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ฤทธิ์ของน้ําสมควันไมยูคาลิปตัส (Eucalyptus melliodora) ตอเห็บโค (Boophilus spp.)
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหาฤทธิ์ของน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสตอเห็บโค โดยใชโคพันธุ
พื้นเมืองจํานวน 25 ตัว ทําการกําหนดพื้นที่บนผิวหนังโคและนับจํานวนเห็บบริเวณที่ทําเครื่องหมายไว จากนั้นฉีด
พนสารละลายน้ําสมควันไมความเขมขน 50 เปอรเซ็นตลงไป ทําการนับจํานวนเห็บอีกครั้งที่เวลา 12 และ 24
ชั่วโมง จากผลการทดลองพบวา จํานวนเห็บกอนฉีดมีคาเฉลี่ยเทากับ 29±4 ( ±SD) ตัว หลังจากฉีดที่เวลา 12 และ
24 ชั่วโมงมีคาเฉลี่ยเทากับ 17±5 ( ±SD) และ 14±5 ( ±SD) ตัว ตามลําดับ จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา
สารละลายน้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต มีฤทธิ์ในการลดจํานวนเห็บโคไดที่เวลา 12 และ
24 ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) อยางไรก็ตาม ระยะเวลาการออกฤทธิ์ ความเขมขนและชนิดของน้ําสมควัน
ไมอาจมีประสิทธิภาพตอเห็บโคไดแตกตางกัน
คําสําคัญ : น้ําสมควันไมยูคาลิปตัส เห็บโค

ABSTRACT
Activity of Eucalyptus wood vinegar (Eucalyptus melliodora) against cattle tick (Boophilus
spp.) was investigated in 25 native cattle. The skin of cattle were marked and count the ticks before
spraying with 50 % (v/v) Eucalyptus wood vinegar solution. Then, the ticks in the same area were
counted at 12 and 24 hours. The results showed that the mean number of tick before spraying was
289±4 ( ±SD), and the mean number of tick after spraying at 12 and 24 hours were 17±5 ( ±SD) and
14±5 ( ±SD), respectively. The study concluded that 50% Eucalyptus wood vinegar solution had
statistically significant reduced the ticks at 12 and 24 hours (p<0.05). However, the duration of action,
concentrations, and types of wood vinegar may be effective against cattle ticks differently.
Key Words : Eucalyptus wood vinegar and cattle ticks
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คํานํา
เห็บโค (Boophilus microplus) เปนปรสิตภายนอกที่มีความสําคัญตอโคและกระบือในเขตรอนชื้น โดย
เมื่อสัตวดังกลาวถูกเห็บเกาะดูดเลือดจะสงผลตอการสูญเสียเลือด จากการที่เห็บทุกระยะในชีพจักรตองการเลือด
เพื่อใชในการเปลี่ยนแปลง เชน เห็บระยะตัวออน (larvae) ตองดูดกินเลือดจนอิ่มตัวกอนจะลอกคราบเปนระยะ
ตัวกลางวัย (nymph) หรือในเห็บระยะตัวเต็มวัย (adult) เห็บจะเกาะและอาศัยบนตัวโคในทุกระยะของการ
เจริญเติบโต จากนั้นเพศเมียจะตองกินเลือดจนอิ่มตัว (engorge) กอนที่จะลงสูพื้นเพื่อหาที่เหมาะสมในการวางไข
(ณรงคและคณะ, 2542) สัตวที่มีเห็บเกาะดูดเลือดจํานวนมากจะสงผลตอสุขภาพโดยตรง ทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง
(anemia) ในสัตวอายุนอยจะทําใหการเจริญเติบโตชา แคระแกรน สวนในสัตวที่โตเต็มที่อาจซูบผอม ผลผลิตน้ํานม
ลดลง นอกจากนี้เห็บยังเปนพาหะนําโรครายแรงที่มีผลตอสุขภาพของสัตวโดยตรงไดซึ่งไดแก โรค babesiosis
(Bastos et al., 2010) anaplasmosis (Wen et al., 2002),(Futse et al., 2003) และtheileriosis (Muhammad et
al., 1999) เปนตน ในการกําจัดเห็บโคเกษตรกรสวนใหญนิยมใชยาฆาแมลงสังเคราะหในกลุม organophosphate
(Miller et al., 2005) ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพโค และเกษตรกรผูเลี้ยง ที่สําคัญคือเห็บโคในตระกูล Boophilus
microplus สามารถสรางสายพันธุที่ดื้อตอยาฆาแมลงที่เปนสารสังเคราะหหลายชนิด (Bowman, 2009)(Taylor., et
al., 2007) นอกจากนี้ยาฆาแมลงสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑเคมีที่นําเขามาจากตางประเทศซึ่งมีราคาคอนขางสูง
สงผลตอรายจายของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น การกําจัดเห็บที่ไดผลอีกวิธีการหนึ่งคือการใชยา ivermectin ทั้งวิธีการกิน
หรือฉีดใตผิวหนังและไดผลดีในการกําจัดเห็บโดยเฉพาะ engorged female tick (Pegram and Lemche, 1985),
(Cramer et al., 1988) แตการใช ivrmectin สามารถทําใหเกิดผลขางเคียงตอสัตวได ในปจจุบันจึงมีการศึกษาหา
พืชหรือสมุนไพรที่มีอยูทั่วไปในธรรมชาติมาใชเปนสารกําจัดเห็บโคแทนยาฆาแมลง เชน สารสกัดจากผล Melia
azedarach (Borges et al.,2003) สําหรับการศึกษาในประเทศไทยเองพบวามีการศึกษาสมุนไพรหลายชนิด เชน
การศึกษาฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยจากตะไครและตะไครหอมในการฆาตัวออนเห็บโค และตัวเต็มวัย พบวาไดผลดี
ยิ่งขึ้นเมื่อใชน้ํามันหอมระเหยโดยตรง (Chungsamarnyart and Jiwajinda, 1992) การศึกษาสารสกัดจากเมล็ด
นอยหนา (Chungsamarnyart et al.,1991) และเปลือกผลสมซึ่งมีสารออกฤทธิ์คือ ดีไลโมนีน เปนหลัก เมื่อใชฉีด
พนบนตัวโคพบวาสามารถกําจัดตัวออน,ตัวแกของเห็บโคได (Chungsamarnyart and Jansawan, 1996)
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากหนอนตายหยากที่ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต มี ประสิทธิภาพในการกําจัด เห็บโค
ในระยะตัวออนและเห็บตัวเต็มวัยได (นงนุชและคณะ, 2536) การศึกษาสารสกัดจากรากหญาแฝกแหงที่ปลูกใน
จังหวัดอุทยั ธานีโดยวิธีกลั่น มีฤทธิ์ฆาตัวออนและตัวเต็มวัยของเห็บโคไดประมาณ 50 และ 20 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ (ราเชนทร และคณะ, 2538) ซึ่งสารสกัดจากพืชสวนใหญสามารถเสื่อมสลายไดเองตามธรรมชาติ จึงมี
โอกาสตกคางคอนขางนอย
คณะผูวิจัยจึงไดใหความสนใจที่จะทําการศึกษาฤทธิ์ของน้าํ สมควันไมยูคาลิปตัสในการกําจัดเห็บบนตัวโค
ซึ่งน้ําสมควันไมนั้นเปนผลพลอยไดจากการเผาถานไมภายใตสภาพอับอากาศ เมื่อผานควันที่เกิดจากการเผาไหม
ไมใหสัมผัสอากาศเย็น จะทําใหไอระเหยกลั่นตัวกลายเปนของเหลว ซึ่งมีสารประกอบอินทรียตางๆ กวา 200 ชนิด
เชน กรดอะซิตคิ ฟอรมัลดีไฮด เมทานอล อะซิโตน และทาร เปนตน (Mitsuyoshi et al., 2002) ปจจุบันมีการนํา
น้ําสมควันไมไปใชประโยชนมากมายทางดานเกษตรกรรม และ ปศุสัตว เชน ผสมในปุย เพื่อเพิ่มผลผลิต ประยุกต
ใชในการไลแมลง เปนตน (มงคล, 2549)
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อุปกรณและวิธีการ
ทําการศึกษาและทดลองเห็บที่เกาะบนผิวหนังโคพันธุพื้นเมืองจํานวน 25 ตัว ของชาวบานหมูบา นโคกฟน
โปง ต.บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน ระหวาง เดือนมีนาคม ถึงเดือน สิงหาคม ป พ.ศ. 2554 ทําการเลือกสุมหาโค
และกําหนดพื้นที่โดยใชปากกาสีตีเสนกรอบทําขอบเขต จากนั้นนับและบันทึกจํานวนเห็บโคภายในในชองที่ตีกรอบ
ไว โดยเลือกพื้นที่ ที่มีเห็บจํานวนเฉลี่ยระหวาง 25 ถึง 30 ตัว เพื่อใชเปนพื้นที่ในการฉีดพน สําหรับเห็บที่ใชใน
การศึกษาเปนเห็บที่อยูบนผิวหนังโคตามธรรมชาติ คละระยะทั้งเห็บออนและตัวแก สวนน้ําสมควันไมเปนน้ําสม
ควันไมยูคาลิปตัส (Eucalyptus melliodora) สําเร็จรูปเครื่องหมายการคายี่หอ พรีเวนท (Prevent)
ผลิตโดยชมรมเกษตรปลอดสารพิษประเทศไทย ซึ่งเปนน้ําสมควันไมที่ไดจากการนําไมยคู าลิปตัสมาผานกระบวน
การเผาถานแบบอับอากาศ เมื่อควันไมกระทบกับอากาศเย็นจะจับตัวเปนหยดน้ําลักษณะสีน้ําตาลใส โดยนํามา
ผสมน้ําประปาทําเปนสารละลายน้ําสมควันไมที่มีความเขมขน 50 เปอรเซ็นต จากนั้นบรรจุใสในขวดสเปรยสําหรับ
ฉีดพนบนผิวหนังโค และใชน้ําประปาสําหรับฉีดพนแทนสารละลายน้ําสมควันไมในพื้นที่ควบคุมบนโคตัวเดียวกัน
หลังจากนั้นตรวจนับและบันทึกจํานวนเห็บโคในขอบเขตที่กําหนดไวอีกครั้งเมื่อ เวลาผานไป 12 และ 24 ชั่วโมง
นําผลการนับจํานวนเห็บโคที่ไดจากการทดลอง มาคิดเปนจํานวนเห็บโคเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบกันในชวงเวลากอน
ฉีด หลังฉีด 12 ชั่วโมง และ หลังฉีด 24 ชั่วโมง บันทึกผลและวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เปรียบเทียบความ
แตกตางจํานวนเห็บกอนและหลังฉีดพน

ผลการทดลองและวิจารณ
จากการทดลองในโค 25 ตัว พบวา มีจํานวนเห็บโคเฉลี่ยกอนฉีด 29±4 ( ±SD) ตัว หลังจากฉีด
สารละลายน้ําสมควันไมแลว 12 ชั่วโมงพบวาจํานวนเห็บโคมีจํานวนลดลงเฉลี่ยเหลือ 17±5 ( ±SD) ตัว และ
หลังจากฉีดสารละลายน้ําสมควันไมที่เวลา 24 ชั่วโมง พบวาคาเฉลี่ยจํานวนเห็บโคมีการลดลงเหลือ 14±5 ( ±
SD) ตัว ซึ่งจํานวนเห็บลดลงจากกอนพนอยางมีนัยสําคัญทั้งสองชวงเวลา (p<0.05) (ตารางที่ 1) ในสวนบริเวณ
ควบคุมที่ฉีดพนดวยน้ําประปาแทนน้ําสมควันไม ผลปรากฏวาจํานวนเห็บมีจํานวดลดลงเพียงเล็กนอยและไมมี
นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเห็บกอนการฉีดพนน้ําประปา การลดลงของเห็บจากพื้นที่ผิวที่ไดกําหนดไวนั้น
อาจเกิดจากเห็บนั้นตายและหลุดออกมา หรือไมก็อาจเกิดจากเห็บนั้นไดออกจากพื้นที่และไปเกาะดูดเลือดบริเวณ
ใกลเคียงอื่นๆ จากการศึกษาของพิทยา และคณะ (2553) ไดทําการทดลองจุมเห็บโคระยะตัวออน และตัวเต็มไวใน
น้ําสมควันไมยูคาลิปตัสที่มีความเขมขน 50 เปอรเซ็นต นั้นปรากฏวาใหผลในการทําลายเห็บโคไดประมาณ 90 –
100 เปอรเซ็นต แตในการศึกษาบนตัวโคในครั้งนี้ใหผลที่แตกตางกันโดยที่เห็บมีจํานวนลดลงเพียง 50 เปอรเซ็นต
สาเหตุอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน การเกาะของเห็บบนตัวโคนั้น เห็บยังคงไดรับอาหารจากการดูดเลือดโคทําให
เห็บดํารงชีวิตอยูไดนานกวา นอกจากนี้สภาวะแวดลอมภายนอกอาจเหมาะสมตอการมีชีวิตของเห็บมากกวาทําการ
ทดสอบในหองทดลอง เปนตน จากการศึกษาของ Mitsuyoshi et al., (2002) พบวา สารออกฤทธิ์ที่เปน
องคประกอบหลักที่มีมากที่สุดในน้ําสมควันไมไดแก กรดอะซิติก ซึ่งเปนกรดอินทรียที่มีกลิ่นฉุน รสเปรี้ยว ทําให
รบกวนตอการดํารงชีพของเห็บ บนตัว โค การทดลองครั้งนี้เป นการทดลองโดยสุมคละยะยะตางๆของเห็บ ซึ่ ง
ความสามารถตานฤทธิ์ของน้ําสมควันไมในเห็บแตละระยะอาจจะมีความแตกตางกันทําใหอัตราการลดลงมีความ
แตกตางกันตามกลุมระยะของเห็บที่เกาะบนพื้นที่ ที่ทําการศึกษา

1339

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนของเห็บโคกอน และหลังจากการฉีดพนน้ําสมควันไมที่ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต
ที่ระยะเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง
กอนฉีดพน
( ±SD) (n)
กลุมทดลอง
29±4a (25)
กลุมควบคุม
28±2 (25)
b
c

หลังฉีดพน
12 ชั่วโมง
( ±SD) (n)

24 ชั่วโมง
( ±SD) (n)

17±5b (25)

14±5b,c (25)

27±9 (25)

27±1 (25)

significance difference from a (p<0.05)
significance difference from b (p<0.05)

สรุปและเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสารละลายน้ําสมควันไมจากไมยูคาลิปตัส ความเขมขน 50 เปอรเซ็นต มี
ฤทธิ์สามารถลดจํานวนเห็บบนตัวโคได โดยสามารถทําใหจํานวนเห็บที่เกาะอยูบนตัวโคลดลงไดถึง 50 เปอรเซ็นต
ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งถือวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรผูเลี้ยงโคสามารถนําไปใชในการควบคุมปริมาณ
เห็บ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่อันตราย และมีราคาแพง อยางไรก็ตามยังมีการทดสอบโดยใชน้ําสมควันไมที่ได
จากไมชนิดอื่นอีกเชน การใชไมสนพบวาใหผลทดสอบในการตอตานแมลงกลุมอื่นเชน ปลวก (Reticulitermes
speratus) ไดดีมากที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากฉีดพน อยางไรก็ตามการทดสอบระยะเวลาในการจะออกฤทธิ์
สูงสุดบนผิวโคหลังจากฉีดนานเทาใด เชน มากวา 24 ชั่วโมง เปนตน หรือตองเพิ่มความเขมขนใหสูงขึ้นจากการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ รวมถึงการสงผลขางเคียงตางๆบนผิวหนังโคหลังจากการใชหรือไม ซึ่งเปนสิ่งที่ตอ ง
ทําการศึกษาตอไป นอกจากนี้ควรศึกษาเปรียบเทียบชนิดของไมที่นํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับทําน้ําสมควันไม
เนื่องจากไมแตละชนิดที่นํามาทําเปนน้ําสมควันไมอาจมีสารออกฤทธิ์และองคประกอบทางเคมีที่แตกตางกันทําให
ประสิทธิภาพในการกําจัดเห็บโคอาจไมเทากัน เพื่อที่จะสามารถนําสารละลายน้ําสมควันไมดังกลาวไปประยุกตใช
ในการทําปศุสัตวเพื่อกําจัดปรสิตภายนอกในฟารมโคหรือการเลี้ยงสัตวอื่นๆ ตอไป
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