บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน
ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อ
ผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กต่่ากว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย ในการก่าจัด
ลูกน้่ายุงลายหลายคนอาจมองหาวิธีการแก้ไขและป้องกัน บางแห่งอาจต้องใช้สารเคมีพ่ นเพื่อไล่ฆ่าลูกน้่ายุงลาย
แต่การกระท่าเช่นนั้นอาจเสี่ยงต่ออันตรายกับชีวิต
กลุ่มผู้ศึกษาจึงต้องการท่าการทดลองการก่าจัดลูกน้่ายุงลายโดยการใช้ปูนแดงผสมกับน้่าขิงซึ่งน้่าขิงมี
รสชาดเผ็ดร้อน และไม่เป็นอันตราย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีคุณสมบัติในการก่าจัดลูกน้่ายุงลายแทนทรายอะเบท ที่มีกลิ่น
ค่ อ นข้ า งเหม็ น และท่ า ให้ เ กิ ด ตุ่ ม คั น กั บ ผู้ ที่ แ พ้ ส ารเคมี ง่ า ย และที่ ส่ า คั ญ ปู น แดงมี ร าคาถู ก และประหยั ด กว่ า
ทรายอะเบทอีกด้วย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงน่ามาซึ่งภูมิปัญญาดังเดิมที่ถูกลับเลือนจนเกือบหายไป ถูกน่ามาใช้
อีกครั้งในการแก้ปัญหาโดยการใช้ปูนแดงก่าจัดลูกน้่ายุงลายแทน
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทรายอะเบทและปูนแดงผสมน้่าขิงในการก่าจัดลูกน้่ายุงลาย
2. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการก่าจัดลูกน้่ายุงลายระหว่างปูนแดงผสมน้่าขิง และ ทรายอะเบท
1.3 สมมติฐำน
ปูนแดงผสมน้่าขิงสามารถก่าจัดลูกน้่ายุงลายได้ดีกว่าทรายอะเบท
1.4 ตัวแปลที่ศึกษำ
1.4.1 ตัวแปรต้น ปูนแดงผสมน้่าขิงและทรายอะเบท
1.4.2 ตัวแปรตาม การตายของลูกน้่ายุงลาย
1.4.3 ตัวแปลควบคุม ปริมาณของน้่าที่ใช้ผสม/ปูนแดง/น้่าขิง/ทรายอะเบท จ่านวนของลูกน้่า
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ
1.5.1 สิ่งที่ศึกษา การวัดประสิทธิภาพการก่าจัดลูกน้่ายุงลายด้วยปูนแดงที่ผสมน้่าขิง กับทรายอะเบท
1.5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ครู กศน.อ่าเภอชุมตาบงและอ่าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
จ่านวน 6 คน เป็นผู้ทดลอง
1.5.3 ระยะเวลา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
1.5.6 สถานที่ โรงแรมเบเวอร์รี่ ฮิลล์ อ่าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
1.6 ประโยชนที่คำดว่ำจะได้รับ

1.6.1 ก่าจัดลูกน้่ายุงลายได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี
1.6.2 เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
1.7 นิยำมกำรปฏิบัติ
1.7.1 ปูนแดงที่ผสมน้่าขิง สามารถก่าจัดลูกน้่ายุงลายได้ เพราะปูนแดงมีรสฝาดผสมกับน้่าขิงมีรสเผ็ดร้อน
ซึง่ โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และสามารถน่าน้่ามาใช้ดื่มได้ ปูนแดง
1.7.2 ทรายอะเบท สามารถก่ า จั ด ลู ก น้่ า ยุ ง ลายได้ ซึ่ ง มี ส ารเคมี เ ป็ น ส่ ว นประกอบและมี ก ลิ่ น เหม็ น
ไม่สามารถน่าน้่ามาดื่มได้ และอาจเกิดการแพ้เป็นตุ่มคันส่าหรับผู้ที่แพ้สารเคมีง่าย

บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่องการก่าจัดลูกน้่ายุงลายระหว่างลูกปั้นปูนแดงกับทรายอะเบทคณะผู้ศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยขอเสนอตามล่าดับ
ดังนี้
2.1 ขิง
2.1.1 สรรพคุณ
ใกล้หมอ (2541 : เว็บไซด์) ได้กล่าวเกี่ยวกับขิงไว้ว่าสรรพคุณของขิงที่ใช้ในการรักษานั้น เรามักนิยมใช้ขิง
แก่ เพราะยิ่งแก่จะยิ่งให้ความเผ็ดร้อนจึง มีสรรพคุณทางยาที่มากกว่าขิงอ่อนและยังมีใยอาหารมากขึ้นตามไป
ด้วย แต่เนื่องจากขิงมีรสเผ็ด มีคุณสมบัติอุ่น จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีความร้อนภายในร่างกายอยู่แล้ว เช่นผู้ที่เหงื่อ
ออกมาก เหงื่อออกเวลากลางคืน ตาแดง หรือมีไฟในตัวมากกว่าปกติ แต่ถ้าจะรับประทานควรระมัดระวังเป็น
พิเศษ
Panyathai (ม.ป.ป. : เว็ปไซต์) ได้กล่าวเกี่ยวกับสรรพคุณของขิงไว้ว่า ต้น มีรสเผ็ดร้อน ขับลมให้ผาย
เรอ แก้จุกเสียด แก้ท้องร่วง ใบ มีรสเผ็ดร้อน บ่ารุงก่าเดา แก้ฟกช้่า แก้นิ่ว แก้ขัดปัสสาวะ แก้โรคตา ฆ่า
พยาธิ ดอก มีรสเผ็ดร้อน แก้โรคประสาทซึ่งท่าให้ใจขุ่นมัว ช่วยย่อยอาหาร แก้ขัดปัสสาวะ รำก มีรสหวานเผ็ด
ร้อนขม แก้แน่น แก้ศอเสมหะ เจริญอาหาร แก้ลม แก้เสมหะ แก้บิ ผล มีรสหวานเผ็ดบ่ารุงน้่านม แก้ไข้ แก้
คอแห้ง เจ็บคอ แก้ตาฟาง เป็นยาอายุวัฒนะ
2.2 ปูนแดง
2.2.1 สรรพคุณ
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและพระพุทธศาสนา (ม.ป.ป. :เว็ปไซต์) ได้กล่าวเกี่ยวกับสรรพคุณของปูน
แดงไว้ว่ำ แก้โรคบิด เอำเนื้อมะขำมเปียก ต่าให้ละเอียดผสมกับปูนแดงพอควร ปั้นเป็นลูกกลอนกินวันละ ๓
เวลา ก่อนอาหารโรคบิดจะหายไปแก้พิษแมลงกัดต่อย เอาปูนแดงป้ายที่แผล จะทุเลาอาการเจ็บ ปวดและยุบบวม
รักษำฝี ถ้าฝีที่เริ่มเป็นให้ทาปูนแดง บริเวณที่เป็นฝีให้ทั่วรวมทั้งหัวฝีด้วยหัวฝีจะแห้งในที่สุดจะยุบ แต่ถ้าฝีบวมมาก
หรือเป็นมานานแล้วให้ทาเฉพาะฐานฝี อย่าทาทับหัวฝี เพราะจะท่าให้ปวดมาก เมื่อปูนแห้งลงจะรัดท่าให้หนอง
และหัวฝีออกเร็ว และหายเร็วขึ้น วิธีที่ใช้ง่าย ที่สุดก็คือ เอาปูนมาผสมน้่าพอข้นๆ ทาแต่วิธีนี้ปุนจะแห้งเร็วเกินไป
จึงมักใช้น้่าตาลปีป หรือน้่าผึ้ง หรือน้่าเชื่อม จ่านวนเท่ากับปูนแดง ผสมให้เข้ากันแล้วจึงทา จะท่าให้ปูนแห้งช้าขึ้น
ทาวันละ
2-3 ครั้ง แผลไฟไหม้ ใช้ปูนแดง ( ต้องไม่มีสีเสียดปน) น่ามาป้ายบริเวณ ที่ถูกน้่าร้อนลวก หรือไฟลวก ป้ายให้
หนาๆหน่อยและเมื่อหายก็จะไม่มีแผลเป็นให้เห็นอีกด้วยหรือใช้ปุนแดงหรือปูนขาวก้อนเท่ านิ้วหัวแม่มือใส่ในน้่า
เย็น 1 แก้ว คนให้ทั่วตั้งไว้ให้นอนก้น แล้วเทน้่าใสผสมกับน้่ามันมะพร้าว (หรือน้่ามันถั่ว) ทีละน้อยๆเติมไปคนไปจน
น้่ามันกลายเป็นฝ้าขาวไปหมด จึงหยุดคนน้่ามันผสมเช่นนี้ ใช้ทาแก้แผลถูก น้่าร้อนลวกได้ดีรักษำแผล เมื่อถูกมีด

บาดหรือของมีคม ใช้ยาสุบ (ยาเส้น) กับปูนแดงแล้วปิดปากแผล เลือดจะหยุดไหล และแผลจะหายในเวลา
ต่อมา ถ้าเป็นแผลใหม่แต่รู้สึกว่ามีขอบแผลเขียวท่านให้เอาน้่ามันมะพร้าวพอควรแล้วเอาปูนแดงใส่กวนพอข้นพอ
ปิดแผลอยู่หมั่นปิดไม่กี่วัน ทุเลาได้รักษำโรคผิวหนัง เอาปูนแดงปันเป็นก้อน แล้วน่าไปเผาไฟ ให้สุกดี แล้วละลาย
กับน้่ามันหมู ใช้ทารักษาโรคผิวหนังทั่วไป
2.3 ทรำยอะเบท
2.3.1 ประโยชน์ของทรายอะเบท
xman guru (2555 : เว็บไซด์) ได้กล่าวเกี่ยวกับทรำยอะเบทไว้ว่า ทรำยอะเบท หรือทรายก่าจัดลูกน้่า
คือทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมีที่มชี ื่อสามัญว่า “ทีมีฟอส” (Themphos) เป็นสารเคมีสังเคาะห์ในกลุ่มออร์แกโน
ฟอสเฟต (Oranophosphates) ที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบส่าคัญ คุณสมบัติที่ดีของ “ทีมีฟอส” เป็นพิษ
สูงต่อตัวอ่อนของยุง ริ้น แมลงวันฝอยทราย แมลงหวี่ขน แมลงวันริ้นด่า และเหา แม้ว่า “ทีมีฟอส” จะมีพิษ
น้อยต่อคน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆแต่ “ทีมีฟอส” มีความเป็นพิษสูงต่อนก หลายชนิด เช่น ไก่ฟ้า นกกระทา
นกเขา และเป็น ส่าหรับการทดสอบความเป็นพิ ษของ “ที่มีฟอส” ในอาสาสมัครเพศชายโดยการให้ทางปากที่
อัตรา 256 มิลลิกรัม ต่อคนต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน หรือให้ทางปากที่อัตรา 64 มิลลิกรัม ต่อคนต่อวัน เป็นเวลา
28 วัน ไม่ปรากฏว่ามีอาการทางคลินิกหรืออาการข้างเคียงใดๆ และไม่มีการยับยั้งพลาสมา
2.3.2 ข้อดีและข้อเสียของกำรใช้ทรำยอะเบท
xman guru (2555 : เว็ปไซต์) ได้กล่าวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ ทรายอะเบทไว้ว่า
1. เมื่อใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้่าขัง จะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้่าได้นานประมาณ 3 เดือน
2. เป็นสารเคมีที่มีอันตรายน้อยถ้าใส่ตามอัตราส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะน่า จะไม่เกิดอันตรายทั้งคนและ
สัตว์
ข้อเสียจำกกำรใช้ทรำยอะเบท
1. มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย แต่กลิ่นนี้สามารถก่าจัดได้เมื่อเปิดฝาภาชนะทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วัน
2. ทรายอะเบทมีฤทธิ์ฆ่าลูกน้่าตัวเต็มวัยของยุงไม่ได้ ดังนั้นขณะที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกการ
ใช้ทรายอะเบทจะแก้ปัญหาไม่ทันต่อเหตุการณ์ จะต้องฉีดพ่นสารเคมีอื่นจึงจะท่าลายยุงที่มีไวรัสได้
2.4 ยุงลำย
2.4.1 อันตรายจากยุงลาย
Kapook (ม.ป.ป. : เว็ปไซด์) ได้กล่าวเกี่ยวกับอันตรายจากยุงลายไว้ว่า ยุงลายที่เป็นพาหะน่าเชื้อโรค
ไข้เลือดออก คือ ยุงลายเอดีสเอยิพดิ (aedes aegypti) นอกจากเป็นพาหะน่าไข้เลือดออกแล้วยังน่าไข้เหลืองอีก
ด้วย โดยยุงชนิดนี้จะพบมากในประเทศ ทีมีอากาศแบบร้อนชื้น มักออกหากินในตอนกลางวัน แต่มักหลบซ่อน
อยู่ในที่มืด ชอบวางไข่ไว้ตามแหล่งน้่านิ่งๆ หรือน้่าขังที่สะอาดอย่างเช่นน้่าในตุ่มหรือโอ่งที่ไม่มีฝาปิดให้มิดชิด น้่าใน

จานรองกระถางต้นไม้ น้่าในจานรองขาตู้ น้่าในแจกัน หรือแม้แต่กระป๋อง และขันน้่าเก่าๆ ที่วางตั้งทิ้งไว้แล้วปล่อย
ให้มีน้่าขัง อยู่นานๆ ก็อาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1. ปูนแดง
จ่านวน
500 กรัม
2. ขิงสดซอย
จ่านวน
100 กรัม
3. น้่าเปล่า
จ่านวน
800 มิลลิลิตร
4. บีกเกอร์
จ่านวน
2
อัน
5. ลูกน้่ายุงลาย
จ่านวน
40
ตัว
6. ภาชนะส่าหรับผสม
จ่านวน
1
ใบ
3.2 วิธีดำเนินกำร การศึกษาเรื่อง การก่าจัดลูกน้่ายุงลายระหว่างลูกปั้นปูนแดง กับ ทรายอะเบท ได้ด่าเนินการ
ทดลองดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผสมปูนแดงกับน้่าขิง โดยมีอัตราส่วนดังนี้
- ปูนแดง
300 กรัม
- น้่าขิงสด
10
มิลลิลิตร
จากนั้น น่ามาปั้นเป็นลูกทรงกลมเล็กๆเมื่อรวมกันแล้วให้ได้น้่าหนัก 500 มิลลิกรัม และตากให้แห้งเพื่อที่
ใส่ลงไปในน้่าแล้วไม่สามารถละลายน้่าได้
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของปูนแดงที่ผสมน้่าขิง และ ทรายอะเบท ว่าจะก่าจัดลูกน้่ายุงลาย
ได้มีประสิทธิภาพเพียงใด ด่าเนินการดังนี้
1) ใส่น้่าลงในบีกเกอร์ จ่านวน 2 อัน ในปริมาณ 400 มิลลิลิตร
2) ใส่ลูกน้่ายุงลายในบีกเกอร์ละ 20 ตัว
2) ในบีกเกอร์ที่ 1 ใส่ปูนแดงที่ตากแห้งแล้ว จ่านวน 4 ก้อน
3) บีกเกอร์ที่ 2 ใส่ทรายอะเบท จ่านวน 100 กรัม
4) สังเกตการณ์ตายของลูกน้่ายุงลายทั้ง 2 บีกเกอร์ ทุก 1 ชั่วโมง และจดบันทึก

บทที่ 4
ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษา การก่าจัดลูกน้่ายุงลายระหว่างลูกปั้นปูนแดง กับ ทรายอะเบท โดยการน่าปูนแดงผสมกับ
น้่าขิงเรียบร้อยแล้วมาปั้นเป็นลูกทรงกลม แล้วน่ามาใส่ในบีกเกอร์ที่มีลูกน้่ายุงลายอยู่ จ่านวน 20 ตัว และน่า
ทราบอะเบทมาใส่ในบีกเกอร์ที่มีลูกน้่ายุงลายจ่านวน 20 ตัวเช่นเดียวกัน และสังเกตการณ์ตายของลูกน้่าทุก 1
ชั่วโมง ได้ผลการศึกษาดังนี้
ตำรำงบันทึกผล
จำนวนลูกน้ำที่ตำย
กำรทดลอง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง
ปูนแดงที่ผสมน้ำขิง
8 ตัว
17
20
ทรำยอะเบท
20 ตัว
จำกตำรำง ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ ปู น แดงที่ ผ สมน้่ า ขิ ง จะฆ่ า ลู ก น้่ า ยุ ง ลายช้ า กว่ า ทรายอะเบท ซึ่ ง
ทรายอะเบทฆ่าลูกน้่ายุงลายตายหมดภายในเวลา 2 ชั่วโมง ส่วนปูนแดงที่ผสมน้่าขิงจะฆ่าลูกน้่าได้ภายในเวลา 3
ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และลูกน้่าจะค่อยๆตายในชั่วโมงที่ 4 และตายสนิททุกตัวในชั่วโมงที่ 5

บทที่ 5
สรุปผลกำรศึกษำ อภิปลำยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
ปูนแดงที่ผสมน้่าขิง จะฆ่าลูกน้่ายุงลายช้ากว่าทรายอะเบท ซึ่งทรายอะเบทฆ่าลูกน้่ายุงลายตายหมดภายใน
เวลา 2 ชั่วโมง ส่วนปูนแดงที่ผสมน้่าขิงจะฆ่าลูกน้่าได้ภายในเวลา 3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และลูกน้่าจะค่อยๆตาย
ในชั่วโมงที่ 4 และตายสนิททุกตัวในชั่วโมงที่ 5
5.2 อภิปลำยผล
ทรายอะเบทสามารถก่าจัดลูกน้่ายุงลายได้ รวดเร็วกว่าปูนแดงผสมน้่าขิงเพราะ สารเคมีในทรายอะเบท
ออกฤทธิ์เร็วกว่าและแรงกว่าความเผ็ดร้อนของน้่าขิงและความฝาดของปูน ซึ่งจะออกฤทธิ์ และฆ่าลูกน้่าได้ช้ากว่า
แต่ในเรื่องของความปลอดภัยและความประหยัด ปูนแดงผสมน้่าขิงสามารถใช้ได้ดีกว่าทรายอะเบท
5.3 ข้อเสนอแนะ
- ปูนที่จะน่ามาปั้นนั้น ต้องเป็นปูนแดงแห้ง เพราะเวลาน่ามาผสมกับน้่าขิงจะมีความพอดี ไม่เหลวเกินไป
น้่าขิงที่จะน่ามาผสมกับปูนแดงนั้นจะต้องมีความเข้มข้น โดยการน่ามาปั่นให้ละเอียดแล้วกรองเอาแต่น้่า
ในการฆ่าลูกน้่าระยะที่เป็นตัวลูกน้่าจะได้ผลดีกว่าระยะที่เป็นตัวโม่ง

