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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสารสมุนไพรสกัดเสริมฤทธิ์
จากตะไครหอม บอระเพ็ด สะเดา มหาหงส และเปลือกสมโอ ในการปองกันยุงกัด กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยเปนประชากรยุงในเขตพ้ืนท่ีเขตพ้ืนท่ี หมู 4 5 และ 6 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี   ใช 
แบบสํารวจและสังเกตเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการทดลองใชสารสมุนไพรฯในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมการทดลอง ผลการวิจัยพบวา 1) ในเวลากลางวันและกลางคืน สารสมุนไพรมีผล
ปองกันยุงกัดไดในชวง 90 นาทีแรก ตอจากนั้น นาทีท่ี 91 จนครบเวลา 4 ชั่วโมง ผลการปองกันยุง
กัดลดลงเรื่อยๆ 2) ในสภาวะไมมีสิ่งใดๆปองกันยุงกัดในเวลากลางวันและกลางคืน มีโอกาสถูกยุงกัด
มากเปน 2.52 เทา และ 3.42 เทาของสภาวะซ่ึงใชสารสมุนไพร ตามลําดับ 3) ผลการทดสอบคาสถิติ
ดวย t – test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 %     คาเฉลี่ยจํานวนครั้งของการถูกยุงกัดของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมการทดลอง ท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืนแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P-value < 0.0005)  สรุปไดวา สารสมุนไพรฯมีผลตอการปองกันยุงกัดท้ังในเวลากลางวันและเวลา
กลางคืน 4) ผลการทดสอบคาสถิติดวย The Paired t – test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % คาเฉลี่ย
จํานวนครั้งของการถูกยุงกัดของกลุมทดลองในชวงเวลากลางวันและเวลากลางคืนแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P-value < 0.05)   
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ABSTRACT 
 

  The purposes of this study was to determine  effectiveness of extracted 
herbal substance of Citronella grass, Tinospora cordifolia, Azadirachia indica, Butterfly 
lilly and Pommelo’s skin in protecting mosquito’s biting. Samples of this study were 
mosquito population at 4th, 5th, 6th Village, Don Thako Sub-district, Moeng District, 
Ratchaburi Province. Using Survey & Observation Form for collecting, then analyzing 
both sampled case group and control group database and effectiveness of extracted 
this herbal substance. Results of this study were shown that: 1) At daylight and night-
time, researched herbal substance affected to protecting mosquito’s biting for 90 
minutes and then its effectiveness was decreased between 91th minute to 240th 
minute. 2) If it did not use this herbal substance, it would be bitten by mosquito 
much more 2.52 times at daylight and 3.42 times at night-time. 3) Result of testing 
statistic with t – test, mosquito’s biting mean between case group and control group 
at daylight and one at night-time differed each other at 0.05 level of significance (P-

value < 0.0005).  It was concluded that researched herbal substance effected to 
protecting mosquito’s biting. 4) Result of testing statistic with The Paired t – test, 
mosquito’s biting mean between case group at daylight and one at night-time 

differed each other at 0.05 level of significance (P-value < 0.05).  
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