ก็ยังมีโจทย์เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถท าวิจัยเพื่อมาเติม
เต็มได้ในอนาคต 
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