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บทคัดยอ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาธูปจุดกันยุงลายบานจากขี้เล่ือย ใบและลําตนขา (Alpinia galanga) โดย

การศึกษาแบงออกเปน ศึกษาปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา ศึกษาลักษณะทางกายภาพของธูปจุดกันยุงจาก      

ขี้เล่ือย ใบและลําตนขา และประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงจากขี้เล่ือย ใบและลําตนขาตอการไลยุงลายบาน อัตราสวนของใบ

และลําตนขาตอขี้เล่ือยที่ทําการศึกษา คืออัตราสวน 100:0  80:20  60:40  40:60  20:80  และ 0:100 ผลการศึกษาพบวา

ปริมาณสารสกัดหยาบที่ไดจากใบและลําตนขาเฉล่ียประมาณ 2.66% ธูปจุดกันยุงจากใบและลําตนขาในแตละอัตราสวน

สามารถขึ้นรูปเปนแทงได โดยมีความสูงและเสนผาศูนยกลางเทากับ 18 เซนติเมตรและ 0.9 เซนติเมตร ตามลําดับ ธูปจุดกัน

ยุง 1 แทง สามารถเผาไหมไดนานมากกวา 50 นาทีโดยมีปริมาณเถาต่ํากวา 5% ปริมาณสารระเหยมากกวา 95% และ

ประสิทธิภาพในการไลยุงอยูในชวง 44-64% อัตราสวนที่เหมาะสมของใบและลําตนขาตอขี้เล่ือยในการผลิตธูปจุดกันยุง คือ 

20:80 โดยที่อัตราสวนน้ีธูปจุดกันยุงจะมีประสิทธิภาพในการไลยุงได 64% และมีคุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก ความชื้น 

ระยะเวลาในการเผาไหม  อัตราการเผาไหม ปริมาณเถา และปริมาณสารระเหย เทากับ 4.94% 87 นาที 0.05 กรัม/นาที  

2.08% และ 98.42% ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การขับไล, ยุงลายบาน, สารสกัดขา, ธูปจุดกันยุง, ขี้เล่ือย 
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Abstract 

  The objective of this research was to develop incense stick from sawdust and aerial stem galanga 

for use as mosquito to repellent. The amount of crude extract from aerial stem galanga, physical 

properties and effectiveness of mosquito repelling of the incense stick made from sawdust and aerial 

stem galangal were studied. The ratios of aerial stem galanga and sawdust of 100:0 80:20 60:40 40:60 

20:80 and 0:100 were investigated. The experimental results revealed that the aerial stem galanga contain 

approximately 2.66% of crude extract.  All incense stick different aerial stem galanga and sawdust ratios 

could be form as stick. The height and dimeter of incense stick were 18 cm and 0.9 cm, respectively. One 

incense stick had a burning time of >50 min with the amount of ashes lower than 5%, the amount of 

volatile higher than 95% and the mosquito repelling efficiency of 44-64%. The optimum ratio of aerial 

stem galanga and sawdust was 20:80. At this ratio, the physical properties of mosquito repelling incense 

stick, e.g. humidity, burning time, burning rate, amount of ashes and amount of volatile were 4.94%, 87 

min, 0.05 g/min, 2.08% and 98.42%, respectively. 

 
Keywords: Repellent, Mosquitoes (Aedes aegypti), Galanga crude extract, Incense stick, Sawdust. 
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1. บทนํา 

 ยุงลายบานจัดเปนแมลงชนิดหน่ึงที่มีขนาดเล็ก บินได

วองไว เพาะพันธุในภาชนะที่มีนํ้าขัง เปนพาหะนําโรคราย

ตางๆ มาสูคนและสัตว เชน ไขเลือดออก [1] เปนตน จึง

จําเปนที่จะตองมีวิธีในการปองกันยุง เชน สรางส่ิงกีดขวาง

หรือกําบัง ทําลายแหลงเพาะพันธุ จัดการแหลงเกาะพัก [2] 

เพื่อปองกันโรคที่มาจากยุงกัด ปจจุบันธูปจุดกันยุงจึงนิยม

นํามาใชปองกันไมใหยุงมากัด เน่ืองจากหาซ้ือไดงาย มีขาย

ทั่วไปตามทองตลาด ใชงานไดสะดวก และราคาถูก [3] 

รูปแบบของธูปจุดกันยุงที่มีวางจําหนายทั่วไปตามทองตลาด

มีทั้ ง ธูป จุด กันยุ งที่ มี ส วนผสมของ นํ้า มันหอมระ เหย

สังเคราะห และธูปจุดกันยุงที่ผลิตมาจากนํ้ามันหอมระเหย

จากธรรมชาติ สวนใหญผูผลิตนิยมใช นํ้ามันหอมระเหย

สังเคราะห เน่ืองจากมีราคาถูก ทําใหลดตนทุนทางการผลิต 

สงผลใหผูผลิตมีกําไรมากขึ้น อยางไรก็ตามธูปจุดกันยุงที่

ผลิตจากนํ้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติจะมีสารกอมะเร็ง

นอยกวาธูปจุดกันยุงที่ มีสวนผสมของนํ้ามันหอมระเหย

สังเคราะห แตมีระยะเวลาในการเผาไหมและอัตราการเผา

ไหมใกลเคียงกัน [4] นํ้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ สวน

ใหญไดมาจากการสกัดพืชสมุนไพรที่มีนํ้ามันหอมระเหย เชน 

ตะไครหอม มะกรูด เสม็ดขาว ขิง ไพล ยูคาลิปตัส [5] 

นอกจากน้ันยังมีพืชสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดที่มีนํ้ามัน

หอมระเหยอยูแตไมนิยมนํามาใชสกัดนํ้ามันหอมระเหย 

ไมไดนํามาใชประโยชนทางดานอ่ืนๆ หรือมีการใชประโยชน

แคบางสวน ทําใหสวนที่เหลือกลายเปนวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร เชน ใบและลําตนขา เกษตรกรจะใชเพียงสวน

หัวหรือเหงาขาในการประกอบอาหาร งานวิจัยน้ี จึง มี

วัตถุประสงคที่จะพัฒนาธูปจุดกันยุงจากขี้เล่ือย ใบและลํา

ตนขาที่มีฤทธ์ิในการไลยุงลายบาน ซ่ึงนอกจากจะชวยเพิ่ม

รายไดใหกับเกษตรกรลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

แลวยังชวยลดปญหาการเกิดโรคมะเร็งจากธูปจุดกันยุงไดอีก

ทางหน่ึงดวย 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 ธูปจุดกันยุง 

 ธูปจุดกันยุง หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีขี้เล่ือยหรือผงไม

หอมเปนสวนประกอบหลัก และเติมสมุนไพรหรือสวนผสม

อ่ืนๆ เพื่อเพิ่มกล่ินหอม อาจมีการผสมตัวประสาน เชน แปง

เปยก กาวนํ้า เปนตัวประสานทีช่วยใหการยึดติดของเน้ือธูป

เขาดวยกัน แลวนําไปขึ้นรูปใหมีรูปทรงตามตองการ โดย

อาจมีกานธูปหรือไมมีก็ได แลวนําไปทําใหแหงโดยการอบ 

หรือ ตากแดด จากน้ันฉีดนํ้ามันหอมระเหยและอบไวใน

ภาชนะที่เหมาะสมกอนหรือไมก็ได [6]  

 ลักษณะธูปที่ดี ตองยึดติดกันอยางดีไมมีรอยราวหรือ

แตกหักอาจมีฝุนธูปไดบางเล็กนอยกรณีที่มีกานธูป เน้ือธูป

ตองเกาะติดกานธูปอยางสมํ่าเสมอ แตละกานตองไมติดกัน 

กานธูปตองไมมีเส้ียนเม่ือสัมผัสถูกมือ กานธูปทําดวยไมไผ

เหลาเปนแทงเล็กๆ ความยาวแลวแตผูผลิต กรณีที่มีการแตง

สี กานธูปและเน้ือธูปตองมีสีสมํ่าเสมอ เม่ือลูบเน้ือธูปและสี

ตองไมติดมือ การใชงานตองจุดติดงาย สามารถใชงานไดจน

หมดเน้ือธูป มีกล่ินหอม ไมมีควันมาก และควันธูปตองไม

เกิดความระคายเคืองเม่ือสูดดม ควรมีการหอหุมหรือบรรจุ

ธูปหอมดวยวัสดุหรือภาชนะที่สะอาด แหง ปองกันกล่ิน

ระเหยและความเสียหายที่จะทําใหธูปแตกหรือหัก [7] 

 

2.2 ยุง (Mosquito) 

 ยุง เปนแมลงที่พบไดทั่วโลกแตพบมากในเขตรอนและ

เขตอบอุน ถือกําเนิดขึ้นตั้งแตยุคดึกดําบรรพเม่ือประมาณ 

38-54 ลานปมาแลว ยุงเปนแมลงที่มีขนาดเล็กโดยทั่วไปมี

ขนาดลําตัวยาว 4-6 มิลลิเมตร บางชนิดมีขนาดเล็กมาก 2-3 

มิลลิเมตร และบางชนิดอาจยาวมากกวา 10 มิลลิเมตร สวน

หัว อก และทอง มองเห็นไดอยางชัดเจน มีปากคลายงวง 

ยื่นยาวออกไปขางหนา และมีปกสําหรับบิน 1 คู ปจจุบัน

พบวา ทั่วโลกน้ีมียุงประมาณ 3,450 ชนิด สวนในประเทศ

ไทยพบ ยุ งอย างนอย 412 ชนิด   ซ่ึงยุ ง เปนปญหาที่

กอใหเกิดโรค  และเปนปญหาทางการแพทยที่สําคัญของ

ประเทศไทย [1] 

 2.2.1 ยุงลาย (Aedes spp.) 

  1) ยุงลายบาน (Aedes aegypti) พบบอยในเขต

เมือง มีขนาดคอนขางเล็ก บินไดวองไว   มีลายสีขาวรูป

เคียว 2 อันอยูดานขาง มีขาลายชัดเจน ยุงชนิดน้ีเพาะพันธุ

ในภาชนะที่มีนํ้าขังทุกขนาดทั้งในและนอกบาน ชอบกัดกิน

เลือดคนมากกวากินเลือดสัตว มักหากินเวลากลางวันชวง

สายและบาย ยุงลายบานชอบเขากัดคนทางดานมืดหรือที่มี
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เงาโดยเฉพาะบริเวณขาและแขน ขณะที่กัดมักไมคอยรูสึก

เจ็บ คนถูกกัดจึงไมรูสึกตัว เกาะพักตามมุมมืดในหอง โอง 

ไห หรือตามพุมไมที่ เย็นชื้น เปนพาหะนําเชื้อไวรัสเดงกี 

กอใหเกิดโรคไขเลือด [1] 

  2) ยุงลายสวน (Aedes albopictus) พบไดทั่วไป

ในเขตชานเมือง ชนบทและในปา ลักษณะทั่วไปคลายยุงลาย

บาน แตมีขอแตกตางคือ มีแถบยาวสีขาวพาดผานตรงกลาง

ไปตามความยาวของลําตัว เพาะพันธุในภาชนะที่มีนํ้าขัง 

กระบอกไม โพรงไม กะลามะพราว ใบไมเปนตน ยุงชนิดน้ีมี

อุปนิสัยคลายๆ กับยุงลายบาน แตมีความวองไวนอยกวา [1] 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ประภาทิพย และคณะ [11] ศึกษาชนิดความเขมขน 

สรรพคุณและสวนที่ออกฤทธ์ิของพืชสมุนไพรพื้นบานของ

ไทยที่สามารถนํามาใชกําจัดหรือปองกันแมลง โดยสมุนไพร

ที่เปนนํ้ามันหอมระเหย ไดแก กระเพรา เจอราเนียม ไพล 

กานพลู กํายาน ขม้ิน ตะไครหอม หญาแฝก นํ้ามันสม 

กระชาย แมลงที่ใชทดสอบไดแก ยุงลายตัวเต็มวัย (Aedes 

aegypti)  แ ล ะ ไ ร อ อ น ช นิ ด  Leptotrombidium 

imphalum ทําการทดสอบในหลอดทดลองโดยมีการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรทุก 5 นาที ผลปรากฏ

วาสมุนไพรที่ ใช ในการไลยุงไดดีที่ สุด  (ไมใสหนูในกรง

ทดสอบ) ที่ความเขมขน 100% ไดแก กานพลู เจอราเนียม 

กระเพรา กํายาน ตะ ไครหอม ไพล ข ม้ิน หญาแฝก 

ตามลําดับ หากใสหนูรวมกับสมุนไพรพบวาใหผลดีทุกตัว

โดยตัวที่ไดผลดีที่สุดคือ ไพล รองลงมาคือ กระเพรา หญา

แฝก กํายาน ขม้ิน ตะไครหอม เจอราเ นียม กานพลู 

ตามลําดับ สําหรับการทดสอบกับไรออนพบวาสมุนไพรที่

ใชไดดีมีเพียงสองตัวคือ ไพลและกานพลู นอกน้ันไดผลการ

ไลเพียงรอยละ 20-50 เทาน้ัน 

 ปทุมทิพย และนันทวัน [4] ผลิตธูปจากสารธรรมชาติ

เพื่อลดปริมาณสารกอมะเร็งในควันธูปตัวแปรที่ศึกษา คือ

ชนิดของกาวและนํ้ามันหอมระเหย ที่ไดจากการสังเคราะห

และจากธรรมชาติ กาวที่ใชไดแก กาวลาเท็กซ กาวนํ้า กาว

แปงสาลี และกาวยางบง นํ้ามันหอมระเหยสังเคราะห และ

นํ้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติ ไดแก กล่ินตะไคร มะกรูด 

และจําป วิเคราะหปริมาณสารเบนซีน 1,3-บิวทาไดอีน และ

เบนโซ(เอ)ไพรีนในควันธูปดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ-

แมสสเปกโทรมิเตอร พบวา ควันของธูปที่ทําจากกาวแปง

สาลีมีปริมาณ 1,3-บิวทาไดอีน และเบนโซ(เอ)ไพรีน 84.00 

ไมโครกรัมตอลูกบาศกมิลลิลิตรและ 515.11 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกมิลลิลิตร ตามลําดับ ซ่ึงนอยกวากาวชนิดอ่ืนๆ และ

ธูปที่ผสมนํ้ามันหอมระเหยพบวา ธูปที่ผสมนํ้ามันหอมระเหย

จากธรรมชาติกล่ินจําปและมะกรูด มีสาร 1,3-บิวทาไดอีน 

นอยที่ สุดเทากัน คือ 114.00 ไมโครกรัมตอลูกบาศก

มิลลิลิตรและธูปที่ผสมนํ้ามันหอมระเหยจากธรรมชาติกล่ิน

ตะไคร  มีปริ มาณสาร เบนโซ( เอ) ไพรีนนอยที่ สุ ด  คื อ 

1,902.88 ไมโครกรัมตอลูกบาศกมิลลิลิตร ดังน้ันธูปที่ผลิต

จากสารธรรมชาติมีสารกอมะเร็งนอยกวาธูปที่ผลิตจากสาร

สังเคราะห 

 สุจีบังอร และคณะ [12] พัฒนายาจุดกันยุงชนิดแทงจาก

ตะไครหอม มะกรูด เปลือกสมเขียวหวาน และแกนปอสา มี

สวนประกอบของแกนปอสาบด ตะไครหอมบด ใบมะกรูด

บด เปลือกสมเขียวหวานบด แปงมันสําปะหลังดัดแปลง

ชนิดพรีเจลาติไนซ และโซเดียมเบนโซเอต รอยละ 32.50 

13.00 19.50 5.00 14.75 14.75 และ 0.50 ตามลําดับ 

กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม คือชั่งวัตถุดิบผงตามสูตร ผสม

วัตถุดิบแหงตอนํ้าเทากับ 1 : 1.50 นวดผสมจนกระทั่งได

ของผสมมีลักษณะเปนเน้ือเดียวกัน ขึ้นรูปเปนแทงยาจุดกัน

ยุง นําไปอบในตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 7 ชั่วโมง ผลิตภัณฑยาจุดกันยุงที่ไดมีสีนํ้าตาลออน  

 สุมนตทิพย [5] ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิต

ผลิตภัณฑธูปพบวา อุณหภูมิและระยะเวลาในการทําแหงที่

เหมาะสมเพื่อใหไดธูปที่แหงและไมแตกเปราะงายซ่ึงพบวา

การใชอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 12 ชั่วโมง จะ

ไดธูปที่มีลักษณะดีที่สุด และเม่ือทดสอบประสิทธิภาพการ

ปองกันยุงพบวาตํารับผลิตภัณฑธูปสมุนไพรสด ไพล ขา 

และสะเดา มีประสิทธิภาพในการปองกันยุง เทากับ 29.52 

26.66 และ 23.63 ตามลําดับ 

 อมลยา [13] ศึกษานํ้ามันหอมระเหยจากขาเล็กโดยการ

สกัดดวยไอนํ้า (Steam distillation) ซ่ึงเปนวิธีที่งาย 

การศึกษาน้ีพบวา นํ้ามันหอมระเหยจากขาเล็กความเขมขน

รอยละ 5 และรอยละ 10 สามารถปองกันยุงลายและยุง

รําคาญได โดยนํ้ามันหอมระเหยความเขมขนรอยละ 10 
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ปองกันยุงลายบานและยุงรําคาญกัดไดนานกวานํ้ามันหอม

ระเหยความเขมขนรอยละ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากน้ียังพบวานํ้ามันหอมระเหยทั้งความเขมขนรอยละ 

5 และรอยละ 10  ปองกันยุงรําคาญไดนานกวายุงลายบาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันระยะเวลาในการปองกันยุง

กัดอยางสมบูรณจึงขึ้นอยูกับความเขมขนของนํ้ามันหอม

ระเหย และชนิดของยุง 

 

3. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง 

3.1 ข้ันตอนการเตรียมยุง 

 นําไขยุงลายบานปลอดโรค ซ่ึงไดรับความอนุเคราะห

จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรีแชนํ้า

ในถาด ประมาณ 2-3 วัน ไขจะฝก กลายเปนลูกนํ้าแลวให

อาหารลูกนํ้า ซ่ึงเปนอาหารลูกสุกร ทุกวันเปนระยะเวลา 4 

วัน และเปล่ียนนํ้าทุกๆ 2 วัน ลูกนํ้าก็จะกลายเปนตัวโมงจึง

แยกตัวโมงใส ลงกรงเ ล้ียงตัวโมง  โดยหยุดใหอาหาร 

ระยะเวลา 2-3 วัน ตัวโมงจะกลายเปนยุง หลังจากน้ันเจือ

จางวิตามินซีกับนํ้าในอัตราสวน 1:1 แลวใชสําลีจุมวิตามินที่

เจือจางใสลงในกรงเพื่อเปนอาหารยุง 

 

3.2 ข้ันตอนการเตรียมกรงทดสอบประสิทธิภาพ 

 เตรียมกรงขนาด 20×20×20 ลูกบาศกเซนติเมตร ทํา

จากสเตนเลสบุดวยมุงลวด จํานวน 2 กรง แลวเชื่อมตอ

ระหวางกรง 2 กรงดวยทอพลาสติก ซ่ึงมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 2 น้ิว ยาว 0.5 เมตร ดังรูปที่ 1 เพื่อใชในการ

ทดสอบการไลยุงโดยธูปจุดกันยุงจากใบและลําตนขา 

 

 
 

รูปที่ 1 กรงทดสอบประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

3.3 ข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบสําหรับพัฒนาธปูจุดกันยุง 

 นําใบและลําตนขาที่เตรียมไวมาสับใหละเอียดจากน้ัน

นําไปผ่ึงแดดใหแหงสนิทดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2 ใบและลําตนขาที่แหงสนิท 

 

 แลวทําการบดใบและลําตนขาที่แหงสนิทดวยเครื่อง

บดละเอียด จะไดผงใบและลําตนขาดังรูปที่ 3 เก็บไวเพื่อใช

งานตอไป 

 
 

รูปที่ 3 ผงใบและลําตนขา 

 

 นําขี้เล่ือยจากไมยูคาลิปตัสผ่ึงแดดใหแหงสนิทแลวบดขี้

เล่ือยดวยเครื่องบดละเอียด จะไดผงขี้เล่ือยดังรูปที่ 4 เก็บไว

เพื่อใชงานตอไป 

 
รูปที่ 4 ผงขี้เล่ือย 

 

3.4 วิธีการทําธูปจุดกันยุง 

 ชั่งผงใบและลําตนขา และผงขี้เล่ือยตามอัตราสวน ดัง

ตารางที่ 1 ชั่งแปงมัน 3 กรัม เติมนํ้า 10 มิลลิลิตร ตั้งบนเตา
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ใหความรอนคนใหเขากันจนเหนียวผสมและคลุกเคลาใหเขา

กัน นวดจนเปนเน้ือเดียวกันแลวนําไปขึ้นรูปโดยใชพิมพ

ทรงกระบอก สูง 18 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.9 

เซนติเมตร เสียบไมไผเปนแกนกลางธูปจุดกันยุงนําธูปจุดกัน

ยุงที่ขึ้นรูปแลวไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

12 ชั่วโมง ทําการทดสอบ ลักษณะทางกายภาพ และ

ประสิทธิภาพในการไลยุง 

 

ตารางที่ 1 อัตราสวน ผงใบและลําตนขา (ก) ตอผงขี้เล่ือย 

(ข) และนํ้าหนักของผงใบและลําตนขาและผงขี้เล่ือยที่ใช

เตรียมธูปจุดกันยุง 

รูปแบบที่ อัตราสวน 

(ก:ข) 

(%) 

ผงใบและ

ลําตนขา 

(กรัม) 

ผงขี้เล่ือย 

(กรัม) 

1 100 : 0 5 0 

2 80 : 20 4 1 

3 60 : 40 3 2 

4 40 : 60 2 3 

5 20 : 80 1 4 

6 0 : 100 0 5 

 

3.5 วิธีการทดสอบและวิเคราะห 

 3.5.1 ปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา 

 ปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา มีขั้นตอนที่

ใชในการทดสอบดังน้ี  [14-16] ทําการสกัดดวยเครื่อง 

Soxhlet apparatus โดยใช 95% เอทิลแอลกอฮอลเปนตัว

ทําละลาย อัตราสวนของผงใบและลําตนขาตอตัวทําละลาย

เทากับ 1 กรัม ตอ 40 มิลลิลิตร ทําการสกัดเปนเวลา 6 

ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส สารที่สกัดไดนําไป

ระเหยเอาตัวทําละลายออกโดยใชเครื่องระเหยระบบ

สุญญากาศ (Rotary vacuum evaporator) คํานวณ

เปอรเซ็นตสารสกัดหยาบในใบและลําตนขาโดยใชสูตร ใน

สมการที่ 1 

 % Essence=
E

M
×100          (1) 

 

เม่ือ  E คือ ปริมาณสารสกัดหยาบ (กรัม) 

  M คือ นํ้าหนักตัวอยางพืช (กรัม) 

 3.5.2 คุณสมบัติทางกายภาพ 

 ความชื้น วิธีการทดสอบ คือ ชั่งนํ้าหนักธูปจุดกันยุง 

จากน้ันนําไปอบที่ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง 

ชั่งนํ้าหนักธูปจุดกันยุงหลังอบ คํานวณความชื้นโดยใชสูตรใน

สมการที่ 2 [17]  

 % Moisture =
W1– W2

W1
×100                   (2) 

 

เม่ือ  W1 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุงกอนอบ 

  W2 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุงหลังอบ 

 ระยะเวลาในการเผาไหม วิธีการทดสอบ คือ นําธูปจุด

กันยุงจุดไฟจับเวลาจนเน้ือธูปไหมหมด (นาท)ี [4] 

 อัตราการเผาไหม วิธีการทดสอบ คือ ชั่งนํ้าหนักธูปจุด

กันยุงเริ่มตน และจุดธูปจุดกันยุงจนหมดชั่งนํ้าหนักธูปจุดกัน

ยุงที่เหลือ (กรัมตอนาที) คํานวณอัตราการเผาไหมโดยใช

สูตรในสมการที่ 3 [4] 
 

 อัตราการเผาไหม = 
M1–  M2

t
           (3) 

 

เม่ือ  M1 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุงเริ่มตน 

  M2 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุงที่เหลือ 

      t คือ ระยะเวลาในการเผาไหม 
 

 ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุง คือ จุด

ธูปจุดกันยุงจนเน้ือธูปไหมหมด นําเถาที่ไดเขาตูดูดความชื้น 

20 นาที  จากน้ันชั่ ง นํ้าหนักเถาที่ เหลือ (กรัม) คํานวณ

เปอรเซ็นตเถาที่เหลือจากการเผาไหมโดยใชสูตรในสมการที่ 

4 [17] 
 

  % Ash =
A

W1
×100          (4) 

 

เม่ือ  A   คือ นํ้าหนักเถาที่เหลือจากการเผาไหม 

  W1 คือ นํ้าหนักธูปจุดกันยุง 

 

 สีของควัน วิธีการทดสอบ คือ นําธูปจุดกันยุงจุดไฟ 

สังเกตสีของควันธูปจุดกันยุง [4] 

 ปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง วิธีการทดสอบ คือ 

เผาถวยกระเบื้องที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 

ชั่วโมง ปลอยทิ้งไวใหเย็นในโถดูดความชื้นชั่งผงธูปจุดกันยุง
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หนักประมาณ 1 กรัม ใสในถวยกระเบื้อง เผาที่อุณหภูมิ 

950 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 นาที แลวนําออกจาก

เตาเผา ทิ้ ง ไ ว ให เ ย็นในโถดูดความชื้ น [18] คํ านวณ

เปอรเซ็นตสารระเหยโดยใชสูตรในสมการที่ 5 
 

 % Volatile =
(W3-W4)

W3
×100          (5) 

 

เม่ือ  W3 คือ นํ้าหนักตัวอยางกอนเผา 

  W4 คือ นํ้าหนักตัวอยางหลังเผา 

 

 3.5.3 ประสิทธิภาพในการไลยุง 

 การทดสอบประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงจากใบและลํา

ตนขาที่มีฤทธ์ิในการไลยุงลายบาน 3 ซํ้า ตอ 1 อัตราสวน 

ซ่ึงมีวิธีการทดสอบคือ [5,11] ปลอยยุงลายบาน ลงในพื้นที่

ทดสอบ พักยุงลายบานในพื้นที่ทดสอบเปนเวลา 20 นาที

เชื่อมพื้นที่ทดสอบ และพื้นที่เปรียบเทียบเขาดวยกันโดยใช

ทอพลาสติก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 น้ิว ยาว 0.5 เมตร 

จุดธูปจุดกันยุง จับเวลาทุก 5 นาที เปนระยะเวลา 30 นาที 

นับจํานวนยุงในพื้นที่ทดสอบและพื้นที่เปรียบเทียบ ทุก 5 

นาที คํานวณหาประสิทธิภาพในการไลยุงโดยใชสูตรใน

สมการที่ 6 

 % Efficiency=
N2

× 100          (6) 
 

เม่ือ  N1 คือ จํานวนยุงที่บินเขาในพื้นที่เปรียบเทียบ 

(ไมมีธูปจุดกันยุง) 

  N2 คือ จํานวนยุงทั้งหมดที่ปลอยในพื้นที่ทดสอบ 

(มีธูปจุดกันยุง) 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

4.1 ปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา 

 ผลการศึกษาปริมาณสารสกัดหยาบจากใบและลําตนขา

พบวาใบและลําตนขามีปริมาณสารสกัดหยาบ 0.02 กรัมตอ

ผงขา 1 กรัม คิดเปนปริมาณสารสกัดหยาบเฉล่ีย เทากับ 

2.66% ดังตารางที่ 2 ปริมาณสารสกัดหยาบที่ไดในงานวิจัย

น้ีมีปริมาณมากกวางานวิจัยของ ณัฐธิดา และคณะ [19] 

โดยงานวิจัยของ ณัฐธิดา และคณะ ศึกษาปริมาณสารสกัด

หยาบจากเหงาขาระยะเวลาในการสกัด 3 ชั่วโมง พบวา

ปริมาณรอยละของสารสกัดหยาบที่ได จากเหงาขาเทากับ

รอยละ 2.16 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากระยะเวลาที่ใชในการสกัด

แตกตางกัน โดยงานวิจัยน้ีใชระยะเวลาการสกัด 6 ชั่วโมง 

[15] ดวยเหตุน้ีจึงอาจทําใหปริมาณสารสกัดหยาบที่ไดมี

ปริมาณมากกวา จะเห็นไดวาวิธีการสกัดสารสกัดหยาบที่

เหมาะสมและระยะเวลาในการสกัดมีผลตอปริมาณนํ้ามัน

หอมระเหยที่อยูในสารสกัดหยาบ [20] ดังน้ันหากปริมาณ

สารสกัดหยาบจากใบและลําตนขามีปริมาณมาก ก็จะสงผล

ทําใหมีปริมาณนํ้ามันหอมระเหยมากตามไปดวย  

ตารางที่ 2 ปริมาณสารสกัดหยาบในใบและลําตนขา 

น้ําหนักผงขา 

(กรัม) 

ปริมาณสารสกัดหยาบ 

(กรัม) 

%สารสกัดหยาบ 

(คาเฉลี่ย±SD) 

2.0142 0.05 

2.66±0.14 2.0166 0.06 

2.0142 0.05 

 

4.2 คุณสมบัติทางกายภาพ 

 4.2.1 ความชื้นของธูปจุดกันยุงจากใบ ลําตนขา และ   

ขี้เล่ือย 

 จากผลการวิเคราะหความชื้นของธูปจุดกันยุงจากใบ   

ลําตนขา และขี้เล่ือย พบวาธูปจุดกันยุงที่มีความชื้นต่ําที่สุด

ในงานวิจัยน้ีคือ ธูปจุดกันยุงที่มีอัตราสวนของขาตอขี้เล่ือย 

100:0 รองลงมาเปน อัตราสวน 80:20 60:40 40:60 20:80 

แ ล ะ  0: 100 โ ด ย มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื้ น เ ฉ ล่ี ย เ ท า กั บ 

1. 85% 2. 46% 3. 32%   4. 56% 4. 94%  แ ล ะ  5. 15% 

ตามลําดับ (ตารางที่ 3)  เม่ือทําการทดสอบความแตกตาง

ทางสถิติของความชื้นของธูปจุดกันยุงจากใบ ลําตนขา และ

ขี้เล่ือย โดยใชวิธี Duncan's Multiple Range Test 

(DMRT) ที่ ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวา ธูปจุดกันยุง

อัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 100:0 และ 80:20 มีคาเฉล่ียความชื้น

แตกตางจากธูปจุดกันยุงอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 60:40 40:60 

20:80 และ 0:100 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากผล

ความชื้นดังกลาว จะเห็นไดวาธูปจุดกันยุงในงานวิจัยน้ีมี

ความชื้นเปนไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนด

มาตรฐานที่กําหนด (มอก.309 – 2556)  คือ ความชื้นในธูป
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จุดกันยุงทั้งชนิดขดและชนิดแทง ตองมีความชื้นไมเกิน 

14% [21]    ธูปจุดกันยุงที่มีความชื้นต่ําจะทําใหธูปจุดกัน

ยุงมีอัตราการเผาไหมที่รวดเร็ว [12] 

 

ตารางที่ 3 ความชื้นของธูปจุดกันยุงจากใบ ลําตนขา และ  

ขี้เล่ือย 

อัตราสวน (%) 
% ความช้ืน (คาเฉล่ีย±SD) 

ขา:ข้ีเล่ือย 

100:0 1.85 a±0.51 

80:20 2.46 a±0.03 

60:40 3.32b ±0.34 

40:60 4.56c±0.20 

20:80 4.94c±0.09 

0:100 5.15c±0.37 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษร

ภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 

 

 4.2.2 ระยะเวลาในการเผาไหมและอัตราการเผาไหม

ของธูปจุดกันยุง 

 จากการศกึษาระยะเวลาในการเผาไหมและอัตราการเผา

ไหมของธูปจุดกันยุง พบวาธูปจุดกันยุงที่มีระยะเวลาในการ

เผาไหมเฉล่ียนานที่สุดคือ ธูปจุดกันยุงที่มีอัตราสวนของขา

ตอขี้เล่ือย 0:100 โดยมีระยะเวลาในการเผาไหมเฉล่ีย 122 

นาที อัตราการเผาไหมเฉล่ีย 0.03 กรัม/นาท ีธูปจุดกันยุงที่มี

ระยะเวลาในการเผาไหมเฉล่ียรวดเร็วที่สุดคือ ธูปจุดกันยุงที่

มีอัตราสวนของขาตอขี้เล่ือย 100:0 มีระยะเวลาในการเผา

ไหมเฉล่ีย 52 นาที และอัตราการเผาไหมเฉล่ีย 0.07 กรัม/

นาที สวนธูปจุดกันยุงอัตราสวนขาตอขี้เล่ือย 80:20  60:40 

40:60 และ 20:80  มีระยะเวลาในการเผาไหมเฉล่ีย 64 

นาท ี 68 นาท ี 76 นาที และ 87 นาที ตามลําดับ อัตราการ

เผาไหมเฉล่ีย 0.06 กรัม/นาที  0.05 กรัม/นาที  0.05 กรัม/

นาที  และ 0.05  กรัม/นาที ตามลําดับ ดังรูปที่ 5  ธูปจุดกัน

ยุงที่มีอัตราการเผาไหมนาน จะทําใหธูปสามารถใชงานได

นาน นอกจากน้ียังพบวา ธูปจุดกันยุงที่มีความชื้นต่ําจะมี

อัตราการเผาไหมที่รวดเร็ว [12] แตถาธูปความชื้นมาก จะมี

ระยะเวลาในการเกิดการเผาไหมนาน [22]  อยางไรก็ตาม

ความชื้ นของ ธูปจุดกันยุงตอง ไม ควร เ กิน 14% ตาม

มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด เพราะอาจทําให

ธูปจุดกันยุงไมสามารถเผาไหมไดหรืออาจเผาไหมไดเพียง

บางสวน 

 

 

รูปที่ 5 ระยะเวลาในการเผาไหมและอัตราการเผาไหมของ

ธูปจุดกันยุงสูตรตางๆ 

 

 4.2.3 ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุง 

 จากการศึ กษาพบว า  ธูป จุด กันยุ งที่ มี ขี้ เ ล่ื อยเปน

องคประกอบมากจะมีปริมาณเถานอยเน่ืองจากใชระยะเวลา

ในการเผาไหมนาน สวนธูปจุดกันยุงที่มีขาเปนองคประกอบ

จะมีปริมาณเถามาก เน่ืองจากระยะเวลาในการเผาไหมเร็ว

กวา ธูปจุดกันยุงที่มีเถาที่เหลือจากการเผาไหมสูงที่สุด คือ

ธูปจุดกันยุงที่มีอัตราสวนขาตอขี้เล่ือย 100:0 มีปริมาณเถา 

4.75% รองลงมาเปน อัตราสวน 80:20 60:40 40:60 

20:80 และ 0:100 มีปริมาณเถาเฉล่ียเทากับ 4.01%  

3.44%  2.98%  2.08% และ 2.05% ตามลําดับ (ตารางที่ 

4) เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางสถิติของปริมาณเถา

ที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุงโดยใชวิธี DMRT ที่ระดับ

ความเชื่อม่ัน 95% พบวาปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหม

ธูปจุดกันยุงของอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 100:0 และ 80:20 มี

ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุงไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 60:40  
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40:60  20:80  และ 0:100  มีปริมาณเถาที่เหลือจากการ

เผาไหมธูปจุดกันยุงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการศึกษาปริมาณเถาดังกลาวจะเห็นไดวา ธูปจุดกันยุงมี

ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมไมแตกตางจากธูปจุดกัน

ยุงทั่วไป โดยงานวิจัยของสุจีบังอร และคณะ [12] พบวาธูป

จุด กันยุ งช นิดแท งจากตะไครหอม มะกรู ด  เป ลือก

สมเขียวหวานและแกนปอสา มีปริมาณเถารอยละ 3.96 

งานวิจัยของวุฒินันท [8] พบวาธูปหอมกฤษณา มีปริมาณ

เถารอยละ 3.20 อน่ึงการพบปริมาณเถาเหลือจากการเผา

ไหมธูปจุดกันยุงมากแสดงใหเห็นถึงปริมาณสารระเหย

นอยลงสงผลใหประสิทธิภาพในการไลยุงของธูปจุดกันยุงต่ํา

ตามปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง 

 

 4.2.4 สีควันของธูปจุดกันยุง 

 จากการศึกษาสีของควันธูปจุดกันยุงพบวา ธูปจุดกันยุง

ในทุกอัตราสวนมีสีของควันเปนสีขาวเหมือนธูปจุดกันยุง

ทั่วไปดังรูป  6 แสดงสีควันของธูปจุดกันยุงทั้ง 6 อัตราสวน 

จากงานวิจัยการผลิตธูปหอมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อ

ศึกษาสารกอมะเร็งในควันธูปของปทุมทิพย และนันทวัน [4] 

ก็พบวาสีของควันธูปชนิดตางๆ จะมีสีค วันเปนสีขาว

เชนเดียวกัน อยางไรก็ตามยังพบควันธูปเปนสีอ่ืนเชนสี

นํ้าตาลออน ดังงานวิจัยของสุจีบังอร และคณะ [12] ที่ศึกษา

การพัฒนายาจุดกันยุงชนิดแทงจากตะไครหอม มะกรูด 

เปลือกสมเขียวหวานและแกนปอสาไดนําแกนปอสามาใชใน

การผลิตธูปจุดกันยุงแทนการใชขี้เล่ือยแลวพบสีควันธูปเปน

สีนํ้าตาลออน  

 

 4.2.5 ปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง 

 จากการศึกษาปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง พบวา

ธูปจุดกันยุงที่ มีสารระเหยสูงที่ สุด  คือธูปจุดกันยุงที่ มี

อัตราสวนของขาตอขี้เล่ือย 0:100 มีปริมาณสารระเหยเฉล่ีย

98.50% รองลงมาคือ อัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 20:80 40:60 

60:40 80:20 และ100:0 โดยมีปริมาณสารระเหยเฉล่ีย

เ ท า กั บ  98. 42%  97. 22%  96. 70%   95. 97%   แล ะ 

95.22%  ตามลําดับ (ตารางที่5) ปริมาณสารระเหยจะมี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเม่ือมีอัตราสวนขี้เล่ือยเพิ่มขึ้นทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากขี้เล่ือยที่นํามาผลิตธูปจุดกันยุงเปนขี้เล่ือยจากไม

ยูคาลิปตัส ซ่ึงไมชนิดน้ีมีนํ้ามันหอมระเหยประมาณ 0.92% 

- 2.89% เม่ือนําเปลือกไมมาบดใหละเอียดผสมกาวสามารถ

ใชทําเปนธูปหรือยากันยุงไดดี [23] ดวยเหตุน้ีจึงสงผลทําให

ธูปจุดกันยุงที่มีปริมาณขี้เล่ือยเพิ่มมากขึ้นมีสารระเหยมาก

ขึ้นตามไปดวย เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางสถิติ

ของปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุงโดยใชวิธี DMRT ที่

ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวาปริมาณสารระเหยในธูปจุด

กันยุงอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 100:0  80:20  60:40 และ 

40:60 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราสวน

ขา:ขี้เล่ือย 0:100 มีปริมาณสารระเหยไมแตกตางจาก

อัตราสวนขา:ขี้ เ ล่ือย 20:80  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อยางไรก็ตามสารระเหยในพืชบางชนิดก็ไมมีฤทธ์ิในการไล

และปองกันการกัดของยุงได [24-25] 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณเถาที่เหลือจากการเผาไหมธูปจุดกันยุง 

อัตราสวน (%) 

ขา:ข้ีเล่ือย 
ปริมาณเถา (คาเฉล่ีย±SD) 

100:0 4.75a±0.276 

80:20 4.01a±0.036 

60:40 3.44b±0.056 

40:60 2.98c±0.188 

20:80 2.08d±0.123 

0:100 2.05e±0.048 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษร

ภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
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รูปที่ 6 สีควันของธูปจุดกันยุงอัตราสวน 100:0  80:20 

60:40  40:60  20:80 และ 0:100 

 

4.3 ประสิทธิภาพในการไลยุงของธูปจุดกันยุง 

 หลังจากที่มีการทดสอบประสิทธิภาพการไลยุงของธูปจุด

กันยุง พบวาธูปจุดกันยุงอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 0:100 มี

ประสิทธิภาพในการไลยุงเฉล่ียสูงที่สุด คือ 72% ซ่ึงใกลเคียง

ธูปสมุนไพรที่มีนํ้ามันหอมระเหยมะกรูด 3% ของสุมนตทิพย 

[5] รองลงมาเปนธูปจุดกันยุงอัตราสวนขาตอขี่เล่ือยเทากับ 

20:80 40:60  60:40  80:20  และ100:0 โดยมีคาเฉล่ีย

ประสิทธิภาพในการไลยุงเทากับ 64% 59%  56%  49%  

และ 44% ตามลําดับ (ตารางที่ 6) เม่ือทําการทดสอบความ

แตกตางทางสถิติของประสิทธิภาพในการไลยุง โดยใชวิธี 

DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% พบวาประสิทธิภาพการ

ในการไลยุงของอัตราสวนขา:ขี้เล่ือย 0:100 มีประสิทธิภาพ

สูงสุดแตกตางจากอัตราสวนอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนอัตราสวน 60:40 และ 40:60 มีประสิทธิภาพไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะเห็นไดวาการเพิ่ม

ปริมาณใบและลําตนขาไมไดมีผลทําใหไลยุงไดดีขึ้น เม่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงในงานวิจัยน้ีกับ

งานวิจัยของสายใจ และสุวรรณี [26] ที่ศึกษาประสิทธิภาพ

ของธูปไลยุงนํ้าสมควันไมจากภูมิปญญาทองถิ่นของชาวบาน

ใน เ ขต ภ าค ใต  พบว า ธู ป จุ ด กันยุ ง ของ ง าน วิ จั ย น้ี มี

ประสิทธิภาพในการไลยุงสูงกวา (ธูปจุดกันยุงนํ้าสมควันไมมี

ประสิทธิภาพ 50%) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปริมาณความ

เขมขนของนํ้าสมควันไมที่ใชยังไมเหมาะสมตอการไลยุง 

ตามที่ กระทรวง อุตสาหกรรมประกาศ  (2556)  โดย

ประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงที่ยอมรับไดตองมีประสิทธิภาพ

ในการไลยุง 90% ดังน้ันประสิทธิภาพของธูปจุดกันยุงใน

งานวิจัยน้ีจึงมีประสิทธิภาพต่ํากวามาตรฐานที่กระทรวง

อุตสาหกรรมกําหนด อยางไรก็ตามหากตองการใหธูปจุดกัน

ยุงมีประสิทธิภาพในการไลยุงสูงควรนําพืชสมุนไพรที่มีนํ้ามัน

หอมระเหยสูงที่มีฤทธ์ิในการไลยุงมาผสมรวมกับผงใบ ลําตน

ขา และขี้เล่ือย ในรูปแบบผง หรือ สารสกัด เชน ตะไครหอม 

ใบยูคาลิปตัส เหงาขม้ินชัน ใบสาบเสือ ใบสะเดา หญาแฝก

[27-28] เปนตน 
 

ตารางที่ 5 ปริมาณสารระเหยในธูปจุดกันยุง  

อัตราสวน (%) 

ขา:ข้ีเล่ือย 
ปริมาณสารระเหย (คาเฉล่ีย±SD) 

100:0 95.22a±0.06 

80:20 95.97b±0.06 

60:40 96.70c±0.09 

40:60 97.22d±0.05 

20:80 98.42e±0.15 

0:100 98.50e±0.11 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษร

ภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
 

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพในการไลยุง 

อัตราสวน (%) 

ขา:ข้ีเล่ือย 

ประสิทธิภาพในการไลยุง (%) 

(คาเฉล่ีย±SD) 

100:0 44a±0 

80:20 49b±1.89 

60:40 56c±3.27 

40:60 59c±1.89 

20:80 64d±0 

0:100 72e±3.27 

หมายเหตุ : คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษร

ภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยวิธี DMRT 
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5. สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนาธูปจุดกันยุ งจากใบและ ลําตนข าโดย มี

อัตราสวนของใบและลําตนขาตอขี้เล่ือยเปน 100:0  80:20 

60:40  40:60 และ 20:80 สามารถนําธูปมาไลยุงลายบาน

โดยมีประสิทธิภาพในการไลยุง 44-64% และมีคุณสมบัติ

ทางกายภาพของธูปจุดกันยุงที่เหมาะสมคือ ความชื้นนอย

ระยะเวลาในการเผาไหมนานปริมาณเถานอย และมีปริมาณ

สารระเหยมากเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชประโยชน

จากวัสดุเหลือทิ้งทั้งสองชนิด ธูปจุดกันยุงอัตราสวนขาตอ   

ขี้เล่ือย 20:80 จึงมีความเหมาะสมในการนําไปพัฒนาธูปจุด

กันยุงจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัย น้ี สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ผู วิ จัยขอขอบคุณ

สํานักงานปอง กันควบคุมโ รคที่  4  จั งหวัดสระบุ รี  ที่

อนุเคราะหไข อาหารและอุปกรณเล้ียงยุงลายบาน คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใน

การสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา     

ปการศึกษา 2559 
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