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การศึกษากระเพราไล่ยงุ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการศึกษาชนิดของใบกระเพราที่สามารถไล่ยงุ ได้ดีที่สุด
โดยเตรี ยมใบกระเพราทั้ง 2 ชนิด กระเพราขาว กับกระเพราแดงอย่างละ 1 ขีดนาใบกระเพราทั้ง 2 ชนิดมาซอย
ให้ขนาดเล็กลงนาใบกระเพราแต่ละชนิดมาคั้นให้มีปริ มาตร ขนิดละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ ในบีกเกอร์ นา
ผ้าขาวบางมากรองเพื่อเอาแต่น้ าของใบกระเพราทั้ง 2 ชนิดนาสารละลายที่ค้ นั ได้จากข้อ 3 มาใส่ กระบอกฉี ดชนิด
ละ 1 ขวดโดยแต่ละกล่องจะมีที่ก้ นั ไว้เพื่อไม่ให้ยงุ บินหนีไปยังกล่องพัก จากนั้นฉี ดสารละลายใบกระเพราแดง
และสารละลายใบกระเพราขาวในกล่องทดลองด้านที่มียงุ ทั้งสองกล่องดึงแผ่นที่ก้ นั ออกเพื่อให้ยงุ บินหนีมายัง
กล่องพักจับเวลา 1 นาที 5 นาที และ 10 นาที เพื่อดูจานวนยุงที่บินหนีมายังกล่องพักแล้วบันทึกผลการทดลอง
พบว่า กล่องที่ฉีดสารละลายใบกระเพราแดงสามารถไล่ยงุ ได้มากกว่าสารละลายใบกระเพราขาว

บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
การนาพืชหรื อส่ วนของพืชบางชนิดมาใช้ป้องกันกาจัดยุงนั้นมรนานตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชาวบ้านใช้เปลือกมะพร้าวจุดไฟเผา การนาสมุนไพรมาสกัดเป็ นน้ ามันทาผิวเพื่อป้ องกันยุง หรื อสาร
สกัดที่มีคุณสมบัติมาใช้ได้ เช่น ตะไคร้หอม กระเพรา ไพล สาระแหน่ เป็ นต้น สาหรับกระเพราเป็ นไม้พมุ่ เตี้ยลา
ต้นมีขนปกคลุม ปลายใบแหลม มีกลิ่นหอมนิยมปลูกเป็ นพืชสวนครัว ใบกระเพรามี 2 ชนิด คือ ใบกระเพราขาว
และใบกระเพราแดง กระเพราขาวจะมีใบเป็ นสี เขียว กรเพราแดงจะมีใบเป็ นสี แดงเลือดหมู สารไล่ยงุ จะได้จาก
ใบ โดยนามาตัดหัน่ แล้วคั้นเพื่อนาน้ ามาฉี ดพ่น ทั้งยังนามาทาตัวเพื่อป้ องกันยุงได้เพราะกระเพราเป็ นพืช
สมุนไพรไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้หาง่าย ค่าใช้จ่ายในการทาน้อยอีกทั้งยังสามารถทาใช้เองได้
สมุนไพรใบกระเพรานั้นนามาใช้เป็ นสารไล่ยงุ ได้ ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นเยาวชนควรสนใจในภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษซึ่ งได้คิดค้นไว้ เพื่อนามาใช้ประโยชน์และยังสามารถนามาพัฒนาใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อศึกษาชนิดของใบกระเพราที่มีผลต่อการไล่ยงุ

สมมติฐาน
ใบกระเพราขาวสามารถไล่ยงุ ได้ดีกว่าใบกระเพราแดง
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้ อง
ตัวแปรต้ น
ใบกระเพราขาว ใบกระเพราแดง
ตัวแปรตาม
ประสิ ทธิ ภาพในการไล่ยงุ

ตัวแปรควบคุม
ปริ มาณใบกระเพรา
ระยะเวลาในการฉี ดพ่น
จานวนยุง
กล่องทดลอง
ความเข้มข้นของสาร(น้ าใบกระเพราคั้น)
ขอบเขตการศึกษา
ชนิดของกระเพรา (กระเพราแดง กระเพราขาว)
ระยะเวลาในการทดลอง วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553
นิยามศัพท์
กระเพรา คือ พืชผักจาพวกเครื่ องเทศใช้ใบสดใบอ่อนการบริ โภคกระเพรายังช่วยให้ร่างกายได้รับ
ประโยชน์เป็ นยาสมุนไพรทาให้เลือดลมดีเป็ นพืชที่ปลูกกันแถวเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มานานแล้วโดยเฉพาะ
ในประเทศไทยและมาเลเซีย
ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. จะทาให้ทราบว่าชนิดของใบกระเพราใดสามารถไล่ยงุ ได้ดีที่สุด
2. สามารถใช้ในชีวติ ประจาวัน
3. หวงแหนและขยายพันธ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
4. สามารถนามาพัฒนาเพื่อให้เป็ นอาชีพเสริ มได้

บทที2่
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กระเพรา
กะเพรา เป็ นพืชผักจาพวกเครื่ องเทศที่ใช้ใบสดใบอ่อนในการประกอบอาหาร เพื่อช่วยดับกลิ่นคาวและ
ช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอม ใบกะเพราใช้เป็ นผักชูรส เช่น ใส่ แกงเผ็ด แกงป่ า แกงเลียง ผัดเผ็ด ผัดกะเพรา ใส่ หอย
นึ่ง ฯลฯ นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารมากมายแล้ว ผลพลอยได้จาการบริ โภคกะเพรายังช่วยให้ร่างกายได้รับ
ประโยชน์เป็ นยาสมุนไพร ทาให้เลือดลมดี กะเพราเป็ นพืชที่ปลูกกันแถวเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มานานแล้ว
โดยเฉพาะในประเทศไทยและมาเลเซีย
ชื่อเรียก

ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum linn.
ชื่ ออื่น : กระเพราแดง กระเพราขาว (ภาคกลาง) ก่าก้อขาว ก่าก้อดา กอมก้อขาว กอมก้อดา
(เชียงใหม่-ภาคเหนือ) ห่อตูปลู ห่อกวอซู (กะเหรี่ ยง-แม่อ่องสอน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ต้น เป็ นไม้ลม้ ลุก แตกกิ่งก้านสาขา สู ง 30 - 60 ซม. โคนลาต้นค่อนข้างแข็ง
ตามลาต้นมีขน ใบ เป็ นใบเดี่ยว เรี ยงตรงข้าม รู ปรี กว้าง 1-3 วม. ยาว 2.5-5 ซม. ปลายแหลมหรื อมน โคนแหลม
ขแบจักฟันเลื่อยและเป็ นคลื่น แผ่นใบมีขน ดอก เป็ นแบบช่อฉัตร ออกบริ เวณปลายยอดและปลายกิ่ง ยาว 8-10
ซม. ประกอบด้วยดอกเล้กๆ ออกเป็ นวงรอบแกนช่อเป็ นชั้นๆ ก้านดอกยาว 2-3 มม. และกางออกตั้งฉากกับแกน
ช่อ กลีบเลี้ยงโคนติดกันเป็ นรู ปคล้ายระฆัง ปลายแยกเป็ น 2 ส่ วน
ส่ วนบนมีกลีบเดียวค่อนข้างกลม ส่ วนกลางแยกเป็ น 4 แฉก ปลายแหลมเรี ยว ด้านในเกลี้ยง ด้าน
นอกมีขนตามโคนกลีบ กลีบดอกสี ขาว หรื อขาวปนม่วงแดง ด้านบนมี 4 กลีบ ด้านล่างมี 1 กลีบ ขนาดยาวกว่า
ด้านบน ตรงกลางกลีบเว้าตื้นๆ ปลายกลีบม้วนพับลง ผล แห้งแล้วแตกออก เมล็ด เล็ก รู ปไข่สีน้ าตาล มีจุดสี เข้ม
เมื่อนาไปแช่น้ าเปลือกหุ ม้ เมล็ดพองออกเป็ นเมือก สรรพคุณ ใบ บารุ งธาตุไฟธาตุ ขับลมแก้ปวดท้อง แก้ลมตาน
ซาง แก้จุกเสี ยด แก้คลื่นเหี ยนอาเจียน และขับลม
พันธุ์กะเพรา

กะเพราเป็ นที่ปลูกกันทัว่ ไปมีอยู่ 2 ชนิด คือ กะเพราขาวและกะเพราแดง ซึ่งเรี ยกชื่อตามสี ของก้านใบและ
ก้านดอก ส่ วนในเรื่ องพันธุ์น้ นั ยังไม่มีการศึกษาปรับปรุ งพันธุ์หรื อคัดเลือกพันธุ์อย่างจริ งใจในทางวิชาการ พันธุ์
กะเพราที่ใช้ปลูกในปั จจุบนั จะเป็ นพันธุ์พ้นื เมืองที่มีการปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ต่อๆ กันมา เนื่องจาก
กะเพราเป็ นพืชที่ยงั ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากนัก

สาระสาคัญทีพ่ บ
ใบกะเพรามีน้ ามันหอมระเหยสี เหลือง มีกลิ่นหอมฉุ นคล้ายกลิ่นของน้ ามันกานพลู ส่ วนในเมล็ดมี
น้ ามันระเหยยากสี เหลืองอมเขียว ซึ่ งประกอบด้วยกรดไขมันปาล์มมิติค สเตียริ ค โอเลอิค กรดไลโนเลนิค และ
เมล็ดจะมีเมือกหุ ม้ อยู่ เมื่อสลายตัวจะให้สารไซโลส กรดกลูคูโรนิค คุณภาพของน้ ามันหอมระเหยจะขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยต่างๆ เช่น อายุ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สรรพคุณทางยา

1. แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้ อ จุกเสี ยด เอาใบกะเพรามาเด็ดกินสดๆได้ทนั ที หรื อเอามาจิ้มน้ าพริ ก หรื อ แกงเผ็ดกิน
เป็ นทั้งยาและอาหาร พร้อมๆ กัน
2. แก้ปวดท้องได้ดี น้ าใบกะเพรามาคั้นกินสด 1 ถ้วยตะไล แก้อาการ ปวดมวนในท้องได้ดี
3. กะเพราคุมธาตุได้ดี ใช้ใบกะเพราจิ้มน้ าพริ กกิน ทาให้ทอ้ งไส้ดี ทางานปกติ ระบบย่อยอาหาร
ปกติดี ระบบทางเดินอาหารก็ปกติดี
4. แก้กลาก เกลื้อน ใช้ใบกะเพรา 1 กามือ ตาละเอียดใส่ เหล้าขาว หรื อ เหล้าโรง ทาบริ เวณที่เป็ น
กลาก เกลื้อน เพื่อให้ตวั ยาซึ มได้ดี ควรขูดผิวบริ เวณที่เป็ นให้ถลอกก่อน
5. แก้ลมพิษ ใช้ใบกะเพรา 1 กามือ ตาใส่ เหล้าขาว หรื อเหล้าโรงทา บริ เวณที่เป็ นลมพิษ จะทุเลา
หายเป็ นปกติ
6. แก้แมลงสัตว์กดั ต่อย ใช้ใบกะเพราตาใส่ เหล้าขาว หรื อเหล้าโรงทา บริ เวณที่ถูกพิษแมลงสัตว์
กัดต่อย การอักเสบจะหายทันที

7. ช่วยขับน้ านม เอาใบกะเพรามารับประทานสด ๆ จิ้มน้ าพริ กหรื อ แกงเลียง ใส่ กงุ้ แห้ง หรื อปลาย่างมา
โขลกผสมกะปิ หัวหอม พริ กไทยสด แกงเลียงได้ทนั ที ช่วยให้สตรี หลังคลอดมีน้ านม
8. รักษาหูด ใช้ใบกะเพรา ขยี้ที่หูดบ่อยๆ วันละหลายๆครั้ง หูดจะฝ่ อ ไปเองภายในไม่กี่วนั
9. เป็ นยากาจัดแมลงวันทอง ใช้น้ ามันจากใบกะเพรา มาล่อแมลงให้มา ตอมไต่
10. ไล่ยงุ ได้ดี ความฉุ นของกะเพรา นามาไล่ยงุ ได้ ใช้กะเพราสักกิ่ง วางไว้ตามที่ตอ้ งการไล่ยงุ หรื อใช้
น้ ามันสกัดของกะเพรา จะเข้มข้นกว่า สามารถไล่ยงุ ได้ดี

ยุง

Anopheles gambiae
การจาแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ [แสดง]
ไฟลัม

Arthropoda

ชั้น

Insecta

อันดับ

Diptera

อันดับย่อย Nematocera
อันดับฐาน Culicomorpha
วงศ์

Culicidae

ยุง เป็ นแมลงที่พบได้ทวั่ โลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถ
สันนิษฐานได้วา่ ยุงมีในโลกตั้งแต่ยคุ ดึกดาบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้านปี มาแล้ว โดยปกติตวั เมียมักจะกิน
เลือดเป็ นอาหาร ส่ วนตัวผูม้ กั จะกินน้ าหวานในดอกไม้ นอกจากนี้ยงั เป็ นแมลงที่เป็ น พาหะแพร่ เชื้อโรคอีกด้วย
เช่น ไข้เลือดออก ยุงตัวเมียจะมีอายุประมาณ 1-3 สัปดาห์ ขึ้นกับชนิดและสภาพแวดล้อม ส่ วนตัวผูจ้ ะมีอายุ
ประมาณ 4-5 วัน จะตายหลังจากผสมพันธุ์เสร็ จ ยุงทัว่ โลกมีอยูป่ ระมาณ 3,450 ชนิด พบในประเทศไทย
ประมาณ 412 ชนิด แต่ที่คุน้ เคยกันดีคือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles) และยุงลาย (Aedes)
ลักษณะโดยทัว่ ไป
ยุงเป็ นแมลงที่มีขนาดเล็กโดยทัว่ ไปมีขนาดลาตัวยาว 4-6 มิลลิเมตร บางชนิดมีขนาดเล็กมาก 2-3
มิลลิเมตร และบางชนิดอาจยาวมากกว่า 10 มิลลิเมตร
ยุงมีส่วนหัว อก และท้อง มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกออกจากแมลงชนิดอื่นได้อย่างง่ายๆ
โดยสังเกตจากรู ปพรรณสัณฐาน ดังต่อไปนี้คือ มีปากคล้ายงวง ยืน่ ยาวออกไปข้างหน้า และมีปีกสาหรับบิน 1 คู่
วงจรชี วติ ของยุง
ยุงมีวงจรชีวติ แบบสมบูรณ์ (holometabolous) ซึ่งประกอบด้วย ไข่ ลูกน้ า ตัวโม่ง และยุงตัวแก่
การเกิดของยุงจะแบ่งเป็ น 4 ขั้น
1.
2.
3.
4.

ช่วงเป็ นไข่ ซึ่ งยุงจะไข่ในน้ า
ช่วงเป็ นลูกน้ าตัวยาว (Larva) จะกินสารอินทรี ย ์ แบคทีเรี ย แพลงตอนในน้ าเป็ นอาหาร
ช่วงเป็ นลูกน้ าตัวกลม หรื อลูกโม่ง (Pupa) คือตัวอ่อนของยุงที่พร้อมจะเป็ นยุงแล้ว จะไม่กินอาหาร
ช่วงที่เป็ นยุง (ตัวแมลง)
ยุงเมื่อลอกคราบออกจากระยะตัวโม่งได้ไม่กี่นาทีก็สามารถออกบินได้เลย อาหารที่ใช้ในระยะนี้ของ

ทั้งตัวผูแ้ ละตัวเมียเป็ นน้ าหวานจากดอกไม้หรื อต้นไม้ การผสมพันธุ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอากาศ บางชนิดการ
ผสมพันธุ์เกิดขึ้นในขณะที่ยงุ ตัวผูม้ ีการบินวนเป็ นกลุ่ม (swarming) โดยเฉพาะเวลาหัวค่าและใกล้รุ่ง ตามพุม่ ไม้
บนศีรษะ ทุ่งโล่ง หรื อบริ เวณใกล้กบั เหยือ่ เป็ นต้น และตัวเมียจะบินเข้าไปเพื่อผสมพันธุ์ ยุงตัวเมียส่ วนใหญ่ผสม
พันธุ์เพียงครั้งเดียวโดยที่เชื้ออสุ จิจากตัวผูจ้ ะถูกกักเก็บในถุงเก็บน้ าเชื้อ ซึ่ งสามารถใช้ไปได้ตลอดชีวติ ของมัน
ส่ วนยุงตัวผูส้ ามารถผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง ยุงตัวเมียที่จบั ได้ตามธรรมชาติมกั มีเชื้ออสุ จิอยูใ่ นถุงเก็บน้ าเชื้อเสมอ

ยุงตัวเมียเมื่อมีอายุได้ 2-3 วันจึงเริ่ มออกหากินเลือดคนหรื อสัตว์ เพื่อนาเอาโปรตีนและแร่ ธาตุไปใช้
สาหรับการเจริ ญเติบโตของไข่ในรังไข่ แต่มียงุ บางชนิดที่ไม่จาเป็ นต้องกิ นเลือดก็สามารถสร้างไข่ในรังไข่ได้
เช่น ยุงยักษ์ เลือดที่กินเข้าไปถูกย่อยหมดไปในเวลา 2-4 วัน แต่ถา้ อากาศเย็นลงการย่อยจะใช้เวลานานออกไป
เมื่อไข่สุกเต็มที่ยงุ ตัวเมียจะหาแหล่งน้ าที่เหมาะสมในการวางไข่ หลังจากวางไข่แล้วยุงตัวเมียก็ออกดูด
เลือดใหม่และวางไข่ได้อีก บางชนิดที่มีอายุยนื มากอาจไข่ได้ร่วม 10 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 4-5 วัน แต่
อาจเร็ วกว่าหรื อนานกว่า ขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิและชนิดของยุง ส่ วนยุงตัวผูต้ ลอดอายุขยั จะกินอาหารจากแหล่ง
น้ าหวานของดอกไม้หรื อพืชที่ผลิตน้ าตาลในธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับยุงบางชนิดที่ต ัวเมียไม่กดั ดูดเลือดคน
หรื อสัตว์เลย
ยุงตัวเมียวางไข่ประมาณ 30-300 ฟองต่อครั้ง ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของยุงและปริ มาณเลือดที่กินเข้าไป ไข่จะมี
สี ขาวหรื อครี มเมื่อออกมาใหม่ ๆ และในเวลาไม่กี่นาทีจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลหรื อน้ าตาลดาไปจนถึงสี ดา ไข่ยงุ มี
รู ปร่ างลักษณะหลายแบบขึ้นอยูก่ บั ชนิด ยุงลายวางไข่บนวัตถุช้ืน ๆ เหนือผิวน้ า ยุงราคาญวางไข่ติดกันเป็ นแพ
บนผิวน้ า ยุงก้นปล่องวางไข่บนผิวน้ า ส่ วนยุงเสื อวางไข่ติดกันเป็ นกลุ่มใต้ผวิ น้ าติดกับพืชน้ าที่ลอยอยู่ ไข่ยงุ ส่ วน
ใหญ่ทนต่อความแห้งแล้งไม่ได้ยกเว้นไข่ของยุงลายซึ่ งสามารถทนทานต่อความแห้ งแล้งได้นานหลายเดือน ใน
เขตร้อนชื้นไข่จะฟักออกเป็ นตัวภายใน 2-3 วัน
ลูกน้ าของยุงเป็ นระยะที่มีความแตกต่างจากตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่น มีลกั ษณะส่ วนอกกว้างใหญ่กว่า
ส่ วนหัวและส่ วนท้อง เมื่อออกมาจากไข่ใหม่ ๆ จะมีขนาดเล็กมากและค่อยๆ โตขึ้น มีการลอกคราบ 4 ครั้ง
ก่อนที่จะเป็ นตัวโม่ง ลูกน้ าต้องอาศัยอยูใ่ นน้ าตลอดระยะที่ดารงชีวติ มีบางชนิดที่ปรับสภาพพัฒนาตัวเองให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม เช่น สามารถอยูไ่ ด้ในสภาพที่เป็ นโคลนเปี ยก หรื อในน้ าที่มีอุณหภูมิต่าหรื อสู ง ลูกน้ าของยุง
ชนิดต่าง ๆ หายใจจากผิวน้ าโดยผ่านท่อหายใจ (ยุงลายและยุงราคาญ) หรื อรู หายใจ (ยุงก้นปล่อง) แต่ลูกน้ าของ
ยุงเสื อมีท่อหายใจที่สามารถสอดหรื อแทงเข้าไปในบริ เวณรากของพืชน้ า โดยเฉพาะพวกจอกและผักตบชวา เพื่อ
ใช้ออกซิ เจนจากโพรงอากาศที่อยูท่ ี่รากหรื อลาต้นของพืชน้ า ลูกน้ ายุงกินอาหารจาพวก แบคทีเรี ย โปรโตซัว
ยีสต์ สาหร่ าย และพืชน้ าที่มีขนาดเล็ก ลูกน้ ายุงก้นปล่องส่ วนใหญ่หากินบริ เวณผิวน้ า บางชนิดอาจดาลงไปกิน
อาหารใต้ผวิ น้ าด้วย ในขณะที่ลูกน้ ายุงลาย ยุงราคาญ และยุงเสื อหากินใต้ผวิ น้ า ลูกน้ ายุงยักษ์กินลูกน้ าชนิดอื่น
หรื อพวกเดียวกันเองเป็ นอาหาร ในเขตภูมิประเทศร้อนชื้นลูกน้ าใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์จึงกลายเป็ นตัว
โม่ง

ระยะตัวโม่ง (pupa) มีรูปร่ างคล้ายเครื่ องหมายจุลภาค ( , ) อาศัยอยูใ่ นน้ า ตัวโม่งเป็ นระยะพักตัวจะไม่
กินอาหาร รับเอาอากาศในการหายใจแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อถูกรบกวนจะดาน้ าลงสู่ ขา้ งล่างใต้น้ าอย่างรวดเร็ ว
และอยูใ่ ต้น้ าได้นานหลายนาที ตัวโม่งของยุงลายเสื อแตกต่างกับชนิดอื่นโดยมีท่อหายใจแหลมสามารถแทงเข้า
รากหรื อลาต้นพืชน้ าเพื่อหายใจเหมือนกับระยะลูกน้ า ในภูมิประเทศเขตร้อนตัวโม่งจะใช้เวลา 2-4 วัน ยุงตัวเต็ม
วัยลอกคราบออกมาไม่กี่นาทีก็สามารถบินได้ ยุงตัวเมียบางชนิดชอบกัดกินเลือดคน (philic) บางชนิดชอบกิน
เลือดสัตว์ (zoophilic) บางชนิดกัดดูดเลือดโดยไม่เลือก ยุงสามารถเสาะพบเหยือ่ ได้โดยอาศัยปั จจัยหลายประการ
เช่น กลิ่นตัว คาร์ บอนไดอ๊อกไซด์ ( ที่ออกมาจากลมหายใจ ) หรื ออุณหภูมิของร่ างกาย
ความสาคัญทางการแพทย์
ยุงมีความสาคัญในด้านการแพร่ เชื้อโรคหรื อปรสิ ตต่าง ๆ โดยการกินเลือดของยุง ยุงส่ วนมากจะบิน
กระจายจากแหล่งเพาะพันธุ์ไปได้ไกลออกไปในรัศมีประมาณ 1-2 กิโลเมตร โดยบินทวนลมตามกลิ่นเหยือ่ ไป
กระแสลมที่แรงอาจทาให้ยงุ บางชนิดแพร่ ออกจากแหล่งเพาะพันธุ์ไปได้ไกลยิง่ ขึ้น ในปั จจุบนั ยุงสามารถแพร่
ไปจากประเทศหนึ่งไปสู่ ประเทศหนึ่ง หรื อทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่ง โดยอาศัยเครื่ องบิน เรื อหรื อรถยนต์
โดยสาร
ในประเทศเขตร้อน ยุงตัวเมียส่ วนใหญ่สามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้ 2-3 สัปดาห์ หรื อถ้าอุณหภูมิ ความชื้นและ
แสงสว่างเหมาะสมก็อาจนานถึง 4-6 สัปดาห์ หรื อนานกว่านี้ ส่ วนยุงตัวผูโ้ ดยทัว่ ไปมีอายุประมาณ 1 สัปดาห์
การควบคุมแหล่ งเพาะพันธุ์
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์เป็ นวิธีที่สามารถลดจานวนยุงที่มากัดได้วธิ ี หนึ่ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของ
แหล่งเพาะพันธุ์ ที่สามารถทาได้ง่าย ได้แก่
1. การดูแลโอ่งน้ าและภาชนะน้ าขังตามบ้านเรื อน เพื่อควบคุมยุงลาย (Ae. aegypti)
2. หรื อการระบายน้ าตามท้องร่ องไม่ให้ขงั หรื อเน่าเสี ย เพื่อควบคุมยุงราคาญ (Cx. quinquefasciatus)
3. การปล่อยปลาที่กินยุงหรื อใช้สารเคมีฆ่าแมลง เช่น Abate ใส่ ลงในภาชนะต่าง ๆ
แต่ในแหล่งเพาะพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่หรื อกว้างขวาง เช่น ในท้องนา ลาธาร หรื อกระบอกไม้ในป่ า การ
ควบคุมลูกน้ ายุงจะทาได้ยากมากหรื อควบคุมไม่ได้เลย

การควบคุมตัวยุง
การควบคุมตัวยุง หมายถึงการทาให้ความหนาแน่นของยุงลดลง โดยการใช้วธิ ี การต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่
ต้องพึ่งพาอาศัยสารเคมีฆ่าแมลง โดยอาจแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การลดจานวนยุงที่ก่อความราคาญ ส่ วนใหญ่กระทาในครัวเรื อน โดยการใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่หาซื้ อได้
ตามท้องตลาด หรื อการใช้กบั ดักแสงไฟฆ่ายุง
2. การลดจานวนยุงพาหะ มักกระทาในวงกว้างเมื่อเกิดมีการระบาดของโรค เช่น การพ่นสารเคมีฆ่าแมลง
ชนิดฝอยละอองเพื่อลดจานวนยุงลาย การพ่นสารเคมีฆ่าแมลงชนิดตกค้างในบ้านเรื อนและการใช้มุ ้ งชุบ
สารเคมีฆ่าแมลงเพื่อควบคุมมาลาเรี ย เป็ นต้น
อ้างอิง
1. ยุง โดย รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ ภาควิชาปรสิ ตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารพัดวิธีไล่ ยุง

สารพัดวิธีไล่ยงุ
ยุง เป็ นปั ญหากวนใจทุกคน ถึงแม้การไล่ยงุ ให้สิ้นซากจะไม่อาจทาได้ เนื่องจากคนเราดึงดูดยุงจาก
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาในลมหายใจของเรา เช่นเดียวกับกลิ่นเหงื่อ กลิ่นกาย และความร้อนจาก
ร่ างกาย คนบางคนยังอาจเป็ นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดยุงเข้ามาหา ในขณะที่คนอื่นอาจไม่มียงุ ตอมเลยก็ได้ นี่อาจ
เกี่ยวกับสารเคมีในร่ างกายของแต่ละคน ดังนั้น สู ตรที่ใช้ได้ผลกับคนหนึ่ง อาจไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่งก็ได้
ฉะนั้น คุณอาจต้องลองหลายๆ สู ตรเพื่อดูวา่ อะไร
ที่ใช้ได้ผลสาหรับคุณ
วานิลลา มีหลายวิธีในการใช้วานิลลา เช่น บางคนบอกให้ทาวานิลลาที่จุดชีพจร บางคนบอกให้ทาทัว่ ผิวหนัง
และ
แต้มลงบนเสื้ อผ้า บางคนบอกให้เลือกใช้แบบเข้มข้น บางคนก็บอกให้ผสมน้ าก่อนแล้วฉี ดบนผิว ลองใช้หลายๆ
แบบเพื่อดูวา่ แบบไหนใช้ได้ผลดีสาหรับคุณ
กระเทียม นี่อาจไม่เหมาะนักสาหรับใช้ทุกวัน แต่เวลาไปแค้มป์ ปิ้ ง หรื อในที่ซ่ ึงมียงุ ชุม ลองใช้กระเทียมผง
(หาซื้ อได้ตามซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต) ผสมกับน้ า ทาลงที่จุดชีพจร บนใบหน้า แต่ระวังอย่าให้เข้าตา

น้ ามันหอมระเหย ผสมน้ ามันหอมระเหยกับแอลกอฮอล์เช็ดแผลหรื อน้ ากลัน่ และฉี ดลงบนร่ างกายหรื อบนผ้า
แล้วใช้เข็ดตามผิวกาย หรื อเติมน้ ามันหอมระเหยสองามหยดลงในเบบี้ออยล์ หรื อน้ ามันมะกอกแล้วทาบนผิว
ระวังอย่าให้เข้าตาและปาก น้ ามันหอมระเหยที่แนะนาก็คือ ลาเวนเดอร์ ยูคาลิปตัส มะนาว ตะไคร้ ทีทรี ไธม์
เปปเปอร์มินต์ และเบซิล
สาหรับบ้าน ฉี ดกระทียมผงผสมน้ าตามสนามหญ้าและพุม่ ไม้ เพื่อไล่ยงุ ควรทาสองสัปดาห์ครั้ง หรื อหลังจากฝน
ตกหนัก

วิธีเยียวยาอาการคันจากยุงกัด
อาการคันจากยุงกัดเกิดจากน้ าลายของยุงที่พน่ ออกมาในขณะที่มนั กินเลือดเรา ซึ่ งแต่ละคนอาจมีปฏิกิริยา
ต่อการถูกยุงกัดต่างกันไป หากคุณรู ้สึกคันอย่างมากเวลาถูกยุงกัด ลองใช้ "ตัวช่วย" ต่อไปนี้ เพื่อบรรเทาอาการ
คัน
+ ใช้น้ าร้อนหรื อน้ าเย็นประคบที่รอยยุงกัด
+ ใช้สิ่งต่อไปนี้ทาบริ เวณที่ยงุ กัด ยาสี ฟัน น้ ายาบ้วนปาก น้ าส้มสายชู แอลกอฮอล์เช็ดแผล แอมโมเนีย ชา
(ถุงชา หรื อใช้สาลีชุบน้ าชาร้อนๆ แต้มลงบนรอยกัด) เบกกิ้งโซดากับน้ า แอสไพริ นบดผสมน้ าหรื อแอลกอฮอล์
เช็ดแผลสองสามหยด
+ น้ ามะนาว หรื อแผ่นมะนาวฝาน

เมื่อเราถูกยุงกัด ก็แปลกใจว่าทาไมพระเจ้าจึงทรงสร้างยุง และสัตว์อื่นๆ ที่ทาร้ายเรา เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก
นั้นทุกสิ่ งทุกอย่างสมบูรณ์ หลังจากบาปเข้า มาสู่ โลก จะเห็นได้วา่ สัตว์และมนุษย์กลายเป็ นศัตรู กนั มนุษย์จึงต้อง
ปกป้ องและป้ องกันตนเอง ดังนั้น ในปั จจุบนั ยุงจึงพยายามหาอาหารจากเรา ในทางกลับกัน ยุงก็เป็ นอาหารของ
นก
และค้างคาว ในอนาคตบนฟ้ าใหม่และแผ่นดินใ หม่ สัตว์ต่างๆ จะไม่ทาร้ายมนุษย์และทาร้ายกันและกัน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานศึกษา
การศึกษาใบกระเพราแดงและใบกระเพราขาวใช้วธิ ี ทดลองว่าใบกระเพราชนิดใดสามารถไล่ยงุ ได้ดี
ที่สุด โดยมีลาดับการทดลองและดาเนินการดังนี้
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1. กล่องทดลอง (ปี๊ บ) 4ใบ
2. ใบกระเพราขาว 1 ขาว
3. ใบกระเพราแดง 1 ขีด
4. บีกเกอร์ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5. กระบอกฉี ดน้ า 2 อัน
6. น้ า 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7. ผ้าขาวบาง 30 เซนติเมตร 2 ผืน
8. กรรไกร 1 อัน
9. มีด 1 อัน
10. ขวดน้ าเปล่าใส 2 ใบ
วิธีการดาเนินงาน
ขั้นที่ 1 (ขั้นเตรียมอุปกรณ์ ทดลอง)
1. เตรี ยมใบกระเพราทั้ง 2 ชนิด กระเพราขาว กับกระเพราแดงอย่างละ 1 ขีด
2. นาใบกระเพราทั้ง 2 ชนิดมาซอยให้ขนาดเล็กลง
3. นาใบกระเพราแต่ละชนิดมาคั้นให้มีปริ มาตร ขนิดละ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ ในบีกเกอร์
4. นาผ้าขาวบางมากรองเพื่อเอาแต่น้ าของใบกระเพราทั้ง 2 ชนิด
5. นาสารละลายที่ค้ นั ได้จากข้อ 3 มาใส่ กระบอกฉี ดชนิดละ 1 ขวด
6. เตรี ยมกล่องทดลองไว้สาหรับพักยุงโดยออกแบบกล่องทดลองไว้ดงั หน้าต่อไป

บทที่ 4
ผลการทดลอง
จาการศึกษากระเพราไล่ยงุ ได้ผลการทดลองดังนี้
ตารางที่1 การทดลองกระเพราไล่ยงุ
วิธีการทดลอง

จานวนยุงที่พบ (ตัว)
1 นาที

5 นาที

10 นาที

น้ ากระเพราแดง

0

4

7

น้ ากระเพราขาว

0

1

4

จากตารางที่ 1 ผลการทดลองการศึกษากระเพราไล่ยงุ พบว่า
จาการทดลองพบว่า ในการฉี ดน้ ากระเพราแดงลงในกล่องทดลองพบว่า จากยุง 20 ตัวในเวลา 1 นาที
ไม่พบยุงที่หนีออกมา ในเวลา 5 นาที่ พบยุงที่หนีมายังอีกกล่อง จานวน 4 ตัว และในเวลา 10 นาทีพบยุงที่หนี
ออกมาอีกกล่อง จานวน 7 ตัว
ในการฉี ดน้ ากระเพราขาวลงในกล่องทดลองพบว่า จากยุง 20 ตัวในเวลา 1 นาที ไม่พบยุงที่หนีออกมา
ในเวลา 5 นาที่ พบยุงที่หนีมายังอีกกล่อง จานวน 1 ตัว และในเวลา 10 นาทีพบยุงที่หนีออกมาอีกกล่อง จานวน 4
ตัว

7
6
5
4

นา้ กระเพราแดง
นา้ กระเพราขาว

3
2
1
0
1

5

10

นาที

กราฟที่ 1 แสดงจานวนยุงที่หนี ในนาทีที่ 1 , 5 , 10 , ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุ ปอภิปรายและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการทดลอง
จากการศึกษาเรื่ องกระเพราไล่ยงุ โดยการทดลองด้วยวิธีการใช่สารละลายใบกระเพราไล่ยงุ ผล
การศึกษาพบว่าในเวลา 10 นาที กล่องที่ใช่สารละลายใบเพราแดงสามารถไล่ยงุ ได้ 7 ตัว กล่องที่ใช่สารละลาย
ใบกระเพรากระเพราขาวสามารถไล่ยงุ ได้ 4 ตัวสรุ ปผลการศึกษาใบกระเพราแดงสามารถไล่ยงุ ได้ดีกว่าใบกระ
เพราขาว
อภิปรายผลการทดลอง
ในใบกระเพราแดงสามารถไล่ยงุ ได้ดีกว่าใบกระเพราขาว เพราะว่าในใบกระเพราแดงมีกลิ่นที่ฉุนกว่า
ใบกระเพราขาว
ข้ อเสนอแนะการทดลอง
1. ควรอยูใ่ นที่ไม่มีลม
2. ควรเพิ่มเวลาในการทดลองให้มากขึ้น
3. ปรับปรุ งเครื่ องมือทดลองให้มีมาตรฐานที่ดีกว่านี้
4. ควรเพิ่มชนิดของสมุนไพรให้มีหลายชนิด
5. เพิ่มชนิดของแมลงที่ทดลอง

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ องกระเพราไล่ยงุ ที่สาเร็ จลุล่วงไปด้ายดีเพราะได้รับความช่วยเหลือจาก อาจารย์ กัลยา หอม
ดี พร้อมทีมงานจากศูนย์วทิ ยาศาสตร์ ลาปาง และคณะวิทยากรจากศูนย์วทิ ยาศาสตร์ จงั หวัดสระแก้ว ที่ให้
คาปรึ กษาและให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า โครงการกระเพราไล่ยงุ เรื่ องนี้น่าจะเกิด
ประโยชน์แก่ผมู ้ ีความสนใจศึกษาต่อไป
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