
    1. การกาํจัดลูกนํา้ยุงลายโดยใช�สารสกัดจากสมุนไพรต�าง ๆ ที่ทาํให�ยุงลาย
ตายมากที่สุด คือ สารสกัดจากใบกะเพราแดง รองลงมา คือ สารสกัดจากใบ
โหระพา สารสกัดจากใบตะไตร�หอม และสารสกัดจากใบสะเดา ตามลาํดับ 
       โดยการกาํจัดลูกนํา้ยุงลายโดยการใช�สารสกัดจากใบกะเพราแดงมี
ประสิทธิภาพในการกาํจัดลูกนํา้ยุงลายใกล�เคียงกับสารเคมีกาํจัดลูกนํา้ยุงลาย
(ทรายอะเบท) ที่ใช�โดยทั่วไป เนื่องมาจากสารสกัดจากใบกระเพราแดงมี  
 กรดยูโซลิค (Ursolic acid) และยูจีนอล (eugenol) ที่เป�นพิษต�อตัวอ�อนแมลง
ทาํให�ลูกนํา้ยุงลายตายได� และเป�นสารจากธรรมชาติ มีความปลอดภัยต�อผู�ใช�
ส�วนทรายอะเบท เป�นสารเคมีที่มีสารกาํจัดแมลงทีมีฟอส (Temefos) ที่มีพิษ
ต�อสิ่งมีชีวิต มีกลิ่นเหม็น ใช�แล�วเกิดคราบสี กลิ่น และตะกอน ที่ไม�พึงประสงค�
ใช�ได�เฉพาะนํา้อปุโภค ไม�เหมาะที่จะใช�ในนํา้บรโิภค
     2. การเปรยีบเทียบการกาํจัดลูกนํา้ยุงลายโดยใช�สมุนไพรจากใบกะเพรา
แดงและปูนแดงอตัราส�วนต�าง ๆ พบว�าสมุนไพรจากใบกะเพราแดงและ     
 ปูนแดง อตัราส�วน 3:2 ทาํให�ลูกนํา้ยุงลายตายมากที่สุด และนาํไปทาํผลิตภัณฑ�
กาํจัดลูกนํา้ยุงลายที่ได�จากสมุนไพรที่ปลอดภัย สามารถใช�ได�กับนํา้อปุโภคและ
บรโิภค ทาํให�นํา้ใส ไม�มีกลิ่น ไม�มีผลข�างเคียง กับผู�ใช�และเป�นมิตรกับ          
 สิ่งแวดล�อม ทาํให�ช�วยป�องกันโรคที่เกิดจากยุงลายที่เป�นพาหะนาํโรคมาติดต�อ
กับมนุษย� ช�วยลดปรมิาณการเกิดของยุงลาย ซึ่งสามารถใช�เป�นทางเลือกใน
การกาํจัดลูกนํา้ยุงลาย โดยใช�สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติได�
    3. การใช�ผลิตภัณฑ�สมุนไพรที่ทาํจากใบกะเพราแดงและปูนแดง อตัราส�วน
3:2 สามารถกาํจัดลูกนํา้ยุงลายได�

โรงเรยีนเมืองยาววิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
รายงานฉบับนี้เป�นส�วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร� 

ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาป�ที่ 4 – 6
 เนื่องในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

 ของนักเรยีน ป�การศึกษา 2565 วันที่ 20 – 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

              ครูที่ปรึกษา
 1. นางกาญจนา      มณีมูล
 2. นางสาวณัฐพร  แซ�ว�าง

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร� ประเภททดลอง
เรื่อง สมุนไพรปราบลูกนํ้ายุงลาย
(Elimination aegypti by herb)

ประโยชน�ของโครงงาน 

ข�อเสนอแนะ 

      1. ได�ข�อมูลจากการศึกษาโครงงาน เพื่อนาํไปใช�ในการกาํจัดลูกนํา้ยุงลาย
โดยใช�สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัย
      2. นาํข�อมูลหรอืความรู�ที่ได�จากการทาํโครงงานไปเผยแพร�ให�กับบุคคล
ทั่วไปที่มีความสนใจได�รบัทราบข�อมูลและเป�นแนวทางให�กับผู�สนใจ
      3. ผู�จัดทาํโครงงานได�ฝ�กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ในการ
แสวงหาความรู�

          ควรนาํโครงงานนี้ไปศึกษาค�นคว�าเรือ่งการกาํจัดลูกนํา้ยุงลายโดยใช�
สารสกัดจากสมุนไพรชนิดอืน่ เพิ่มเติม

สรุปผลการทดลองของโครงงาน 

    การทดลองตอนที่ 2 การศึกษาเปรยีบเทียบผลการกาํจัดลูกนํา้ยุงลาย
โดยใช�สมุนไพรจากใบกะเพราแดงและปูนแดงอตัราส�วนต�าง ๆ 

    การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร

    วิธีทดสอบประสิทธิภาพในการกาํจัดลูกนํา้ยุงลาย

                       โดย
1. เด็กหญิงกรรณิการ�      ถินบุญ
2. เด็กหญิงแกมกาญจน�   ใจจูญ
3. เด็กหญิงปองกานต�      ทิพวรรณ

      นาํใบกะเพราแดงทีล่�างสะอาด ไปตากแดดให�แห�ง นาํมาบดให�ละเอยีดใส�บกีเกอร�
เตรยีมไว� แล�วชัง่ใบกะเพราแดงและปนูแดง ตามอตัราส�วน ต�าง ๆ ได�แก� 4:1 3:2 2:3 
คนให�เข�ากนั

       เตรยีมกลุ�มตวัอย�างลกูนํา้ยงุลาย จาํนวน 60 ตวั แบ�งเป�น 6 กลุ�ม ๆ ละ 10 ตวันํา้
สะอาด ปรมิาตร 200 ml ใส�บกีเกอร� บกีเกอร�ใบที ่1, 2, 3 ใส�ใบกะเพราแดงและปนูแดง
ในอตัราส�วนต�าง ๆ ได�แก� 4:1 3:2 2:3 บกีเกอร�ใบที ่4, 5, 6 ปนูแดง ทรายอะเบท อย�างละ
0.5 g และไม�ใส�สารใด ๆ (ชดุควบคมุ) วางไว�เป�นเวลา 24 ชัว่โมง นบัจาํนวนลกูนํา้ยงุ
ลาย  ทีต่าย ทาํการทดลองทัง้หมด 3 ครัง้ 



 1. ตัวแปรต�น คือ สมุนไพรชนิดต�าง ๆ 
 2. ตัวแปรตาม คือ การตายของลูกนํา้ยุงลาย 
 3. ตัวแปรที่ควบคุม คือ 1. ปรมิาณของสมุนไพรแต�ละชนิด   2. ปรมิาณนํา้
                                    3. จาํนวนลูกนํา้ยุงลาย   4. อปุกรณ�ในการทดลอง
                                    5. สถานที่ทดลอง   6. ระยะเวลาที่ใช�ในการทดลอง

แนวคิด ที่มา และความสําคัญของโครงงาน

       ยุง เป�นพาหะนาํโรคหลายชนิดที่เป�นอนัตรายต�อมนุษย� เช�น โรคไข�เลือด
ออก ไข�มาลาเรยี เป�นต�น จึงมีผู�คิดทาํสารสังเคราะห�เพื่อกาํจัดและป�องกันยุง
ขึ้นมาหลายชนิด เช�น ครมีทากันยุง ยาจุดกันยุง ยาฉีดกันยุง เป�นต�น แต�สาร
สังเคราะห�เหล�านี้ ก�อให�เกิดป�ญหาขึ้นมากมาย เพราะมีสารที่เป�นอนัตรายผสม
อยู� ซึ่งทาํให�ผู�ใช�บางคนเกิดอาการแพ� คณะผู�จัดทาํโครงงานได�พบว�ามีชาว
บ�านในท�องถิ่นได�นาํสมุนไพรบางชนิด เช�น ใบกะเพราแดง ใบโหระพา       
 ใบตะไคร�หอม และใบสะเดา มาสกัดเอาแต�นํา้แล�ววางไว�ใกล�ตัว พบว�า
สามารถไล�ยุงได�
       ในป�จจุบันการเลือกใช�สมุนไพรจากธรรมชาติ เป�นอกีทางเลือกหนึ่งที่ดี
ทาํให�เกิดความปลอดภัยต�อผู�ใช� และบุคคลที่เกี่ยวข�อง การใช�สมุนไพรเพื่อ
กาํจัดลูกนํา้ยุง จึงเป�นอกีทางเลือกหนึ่งที่น�าสนใจ 
       คณะผู�จัดทาํโครงงานนี้ ได�สังเกตพบว�า ในบรเิวณโรงเรยีน มักจะมีนํา้ขัง
ตามบรเิวณต�าง ๆ ทาํให�มีลูกนํา้ยุง จึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาการกาํจัดลูกนํา้
ยุง โดยใช�สมุนไพรจากธรรมชาติที่สามารถหาได�ในท�องถิ่น จึงทาํให�คณะผู�จัด
ทาํได�จัดทาํโครงงานวิทยาศาสตร� เรือ่ง สมุนไพรปราบลูกนํา้ยุงลาย

 

จุดมุ�งหมายของการศึกษาค�นคว�า 
      1. เพื่อศึกษาผลของการกาํจัดลูกนํา้ยุงลาย โดยใช�สารสกัดจากสมุนไพร
ชนิดต�าง ๆ 
      2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบผลการกาํจัดลูกนํา้ยุงลาย โดยใช�สมุนไพรจาก
ใบกะเพราแดง และปูนแดงในอตัราส�วนต�าง ๆ

สมมติฐานของการศึกษาค�นคว�า  
    สารสกัดจากสมุนไพรชนิดต�าง ๆ สามารถกาํจัดลูกนํา้ยุงลายได�

การกาํหนดตัวแปร  

วัสดุอุปกรณ�ที่ใช�ในการทดลอง  

วิธีการทดลอง แบ�งออกเป�น 2 ตอน ดังนี้  
    การทดลองตอนที่ 1 การศึกษาผลของการกาํจัดลูกนํา้ยุงลาย 
โดยใช�สารสกัดจากสมุนไพรชนิดต�าง ๆ 

    การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร

    วิธีทดสอบประสิทธิภาพในการกาํจัดลูกนํา้ยุงลาย

ใบกะเพราแดง ใบโหระพา ใบตะไคร�หอม ใบสะเดา ปูนแดง บีกเกอร� 
ขวดรปูชมพู� ถ�วยบดสาร กระบอกตวงจาํนวน ช�อนตักสารเบอร� 1 กรวยพลาสติก
ชุดตะเกียงแอลกอฮอล� เขียง มีด เทอร�โมมิเตอร� เครือ่งชั่ง 3 แขน กระดาษลิตมัส

กระดาษกรองเบอร� 1 ผ�าขาวบาง นํา้สะอาด

           เตรยีมสมนุไพรต�าง ๆ (ตดัส�วนใบ โดยวดัความยาวจากปลายใบ 5 cm) ชัง่ชนดิละ
30 g จากนัน้หัน่ชิน้เลก็ ๆ แล�วบดให�ละเอยีด มาสกดัด�วยนํา้สะอาดทีต่�มสกุ ปรมิาตร 200 ml
กรองผ�านผ�าขาวบาง ใส�ลงในขวดรปูชมพู� 
       เตรยีมกลุ�มตวัอย�างลกูนํา้ยงุลาย จาํนวน 60 ตวั แบ�งเป�น 6 กลุ�ม ๆ ละ 10 ตวันํา้สะอาด
ปรมิาตร 200 ml ใส�บกีเกอร�ใช�กระบอกตวง ตวงสารสกดัจากสมนุไพรต�าง ๆ ปรมิาตร 
10 ml เทลงในบกีเกอร�ใบที ่1, 2, 3, 4  และสารเคมกีาํจดัลกูนํา้ยงุลาย (ทรายอะเบท) ปรมิาณ
0.5 g บกีเกอร� 5 ส�วนบกีเกอร�ใบที ่6 ไม�ใส�สารใด ๆ (ชดุควบคมุ) วางไว�เป�นเวลา 24 ชัว่โมง
นบัจาํนวนลกูนํา้ยงุลาย  ทีต่าย ทาํการทดลองทัง้หมด 3 ครัง้ 


