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เด็กหญิงกนกพร   สมคิด 

ระดับชั้น ประถมศึกษา ปที่ 5 
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อาจารยที่ปรึกษา นางวรรณธนา   อานนท 

โรงเรียนวัดแมเปยะ อําเภอนาหมอม  จังหวัดสงขลา 

 

 

บทคัดยอ 

 

 การใชสารเคมีกําจัดมด ทําใหเกิดอันตรายตอมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม 
สมาชิกในกลุมจึงคิดหายากําจัดมดท่ีทําจากธรรมชาติ โดยทดลองใชเปลือกไขไก 
เปลือกไขเปด และเปลือกไขนกกระทา  ซึ่งก็ไดผลสรุปคือ   เปลือกไขไก ใชไดผลดี
ที่สุด  รองลงมาคือเปลือกไขเปด และเปลือกไขนกกระทา ตามลําดับ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน 

   เนื่องจากปจจุบัน มีสัตวรบกวนทําใหเกิดความรําคาญหลายชนิด โดยเฉพาะมด 

และคนก็นิยมใชยาฉีดมดแบบสเปรยกําจัดมด ทําใหมีผลกระทบตอมนุษย สัตว และ

สิ่งแวดลอมคอนขางมาก 

  ดังน้ันสมาชิกในกลุมจึงไดปรึกษากับ คุณตาจบ  ขวดแกว   ซึ่งเปนตาของ

ขาพเจามีความรูเรื่องการปองกันมด  ตาบอกวาแตกอนตาใชเปลือกไขมาขยําแลวโรยไว  

มดก็จะไมมาบริเวณนั้น ทางสมาชิกก็ไดไปคนหาทางอินเทอรเน็ตก็พบวาเปลือกไข

สามารถไลมดไดสมาชิกในกลุมเลยไดความคิดท่ีวาเปลือกไขชนิดใดมีประสิทธิภาพใน

การไลมดไดดีที่สุด เพ่ือจะไดนํามาทํายากันมดท่ีไดมาจากธรรมชาติ หาไดงายใน

ทองถิ่น นํามาใชไดสะดวก ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมจึงเปนที่มาของโครงงาน 

เปลือกไขไลมด 

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
 ทดลองทํายากันมดจากวัสดุธรรมชาติ คือ  เปลือกไขไก เปลือกไขเปด  และ 
เปลือกไขนกกระทา  แลวบอกไดวาเปลือกไขชนิดใดทํายากันมดไดดีที่สุด 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษา  ปฏิกริิยา ของมดท่ีมีตอ  เปลือกไขไก  เปลอืกไขเปด และ เปลือกไข        
นกกระทา  ทดลองในเดือนตุลาคม 2551 ภายในโรงเรียนวัดแมเปยะของผูจัดทํา 
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ตัวแปรท่ีตเกี่ยวของ 
     ตัวแปรตน 
 น้ําจากเปลือกไขไก   น้ําจากเปลือกไขเปด น้ําจากเปลือกไขนกกระทา 
     ตัวแปรตาม 
  เวลา และอาการของมด 
     ตัวแปรควบคุม 

- จํานวนมด 
- ชนิดของมด 
- แหลงจับมด 
- ปริมาณนํ้าท่ีใช 
- ปริมาณเปลือกไข ( ที่ตําละเอียดแลว) 
- อุปกรณที่ใชในการทดลอง 
- สถานที่ทดลอง 

 

สมมติฐานในการคนควา 
 ยากันมดท่ีทําจากเปลือกไขไก กันมดไดดีที่สุด 
 

เวลาท่ีใชในการทดลอง  
ระยะเวลาดําเนินการ 7 วัน 
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บทท่ี 2 

เอกสารที่เกี่ยวของ 

องคประกอบของไข แบงออกเปนสามสวนใหญๆ คือ  
 1. เปลือกไข (Shell) เปนเปลือกแข็ง หอหุมดานนอก 
 2. ไขขาว (White egg) มีลักษณะเหลวใสหรือสีเหลืองออนหอหุมไขแดง 
 3. ไขแดง (Yolk egg) มีทรงกลมมีสมหรือแดง อยูตรงกลาง ถามีไขที่มีเชื้อ       
สวนของไขแดงจะเปลี่ยนไปเปนตัวออนและฟกออกมาเปนตัวได  

 เปลือกไข (shell)มีสวนประกอบเกือบทั้งหมดเปนแคลเซียมคารบอเนต (CaCo3)   

มีลักษณะเปนแทงๆมาตอกันตรงรอยตอระหวางแทงจะไมสนิทมีชองวางหรือรูพรุน

(pores)  เกิดข้ึนจํานวนมากบนเปลือกไข ประโยชนเพ่ือการแลกเปล่ียนแกสและการ

ระเหยของนํ้าออกจากฟองไขในขณะฟก ไขไกแตละฟองจะมีรูพรุนเหลาน้ีประมาณ 

6,000-8,000 รู เปลือกไขดานในจะติดสนิทอยูกับเยื่อเปลือกไข โครงสรางชั้นในสุด

เรียกวา  basal cap ฝงติดอยูในเยื่อเปลือกไขชั้นนอก ชั้นนอกสุดของเปลือกไขจะมี

สารอินทรีย(organic material) ซึ่งเรียกวา cuticle เคลือบที่ผิวของฟองไขทั้งหมด ในการ

สรางเปลือกไขแตละฟองนั้นจะใชแคลเซียมประมาณ 2 กรมั    

ประโยชนของเปลือกไข 
- เปลือกไขอุดมดวยธาตุเหล็ก นําเปลอืกไขมาลางใหสะอาด อบยางใหรอนแลวตําให
เปน 
ผงละเอียดนําไปหุงปนกับขาวสาร เปนอาหารท่ีมีคุณคาบํารุงดีมาก และสารอาหารท่ีจะ
ไดรับจากเปลือกไข ก็คือ แคลเซียม  
- เปลือกไขยังมีประโยชนใชสอยในดานเปนเครื่องมือทําความสะอาดสามารถนําไปใช
ขัด 
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ลางอางลางหนาอางอาบนํ้าและเครื่องใชเซรามิคท้ังหลาย  
- ใชแทนแปรงลางขวดหรือภาชนะที่มีปากแคบ     -  ใชเปนปุยใหตนไมได  

-  เปลือกไขที่เผาแลวบดละเอียด จะมีสารแคลเซียมไฮดรอกไชดมีฤทธิ์เปนเบสสามารถ
ไลมดได 

-  เปลือกไขสดมีแคลเซียมและกํามะถัน โดยใชเปลือกไขครอบปลายหลักไมปกไวใน
แปลงเพาะปลูกพืช ซึ่งเปลือกไขเมื่อถูกแสงแดดจะทําใหกลิ่นกํามะถันระเหยออกมาไล
เพลี้ยไฟไดดี 

กํามะถัน 
  

 

 กํามะถัน หรือ ซัลเฟอร (อังกฤษ: Sulfur หรือ Sulphur) เปนธาตุเคมีในตาราง
ธาตุที่มีสัญลักษณ S และเลขอะตอม 16 เปนอโลหะที่มีอยูทั่วไป ไมมีรสหรือกลิ่น และ
มีวาเลนซไดมากมาย กํามะถันในรูปแบบปกติเปนของแข็งสีเหลืองที่เปนผลึก ใน
ธรรมชาติ สามารถพบไดในรูปธาตุเอง หรือแรซัลไฟดและซัลเฟต เปนธาตุจําเปน
สําหรับสิ่งมีชีวิต และพบในกรดอะมิโนหลายชนิด การใชในเชิงพาณิชยที่เปนหลัก คือ 
ในปุย แตนอกจากนี้ยังใชในดินปน ไมขีดไฟ ยาฆาแมลง และยาฆารา 

สารประกอบของกํามะถัน 

 ไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen sulfide) หรือ กาซไขเนา มีกลิ่นเหม็นมาก ตัวมัน
เองมีฤทธิ์เปนกรด ทําปฏกิิริยากับโลหะไดโลหะซัลไซด ถาเปนซัลไฟดของเหล็กเรียก
ไพไรต หรือ ทองของคนโง (fool's gold) มีคุณสมบัติเปนสารกึ่งตัวนํา 
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 กลิ่นเหม็นที่ไมพึงปรารถนาของสารประกอบอินทรียสวนใหญ จะเปน

สารประกอบท่ีมีกํามะถันเปนองคประกอบอยูดวย เชน เอตทิล และ เมตทิล    ใชผสม

ในกาซธรรมชาติเพ่ือการตรวจสอบวามีกาซรั่วหรือไม  กลิ่นของกระเทียม และตัวสกังก 

แหลงท่ีพบ กํามะถัน 

• พบในอาหารพวกโปรตีน เชน เนื้อ ปลา ถั่ว นม ปู กุง หอย ตับ ไต น้ํามันปลา 
ขาวกลอง กะหล่ําปลี โดยเฉพาะพบมากท่ีสุดท่ี ไข  
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บทท่ี 3 
วัสดุอุปกรณและวิธีดาํเนินงาน 

 
วัสดุอุปกรณ 

วัสดุอุปกรณ จํานวน 
1.  เปลือกไขไก 10 ฟอง 
2.  เปลือกไขเปด 10 ฟอง 
3.  เปลือกไขนกกระทา 30 ฟอง 
4.  มด 90 ตัว 
5.  เตาแกส 1 เตา 
6.  เหล็กคีบ 1 อัน 
7.  ครก 3 ใบ 
8.  ขวด  9  ใบ 9 ใบ 
9.  น้ํา 1 ลิตร 
10.  สําลีแผน 1 อัน 
11. ตะแกรงปง 1 อัน 
12.  บีกเกอร 250 ml 3  ใบ 
13.  ถวยกระเบ้ือง 3  ใบ 
14.  ชอนตวงเบอร 2 3  อัน 
15.  แทงแกวคน 3  แทง 
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วิธีดําเนินงาน 

1.  นําเปลือกไขแตละชนิดมาลางใหสะอาด ปงไฟจนเหลือง 

2.  โขลกเปลอืกไขไก  เปลือกไขเปด และเปลือกไขนกกระทา ในครกท่ีเตรียมไวให

ละเอียดทีละชนิด แลวตักใสถวยแกวเอาไว 

3.  นําเปลือกไขที่โขลกละเอียดแลว ใสลงในบีกเกอรที่เตรียมไวทั้ง 3 ใบ ใสน้ําใบละ    

100 ml แลวตัก เปลือกไขไก  เปลือกไขเปด และเปลือกไขนกกระทา ที่ตําละเอียดแลว 

ใสลงไปอยางละ 3 ชอน (ชอนตวงสารเบอร 2) (สาร 1 ชนิด :  1 บีกเกอร)  เอาแทงแกว

คนประมาณ 1 นาที เพ่ือใหเปลือกไขประมาณเพ่ือใหเปลือกไขแตละชนิดละลายปนกับ

น้ําในบีกเกอรที่เตรียมไว 

4.  วางน้ําเปลือกไขไก น้ําเปลือกไขเปด และน้ําเปลือกไขนกกระทา ที่คนไวแลวในขอ 

3 ทิ้งใหตกตะกอน (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) 

5.  นําสําลีแผนชุบน้ําเปลือกไขที่ตกตะกอนแลว โดย ขวดท่ี 1 ใชสําล ี1 แผน ขวดท่ี 2 

ใชสําลี 2 แผน ขวดท่ี 3 ใชสําลี 3 แผน  ทําเหมือนกันกับน้ําเปลือกไขทั้ง 3 ชนิด แลวนํา

สําลีที่ชุบแลวกลางขวด  

6.  จับมดใสลงในขวด ๆ ละ 10 ตัว 

7.  สังเกตการณทดลอง และบันทึกผลโดยจับเวลาในการบันทึกผลเปน 3 ตอน คือ 5 

นาที 10 นาที 20  นาที 
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ภาพแสดงการใสแผนกันมดท่ีทําจากเปลือกไขท้ัง 3 ชนิด 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

เปลือกไขไก 

 

เปลือกไขเปด 

 

เปลือกไขนกกระทา 
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บทท่ี 4 
ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ชนิดของ
สาร 

ปริมาณสาร เวลา /นาที อาการของมด 

 
เปลือก
ไขไก 
  
  

1 แผน 5  นาที มดพยายามคลานหนี 
 10  นาที มดบางตัวเริ่มคลานชาลง 
 20  นาที มดคลานชาลง บางตัวหยุดน่ิง 
2 แผน 5  นาที มดพยายามคลานหนี 
 10  นาที มด6 ตัวคลานไปบริเวณ จุกขวด 
 20 นาที มดบางตัวจับกลุมกันอยูนิ่งบริเวณปากขวด 
3 แผน 5  นาที จับกลุมกันบริเวณปากขวด 5 ตัว 
 10  นาที หนีไปที่ปากขวด 8 ตัว 2 ตัวเดินไปมา 
 20 นาที มดทุกตัวอยูนิ่งท่ีบริเวณปากขวด 

ผลจากการทดลอง    
เปลือกไขไกจํานวน 3  แผนเวลา 20   นาที มดจะมีอาการอยูนิ่งบริเวณปากขวด 
ชนิดของสาร ปริมาณสาร เวลา /นาที อาการของมด 

 
เปลือกไขเปด 
  
  

1 แผน 5  นาที มดเดินไปมาปกติ 
 10  นาที มดเริ่มหนี 
 20  นาที มดบางตัวอยูนิ่ง 
2 แผน 5  นาที มดไมมีอาการใดๆ 
 10  นาที มดคลานชาลง 5 ตัวนอกนั้นคลานไป

มา  
 20  นาที มดน่ิง 5 ตัวนอกน้ันคลานไปที่ปากขวด 
3 แผน 5  นาที มดคลานชาลง 
 10  นาที มดบางตัวอยูนิ่ง 
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 20 นาที มดอยูนิ่ง 5 ตัวที่กนขวดนอกน้ันไปอยู
บริเวณปากขวด 

ผลจากการทดลอง    

เปลือกไขเปดจํานวน 3  แผนเวลา 20   นาที มด 5 ตัวมดอยูนิ่ง 5 ตัวที่กนขวดนอกน้ันไป
อยูบริเวณปากขวด 
 
ชนิดของสาร ปริมาณสาร เวลา /นาที อาการของมด 

 
เปลือกไขนก
กระทา 
  
  

1 แผน 5  นาที มดยังคลานไปมา 
 10  นาที คลานชาลง 
 20  นาที คลานชาลง บางตัวหยุดน่ิงบริเวณกลาง

ขวด 
2 แผน 5  นาที คลานไปมา 
 10  นาที เริ่มคลานชาลง 
 20  นาที คลานหนีมาทีจุกขวด 
3 แผน 5  นาที จับกลุมกันบริเวณปากขวด 5 ตัว 
 10  นาที มด  5 ตัวที่ปากขวดนอกน้ันคลานไปมา 
 20  นาที มด4 ตัวคลานไปท่ีเหลือมาอยูที่ปากขวด 

 

ผลจากการทดลอง    

เปลือกไขนกกระทาจํานวน 3  แผนเวลา  20  นาที  มด 4 ตัวคลานไปท่ีเหลือมา

อยูที่ปากขวด 

จากการทดลองสรุปผลไดวา 

ผลจากการทดลองเปลือกไขไกไลมดไดดีที่สุด ลองลงมาคือเปลือกไขเปด และ

เปลือกไขนกกระทาตามลําดับ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 
จากการทดลองสรุปผลไดวา 
 ผลจากการทดลอง สรุปไดวา เปลือกไขไกไลมดไดดีที่สุด  
 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1. ไดทราบวาเปลือกไขไกไลมดดีที่สดุ 
 2. สามารถนําเปลือกไขไกมาทํายากันมดไวใชเองและเผยแพรในชุมชน 
 
ขอเสนอแนะ 
  1. นํานํ้าละลายไขไปใสขวดแบบฉีดเพ่ือจะไดใชงานไดสะดวกข้ึน 

 2. ถามีโอกาสควรทําการทดลองกับมดชนิดตางๆ และเปลือกไขชนิดอ่ืนๆ 
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อางอิง 

 

จบ  ขวดแกว. บานเลขที่   ตําบลคลองหรัง อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา  

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  กํามะถัน.  สบืคนขอมูลจาก : http://th.wikipedia.org/wiki            

 ( เขาถึงขอมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2551) 

webmonster@dserver.org. ( 2001).   เปลือกไข.  สบืคนขอมูลจาก : 

http://board.dserver.  org/t/thaipr01 ( เขาถึงขอมูลวันที่ 3 ตุลาคม 2551) 
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หนังสือรับรอง 

 

            ขาพเจา นายธัชชนันท   จันทโกศล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแมเปยะ   

ขอรับรองวาโครงงานวิทยาศาสตรนี้เปนผลงานของ  เด็กหญิงกนกพร สมคิด           

เด็กหญิงณัฐญา ธรรมโร  เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนา  นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่  5 จริง   

 

 

 

                                                                            นายธัชชนันท  จันทโกศล 

                                                                                    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแมเปยะ 
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โครงงานวิทยาศาสตร 

เรื่อง 

 
 

ผูจัดทํา 

เด็กหญิงณัฐญา     ธรรมโร 

เด็กหญิงสุนิสา       พัฒนา 

เด็กหญิงกนกพร    สมคิด 
 

 

 ครูที่ปรึกษา 

นางวรรณธนา   อานนท 

โรงเรียนวัดแมเปยะอําเภอนาหมอม  จังหวัดสงขลา 
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สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสงขลาเขต 1 
กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงงาน เปลือกไขไลมด เปนโครงงานวิทยาศาสตร  ทางคณะผูจัดทําขอกราบ

ขอบพระคุณผูที่ใหความอนุเคราะหในการจัดทําโครงงานครั้งนี้   โดยเฉพาะ

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแมเปยะและคณะครูซึ่งประกอบดวย  คุณครูมนัส  ผูควบคุม

หองวิทยาศาสตร ที่ใหความอนุเคราะหอุปกรณตาง ๆ คุณครูกานดา  โชติวิไล  

ผูรับผิดชอบหองสมุดท่ีไดใหความอนุเคราะหในดานขอมูลและเอกสารอางอิงตางๆ คุณ

ครูวรรณธนา อานนท ครูที่ปรึกษา  และควบคุมการจัดทํางานโครงงานจนสําเร็จ

สมบูรณลุลวงมาไดดวยดี  

  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา   โครงงานเปลือกไขไลมด  จะเปนประโยชนตอ
ผูที่มีความสนใจไดบางตามสมควร   หากมีขอเสนอแนะประการใดเพ่ือปรับปรุงผลงาน
ใหดีข้ึน  ทางคณะผูจัดทําขอนอมรับคําเสนอแนะดวยความขอบพระคุณยิ่ง 

 

 

                                                                                                                                          คณะผูจัดทํา 
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คํานํา 

โครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง เปลือกไขไลมด ฉบับนี้ กลุมของดิฉันได

ทําการคนควา โดยหาขอมูลจาก คุณตาจบ ขวดแกว และจากอินเทอรเน็ต   ไดทําการ

ทดลอง จนสําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาของคุณครู วรรณธนา อานนท ที่ไดสละเวลา

ใหคําแนะนําปรึกษา  

หวังวาโครงงานนี้คงมีประโยชนตอผูที่สนใจและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ถามี

สิ่งผิดพลาดประการใดทางกลุมของดิฉันขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 

 

 

 

                                                             คณะผูจัดทํา 
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