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บทคัดย่อ
  การใช้ประโยชน์ทีด่นิ เช่น การขดุบ่อกกัเกบ็น�า้จ�านวนมากเพ่ือการอปุโภคและการเกษตรกรรม 

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยาของยงุพาหะน�าโรค การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ประเมนิ

ความชุกและการกระจายตามสภาพภูมิศาสตร์ของยุงเสือพาหะน�าโรคในเขตต่อเมืองและเขตชิดป่า

ในอ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยใช้แหล่งศึกษาสองแหล่ง ซึ่งได้จากการประเมินแหล่งเพาะพันธุ ์

ยุงเสือ การส�ารวจที่ดินและการจัดท�าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งศึกษา A มีบ่อดินจากเขต 

ต่อเมืองซึ่งมีผักตบชวาหนาแน่น และแหล่งศึกษา B มีบ่อดินจากเขตชิดป่าซึ่งมีจอกหูหนูหนาแน่น

ปานกลาง ท�าการประเมินความชุก (ทั้งชนิดและจ�านวน) และอัตราการเกาะพักของยุงเสือตัวเต็มวัย 

เพศเมยี และประเมนิความหนาแน่นลกูน�า้ยงุเสอืในเดอืนพฤษภาคม เดอืนสงิหาคมและเดอืนพฤศจกิายน 

2558 ผลการวิจัยพบว่า ทั้งแหล่งศึกษา A และ B มีความชุกของยุงเสือ Ma. uniformis ซึ่งเป็น 

สปีชีส์เด่น (pi=0.753 และ 0.638 ตามล�าดับ) ในขณะที่ยังพบยุงเสือชนิดอื่นในสัดส่วนที่น้อยกว่ามาก 

เช่น Ma. indiana, Ma. annulata, Ma. annulifera, Ma. dives และ Ma. bonneae และพบ

ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P=0.040) ส�าหรับอัตราการเกาะพักของยุงเสือ 

Ma. uniformis (ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตัวต่อคืนต่อคน) ระหว่างแหล่งศึกษา 
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A (12.04±6.15) และแหล่งศึกษา B (1.25±0.98) ในขณะที่ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (P=0.040) ส�าหรับความหนาแน่นของลูกน�้ายุงเสือ (ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ระหว่างแหล่งศึกษา A (8.13±8.66 ตัวต่อหนึ่งกิโลกรัมของผักตบชวา) และแหล่งศึกษา 

B (1.0±1.06 ตัวต่อหนึ่งกิโลกรัมของจอกหูหนู) ข้อค้นพบน้ีชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ยุงเสือ 

Ma. uniformis มีความสามารถในการปรับตัวแพร่พันธุ์ได้ดีในพื้นที่เขตต่อเมืองและเขตชิดป่า 

และจากข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดนิในระหว่างปี 2558-2561 ยิง่สะท้อนให้เหน็ว่า ถ้าประชาชน

มีการขุดบ่อกักเก็บน�้าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตรกรรมมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ 

ยุงเสือพาหะน�าโรคและความเสี่ยงที่คนจะสัมผัสกับยุงเสือพาหะน�าโรคเพิ่มมากขึ้นในอ�าเภอบ่อไร่ 

จังหวัดตราด 

ค�าส�าคัญ: การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การขุดบ่อกักเก็บน�้า, นิเวศวิทยาของยุงพาหะน�าโรค, Ma. uniformis, 

เขตต่อเมือง, เขตชิดป่า

Abstract
  Land use such as several constructed pools available for water supply and 

agricultural practices can influence changes in vector ecology. This study aimed to 

assess abundance and geographic distribution of Mansonia vectors in urban fringe 

and forest fringe areas of Borai District, Trat Province by using two study sites that 

were selected based on larval habitat assessment, land survey, and land use map. 

Study site A had a constructed pool in urban fringe as highly potent as breeding site 

with high density of water hyacinths. Study site B had a constructed pool in forest 

fringe as moderately potent as breeding site with moderate density of water  

lettuces. The periodic assessments of abundance (species and number) and man 

landing rate (MLR) for adult female populations of Mansonia vectors and larval 

abundance were done in May, August and November 2015. Findings revealed that 

both study sites A and B had more abundant Ma. uniformis as predominant species 

(pi = 0.753 and 0.638, respectively). Its counterparts had lesser extent by Ma. indiana, 

Ma. annulata, Ma. annulifera, Ma. dives, and Ma. bonneae. There was a significant 

difference in MLRs (mean±SD mosquito per night per person) for Ma. uniformis 

observed between study sites A (12.04±6.15) and B (1.25±0.98) (P=0.040).  

Meanwhile there was no significant difference in larval abundances between study 
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sites A (8.13±8.66 larvae per one kilogram of water hyacinths) and B (1.0±1.06 

larvae per one kilogram of water lettuces). Such findings suggest that Ma. unifomis 

was adapted well to local environments of urban fringe and forest fringe areas. Based 

on 2015-2018 land use data, the significance was that more constructed pools  

available for water supply and agricultural practices, more increased Mansonia  

vector productivity and risk for human-vector exposure in Borai District, Trat Province.       

Key words: Land use, Constructed pools, Vector ecology, Ma. uniformis, Urban fringe, 

Forest fringe   

บทน�า
 อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีแนวโน้มของ 

การขยายพื้นที่อยู ่อาศัยและพื้นที่ เชิงพาณิชย ์ 

ของเส้นทางเศรษฐกิจการค้าชายในพื้นท่ีชายแดน

ไทย-กัมพูชา และเพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของ

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(อปท.) ในเขตจงัหวดัตราด และยุทธศาสตร์การพฒันา 

จงัหวดัตราด พ.ศ. 2561-25641 อปท. เช่น เทศบาล

ต�าบลบ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด  ซึง่มพีืน้ที่ 

7.556 ตารางกิโลเมตร (หรือ 4,722 ไร่) ครอบคลุม 

5 หมู่บ้าน ได้บรรจุแผนงานส�าคัญ ๆ ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเก่ียวข้องกับชุมชน

มั่งคั่ง โดยเน้นการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว 

การจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิการจดัการขยะและ

น�้าเสียในชุมชนเมืองและแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น2 

แนวคิดการพัฒนาชุมชนมั่งคั่งดังกล่าว ย่อมต้อง

ค�านึงถึงผลกระทบต่าง ๆ  ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ  ที่

เช่ือมโยงซึง่กนัและกนัระหว่างการขยายตวัของเมอืง 

(urban expansion) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land 

use) และสุขภาพของระบบนิเวศ (ecosystem 

health)3,4 การขยายตัวของเขตช้ันกลางหรือเขต 

ต่อเมือง (urban fringe) เป็นตัวแทนของพื้นที่

เปลี่ยนผ่านระหว่างเขตเมืองชั้นในกับเขตชั้นนอก

หรือชานเมือง (suburb) และเขตชนบท (rural 

area) ย่อมต้องค�านึงถึงความต้องการระหว่าง 

การขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในพื้นท่ีซึ่งมีวิถีชีวิตต่อเมือง ชีวิตชานเมือง และ 

ชีวิตชนบทดั้งเดิม 

 จากการส�ารวจทีด่นิและข้อมูลการใช้ประโยชน์ 

ทีด่นิของต�าบลบ่อพลอย พบว่า เทศบาลต�าบลบ่อพลอย 

มีพื้นที่ใช้ประโยชน์รวม 3,510 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่

ร้อยละ 92.34 จ�าแนกเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม (ร้อยละ 

75.58) พืน้ท่ีพกัอาศยั (ร้อยละ 10.57) พืน้ทีส่าธารณะ 

(ร้อยละ 5.19) พื้นที่พาณิชยกรรม (ร้อยละ 0.57) 

และพ้ืนทีน่นัทนาการ (ร้อยละ 0.43) ตามล�าดับ และ

ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การขยายตัวของเมืองจาก 

เขตเมืองชั้นในไปเขตต่อเมืองในช่วงสองทศวรรษ 

ทีผ่่านมานัน้ มกีารใช้น�า้ผวิดนิจากบ่อดนิเพ่ือใช้อปุโภค 

และท�าการเกษตรกรรมในพ้ืนทีใ่ช้ประโยชน์ดังกล่าว 

บ่อดนิจ�านวนมากเหล่านีซ้ึง่มกีารเปลีย่นแปลงสภาพ

การใช้ประโยชน์ในช่วงระหว่างปี 2549-2561 

นั้นเกิดจากความต้องการน�้าอุปโภคและการท�า 

เหมืองพลอยในอดีต (รูปที่ 1)
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 ประชาชนได้ขุดบ่อดินเพื่อกักเก็บน�้าผิวดิน 

บ ่อดินหลายแห ่งอยู ่ ในหรือใกล ้พื้นที่ ชุ ่ มน�้ า 

(wetland) เช่น พรุเปิด (open swamps) และ 

บึง (marshes) ซึ่งมีพืชน�้า (aquatic plants) และ

มีศักยภาพเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือ (Mansonia 

vectors)5,6 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ma. uniformis  

ซ่ึงเป็นยงุทีป่รบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของพืน้ที่

พัฒนา (development area) และมีศักยภาพ 

ในการเป็นพาหะของเชื้อก่อโรคส�าคัญ ได้แก่  

ฟลาวไิวรสัและพยาธฟิิลาเรยีทัง้ท่ีท�าให้เกิดโรคในคน

และสัตว์7,8 การพฒันาทีด่นิโดยการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ

ในพื้นที่ชุ่มน�้าเพ่ือท�าเป็นบ่อดินหรือแก้มลิงในเขต 

ต่อเมอืงของต�าบลบ่อพลอย ยงัคงขาดข้อมลูเกีย่วกบั 

พื้นที่ลุ ่มต�่าหรือพื้นท่ีชุ ่มน�้าท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่ง 

กักเก็บน�้าผิวดินว่าจะเอื้อให้เกิดสภาพนิเวศวิทยา

และสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมแก่การเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ 

ของยุงเสือ และข้อมูลความเสี่ยงที่อาจจะท�าให้คน

เสี่ยงต่อการสัมผัสกับยุงเสือมากขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัย 

และคณะ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความชุก 

และการกระจายตามสภาพภูมิศาสตร์ของยุงเสือ 

ในสภาพแวดล้อมเขตต่อเมืองและเขตชิดป่าใน

อ�าเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด เพือ่ทีจ่ะจดัท�าข้อเสนอแนะ 

เชงินโยบายต่อผู้บรหิารอปท. และน�าข้อมลูดงักล่าว

ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส�าหรับการด�าเนินการ 

เฝ้าระวังทางกีฏวิทยาในอนาคตต่อไป

รูปท่ี 1 แผนท่ีกูเกิ้ลเอิรธ์แสดงสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ส�ารวจที่ดินจ�านวน 

8 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) ในเขตเทศบาลต�าบลบ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งครอบคลุม 

เขตเมืองชั้นใน 4 ตร.กม.ทางทิศเหนือ และเขตต่อเมืองอีก 4 ตร.กม.ทางทิศใต้ A) ต�าแหน่งของบ่อดิน 

ซึ่งมีจ�านวน 120 บ่อ ในปี 2549 B) ต�าแหน่งของบ่อดินซึ่งมีจ�านวน 141 บ่อ ในปี 2559-2561 ข้อมูล 

การใช้ประโยชน์ทีด่นินีไ้ด้ถกูน�าไปใช้ในการก�าหนดพ้ืนท่ีศกึษาและสถานท่ีหรือแหล่งเกบ็ข้อมลูทางกฏีวทิยา

ของยุงเสือในการศึกษานี้

เกษตร การท่องเที9ยว การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การจดัการขยะและนํJาเสียในชุมชนเมืองและแหล่งท่องเที9ยว เป็น

ตน้2 แนวคิดการพฒันาชุมชนมั9งคั9งดงักล่าว ย่อมตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ซึ9งเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ ที9เชื9อมโยงซึ9งกนั

และกันระหว่างการขยายตวัของเมือง (urban expansion) การใช้ประโยชน์ที9ดิน (land use) และสุขภาพของระบบนิเวศ 

(ecosystem health)3,4 การขยายตวัของเขตชัJนกลางหรือเขตต่อเมือง (urban fringe) เป็นตวัแทนของพืJนที9เปลี9ยนผ่าน

ระหว่างเขตเมืองชัJนในกับเขตชัJนนอกหรือชานเมือง (suburb) และเขตชนบท (rural area) ย่อมตอ้งคาํนึงถึงความ

ตอ้งการระหว่างการขยายตวัของเมืองและการใช้ประโยชน์ที9ดินในพืJนที9ซึ9 งมีวิถีชีวิตต่อเมือง ชีวิตชานเมือง และชีวิต

ชนบทดัJงเดิม  

จากการสํารวจที9ดินและขอ้มูลการใช้ประโยชน์ที9ดินของตาํบลบ่อพลอย พบว่า เทศบาลตาํบลบ่อพลอย มี

พืJนที9ใชป้ระโยชน์รวม 3,510 ไร่ ซึ9งพืJนที9ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.34 จาํแนกเป็นพืJนที9เกษตรกรรม (ร้อยละ 75.58) พืJนที9พกั

อาศยั (ร้อยละ 10.57) พืJนที9สาธารณะ (ร้อยละ 5.19)  พืJนที9พาณิชยกรรม (ร้อยละ 0.57) และพืJนที9นันทนาการ (ร้อยละ 

0.43) ตามลาํดบั และประเด็นที9น่าสนใจคอื การขยายตวัของเมืองจากเขตเมืองชัJนในไปเขตต่อเมืองในช่วงสองทศวรรษ

ที9ผ่านมานัJน มีการใช้นํJ าผิวดินจากบ่อดินเพื9อใช้อุปโภคและทาํการเกษตรกรรมในพืJนที9ใช้ประโยชน์ดงักล่าว บ่อดิน

จาํนวนมากเหล่านีJ ซึ9งมีการเปลี9ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ในช่วงระหว่างปี 2549-2561 นัJนเกิดจากความตอ้งการ

นํJาอุปโภคและการทาํเหมืองพลอยในอดีต (รูปที9 1) 

 
รูปทีP 1 แผนที9กูเกิJลเอิรธ์แสดงสภาพการเปลี9ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที9ดินในพืJนที9สํารวจที9ดินจาํนวน 8 ตาราง

กิโลเมตร (ตร.กม.) ในเขตเทศบาลตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ซึ9งครอบคลุมเขตเมืองชัJนใน 4 ตร.กม.

ทางทิศเหนือ และเขตต่อเมืองอีก 4 ตร.กม.ทางทิศใต ้A) ตาํแหน่งของบ่อดินซึ9 งมีจาํนวน 120 บ่อ ในปี 2549 B) 

ตําแหน่งของบ่อดินซึ9 งมีจํานวน 141 บ่อ ในปี 2559-2561 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที9ดินนีJ ได้ถูกนําไปใช้ในการ

กาํหนดพืJนที9ศึกษาและสถานที9หรือแหล่งเก็บขอ้มูลทางกีฏวิทยาของยุงเสือในการศึกษานีJ  

ประชาชนไดขุ้ดบ่อดินเพื9อกกัเก็บนํJ าผิวดิน บ่อดินหลายแห่งอยู่ในหรือใกลพื้Jนที9ชุ่มนํJา (wetland) เช่น พรุเปิด 

(open swamps) และบึง (marshes) ซึ9 งมีพืชนํJ า (aquatic plants) และมีศักยภาพเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงเสือ (Mansonia 

vectors)5,6 โดยเฉพาะอย่างยิ9ง Ma. uniformis ซึ9งเป็นยุงที9ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของพืJนที9พฒันา (development 

area) และมีศกัยภาพในการเป็นพาหะของเชืJอก่อโรคสําคญั ได้แก่ ฟลาวิไวรัสและพยาธิฟิลาเรียทัJงที9ทาํให้เกิดโรคใน

คนและสัตว ์7,8 การพฒันาที9ดินโดยการใชป้ระโยชน์ที9ดินในพืJนที9ชุ่มนํJาเพื9อทาํเป็นบ่อดินหรือแกม้ลิงในเขตต่อเมือง
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วิธีการศึกษา
พื้นที่ศึกษาและแหล่งศึกษาตามสภาพภูมิศาสตร์ที่ต่างกัน

 

 

รปูท่ี 2 แผนทีกู่เกิล้เอิรธ์แสดงขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา 4 ตร.กม. ของเขตต่อเมอืงในเขตเทศบาลต�าบลบ่อพลอย 

(A) และเขตชดิป่าในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลด่านชมุพล (B) อ�าเภอบ่อไร่ จังหวดัตราด A) แหล่งศกึษา 

A มีบ่อดิน P95 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือ และมีคอกวัว คอกหมูอยู่รอบบ่อดินซึ่งเหมาะแก่การออกหากิน

เลือดสัตว์ของยุงเสือตัวเต็มวัย B) แหล่งศึกษา B มีบ่อดิน P144 เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือ และมีเล้าไก ่

อยู่ใกล้บ่อดินในระยะ 200-300 ม. ซึ่งเหมาะแก่การออกหากินเลือดสัตว์ของยุงเสือตัวเต็มวัยเช่นกัน

เก็บข้อมูลทางกีฏวิทยาและนิเวศวิทยาของยุงเสือ 

โดยอาศัยเกณฑ์การประเมินบ่อดินที่มีศักยภาพ 

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือ ดังนี้ คือ 1) มีพืชน�้า

จ�าพวกผกัตบชวา (water hyacinth หรือ Java weed) 

(หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms) จอก (water lettuce) ได้แก่ จอก 

(Pistia stratiotes L.) จอกหูหนู (Salvinia  

cucullata Roxb.) จอกหหูนยูกัษ์ (Salvinia molesta) 

และจอกหชู้าง และแหน (duckweed) ได้แก่ แหนเป็ด 

แหนเล็ก (Lemna minor L.) แหนเป็ดใหญ่หรือ

แหนใหญ่ (Spirodela polyrhiza L. Schleid) และ

ของตาํบลบ่อพลอย ยงัคงขาดขอ้มูลเกี9ยวกบัพืJนที9ลุ่มตํ9าหรือพืJนที9ชุ่มนํJ าที9จะพฒันาเป็นแหล่งกกัเก็บนํJ าผิวดินว่าจะเอืJอ

ให้เกิดสภาพนิเวศวิทยาและสิ9งแวดล้อมที9เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงเสือ และขอ้มูลความเสี9ยงที9

อาจจะทาํให้คนเสี9ยงต่อการสัมผสักบัยุงเสือมากขึJน ดงันัJน ผูว้ิจยัและคณะ จึงมีวตัถุประสงคเ์พื9อประเมินความชุกและ

การกระจายตามสภาพภูมิศาสตร์ของยุงเสือในสภาพแวดลอ้มเขตต่อเมืองและเขตชิดป่าในอาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด 

เพื9อที9จะจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อผูบ้ริหารอปท. และนําขอ้มูลดังกล่าวไปใช้เป็นขอ้มูลพืJนฐานสําหรับการ

ดาํเนินการเฝ้าระวงัทางกีฏวิทยาในอนาคตต่อไป 

วิธีการศึกษา 

พืQนทีPศึกษาและแหล่งศึกษาตามสภาพภูมิศาสตร์ทีPต่างกัน 

 
รูปทีP 2 แผนที9กูเกิJลเอิรธ์แสดงขอบเขตพืJนที9ศึกษา 4 ตร.กม. ของเขตต่อเมืองในเขตเทศบาลตาํบลบ่อพลอย (A) และ

เขตชิดป่าในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านชุมพล (B) อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด A) แหล่งศึกษา A มีบ่อดิน P95 

เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงเสือ และมีคอกววั คอกหมูอยู่รอบบ่อดินซึ9 งเหมาะแก่การออกหากินเลือดสัตวข์องยุงเสือตวั

เต็มวยั B) แหล่งศึกษา B มีบ่อดิน P144 เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงเสือ และมีเลา้ไก่อยู่ใกลบ่้อดินในระยะ 200-300 ม. 

ซึ9งเหมาะแก่การออกหากินเลือดสัตวข์องยุงเสือตวัเต็มวยัเช่นกนั 

 

 ขอ้มูลที9ไดจ้ากสํารวจที9ดินและการจดัทาํแผนที9การใช้ประโยชน์ที9ดิน  (รูปที9 1) สามารถคดัเลือกพืJนที9ศึกษา 

(study area) ประกอบดว้ย พืJนที9ศึกษา A ซึ9 งเป็นเขตต่อเมืองในเขตเทศบาลตาํบลบ่อพลอย มีพืJนที9 4 ตร.กม. พิกดักริด 

232000-234000 mE, 1389000-1391000 mN  และพืJนที9ศึกษา B ซึ9งเป็นเขตชิดป่าในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่าน

ชุมพล อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด มีพืJนที9 4 ตร.กม.เท่ากนั พิกดักริด 241000-243000 mE, 1382000-1384000 mN (รูปที9 

2)  ในแต่ละพืJนที9ศึกษา ทาํการคดัเลือกแหล่งศึกษา (study site) ซึ9 งเป็นสถานที9เก็บขอ้มูลทางกีฏวิทยาและนิเวศวิทยา

ของยุงเสือ โดยอาศัยเกณฑ์การประเมินบ่อดินที9มีศักยภาพเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงเสือ ดังนีJ  คือ 1) มีพืชนํJ าจาํพวก

ผกัตบชวา (water hyacinth หรือ Java weed) (หรือชื9อทางวิทยาศาสตร์ Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) จอก (water 

lettuce) ได้แก่ จอก (Pistia stratiotes L.) จอกหูหนู (Salvinia cucullata Roxb.) จอกหูหนูยกัษ์ (Salvinia molesta) และ

จอกหูช้าง และแหน (duckweed) ได้แก่ แหนเป็ด แหนเล็ก (Lemna minor L.) แหนเป็ดใหญ่หรือแหนใหญ่ (Spirodela 

 ข้อมลูทีไ่ด้จากส�ารวจทีด่นิและการจัดท�าแผนที่ 

การใช้ประโยชน์ทีด่นิ (รปูที ่1) สามารถคดัเลอืกพืน้ที่

ศึกษา (study area) ประกอบด้วย พื้นที่ศึกษา A 

ซึ่งเป็นเขตต่อเมืองในเขตเทศบาลต�าบลบ่อพลอย  

มีพื้นที่ 4 ตร.กม. พิกัดกริด 232000-234000 mE, 

1389000-1391000 mN  และพืน้ทีศ่กึษา B ซึง่เป็น

เขตชิดป่าในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลด่านชมุพล 

อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีพื้นที่ 4 ตร.กม.เท่ากัน 

พิกัดกริด 241000-243000 mE, 1382000-

1384000 mN (รปูท่ี 2)  ในแต่ละพืน้ท่ีศกึษา ท�าการ

คัดเลือกแหล่งศึกษา (study site) ซ่ึงเป็นสถานท่ี



99ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา

แหนแดง (Azolla pinnata)  และ 2) ตั้งอยู่ใกล้กับ

สถานทีเ่ลีย้งสตัว์ เช่น คอกววั คอกหม ูเล้าไก่ เป็นต้น 

และมีโอกาสที่น�้าในบ่อดินจะปนเปื ้อนมูลสัตว ์

ในการศึกษานี้ ท�าการพิจารณาคัดเลือกบ่อดินที่มี

ศักยภาพสูงซึ่งประเมินจากชนิดและปริมาณของ 

ผักตบชวาและ/หรือจอกหนาแน่น และอยู่ใกล้กับ

สถานที่เลี้ยงสัตว์ดังกล่าวในระหว่างเดือนมกราคม 

ถงึเดอืนมนีาคม 2558 ในทีน่ี ้บ่อดนิจากแหล่งศกึษา 

A ในเขตต่อเมืองหรือพื้นท่ีศึกษา A คือ บริเวณ 

บ่อดิน P95 พิกัดกริด 232986 mE, 1389109 mN 

ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 30 ม.เหนือระดับน�้าทะเล  

ซึง่คัดเลอืกจากจ�านวน บ่อดนิทีส่�ารวจทัง้หมด 121 บ่อ 

 (รหัสบ่อ P1-P33 และ P35-P135) และบ่อดินจาก

แหล่งศึกษา B ในเขตชิดป่าหรือพื้นที่ศึกษา B คือ 

บ่อดิน P144 พิกัดกริด 242041 mE, 1382880 

mN ตั้งอยู่ห่าง 13.6 กม. ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

ที่ระดับความสูง 45 ม.เหนือระดับน�้าทะเล ซึ่ง 

คัดเลือกจากจ�านวน บ่อดินที่ส�ารวจทั้งหมด 17 บ่อ 

(รหัสบ่อ P142-P158)  (รูปที่ 2)

 การส�ารวจยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมีย

 การส�ารวจยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียอาศัย 

การจับยุงโดยใช้คนเป็นเหยื่อล่อ (human landing 

catch) ด�าเนินการจับยุงซ�้า 3 ครั้ง ระหว่างเดือน

พฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 

2558 ในแต่ละแหล่งศึกษาซึ่งได้ก�าหนดบริเวณ 

พิกัดกริดที่จับยุง ผู้จับยุงจ�านวน 4 คน นั่งห่างกัน 

ในรัศมีประมาณ 10 และ 20 เมตร จากพิกัดกริด

อ้างองิ ท�าการจบัยงุเสอืตวัเตม็วยัเพศเมยีในระหว่าง

เวลา 18:00-22:00 น. ซึ่งเป็นชั่วโมงสูงสุดของการ

ออกหากินเลือด5,6 รวมเวลา 4 ชั่วโมง ติดต่อกัน 

เป็นเวลา 2 คืนต่อครั้งท่ีจับยุง ในแต่ละชั่วโมง  

จับยุงเสือ 45 นาที พัก 15 นาที ใช้วิธีดูดยุงเสือ 

ขณะเกาะพัก (Aspirator) แล้วใส่ลงในกระบอก

พลาสติกส�าหรบับรรจยุงุเสอื ท�าการนบัจ�านวนยงุเสือ 

ที่จับได้ทั้งหมดในแต่ละชั่วโมง และจ�าแนกสปีชีส์

ตามหลักอนุกรมวิธานภายใต้กล้องสเตอริโอโดย 

นักกีฏวิทยาจ�านวน 2 คน9

 การส�ารวจลูกน�้ายุงเสือ

 ในช่วงเวลาที่จับยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมีย 

ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท�าการส�ารวจลูกน�้ายุงเสือ 

ในบ่อดิน P95 ของแหล่งศึกษา A ซ่ึงมีผักตบชวา

หนาแน่นมาก และบ่อดิน P144 ของแหล่งศึกษา B 

ซึง่มจีอกหหูนหูนาแน่นปานกลาง สุม่ตวัอย่างผกัตบ

ชวา หรือจอกหูหนู น�้าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม 

ต่อการสุม่หนึง่ครัง้ โดยใช้ภาชนะทีเ่หมาะสม ท�าการ

สุ่มติดต่อกันจ�านวน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งของการสุ่ม 

น�าผกัตบชวาหรือจอกหหูนท่ีูชัง่น�า้หนกัแล้ว ใส่ลงใน

ถุงพลาสติกใสที่มีน�้าปริมาตรประมาณ 2 ลิตร 

ท�าการเขย่าถุงจนน�้าเปล่ียนสีหรือเห็นเศษรากพืช 

ตะกอนดินเพ่ือให้ลูกน�า้ยุงเสือหลุดออกจากรากพืช 

เทน�้าจากถุงพลาสติกท่ีเขย่าแล้วลงในถาดพลาสติก

และนับจ�านวนลูกน�้ายุงเสือที่พบทั้งหมด ท�าการ

เตรยีมสไลด์โดยใช้ permount mounting medium 

และจ�าแนกสปีชีส์ตามหลักอนุกรมวิธานภายใต้

กล้องสเตอริโอโดยนักกีฏวิทยาจ�านวน 2 คน10 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในที่นี้ ความชุกของยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมีย

ท่ีจับได้ท้ังหมดจากการส�ารวจท้ังสามคร้ังในแต่ละ

แหล่งศึกษา น�าเสนอข้อมูลยุงเสือจ�าแนกตามชนิด

และจ�านวน และค่าสัดส่วนประชากรยุงเสือ (pi)  

ซ่ึงค�านวณได้จากจ�านวนยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมีย

จ�าแนกตามสปีชส์ีต่อจ�านวนยงุเสอืตวัเตม็วยัเพศเมยี

ที่จับได้ท้ังหมด น�าไปวิเคราะห์หาความหนาแน่น 

ของยุงเสือ (vector abundance) จ�าแนกตามสปีชีส ์
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หรือรวมทุกสปีชีส์ โดยค�านวณอัตราการเกาะพัก 

(man landing rate หรือ MLR) ได้จาก จ�านวนยุงเสือ 

ตัวเต็มวัยเพศเมียที่จับได้ทั้งหมดต่อคืนต่อคน 

ในท�านองเดียวกัน ลูกน�้ายุงเสือท่ีเก็บได้ทั้งหมด 

จากการส�ารวจทั้งสามครั้งในแต่ละแหล่งศึกษา  

น�าไปวิเคราะห์หาความหนาแน่นของลูกน�้ายุงเสือ 

(larva abundance) จ�าแนกตามสปีชส์ีหรอืรวมทกุ

สปีชีส์ โดยค�านวณได้จาก จ�านวนลูกยุงเสือท่ีเก็บ 

ได้ทั้งหมดต่อน�้าหนักพืชน�้าหนึ่งกิโลกรัม สถิติ 

เชิงพรรณนา ใช้เพื่ออธิบายหรือน�าเสนอข้อมูล 

ในการแจกแจงความถี ่การวัดแนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง 

หรอืวัดการกระจาย สถติิเชงิอนมุาน ใช้เพือ่เปรยีบเทยีบ 

อัตราการเกาะพักของยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียหรือ

ความหนาแน่นของลกูน�า้ยงุเสอืท่ีได้จากแหล่งศกึษา

ทั้งสองแหล่ง  

ผลการศึกษา
 โดยภาพรวมแล้ว แหล่งศึกษา A ในเขต 

เขตต่อเมอืง เทศบาลต�าบลบ่อพลอย มคีวามชุกและ

สัดส่วนประชากรยุงเสือจ�าแนกตามสปีชีส์สูงกว่า

แหล่งศกึษา B ในเขตชิดป่า องค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ด่านชมุพล (ตารางที ่1) โดยทีแ่หล่งศกึษา A มยีงุเสอื 

ชนดิ Ma. uniformis ซ่ึงเป็นสปีชส์ีเด่น (p
i
 = 0.753) 

(รูปที่ 3) และยุงเสือสปีชีส์อื่น ได้แก ่Ma. indiana 

(p
i
 = 0.190), Ma. annulata (p

i
 = 0.047) และ 

Ma. annulifera (p
i
 = 0.010) ตามล�าดับ ในท�านอง

เดยีวกนั แหล่งศกึษา B กมี็ยุงเสือชนดิ Ma. uniformis 

ซึ่งเป็นสปีชีส์เด่นเช่นกัน (p
i
 = 0.638) (รูปที่ 3) และ

ยงุเสอืสปีชส์ีอืน่ ได้แก่ Ma. annulata (p
i
= 0.128), 

Ma. dives (p
i
= 0.128), Ma. annulifera (p

i
 = 

0.085) และ Ma. bonneae (p
i
 = 0.021) ตามล�าดับ

รปูท่ี 3 ตวัอย่างลกูน�า้ยงุเสอืและยงุเสอืตวัเตม็วยัเพศเมยีทีไ่ด้จากแหล่งศกึษาทัง้สองแหล่ง A) ลูกน�า้ยงุเสือ

ที่พบในบ่อดิน P95 และ P144 ส่วนใหญ่เป็นชนิด Ma. uniformis B) ยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด  

Ma. uniformis ซึ่งเป็นยุงสปีชีส์เด่นของทั้งสองแหล่งศึกษา

abundance) จาํแนกตามสปีชีส์หรือรวมทุกสปีชีส์ โดยคาํนวณไดจ้าก จาํนวนลูกยุงเสือที9เก็บได้ทัJงหมดต่อนํJ าหนักพืช

นํJ าหนึ9 งกิโลกรัม สถิติเชิงพรรณนา ใช้เพื9ออธิบายหรือนําเสนอข้อมูลในการแจกแจงความถี9 การวดัแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลาง หรือวดัการกระจาย สถิติเชิงอนุมาน ใช้เพื9อเปรียบเทียบอตัราการเกาะพกัของยุงเสือตวัเต็มวยัเพศเมียหรือ

ความหนาแน่นของลูกนํJายุงเสือที9ไดจ้ากแหล่งศึกษาทัJงสองแหล่ง   

ผลการศึกษา 

โดยภาพรวมแลว้ แหล่งศึกษา A ในเขตเขตต่อเมือง เทศบาลตาํบลบ่อพลอย มีความชุกและสัดส่วนประชากร

ยุงเสือจาํแนกตามสปีชีส์สูงกว่าแหล่งศึกษา B ในเขตชิดป่า องค์การบริหารส่วนตาํบลด่านชุมพล (ตารางที9 1) โดยที9

แหล่งศึกษา A มียุงเสือชนิด Ma. uniformis ซึ9 งเป็นสปีชีส์เด่น (pi = 0.753) (รูปที9 3) และยุงเสือสปีชีส์อื9น ได้แก่ Ma. 

indiana (pi = 0.190), Ma. annulata (pi = 0.047) และ Ma. annulifera (pi = 0.010) ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน แหล่ง

ศึกษา B ก็มียุงเสือชนิด Ma. uniformis ซึ9งเป็นสปีชีส์เด่นเช่นกนั (pi = 0.638) (รูปที9 3) และยุงเสือสปีชีส์อื9น ไดแ้ก ่Ma. 

annulata (pi = 0.128), Ma. dives (pi = 0.128), Ma. annulifera (pi = 0.085) และ Ma. bonneae (pi = 0.021) ตามลาํดบั 

 
รูปทีP 3 ตวัอย่างลูกนํJายุงเสือและยุงเสือตวัเต็มวยัเพศเมียที9ไดจ้ากแหล่งศึกษาทัJงสองแหล่ง A) ลูกนํJายุงเสือที9พบใน

บ่อดิน P95 และ P144 ส่วนใหญ่เป็นชนิด Ma. uniformis B) ยุงเสือตวัเต็มวยัเพศเมียชนิด Ma. uniformis ซึ9งเป็นยุงส

ปีชีส์เด่นของทัJงสองแหล่งศึกษา 

 

ตารางทีP 1 ความชุกและสัดส่วนประชากรก ของยุงเสือตวัเต็มวยัเพศเมียที9จบัไดท้ัJงหมดระหว่างแหล่งศึกษา A ในเขตต่อ

เมือง และแหล่งศึกษา B ในเขตชิดป่า  

ชนิดยุงเสือ แหล่งศึกษา A ในเขตต่อเมืองข 

(n = 384) 

แหล่งศึกษา B ในเขตชิดป่าค 

(n = 47) 

Ma. uniformis 289 (0.753) 30 (0.638) 

Ma. indiana 73 (0.190) 0 

Ma. annulata 18 (0.047) 6 (0.128) 

Ma. annulifera 4 (0.010) 4 (0.085) 

Ma. dives  0 6 (0.128) 

Ma. bonneae 0 1 (0.021) 
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ตารางท่ี 1 ความชกุและสดัส่วนประชากรก ของยงุเสอืตวัเตม็วยัเพศเมยีทีจ่บัได้ทัง้หมดระหว่างแหล่งศกึษา 

A ในเขตต่อเมือง และแหล่งศึกษา B ในเขตชิดป่า 

ชนิดยุงเสือ
แหล่งศึกษา A ในเขตต่อเมืองข 

(n = 384)

แหล่งศึกษา B ในเขตชิดป่าค 

(n = 47)

Ma. uniformis 289 (0.753) 30 (0.638)

Ma. indiana 73 (0.190) 0

Ma. annulata 18 (0.047) 6 (0.128)

Ma. annulifera 4 (0.010) 4 (0.085)

Ma. dives 0 6 (0.128)

Ma. bonneae 0 1 (0.021)
กค่าสดัส่วนประชากรยงุเสอืตวัเตม็วยัเพศเมยีจ�าแนกตามสปีชส์ีต่อจ�านวนยุงเสอืตวัเตม็วยัเพศเมยีทกุสปีชส์ี 

 ที่จับได้ทั้งหมดในแต่แหล่งศึกษา (pi)
ขแหล่งศึกษา A: เดือนพฤษภาคม (42 Ma. uniformis และ 4 Ma. annulifera) เดือนสิงหาคม 

 (109 Ma. uniformis)  และเดือนพฤศจิกายน (138 Ma. uniformis, 73 Ma. indiana และ  

 18 Ma. annulata)
คแหล่งศึกษา B: เดือนพฤษภาคม (15 Ma. uniformis, 6 Ma. annulata, 4 Ma. annulifera และ  

 2 Ma. dives) เดือนสิงหาคม (14 Ma. uniformis, 2 Ma. dives และ 1 Ma. bonneae)  และ 

 เดือนพฤศจิกายน (2 Ma. dives และ 1 Ma. uniformis)

ต่อคน (ตารางที่ 2) ในขณะที่ความหนาแน่น 

ของลูกน�้ายุงเสือในแหล่งศึกษา A ในเขตต่อเมือง 

มแีนวโน้มสงูกว่าแหล่งศกึษา B ในเขตชดิป่า แต่กลบั

ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตริะหว่าง

แหล่งศึกษาทั้งสอง (ตารางที่ 3)

วิจารณ์และสรุปผล
 พ้ืนท่ีชุ่มน�้าท่ีมีการก่อสร้าง (constructed 

wetlands) ในเขตต่อเมืองและชานเมือง เช่น  

คลองระบายน�้า บ่อบ�าบัดน�้าเสียจากชุมชนและ

โรงงาน ที่พักอาศัยของชุมชน และบ่อน�้า รวมถึง 

การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เช่น ที่พักคนงาน

 เนื่องจากแหล่งศึกษาท้ังสองแหล่งมียุงเสือ

ชนดิ Ma. uniformis เป็นยงุสปีชส์ีเด่นและมสีดัส่วน

ประชากรมากกว่าร้อยละ 60-75 การเปรียบเทียบ

อัตราการเกาะพักของยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมีย

ระหว่างแหล่งศึกษา A และแหล่งศึกษา B จึงใช้

จ�านวนยุงเสือชนิด Ma. uniformis ที่จับได้ทั้งหมด

จากทั้งสามเดือน โดยพบว่า แหล่งศึกษา A มีอัตรา

การเกาะพักเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

12.04±6.15 ตัวต่อคืนต่อคน ซึ่งมีความแตกต่าง

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(P=0.040) เมือ่เปรียบเทยีบ 

กับแหล่งศึกษา B ซึ่งมีอัตราการเกาะพักเฉลี่ย± 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.25±0.98 ตวัต่อคืน 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบอัตราการเกาะพักของยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด Ma. uniformis ที่จับ 

ได้ทั้งหมดระหว่างแหล่งศึกษา A ในเขตต่อเมือง และแหล่งศึกษา B ในเขตชิดป่า 

แหล่งศึกษา

อัตราการเกาะพัก (MLR) (ตัวต่อคืนต่อคน)

P-value*พฤษภาคม 

2558

สิงหาคม 

2558

พฤศจิกายน 

2558

ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

แหล่งศึกษา A 

ในเขตต่อเมือง

5.25 13.62 17.25 12.04±6.15 0.040

แหล่งศึกษา B 

ในเขตชิดป่า

1.88 1.75 0.12 1.25±0.98

*มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติสิ�าหรบั two-independent samplesด้วยสถติิ Student’s t-test

ตารางท่ี 3 การเปรยีบเทยีบความหนาแน่นของลกูน�า้ยงุเสอืทีจ่บัได้ทัง้หมดระหว่างบ่อดนิในแหล่งศกึษา A 

ในเขตต่อเมือง และแหล่งศึกษา B ในเขตชิดป่า

แหล่งศึกษา จ�านวน

ลูกน�้ายุง

ที่เก็บได้

ทั้งหมด

ความหนาแน่นของลูกน�้ายุงเสือ 

(ตัวต่อวัชพืชน�้า 1 กิโลกรัม)

P-value*

พฤษภาคม 

2558

สิงหาคม 

2558

พฤศจิกายน 

2558

ค่าเฉลี่ย±ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

บ่อดิน P95 122ก 1.8 4.6 18.0 8.13±8.66 0.230

บ่อดิน P144 15ข 0.2 0.6 2.2 1.0±1.06
กแหล่งศึกษา A ในเขตต่อเมือง: เดือนพฤษภาคม (9 Ma. uniformis) เดือนสิงหาคม (23 Ma. uniformis)  

 และเดือนพฤศจิกายน (51 Ma. uniformis และ39 Ma. Indiana) 
ขแหล่งศึกษา B ในเขตชิดป่า: เดือนพฤษภาคม (1 Ma. uniformis) เดือนสิงหาคม (3 Ma. uniformis)  

 และเดือนพฤศจิกายน (11 Ma. uniformis) 

*ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติส�าหรับ two-independent samples ด้วยสถิติ Student’s  

 t-test

ที่พักของสุนัขและแมวจรจัด สภาพแวดล้อมของ

สถานที่ก่อสร้างดังกล่าวซึ่งอยู่ใกล้หรืออยู่ในพื้นที่ 

ชุ ่มน�้า มักเริ่มจากสภาพแวดล้อมที่มีบึงหนองน�้า 

ซ่ึงมีพืชน�้ากระจายอยู่ทั่วไป แต่เมื่อเวลาผ่านไป 

ก็กลายสภาพเป็นพรุเป ิดซึ่งมีพืชน�้าหนาแน่น 

(dense swamps) และก็มีศักยภาพสูงในการเป็น

แหล่งเพาะพันธุ ์ส�าหรับยุงพาหะน�าโรคส�าคัญ 

หลายชนดิ รวมถงึยงุเสอื11 ซึง่อาจมจี�านวนมากกว่ายงุ 

ทีเ่กดิข้ึนตามธรรมชาติเสยีอกี ดังน้ัน การพฒันาเมอืง 

สังคมและเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่การขยายตัว
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ของเขตต่อเมอืงและชานเมอืง ย่อมต้องมีการพจิารณา 

อย่างละเอยีดรอบคอบว่า ผูร้บัผดิชอบโครงการพฒันา 

นั้น ๆ ควรได้รับข้อมูลการประเมินสิ่งแวดล้อมและ

ความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดการเพิ่มแหล่งเพาะพันธุย์ุง

ตามธรรมชาติและยุงพาหะน�าโรคหรือไม่ และ 

ที่ส�าคัญ คือ เราจะจัดการยุงพาหะน�าโรคอย่างไร 

ถ้าแหล่งเพาะพนัธุท์ีม่นษุย์สร้างขึน้นัน้ เพิม่จ�านวนยงุ 

พาหะน�าโรคเป็นจ�านวนมาก

 การศึกษานี้ ได้ประเมินศักยภาพของบ่อดิน

กกัเก็บน�า้ซึง่มอียูเ่ป็นจ�านวนมากในเขตต่อเมอืงของ

เทศบาลต�าบลบ่อพลอย เนื่องจากประชาชน ชุมชน 

มีความต้องการน�า้เพือ่อปุโภคและการเพาะปลูกพชื

เศรษฐกิจ เช่น ทุเรยีน ซึง่เป็นพชืทีใ่ช้น�า้อย่างมากและ 

จากการประเมินแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือหรือบ่อดิน 

P95 ในพ้ืนทีศึ่กษา A ซึง่เป็นเขตต่อเมอืง และบ่อดนิ 

P144 ในพื้นที่ศึกษา B ซึ่งเป็นเขตชิดป่า สามารถ 

ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ยุงเสือมีความชุกและ 

การกระจายทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างมาก 

ยิ่งแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือมีสภาพนิเวศวิทยาและ 

สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร ์

อย่างมาก ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการเป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ (Mansonia mosquito productivity) 

ทั้งในด้านความชุกของยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมีย 

และลูกน�้ายุงเสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงเสือชนิด 

Ma. uniformis ซึ่งเป็นยุงพาหะน�าโรคส�าคัญของ

ประเทศไทย การศึกษานี้สามารถอธิบายแนวโน้ม

ความชกุและการกระจายของยงุเสอืโดยอาศยัข้อมลู

ส�ารวจทางกีฏวิทยาในปี 2558 ควบคู่กับข้อมูล 

การวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2559-

2561 (รูปที่ 1) ดังต่อไปนี้ 

 แหล่งศึกษา A ในเขตต่อเมืองพบยุงเสือ 

ตวัเตม็วยัเพศเมยีชนิด Ma. uniformis, Ma. indiana, 

Ma. annulata และ Ma. annulifera ในจ�านวน

ยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียที่จับได้นั้น มากกว่าร้อยละ 

75 เป็นยงุเสือชนดิ Ma. uniformis ซ่ึงเป็นสปีชส์ีเด่น 

ในขณะทีพ่บลกูน�า้ยงุเสอืชนดิ Ma. uniformis และ 

Ma. indiana เท่านั้น โดยที่แหล่งศึกษา A มีสภาพ

ท้องที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวน ผลไม้ และ 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ แหล่งศึกษา A ซึ่งมีบ่อดินน�้าตื้น 

P95 มสีภาพนเิวศวทิยาสิง่แวดล้อมซึง่มศีกัยภาพสงู

เอื้อต่อแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือชนิด Ma. uniformis 

มากกว่า Ma. indiana สภาพนเิวศวิทยาส่ิงแวดล้อม

ของแหล่งศึกษา A อาจจะค่อย ๆ ท�าให้เกิดสภาพ

ปัจจัยทางนิเวศวทิยาและสิง่แวดล้อมทัง้ทางกายภาพ 

และชีวภาพ อนัเป็นผลสบืเนือ่งจากชาวบ้านขดุบ่อดิน 

หลายบ่อในบริเวณใกล้เคียงกัน แต่ได้ใช้บ่อดิน P95 

ปลกูต้นเผอืกกลางบ่อดนิและมผีกัตบชวาขึน้หนาแน่น 

โดยรอบ และมกีารปนเป้ือนจากมลูสตัว์จากคอกหมู

และคอกววั การเลีย้งสตัว์ เช่น ววัและหม ูในบรเิวณ

ใกล้แหล่งเพาะพันธุ์ จึงเสมือนเป็นแหล่งอาหาร 

(feeding habitat) ยิ่งท�าให้ยุงเสือสามารถออก

หากนิเลอืดสตัว์ในแหล่งเดียวกันกับแหล่งเพาะพนัธุ์ 

(breeding habitat) ในขณะที่ แหล่งศึกษา B  

ในเขตชิดป่าพบยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียชนิด 

Ma. uniformis, Ma. annulata, Ma. dives,  

Ma. annulifera และ Ma. bonneae ในจ�านวน

ยุงเสือตัวเต็มวัยเพศเมียที่จับได้นั้น มากกว่าร้อยละ 

64 เป็นยุงเสือชนิด Ma. uniformis ซึ่งเป็นสปีชีส์

เด่น ในขณะที่พบลูกน�้ายุงเสือชนิด Ma. uniformis 

เท่าน้ัน แหล่งศึกษา B มีสภาพท้องท่ีเหมาะแก่ 

การเพาะปลูกพืชสวน ผลไม้และยางพารา มีบ่อดิน

น�้าลึกกว่าซ่ึงมีศักยภาพปานกลางเอื้อต่อแหล่ง 

เพาะพันธุ์ยุงเสือชนิด Ma. uniformis เนื่องจาก 

ชาวบ้านขุดบ่อดินกักเก็บน�้าในสวนยางพารา 
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ปลูกบัวสาย และมีจอกหูหนูเล็กขึ้นหนาแน่น 

ปานกลาง ไม่มีการปนเปื้อนจากมูลสัตว์จากการ

เลี้ยงสัตว ์ แต่มีการเลี้ยงไก ่ ซ่ึงยุงเสือสามารถ 

ออกหากินเลือดสัตว์ในระยะใกล้ได้ง่าย ประเด็น 

น่าสนใจคือ ทั้งสองแหล่งศึกษา พบยุงเสือชนิด  

Ma. annulata และ Ma. annulifera ซึ่งเป็น 

ยงุเสือท่ีมคีวามไวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม 

ในเขตต่อเมืองและชานเมือง ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่า  

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การขยายตัวและการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขต 

ต่อเมือง เขตชานเมือง และเขตชิดป่า มีแนวโน้ม 

ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการท�าลายของแหล่งเพาะพนัธุ์

ของยุงเสือ Ma. indiana, Ma. annulata และ 

Ma. annulifera แต่ในทางกลับกัน ก็ท�าให้เกิด

สภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 

แพร่พนัธุข์อง Ma. uniformis ในขณะทีแ่หล่งศกึษา 

B พบยุงเสือชนิด Ma. bonneae และ Ma. dives 

ซึ่งเป็นยุงเสือที่แพร่พันธุ ์ตามพรุปิดในป่าและมี 

ความไวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมอย่างมาก 

ข้อมูลน้ีช้ีให้เหน็ว่า การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม

โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้ประโยชน์ทีด่นิในเขตชดิป่า

หรือเขตชานเมือง ก็มีแนวโน้มท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อแหล่งเพาะพันธุ ์ของยุงเสือ Ma. indiana,  

Ma. annulata และ Ma. annulifera, Ma.  

bonneae และ Ma. dives แต่ยังคงท�าให้เกิด 

สภาพนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 

แพร่พันธุ์ของ Ma. uniformis เช่นกัน

 การศึกษานี้สามารถให้ข้อเสนอแนะในเชิง

นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงการ

ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตต่อเมืองและชานเมือง ต�าบล

บ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีประเด็น

ส�าคญัดงันี ้คอื ยิง่ประชาชนมกีารขดุบ่อดนิกกัเกบ็น�า้ 

เพ่ือการอุปโภคและการเกษตรกรรมมากขึ้นเท่าใด 

ไม่ว ่าจะเป็นการขุดบ่อดินในพื้นที่เขตต่อเมือง 

เขตชานเมือง และเขตชิดป่า และมีพืชน�้า เช่น 

ผกัตบชวา หรือจอก ซึง่อาจถกูน�ามาปลกูหรอืถกูน�า้

พัดพามาในช่วงน�้าหลาก ยิ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ของบ่อดินในการเป็นแหล่งเพาะพันธุ ์ยุงเสือ11,12  

ยุงเสือ Ma. uniformis เป็นยุงสปีชีส์เด่นที่มี 

ความสามารถในการปรับตัวแพร่พันธุ์ได้ดีในแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงเสือท้ังในเขตต่อเมือง เขตชานเมือง  

และเขตชิดป่า แม้ว่ายุงเสือเป็นยุงกินเลือดสัตว์ 

(zoophagy) มากกว่ากนิเลอืดคน (anthropophagy) 

ดังนั้นความเป็นไปได้ที่คนกลุ่มเส่ียงซึ่งพ�านักอาศัย

หรอืประกอบอาชพีในสภาพพ้ืนทีซ่ึง่มแีหล่งเพาะพนัธุ ์

ดังกล่าวก็จะยิ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสกับยุงเสือ

มากขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว เราจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจ

กนัใหม่ว่า ยงุเสอืพาหะน�าโรค (Mansonia vectors) 

ไมใ่ช่ยงุทีแ่พร่พนัธุ์ไดเ้ฉพาะตามพืน้ทีพ่รุเปดิ พรุปิด 

และบึงซึ่งมีพืชน�้าเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับตัว 

แพร่พันธุ์ได้ดีในแหล่งเพาะพันธุ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

(artificial breeding site) ในเขตต่อเมืองและ/ 

หรือชานเมอืงอกีด้วย ข้อมลูเหล่านีส้ามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง

ทางกีฏวิทยาในพ้ืนท่ีเฝ้าระวังซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อมในพืน้ทีอ่�าเภอบ่อไร่ หรอืพ้ืนทีอ่ืน่ของ

จังหวัดตราดในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจาก

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง (ศตม.) ที่ 6.4 

จังหวัดตราด และหน่วยควบคุมโรคติดต่อน�าโดย

แมลง (นคม.) ที่ 6.4.4 อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 

ขอขอบคณุนายษวีะรัง สงัข์ทอง หวัหน้าศตม.ที ่6.4 
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จงัหวัดตราด และนายรุ่งศกัดิ ์ ชกู�าแพง หัวหน้านคม. 

ที่ 6.4.4 อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรทั้งนักกีฏวิทยาและ 

เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม ตลอดจนอ�านวยความสะดวก

ในการเตรียมชุมชน ติดต่อประสานงานหน่วยงาน 

อปท.ในอ�าเภอบ่อไร่ จนส�าเร็จลุล่วงทุกประการ
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