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อาจารย์กลั ยา หอมดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอโพธิ์ ทอง
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บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน รากกล้วยไล่หมัด
ชื่อผูจ้ ดั ทาโครงงาน
1. นางสาวอนุกลู ทองเติม
2. นางสมนึก โตเสม
3. นางสาวฤทัย ช้างพันธุ์
4. นายราชสวัสดิ์ พ่วงประเสริ ฐ
5. นายภาคภูมิ บุญเรื อง
6. นายเฉลิมชัย อินเอก
7. นายฉัตรเฉลิม ทรงความเจริ ญ
โรงเรี ยนสถานศึกษา กศน. อาเภอโพธิ์ ทอง
อาจารย์ที่ปรึ กษาอาจารย์กลั ยา หอมดี
การศึกษา รากกล้วยไล่หมัด มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสารจากรากกล้วยในการไล่หมัด
มีวธิ ีการดาเนินงานดังนี้ การทดลองขั้นตอนที่ 1 นารากกล้วย มาล้างน้ าให้สะอาด แล้วนามาตาให้
ละเอียดนามาคั้นเอาแต่น้ ารากกล้วย มาพักไว้ในบิคเกอร์นาตัวหมัดจานวน 4 ตัว ใส่ ในกล่องขนาด 3x4.5 นิ้ว
จานวน 2 กล่อง ๆ ละ 4 ตัว แล้วนาน้ าสกัดทั้ง 2 ตัวอย่าง ที่อยูใ่ นบิคเกอร์ มาวางในกล่องที่เราเตรี ยมไว้ กล่องที่ 1
เป็ นน้ าจากรากกล้วยผสมน้ าสะอาด 0.1 ลิตร กล่องที่ 2 เป็ นน้ ารากกล้วยเข้มข้น(ไม่ผสมน้ า) มาวางในกล่องที่ 2
จับเวลา 20 นาที สังเกตพฤติกรรมการหนีของตัวหมัด สังเกตและบันทึกผล การทดลองขั้นตอนที่ 2 นาราก
กล้วยมาล้างน้ าให้สะอาด แล้วนามาตาให้ละเอียดนามาคั้นเอาแต่น้ ารากกล้วย มาพักไว้ในบิคเกอร์ นาตัวหมัด
จานวน 8 ตัว ใส่ ในกล่องขนาด 3x4.5 นิ้ว จานวน 2 กล่อง ๆ ละ 4 ตัว แล้วนาน้ ารากกล้วยทารอบๆ กล่องด้านใน
กล่องที่ 1 แล้วใส่ ตวั หมัด จานวน 4 ตัว ลงไป ส่ วนกล่องที่ 2 นาน้ ารากกล้วยเข้มข้น (ไม่ผสมน้ า) หยดตรงที่ตวั
หมัด จานวน 4 ตัว จับเวลา 20 นาที สังเกตพฤติกรรมการหนีของตัวหมัด และบันทึก ผล
ผลการศึกษาพบว่า น้ ารากกล้วยผสมน้ าและไม่ผสมน้ า ที่อยูใ่ นบิคเกอร์ ทาให้ตวั หมัดมีการเคลื่อนไหว
ปกติ ไม่กระโดดหนี แสดงว่า กลิ่นของน้ ารากกล้วยไม่มีผลต่อพฤติกรรมการหนี ของตัวหมัด ส่ วนน้ ารากกล้วยที่
ทารอบ ๆ กล่องด้านในที่บรรจุและหยดที่ตวั หมัด ทั้ง 2 แบบมีผลต่อพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและการหนีของตัว
หมัด
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กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ องรากกล้วยไล่หมัดที่สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะได้รับการช่วยเหลือจากคุณครู /อาจารย์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
เนื่องจากหมัดเป็ นสัตว์ประเภทปรสิ ต ดูดเลือดเป็ นอาหาร ดินและที่อบั ชื้นจึงเป็ นแหล่งอาศัยและเจริ ญ
พันธุ์ มีการแพร่ พนั ธุ์อย่างรวดเร็ วในปริ มาณมาก และเป็ นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ การไล่หมัดในปั จจุบนั
เป็ นการใช้สารเคมีซ่ ึ งมีผลต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม สมาชิกในกลุ่มจึงคิดค้นนาเอาภูมิ ปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการในการทาสารไล่หมัดจากธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี โดยการนากล้วยที่เป็ นพืช
เศรษฐกิจของไทยที่มีอยูม่ าก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่ งในรากและลาต้นของกล้วยจะมีสารแทนนิน ซึ่ งช่วยใน
เรื่ องของแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ส่ วนรากของกล้วยตีบ เมื่อนามาคั้นจะช่วยแก้หมัดจากสุ นขั ได้ โดยทางกลุ่มจึง
คิดว่า รากกล้วย น่าจะสามารถนามาทายาไล่หมัดให้สัตว์เลี้ยงได้ จึงได้ทาโครงงานนี้ข้ ึนมา
1.2 วัตถุประสงค์ ของการทาโครงงาน
เพื่อศึกษาสารจากรากกล้วยในการไล่หมัด
1.3 สมมุติฐาน
สารจากรากกล้วยสามารถไล่หมัดได้
1.4 ตัวแปร
1.4.1 ตัวแปรต้ น
สารรากกล้วย 2 สู ตร ได้แก่ สู ตรที่ 1 ผสมน้ า สู ตรที่ 2 ไม่ผสมน้ า และวิธีการใช้สาร ได้แก่
การหยดบริ เวณรอบๆ ตัวหมัดและการหยดสารที่ตวั หมัด
1.4.2 ตัวแปรตาม
จานวนหมัดที่หนี
1.4.3 ตัวแปรควบคุม
จานวนหมัด
ปริ มาณน้ ารากกล้วยที่หยดในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาในการหยดน้ ารากกล้วย
อุณหภูมิ
ขนาดของกล่อง
1.5 ขอบเขตการศึกษา

1. รากกล้วยที่ใช้ในการศึกษา คือ รากกล้วยน้ าหว้ากาบเขียว
2. รากกล้วยที่ใช้คือรากกล้วยเน่า
3. ระยะเวลา 29 – 31 พฤษภาคม 2554
4. สถานที่ ณ สานักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
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1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.6.1 สารรากกล้วยที่ได้จากรากกล้วยสามารถนามาไล่หมัดได้
1.6.2 ลดการใช้สารเคมี
1.6.3 ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน
1.7 นิยามปฏิบัติการ
1.7.1 รากกล้วย คือ ส่ วนที่อยูโ่ คนสุ ดของต้นกล้วยอยูใ่ ต้พ้นื ดิน
1.7.2 หมัด คือ สิ่ งมีชีวติ ที่เล็กๆที่อาศัยอยูใ่ นที่อบั ชื้นและเกาะในตัวสุ นขั มีการขยายพันธ์ได้รวดเร็ ว
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บทที่ 2
เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่ องรากกล้วยกาจัดหมัดคณะผูศ้ ึกษา ได้คน้ คว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับดังนี้
2.1 ประโยชน์ของรากกล้วย
2.2 ตัวหมัด
2.3 สารกาจัดหมัดและเห็บ
2.4 การกาจัดหมัด
2.1 ประโยชน์ ของรากกล้วย
- เวลาปวดฟันนารากกล้วยมาล้างน้ าให้สะอาด แล้วนามาต้มแล้วใส่ เกลือ ให้เค็มจัด ๆ ต้มให้เดือด
สักประมาณ 15 นาทีแล้วนาน้ ามาอมแก้ปวดฟันได้
- เวลาเมา ๆ นารากกล้วยมาฝานเป็ นชิ้นบาง ๆ ประมาณ 1-2 หยิบมือ แล้วนามาผสมกับน้ าเดือด ๆ
สัก 1 แก้ว ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็นาให้คนเมาดื่ม
- นารากกล้วยฝานเป็ นชิ้น ๆ แล้วนาไปโขลกให้ละเอียด เอาไปพอกฝี วันละ 2 ครั้ง (ประโยชน์ของราก
กล้วย,2551:เว็บไซด์)
2.2 ตัวหมัด (อังกฤษ: Flea) การกาจัดหมัดและเห็บ (2539 : เว็บไซด์) กล่าวถึงหมัดว่า จัดอยูใ่ นประเภท
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยูใ่ นไฟลัมอาร์โธรพอด เป็ นแมลงที่ไม่มีปีกขนาดเล็ก ซึ่ งมีขนาดความยาวตลอดลาตัว
ราว 2-2.5 มิลลิเมตร ลาตัวด้านข้างแบน มีขาคู่หลังยาวใช้สาหรับการกระโดด ลาตัวเป็ น ปล้อง และมีหวั ขนาด
ใหญ่ หมัดถือได้วา่ เป็ นปรสิ ตสาหรับคน และสัตว์เลี้ยง หมัดเมื่อโตตัวเต็มวัยจะวางไข่ในบริ เวณขนของสัตว์
หรื อ บริ เวณที่สัตว์นอนอยู่ โดยวางไข่ครั้งละ 3-18 ฟอง ซึ่ งตลอดช่วงอายุของตัวเมียจะวางไข่ได้หลายร้อยฟอง
ช่วงระยะการเป็ นตัวอ่อนจะกินเวลาประมาณ 9-15 วัน แล้วจึงกลายเป็ นดักแด้ ก่อนที่จะเข้าสู่ ช่วงเต็มวัย ช่วงชีวติ
ของหมัดจากไข่จนเติบโตเต็มวัยจะอยูท่ ี่ประมาณ 18 วันไปจนถึงหลายเดือน
2.2.1 หมัด ชื่อแมลงขนาดเล็กหลายชนิดในอันดับ Siphonaptera ตัวยาวประมาณ ๕ มิลลิเมตรไม่มีปีก
ลาตัวแบนข้าง มีขนเรี ยงเป็ นแถวข้างลาตัวบริ เวณปล้อง แต่ละปล้อง หัวและอกเล็กกว่าท้อง ขายาว กระโดดได้เก่ง
ปากเป็ นชนิดเจาะ ดูด ดูดเลือดคนและสัตว์กินเป็ นอาหาร เช่น หมัดคน (Pulexirritans) หมัดหมา
(Ctenocephalides canis) หมัดหนู (Xenopsyllacheopsis) ในวงศ์ Pulicidae
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หมัด (Flea) จัดอยูใ่ นประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยูใ่ นไฟลัมอาร์โธรพอดเรื่ องราวเกี่ยวกับหมัด
จัดเป็ นแมลงที่ไม่มีปีก จะเป็ นพาราไซด์เฉพาะตัวโตเต็มวัย ในที่อุณหภูมิร้อนและแห้ง หมัดจะมีชีวติ อยูไ่ ด้ไม่นาน
แต่ถา้ มีอาหารกิน คือได้ดื่มเลือดทุกวันจะมีอายุถึง 513 วัน ปกติจะพบหมัดบนตัวสัตว์ (Host) ที่มีสุขภาพไม่
สมบูรณ์ หรื อเป็ นโรคเรื้ อรังอยูเ่ ป็ นประจา สัตว์ที่มีหมัดอยูม่ ากจะอยูไ่ ม่สุข ชอบเกาขนอยูเ่ ป็ นประจา อารมณ์
หงุดหงิด ถ้าสัตว์มีประสาทรับความรู้สึกไว อาจเกิดโรคผิวหนังอักเสบและเป็ นการยากที่จะทาให้การอักเสบนี้เบา
บางลงได้ หมัดที่พบมีหลายชนิด เช่น หมัดที่ชอบอยูต่ ามตัวสุ นขั หนู ไก่ แมวหมัด ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง
ได้อย่างไร เป็ นพาหะของพยาธิตวั ตืดเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังเนื่องจากการ แพ้น้ าลายหมัดตัวเต็ม
วัยของหมัดนั้นจะมีตวั อ่อนระยะติดโรคของพยาธิ ตวั ตืด เรี ยกตัวเต็มวัยของหมัดนี้วา่ "หมัดระยะติดโรค (Infected
flea)" หลังจากที่ตวั เต็มวัยของหมัดได้ดูดเลือดสัตว์เลี้ยงแล้ว จะทาให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาการระคายเคือง หรื อ
ปฏิกิริยา Hypersensitivity ทาให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาคารคันอย่างรุ นแรง สัตว์เลี้ยงก็จะทั้งกัดทั้งเกาจนทาให้เกิดปั ญหา
โรคผิวหนังประเภท aerte moist dermatitis ได้ และเมื่อสุ นขั ได้กดั และเกาบริ เวณที่คนั แล้ว สัตว์เลี้ยงก็จะกินตัว
หมัดเข้าไป ทาให้ตวั อ่อนของพยาธิ ตวั ตืดไปเจริ ญเติบโตเป็ นตัวเต็มวัย อาศัยอยูใ่ นลาไส้เล็กประมาณ 2 - 3
สัปดาห์ ซึ่งถ้าพยาธิตวั ตืดมากจะทาให้ไปอุดตันลาไส้ แล้วจะเกิดอาการท้องเสี ยได้ และเมื่อพยาธิ ตวั ตืดชนิดนี้
หลุดออกมาติดอยูท่ ี่บริ เวณก้น จึงทาให้สัตว์เลี้ยงเกิดอาการคันและจะแก้อาการคันโดยจะพยายามเอาก้นไถพื้น
และถ้าสัตว์เลี้ยงมีเห็บด้วยก็จะก่อให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ ตามมาอีก
อันตรายจากหมัด
1. โรคผิวหนังจากการแพ้น้ าลายหมัด เกิดจากการแพ้สาร Hapten ในน้ าลายหมัด ทาให้ร่างการ
เกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับสิ่ งแปลกปลอม ทาให้เกิดอาการแพ้เกิดขึ้น โดยจะเกิดอาการคัน และผิวหนังอักเสบเกิดขึ้น
เกิดได้ท้ งั ในสัตว์และคน
2. กาฬโรค เป็ นโรคที่พบทั้งในคนและสัตว์ เกิดจากหมัดที่พบในหนู โดยกาฬโรคเป็ นโรคที่ติดต่อโดย
เฉียบพลัน ทาให้เกิดการอักเสบของต่อมน้ าเหลืองบริ เวณที่ถูกหมัดกัด
3. นาโรคพยาธิตวั ตืด
3.1 พยาธิเม็ดแตงกวา ( Dipylidium caninum ) เป็ นพยาธิ ที่พบบ่อยที่สุดในสุ นขั และแมว นอกจากนี้
ยังพบพยาธิ ชนิดนี้ในคนโดยเฉพาะในเด็ก โดยคนติดพยาธิ โดยการกินไข่เข้าไปโดยบังเอิญ
3.2 พยาธิตวั ตืด ( Hymenolepis diminuta ) เป็ นพยาธิที่พบตามธรรมชาติในหนูบา้ น ซึ่งพยาธิชนิดนี้ก็
พบมากในเด็กเช่นกัน การควบคุมหมัดโดยเร็ นโทคิลปกป้ องบ้านและครอบครัวของคุณจากหมัด หมัดเป็ น
ปั ญหาที่พบได้ทวั่ ไปในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีแมวและสุ นขั และพวกมันยังสามารถถูกพบได้บ่อยเมื่อเราย้ายเข้า
ไปในบ้านที่เคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาก่อน
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การทาความเข้ าใจเกี่ยวกับหมัด
หมัดมีอยูห่ ลายสายพันธุ์ แต่โดยส่ วนมากแล้วจะมีขนาดอยูท่ ี่ 2-3 มม. และมีสีแดงหรื อน้ าตาล หมัดที่โต
เต็มวัยจะไชอยูท่ ี่ผวิ หนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรื อนกเพื่อที่จะกินเลือด แต่ทว่าตัวอ่อนของหมัดจะกินวัตถุ
อินทรี ยใ์ นพรมหรื อเครื่ องนอนดังนั้นระดับทางสุ ขลักษณะที่สูงสามารถทาให้วงจรชีวติ ของมันช้าลง ดักแด้ของ
หมัดจะดารงอยูอ่ ย่างไม่เจริ ญเติบโตได้ถึงสองปี หรื อมากกว่าและพวกมันจะฟื้ นขึ้นมาอีกครั้งได้ดว้ ย
แรงสั่นสะเทือนจากการเดิน มันจึงเป็ นสิ่ งที่พบได้ทวั่ ไปว่าการปะปนอยูข่ องหมัดซึ่ งดารงชีวติ อยูโ่ ดยหยุดการ
เจริ ญเติบโตในบ้านที่วา่ งเปล่านั้นจะได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งเมื่อผูค้ นย้ายเข้ามาพักอาศัย
หมัดในมนุษย์หมัดประเภทนี้ได้ววิ ฒั นาการจนมีความชานาญพิเศษในสัตว์ที่แตกต่างประเภทกันออกไป
แต่หมัดมนุษย์ซ่ ึ งอาศัยอยูใ่ นมนุษย์น้ นั (และในสัตว์บางประเภทที่มีผวิ หนังคล้ายๆกัน) เป็ นเรื่ องที่ไม่ปกติใน
ประเทศนี้ นอกเสี ยจากสถานการณ์ยกเว้นที่เกิดขึ้นบริ เวณรอบๆฟาร์ มซี่ งหมัดมนุษย์น้ นั จะถูกพบในหมูและหมัด
เหล่านี้จะสามารถกระโดดไปสู่ มนุษย์ หมัดมนุษย์จะกัดทุกๆที่บนร่ างกายและทาให้เกิดอาการคันเมื่อหมัดคลาน
อยูบ่ นผิวหนัง
2.3 สารกาจัดหมัดและเห็บ
สุ นขั จัดเป็ นสัตว์เลี้ยงประจาบ้านยอดนิยม ชนิดหนึ่งเป็ นทั้งยามเฝ้ าบ้านและเพื่อนแก้เหงาภาพความ
ใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครัวเรื อน และน้องหมาหรื อสุ นขั แสนรัก จึงมักพบเห็นอยูท่ วั่ ไปหลายครอบครัว
อนุญาตให้นอ้ งหมาได้เข้ามาอยูร่ ่ วมเตียงกอดรัดฟัดเหวีย่ งกันเป็ นที่สนุกสนาน แต่จะรู ้หรื อไม่วา่ มีแขกไม่ได้รับ
เชิญติดมากับน้องหมา โดยเฉพาะหมัดและเห็บ ที่มีมากในช่วงฤดูฝน เนื่องจากความชื้นพอเหมาะต่อการฟัก
ตัวของไข่ของเห็บสุ นขั
สารกาจัดหมัดและเห็บ จึงเป็ นที่นิยมใช้แพร่ หลายในปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดจาหน่ายใน
ท้องตลาด ทั้งรู ปแบบแชมพูอาบ สเปรย์พน่ ยาฉี ด และยาหยดภายนอก โดยเฉพาะยาหยดเฉพาะที่ภายนอก ซึ่ง
สะดวกในการใช้งานและได้ผลดี มีความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสู ง หากคุณ
แม่บา้ นที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้และได้ลองอ่านฉลากดู มักจะพบตัวยาสาคัญชนิดหนึ่งที่เห็นได้บ่อยใน
ผลิตภัณฑ์น้ ีคือ
2.4 การกาจัดหมัด
การกาจัดหมัดให้มีประสิ ทธิ ภาพต้องกาจัดหมัดทั้งบนตัวแมว และในสภาพแวดล้อม เพราะหมัดตัวเต็ม
วัยที่อยูบ่ นตัวแมวนั้นเป็ นเพียง 5 % ของประชากรหมัดเท่านั้น แล้วที่เหลืออีก 95 % นั้นมันแอบซ่อนอยูใ่ น
สภาพแวดล้อม คอยเวลาที่จะกลับขึ้นมาบนตัวแมวอีกครั้งหนึ่งการ กาจัดบนตัวแมวเราสามารถเลือกใช้ยาได้
หลายแบบ แต่ที่เป็ นที่นิยมเพราะสะดวก และปลอดภัยคือยาแบบหยดหลัง ที่มีอยูห่ ลายบริ ษทั แต่ขอแนะนาว่าควร
เลือกใช้ยาจากบริ ษทั ที่มีควรน่าเชื้อถือ และเป็ นยาที่มีทะเบียนรับรองจากทาง อย.
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เพราะยากาจัดเห็บ หมัดบางกลุ่มเป็ นอันตรายในแมวถึงชีวติ ได้การ กาจัดเห็บ หมัดในสภาพแวดล้อมสามารถ
เลือกใช้ยาแบบสเปรย์ หรื อที่นิยม คือ แบบผสมน้ าเพื่อราดในบริ เวณที่แมวอาศัยอยู่ ทั้งนี้การใช้ยาควรได้รับ
คาแนะนาว่าเป็ นยาที่สามารถใช้กบั แมวได้การกาจัดเห็บ หมัดในสภาพแวดล้อมควรจะได้ทาเป็ นประจาทุกๆ 2
สัปดาห์ จนกว่าเห็บจะหมดไปจากสภาพแวดล้อม เห็บ หมัดประเทศไทยเราเป็ นเมืองที่มีฤดูร้อน ฤดูฝนอากาศอบ
ชื้น เหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของเห็บและหมัด เห็บที่อยูต่ ามตัวสุ นขั นี้จะไข่ครั้งละหลายพันฟอง แล้วออกมาเป็ น
ตัวอ่อน เกาะตามตัวสุ นขั ไข่เห็บจะเพาะได้ดีในฤดูฝนที่มีอากาศชื้น ไข่เห็บจะอยูต่ ามพื้นบ้าน ซอกไม้ ข้างฝา ตัว
อ่อนที่ฟักออกจากไข่สามารถอยูไ่ ด้นานเป็ นปี ดังนั้นจึงพบว่ามีเห็บหมัดอยูต่ ามตัวสุ นขั เป็ นอันมาก และฆ่าไม่
หมด พบอยูเ่ ป็ นประจา เห็บ จะพบเห็นได้ตามตัวสุ นขั บริ เวณคอ ไหล่ ใบหู และบริ เวณง่ามนิ้วเท้า เห็บจะดูดเลือด
จากสุ นขั กินจนตัวพองเป่ งหมัด ตัวเล็กกว่าเห็บ ไม่ค่อยอยูก่ บั ที่ วิง่ ตามผิวหนังระหว่างขน ทาให้สุนขั คัน ต้องใช้
ขาเกา ทาให้ลาตัวเป็ นแผล หมัดชอบอยูก่ ลางหลังและโคนหาง พบว่าสุ นขั เอาปากแทะกลางหลังจนเป็ นแผล ขน
หลุด โคนหางหลุดการรักษา การรักษาโรคหมัด เห็บ ตามตัวสุ นขั ถ้าหากสุ นขั อายุนอ้ ยๆ คอยใช้แป้ งฝุ่ นฆ่าเชื้อ
หรื อไล่เห็บหมัด โดยเคาะใส่ ตามตัวแล้วเอามือลูบให้ทวั่ สุ นขั โตควรใช้ยาผสมน้ าอาบ คือ 0.25% ไดซีนอล 0.5
คลอเดน 0.06% ริ นเคนหรื อใช้ยาผสมฆ่าแมลงผักซึ่ งใช้อยูต่ ามบ้านก็ได้ ควรอาบซ้ าทุกอาทิตย์ หรื อตามสมควรที่
พบ เห็บ หมัด
การป้ องกันบริ เวณ บ้าน คอกสุ นขั ซอกข้างฝา หรื อที่สงสัยจะมีไข่เห็บ, หมัด อยูค่ วรล้างสเปร์ ดว้ ย 5% ดีดีที หรื อ
0.5% โดซี นอล สาหรับสุ นขั ควรหมัน่ อาบน้ าและใช้ยาดังกล่าวมาแล้ว การใช้ปลอกคอที่มีฤทธิ์ ฆ่า หรื อไล่เห็บ
หมัด ก็ได้ผลดีในระยะสั้นและมีราคาแพง ข้อควรระวัง การใช้ยานี้เป็ นอันตราย ถ้าสุ นขั กินจานวนมากพออาจถึง
ตายได้ หรื อสัตว์อื่นกินเข้าไปก็สามารถมีอนั ตรายถึงชีวติ ได้ เห็บ หมัด สามารถดื้อยาที่ใช้ได้ ถ้าหากเราใช้ยาชนิด
เดียวติดต่อกันนานๆ (สารกาจัดหมัดและเห็บ,2539:เว็บไซด์)
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1. รากกล้วยน้ าว้ากาบเขียว (รากเน่า)
2. น้ า
3. ตัวหมัด
4. หลอดฉีดยา ขนาด 5 ซีซี
5. กล่อง ขนาด 3 x 4.5 นิ้ว
6. นาฬิกาจับเวลา
7. ถ้วยตวงบิคเกอร์ ขนาด 100 มิลลิลิตร
8. มีด
9. ถุงพลาสติก
10. ครก
11. สาก
12.กระดาษกาวย่น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

300 กรัม
0.1 ลิตร
16 ตัว
2 หลอด
2 กล่อง
1 เรื อน
2 ใบ
1 ด้าม
1 ใบ
1 ใบ
1 อัน
1 ม้วน

3.2 วิธีการดาเนินการ การศึกษาเรื่ องรากกล้วยไล่หมัด ได้ดาเนินการทดลอง 2 ตอน คือ
การทดลอง ตอนที่ 1
1. นารากกล้วย 150 กรัม มาล้างน้ าให้สะอาด แล้วนามาตาให้ละเอียด
2. นามาคั้นเอาแต่น้ า มาพักไว้ในบิคเกอร์
3. นารากกล้วยที่เหลืออีก 150 กรัม มาล้างน้ าให้สะอาด แล้วนามาตาให้ละเอียด
4. นามาคั้นเอาแต่น้ า ผสมกับน้ าสะอาด 0.1 ลิตร มาพักไว้ในบิคเกอร์
5. การทดลองครั้งที่ 1 นาตัวหมัดจานวน 8 ตัว ใส่ ในกล่องขนาด 3x4.5 นิ้ว จานวน 2 กล่อง ๆ ละ 4 ตัว
แล้วนาน้ าสกัดทั้ง 2 ตัวอย่าง ที่อยูใ่ นบิคเกอร์ มาวางในกล่องที่เราเตรี ยมไว้ กล่องที่ 1 เป็ นสารจากรากกล้วยผสม
น้ าสะอาด 0.1 ลิตร กล่องที่ 2 เป็ นสารเข้มข้น(ไม่ผสมน้ า) มาวางในกล่องที่ 2 จับเวลา 20 นาที สังเกตพฤติกรรม
การหนีของตัวหมัด สังเกตและบันทึก
การทดลองตอนที่ 2
1. นารากกล้วย 150 กรัม มาล้างน้ าให้สะอาด แล้วนามาตาให้ละเอียด
2. นามาคั้นเอาแต่สารรากกล้วย มาพักไว้ในบิคเกอร์
3. การทดลองครั้งที่ 2 นาตัวหมัดจานวน 8 ตัว ใส่ ในกล่องขนาด 3x4.5 นิ้ว จานวน 2 กล่อง ๆ ละ 4 ตัว

แล้วนาสารเข้มข้น(ไม่ผสมน้ า) มาทารอบ ๆ กล่องด้านใน แล้วใส่ ตวั หมัด จานวน 4 ตัวลงไป ส่ วนกล่องที่ 2 นามา
หยดโดยตรงที่ตวั หมัดจานวน 4 ตัว จับเวลา 20 นาที สังเกตพฤติกรรมการหนีของตัวหมัด สังเกตและบันทึก
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา รากกล้วยไล่หมัด ซึ่งได้ดาเนินการโดย นารากกล้วยเน่ามาคั้นเอาน้ ารากกล้วยได้
น้ ารากกล้วย จานวน 2 สู ตร ได้แก่ สู ตรที่ 1 ผสมน้ า สู ตรที่ 2 ไม่ผสมน้ า จากนั้นนาไปทดสอบการไล่หมัด
ได้ผลการทดลอง ดังนี้
ผลการทดลองตอนที่ 1
ตารางที่ 4.1 จานวนและพฤติกรรมการหนีของหมัดจากสารรากกล้วย จาแนกตามสัดส่ วนผสม 2 สู ตร
ในระยะเวลา 20 นาที
สู ตร
1. สารรากกล้วยผสมน้ า สู ตร 1
2. สารรากกล้วยเข้มข้น สู ตร 2
(ไม่ผสมน้ า)

จานวนและพฤติกรรมการหนีของหมัด
จานวนหมัดทีห่ นี
พฤติกรรม
ตัวหมัดมีการเคลื่อนไหวปกติ ไม่กระโดดหนี
ยังอยูค่ รบทั้ง 4 ตัว
ตัวหมัดมีการเคลื่อนไหวปกติ ไม่กระโดดหนี
ยังอยูค่ รบทั้ง 4 ตัว

จากตารางที่ 4.1 ผลการทดลอง พบว่า สารรากกล้วยผสมน้ าและไม่ผสมน้ า ที่อยูใ่ นบิคเกอร์ ทาให้ตวั หมัดมีการ
เคลื่อนไหวปกติ ไม่กระโดดหนี แสดงว่า กลิ่นของสารรากกล้วยไม่มีผลต่อพฤติกรรมการหนีของตัวหมัด
ตารางที่ 4.2 จานวนและพฤติกรรมการหนีของหมัดจากสารรากกล้วยเข้มข้น จาแนกตามวิธีการทาสารรอบตัว
หมัด กับการหยดสารที่ตวั หมัด ในระยะเวลา 20 นาที
สู ตร
1. ทาสารรอบๆกล่องด้านในที่มี
ตัวหมัด
2. หยดสารที่ตวั หมัด

จานวนและพฤติกรรมการหนีของหมัด
จานวนหมัดทีห่ นี
พฤติกรรม
2 ตัว
ตัวหมัด 2 ตัว มีพฤติกรรมการกระโดดหนี
ออกจากบริ เวณที่ทาสาร และอีก 2 ตัวไม่หนี
4 ตัว
ตัวหมัดมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ชา้ ลง

และ
พยายามคลานหนีออกจากกล่องทั้ง 4 ตัว
จากตารางที่ 4.2 ผลการทดลอง พบว่า สารรากกล้วยที่หยดรอบๆกล่องด้านในที่บรรจุ ตัวหมัด 4 ตัว มีพฤติกรรม
การคลานหนีออกจากบริ เวณที่หยด จานวน 2 ตัว ส่ วนอีก 2 ตัว มีการเคลื่อนไหวปกติ ส่ วนกล่องที่หยดสารที่ตวั
หมัด ตัวหมัดมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ชา้ ลง และพยายามคลานหนีออกจากกล่องทดลอง
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บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษา รากกล้วยไล่หมัด ซึ่งได้ดาเนินการโดย นารากกล้วยเน่ามาคั้นเอาน้ าจานวน 2 สู ตร ได้แก่
สู ตรที่ 1 ผสมน้ า สู ตรที่ 2 ไม่ผสมน้ า จากนั้นนาไปทดสอบการไล่หมัด ได้ผลการทดลองดังนี้
สารรากกล้วยผสมน้ าและไม่ผสมน้ า ที่อยูใ่ นบิคเกอร์ ทาให้ตวั หมัดมีการเคลื่อนไหวปกติ ไม่กระโดดหนี
แสดงว่า กลิ่นของสารรากกล้วยไม่มีผลต่อพฤติกรรมของตัวหมัด
สารรากกล้วยที่หยดรอบๆกล่องด้านในที่บรรจุ ตัวหมัด 4 ตัว มีพฤติกรรมการคลานหนีออกจากบริ เวณที่
หยด จานวน 2 ตัว ส่ วนอีก 2 ตัว มีการเคลื่อนไหวปกติ ส่ วนกล่องที่หยดสารที่ตวั หมัด ตัวหมัดมีพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวที่ชา้ ลง และพยายามคลานหนีออกจากกล่องทดลอง
5.2 อภิปรายผล
สารรากกล้วยที่ทารอบๆกล่องด้านในที่บรรจุ และหยดที่ตวั หมัดทั้ง 2 แบบมีผลต่อพฤติกรรมการ
เคลื่อนไหวและการหนี ของตัวหมัด เนื่องจากรากของกล้วยมีสารแทนนิน ที่มีฤทธิ์ ทาให้หมัด มีอาการมึน
และไม่ชอบกลิ่นของรากของกล้วย เมื่อนาน้ ารากกล้วยมาหยดบนตัวหมัด จึงทาให้หมัดกระโดดหนีทนั ที
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรจะศึกษาในเรื่ องคุณสมบัติของสารที่อยูใ่ นรากของกล้วยที่สามารถนาไปทดลองกับ สัตว์จาพวก
ปรสิ ตชนิดอื่นๆได้ เช่น ไรแดง เห็บ หรื อ เพลี้ยกระโดด ที่เกาะอยูต่ ามสัตว์ใหญ่ จาพวก ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ
2. ควรหาวิธีการเก็บรักษาน้ ารากกล้วยที่ได้ที่สามารถนามาใช้ได้เลย โดยไม่ตอ้ งทาการสกัดหลายๆครั้ง
เป็ นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทา
3. หลังจากที่ผทู ้ าโครงงานได้ทาการศึกษาและประยุกต์ใช้จึงเล็งเห็นประโยชน์ของรากกล้วยว่ามี
ประโยชน์เป็ นอย่างมาก จึงควรที่จะนาไปเป็ นตัวอย่างในการพัฒนาต่อไป
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