โครงงาน
เรื่อง เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก

จัดทาโดย
1 นายธนากร มาเม่น
2 นายอนุวัฒน์ เสืออุดม
3 นางสาววรรณรัตน์ อัมเรศ
4 นางสาวเบญจมาศ หมวกแก้ว
5 นางสาวพรทิวา บุญรัตน์
6 นางสาวอรอนงค์ แย้มฉาย
7 นางสาวณัฐฐิณี ซินเฮง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอโกรกพระ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

โครงงาน
เรื่อง เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก

จัดทาโดย
1 นายธนากร มาเม่น
2 นายอนุวัฒน์ เสืออุดม
3 นางสาววรรณรัตน์ อัมเรศ
4 นางสาวเบญจมาศ หมวกแก้ว
5 นางสาวพรทิวา บุญรัตน์
6 นางสาวอรอนงค์ แย้มฉาย
7 นางสาวณัฐฐิณี ซินเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์กัลยา หอมดี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอโกรกพระ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

ก

บทคัดย่อ
ชื่อโครงการ
ชื่อผู้จัดทาโครงการ

เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก
1. นายอนุวัฒน์ เสืออุดม 2 นางสาววรรณรัตน์ อัมเรศ 3 นางสาวอรอนงค์ แย้มฉาย
4 นางสาวพรทิวา บุญรัตน์ 5 นางสาวณัฐฐิณี ซินเฮง 6 นางสาวเบญจมาศ หมวกแก้ว
7 นายธนากร มาเม่น

การศึกษาโครงการเครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องดักจับแมลงวันจาก
ขวดพลาสติกทั้ง 2 แบบ แบบ 2 ขวด และแบบ 3 ขวดและเพื่อทาการเปรียบเทียบเครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก
ทั้ง 2 รูปแบบว่ารูปแบบไหนสามารถดักจับแมลงวันได้มากกว่ากันโดยได้ประดิษฐ์เครื่องดักจับแมลงวัน 2 แบบและนำไป
วางโดยกาหนดระยะเวลาที่เท่ากัน สถานที่เดียวกัน และใช้เหยื่อล่อแมลงวันเหมือนกัน
ผลการศึกษา พบว่า เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติกแบบ 3 ขวด สำมำรถดักจับแมลงวันได้มากกว่าเครื่อง
ดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติกแบบ 2 ขวด
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ทุกวันนี้ขยะจากบ้านเรือนจะมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราไม่สามารถกาจัดได้หมด ขยะเหล่านี้จะส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนและเป็นแหล่งเพราะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ผลการสารวจจากชีวจิตโพล โครงการ 6 ระบุคนในสังคมไทยรู้ว่าขยะ
ที่ทิ้งก่อให้เกิดโรคแต่ไม่ทราบว่าขยะนั้นส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อร่างกายถึงร้อยละ 92.3 โดยโรคภัยที่มาจากขยะ 4
อันดับแรก ได้แก่ ท้องร่วง ท้องเสีย โรคภูมิแพ้ คลื่นไส้อาเจียน ล้วนแต่มีแมลงวันเป็นพาหะนาโรค
แมลงวันเป็นพาหะนาโรคมากมายซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วย และผู้เสียชีวิต จากโรคดังกล่าวเป็นจานวนมากบวกกับ
อาการในประเทศไทยเป็นแบบร้อนชื้นทาให้การแพร่กระจายและแพร่พันธ์ของแมลงวันที่เป็นพาหะนาโรคได้อย่างรวดเร็ว
โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะนิยมกาจัดแมลงวันโดยใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่สาคัญยังสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย
ดังนั้น ผู้จัดทาโครงงานจึงมีความคิดที่จะแก้ปัญหา แมลงวันในร้านอาหาร และในพื้นที่อื่นๆ โดยการทาอุปกรณ์
ดักจับแมลงวันจากขวดน้าพลาสติกจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อลดปริมาณขยะ และลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็น
การลดปริมาณแมลงวันในพื้นที่ต่าง ๆ อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติกทั้ง 2 แบบ แบบ 2 ขวด และแบบ 3 ขวด
2. เพื่อทาการเปรียบเทียบเครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก ทั้ง 2 รูปแบบว่ารูปแบบไหนสามารถดักจับ
แมลงวันได้มากกว่ากัน
1.3 สมมุติฐาน
เครื่องดักจับแมลงวันที่ใช้ขวดพลาสติก 3 ขวด สามารถดักจับแมลงวันได้มากกว่าแบบ 2 ขวด
1.4 ตัวแปรศึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น : เครื่องดักจับแมลงวัน 3 ขวด ,เครื่องดักจับแมลงวัน 2 ขวด
1.4.2 ตัวแปรตาม : จานวนแมลงวันที่ดักจับได้
1.4.3 ตัวแปรควบคุม : ระยะเวลา,สถานที,่ ปริมาณอาหาร,ขนาดของขวด
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 สิ่งที่ศึกษา เครื่องดักจับแมลงวันแบบ 3 ขวด และแบบ 2 ขวด
1.5.2 ระยะเวลา 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2557
1.5.3 สถานที่ โรงแรมบริเวอลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทาให้ลดปริมาณแมลงวัน
2.ลดปัญหาโรคที่เกิดจากแมลงวันเป็นพาหะ
3.สามารถนาเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
4.ลดการใช้สารเคมีในการกาจัดแมลงวัน

5.ได้รู้ว่าอุปกรณ์ดักแมลงวันจากขวดน้าพลาสติกรูปแบบไหนสามารถจับแมลงวันได้ดีที่สุด
2
1.7 นิยามปฏิบัติการ
แมลงวัน หมายถึง แมลงที่ลาตัวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีปีก 2 ปีก โดยทั่วไปคนจะรู้จักแมลงวันที่อยู่ใกล้ชิดใน
ชีวิตประจาวันของคน คือ แมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว
เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้
ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่
แมลงวันเป็นพาหะนาโรค หมายถึง โรคต่างๆที่เกิดจากแมลงวัน เช่น ท้องร่วง อหิวาตกโรค โรคแผลหนอน
แมลงวัน ฯลฯ

******************************************
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงการเรื่อง เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับดังนี้
2.1 แมลงวัน
แมลงวัน เป็น แมลง ใน อันดับ Diptera (di = สอง, และ ptera = ปีก) มีบน อกปล้องทีสอง และ ตุ่มปีกหนึ่งคู่
ซึ่งลดรูปจากปีกหลัง บนอกปล้องที่สาม แมลงวันบางชนิดไม่มีปีก โดยเฉพาะใน superfamily Hippoboscoidea
อันดับ Diptera เป็นอันดับที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ประมาณ 240,000 ชนิด ของ ยุง, บั่ว, ริ้น และแมลงวัน
อื่นๆ แต่มีเพียงครึ่ง(ประมาณ 122,000 ชนิด)ที่ได้รับการจาแนกแล้ว [1] เป็นอันดับหลักๆที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ
และมนุษย์ (ทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจ ) ยุงในวงศ์ Culicidaeมีความสาคัญมากโดยเป็นพาหะนาโรค มาลาเรีย,
ไข้เลือดออก, ไวรัส West Nile, ไข้เหลือง , encephalitis
แมลงวัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคน มักพบตาม ท่อระบายน้าเสีย สิ่งปฏิกูล และกองขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อที่
เป็นซากชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะหลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ หากมีการจัดการสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ มีแหล่ง
อาหาร แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันแล้ว จะทาให้มีแมลงวันชุกชุม อันจะทาให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรค ซึ่งเป็น
สาเหตุการเกิดโรคระบาดได้

ภาพที่ 1 แมลงวันบ้าน

ภาพที่ 2 แมลงวันหัวเขียว

2.2 แหล่งเพาะพันธุ์
แมลงวันสามารถวางไข่ขยายพันธุ์ในแหล่งเพาะพันธุ์ได้หลายชนิด ซึ่งรวมทั้งกองขยะ สิ่งปฏิกูล แหล่งเพาะพันธุ์ที่
สาคัญของแมลงวันมีดังนี้
2.2.1. มูลสัตว์
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สาคัญของแมลงวันบ้าน มูลสัตว์เหล่านี้จะมีความชื้นและความนุ่ม
เหมาะสมต่อการวางไข่แพร่พันธุ์ของแมลงวันเหล่านี้ มูลสัตว์พวกวัว ควาย ไก่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีกับแมลงวัน
2.2.2. กองสิ่งปฏิกูล และของเสียจากโรงงานผลิตอาหาร เศษขยะ สิ่งปฏิกูลและของเสียที่เหลือทิ้งไม่ได้ใช้ในการ
ผลิตอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร จะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์อย่างดีของแมลงวัน เช่น เปลือกผลไม้ เศษพืชผักผลไม้ต่าง ๆ
2.2.3. เศษของเน่าเสีย ซึ่งมีสารอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหารต่างๆ กองขยะจากตลาด จากอาคารบ้านเรือน เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีของแมลงวันทั้งในเขตเทศบาลและ อบต.
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2.3 ความสาคัญทางด้านสาธารณสุข
2.3.1.บทบาทและความเป็ น ไปได้ ใ นการน าโรคติ ด ต่ อ แมลงวั น บ้ า นสามารถน าโรคติ ด ต่ อ มาสู่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้
โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค และโรคหนอนพยาธิบางชนิด
1) แมลงวันบ้าน มีนิสัยชอบเกาะกินอาหาร และขยายพันธุ์ตามมูลสัตว์และสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น สิ่ง
ปฏิกูล กองขยะมูลฝอยต่าง ๆ เศษสัตว์พืชเน่า ๆ ซึ่งโอกาสจะสัมผัสเชื้อโรคติดต่อจึงมีมาก
2) ได้มีการศึกษาพบว่า แมลงวันสามารถเป็นตัวพา (Carrier) เชื้อโรคหลายชนิด เช่น เชื้อไวรัส
แบคทีเรีย โปรโตซัว ไข่ และซิสต์พวกหนอนพยาธิ ร่างกายทุกส่วนของแมลงวัน เช่น ปาก ลาตัว ขา ขนต่าง ๆ ตามลาตัว
และขาสามารถติดกับเชื้อโรคหลายชนิด
2.3.2. โรคติดต่อที่แมลงวันอาจเป็นตัวแพร่โรค
โรคติดต่อที่กล่าวถึงต่อไปนี้แมลงวันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะทาให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค แต่ไม่ได้มี
บทบาทที่สาคัญของการแพร่โรค
1) โรคเกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่
- บิดมีเชื้อ (Shigellosis) ได้แก่ บิดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- ไข้รากสาด (Salmonellosis) ได้แก่ ไข้ไทฟอยด์ พาราไทฟอยด์ ซึ่งจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella
- อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ซึ่งเกิดจากอาหารที่มีเชื้อแปดเปื้อน
- อหิวาตกโรค (Cholera) การแพร่โรคโดยแมลงวันอาจเกิดได้แต่ความสาคัญ อาจไม่มากนัก
2) โรคเกิดจากโปรโตซัว - บิดมีตวั แมลงวันอาจนาซิสต์ของอะมีบาได้
3) หนอนพยาธิ แมลงวันสามารถนาหรือพาไข่ซิสต์ของพยาธิได้หลายชนิด เช่น พยาธิเส้นด้าย พยาธิ
ตัวกลม พยาธิปากขอ ฯลฯ เป็นต้น
4) โรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แมลงวันส่วนใหญ่ชอบบินมาเกาะแผล หรือแผลเรื้อรัง สามารถนาเชื้อมา
ติดได้ เช่น คุดทะราด โรคเรื้อน
2.4 การควบคุมกาจัดแมลงวัน
แมลงวันเป็นพาหะที่สาคัญในการนาโรคติดต่อร้ายแรงหลายชนิดมาสู่มนุษย์ และนาสิ่งสกปรกมาปนเปื้อน
อาหาร และการที่แมลงวันมีความสามารถบินไปได้ทั่วทุกหนทุกแห่ง และมีการแพร่ขยายจานวนได้รวดเร็วถ้ ามีแหล่งของ
อาหารอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอาหารที่มันชอบมักเป็นสิ่งสกปรกต่าง ๆ จึงจาเป็นที่จะต้องดาเนินการควบคุมและ
ป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้ามาก่อปัญหาและเป็นสาเหตุทาให้เกิดโรค
การควบคุมแมลงวัน ให้ได้ผลนั้นควรดาเนินการทั้งชุมชน การควบคุมในแต่ละบ้านมักไม่ค่อยได้ผล ก่อนที่จะ
ดาเนินการควบคุมต้องสารวจหาแหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งที่อยู่อาศัย ความชุกชุมของแมลงวัน เพื่อใช้ในการวางแผน
ดาเนินการ หามาตรการที่ เหมาะสมในการควบคุมและกาจัดแมลงวัน ดังนี้
2.4.1. การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เป็นการควบคุมแมลงวันที่ให้ผลถาวร โดยการทาลายแหล่งแพร่พันธุ์ของแมลงวันให้หมดไป หรือ ลดน้อยลง
ให้มากที่สุด โดยมีมาตรการดังนี้
1. จัดให้มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ต้องบารุงรักษาห้องน้าห้องส้วมให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ท่อระบาย
อากาศของส้วมต้องมีตะแกรงป้องกันไม่ให้แมลงเข้าไปได้
2. การเก็บกับมูลฝอยเปียกหรือมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์อื่นๆไว้ต้องเก็บกักในภาชนะทีเหมาะสมไม่รั่วซึมและมี
ฝาปิดมิดชิด โดยการเก็บไว้ในถุงพลาสติกซึ่งบรรจุอยู่ภายในถังโลหะหรือพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด และนามูลฝอยเปียก
ไปกาจัดให้เหมาะสม โดยการนาไปเผา ฝัง ถม ปรับที่ หรือนาไปต้มเลี้ยงสัตว์ ต่อไป

3. มีการจัดการมูลฝอยภายในชุมชนที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยต้องให้มีการเก็บ ขนและการกาจัดมูล
ฝอยที่มีประสิทธิภาพดีไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน
ได้แก่ให้มีการเก็บกวาด ถนนไม่ให้เกิดมูลฝอยตกค้าง
เกลื่อนกลาดตามถนนหรือที่สาธารณะต่าง ๆ
5
4. กาจัดมูลสัตว์ ไม่ให้เหลือตกค้าง หมั่นเก็บกวาด รวบรวมมูลสัตว์ที่เกิดขึ้นทุกวันไปกาจัด โดย การนาไปตาก
แดดให้แห้ง เผา ฝัง หรือหมักทาปุ๋ย
5. ควรมีตู้เก็บอาหาร และภาชนะ ที่ปกปิดอาหารมิให้แมลงวันตอม
6. ร้านอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร ห้องครัว ควรรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อมิให้ แมลงวันเข้า
ไปรบกวน และตอมอาหาร
2.4.2 การควบคุมโดยใช้สารเคมี
การทาลายตัวอ่อนและตัวแก่ของแมลงวัน ใช้สารเคมีทาลายตัวอ่อนและตัวแก่ของแมลงวัน โดยการพ่นลงบน
แหล่งเพาะพันธุ์ตามกองขยะ มูลสัตว์ ตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ทาลายตัวอ่อนและตัวแก่ของแมลงวัน ได้แก่ กลุ่มไพรีทรอยด์
(Pyrethroid) ใช้สารเคมี 150 - 200 cc. / น้า 10 ลิตร (2/3 ปี๊บ) ฉีดพ่นด้วยตัวถังอัดลม (pressure Spray) 1 ลิตร
/ พื้นที่ 20 ตารางเมตร
2.5 เหยื่อล่อแมลงวัน
ปลาหมึกและน้าปลาหมึก ซึ่งอาหารทะเลมีกลิ่นคาวมาก โดยสังเกตจากตามตลาดสดที่เห็นว่าแมลงวันจะชอบ
ตอมอาหารทะเล ดังนั้นเราจึงเลือกมาเป็นเหยื่อล่อแมลงวัน
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. ขวดนำ ลำสติกใส
2. คัตเตอร์
3.
ำวสดำ
4. แล น
5. รรไ ร

จานวน
จานวน
จำนวน
จำนวน
จานวน

5
1
1
1
1

ขวด
น
มวน
มวน
น

3.2
ขั้นตอนที่ 1

เครื่องดักจับแมลงวัน แบบ 3

และ แบบ 2 ขวด

- ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องดักจับแมลงวัน แบบ 3 ขวด ได้ดังนี้
1. ตัดคัตเตอร์ ตัดครึ่ งขวดน้ าใบที่ 1 (ในรูปประกอบคือ A1) หลังจากนั้นให้ เอาส่ว นบนที่มีคอขวดใส่ ล งไปใน
ส่วนล่างของขวดหลังจากนั้นให้ตัดส่วนล่างของขวดเป็น รูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ เพื่อเป็นทางล่อแมลงวันให้บินเข้าไป ที่ฐานของ
ขวดให้เอาอาหารเหยื่อมาวางไว้
2. เจาะขวดใบที่ 2 (ในรูปประกอบคือ A2) ในตาแหน่งด้านข้าง ค่อนมาด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับขวด A1 ขนาด
ของรูที่ 1 ต้องให้พอดีกับปากขวด เมื่อเจาะเรียบร้อยแล้ว ให้นาขวด A2 มาสวมเข้าที่ปากขวดของขวด A1 เมื่อเสร็จแล้ว
จะได้ขวด A2 นอนขวางเป็นแนวนอนอยู่บนขวด A1
3. เจาะรูขวดใบที่ 3 ในตาแหน่งที่พอดีกับปากขวด A2 ที่นอนขวางอยู่ หลังจากนั้นให้เอาปากขวด A2 สวมลงไป
ในรูของขวด A2

ภาพที่ 3 เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก แบบ 3 ขวด
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-ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องดักจับแมลงวัน แบบ 2 ขวด ได้ดังนี้
1. ใช้คัตเตอร์ตัดขวดน้าพลาสติกออกเป็น 2 ส่วน ตัดให้ ส่วนบนวัดตั้งแต่ปากขวดลงมา สูงประมาณ 14 ซม. (ดัง
รูปที่ 1) นาส่วนบนด้านคอขวดคว่าสวมเข้าไปในขวดน้าส่วนล่าง นาเทปกาวสีดาปิดให้ขวด
2. ส่วนติดสนิท และติดเทปกาวให้ได้ขอบสูงประมาณ 2-3 นิ้ว (ดังรูปที่ 2)
3. ตัดช่องเจาะรูบริเวณที่ติดเทปกาวสีดา จะเจาะเป็นรู กลม รูสี่เหลี่ยมก็ได้ โดยเจาะให้กว้างพอที่แมลงวันบินเข้า
ไปได้สะดวก (ดัง รูปที่ 2)

ภาพที่ 4 เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก แบบ 2 ขวด
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการดักจับแมลงวันด้วยเครื่องดักจับแมลงวันแบบ 3 ขวดและแบบ 2 ขวด
แบบ 3 ขวด
- เมื่อเสร็จแล้วให้ทาเหยื่อล่อแมลง เช่น น้าล้างปลาหมึกกลิ่นเหม็นผสมน้าเล็กน้อย ใส่ลงไปในขวด A1 ส่วนใน
ส่วนของขวด A3 ให้ใส่น้าลงไปประมาณ 1/4 ขวด (ผสมเศษอาหารลงด้วยก็ดี) เมื่อแมลงวันบินจนหมดแรงจะตกมาตาย
เองหลัก การการทางานของอุปกรณ์ชนิดนี้คือ กลิ่นของอาหารที่เป็นเหยื่อ จะล่อให้แมลงวันบินตามกลิ่นเข้ามา เมื่อ
แมลงวันบินเข้าไปในขวด A3 จะบินออกไม่ได้
แบบ 2 ขวด
- หาภาชนะใส่เหยื่อเพื่อล่อแมลงวัน ซึ่งอาจใช้ถ้วยเล็ก ๆ แล้วน้าปลาหมึกที่มีกลิ่นเหม็นใส่ลงไป เพราะกลิ่นเหม็น
จะเป็นตัวล่อแมลงวันให้บินเข้าไปในกับดัก เครื่องดักจับแมลงวัน นี้ติดเทปกาวสีดาบังแสง เมื่อแมลงวันบินเข้าไปกินเศษ
อาหาร โดยตาม ธรรมชาติของแมลงวันจะบินขึ้นสู่ที่สูงในแนวตั้งเหมือ นเฮลิคอปเตอร์ ขวด พลาสติกสีใส เมื่อแมลงวัน
แหงนมองดูก็คิดว่าเป็นท้องฟ้า จึงบินขึ้นไปติดกับ ดักและขังตัวอยู่ข้างบน ซึ่งแมลงวันไม่สามารถบินหลุดผ่านช่องคอขวด
ลงมา ได้ เพราะมันจะบินขึ้นข้างบนอย่างเดียว กับดักแมลงวันนี้ เมื่อมีแมลงวัน บินเข้าไปจนเต็ม จึงนาไปกาจัด โดยการ
นาไปผึ่งแดดสักพักแมลงวันก็จะตาย ไปในที่สุด การทากับดักแมลงวันสามารถทาได้อย่างง่าย ๆ โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่าย
และประหยัด อีกทั้งได้ผลในการกาจัดแมลงวัน
- บันทึกผลการทดลองทั้ง 2 แบบ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก ซึ่งได้ดาเนินการโดยประดิษฐ์เครื่องดักจับแมลงวันจากขวด
พลาสติก 2 แบบ คือ แบบ 2 ขวด และ 3 ขวด โดยได้กาหนดระยะเวลา เหยื่อล่อแมลงวัน สถานที่เหมือนกัน ได้ผล
การศึกษาดังนี้
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ตารางที่ 1 จานวนแมลงวัน(ตัว)ที่ถูกดักจับได้โดยเครื่องดักจับแมลงวัน แบบ 2 ขวดและแบบ 3 ขวด
เครื่องดักจับแมลงวัน
จานวนแมลงวัน(ตัว)
รวม

แบบ 2 ขวด
0
0

แบบ 3 ขวด
9
9

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อนาเครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก ทั้ง 2 แบบ คือแบบ 2 ขวด และ 3 ขวด
นาไปล่อแมลงวัน โดยใช้เหยื่อล่อแมลงวัน คือ ปลาหมึกและน้าปลาหมึก เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง ปรากฏว่า เครื่องดัก
จับแมลงวันแบบ 3 ขวดสามารถดักจับแมลงวันได้มากกว่าแบบ 2 ขวด โดยเครื่องดักจับแมลงวันแบบ 3 แบบสามารถดัก
จับแมลงวันได้ 9 ตัว ในขณะที่เครื่องดักจับแมลงวันแบบ 2 ขวด ไม่สามารถดักจับแมลงวันได้เลย
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา เรื่อง เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อทราบลักษณะของเครื่องที่ใช้
ดักจับแมลงวัน รูปแบบใดที่สามารถดักแมลงวันได้จานวนมากที่สุด โดยลักษณะของเครื่องดั กจับแมลงวัน มีทั้งหมด
2 รูปแบบ ที่มีความแตกต่างกัน ในการทดลองครั้งนี้ได้นาเครื่องดักจับแมลงวันทั้ง 2 รูปแบบไปวางในบริเวณเดียวกัน
และมีการสลับตาแหน่งที่ใช้วางเครื่องดักจับแมลง ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า เครื่องดักจับแมลงวันแบบ
3 ขวด สามารถดักจับแมลงวันได้ 9 ตัว ในขณะที่เครื่องดักจับแมลงวันแบบ 2 ขวด ไม่สามารถดักจับแมลงวันได้เลย
5.1 อภิปรายผล
จากการทดลองเครื่องดักจับแมลงวันจากขวดน้าพลาสติกในแต่ละรูปแบบนั้น เครื่องดักจับแมลงวันจากพลาสติก
แบบ 3 ขวด มีความเหมาะสมในการใช้ดักจับแมลงวันมากกว่าแบบ 2 ขวด เนื่องจากเครื่องดักจับแมลงวันพลาสติกแบบ
3 ขวด สามารถล่อแมลงวันให้เข้าไปข้างในได้โดยง่ายโดยช่องทางเข้ามีขนาดกว้างและแมลงวันก็ไม่สามารถบินออกมาได้
ในขณะที่เครื่องดักจับแมลงวันขวดพลาสติกแบบ 2 ขวดนั้นมีช่องทางเข้าเล็กกว่า
5.2 ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการทดลองนาวัสดุชนิดอื่นที่เหลือใช้มาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ดักจับแมลงวันแทนขวดน้าพลาสติก เช่น
แก้วพลาสติก กระป๋องน้าอัดลม
2.ควรพัฒนาอุปกรณ์ดักจับแมลงวันจากขวดน้าพลาสติกให้มีความคงทนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
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วิธีดาเนินการ
1. อุปกรณ์

ขวดพลาสติกใส

คัตเตอร์

เทปกาวสีดา

แล็คซีน

กรรไกร
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เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก แบบ 3 ขวด

1. ตัดส่วนล่างของขวดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก

2. เอาคัตเตอร์ตัดขวดอีกใบส่วนล่างและเอาคอขวดที่ตัดช่องล่อเหยื่อใส่

3. เจาะขวดใบที่ 2 (ในรูปประกอบคือ A2) ในตาแหน่งด้านข้าง ค่อนมาด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับขวด A1 ขนาด
ของรูที่ 1 ต้องให้พอดีกับปากขวด เมื่อเจาะเรียบร้อยแล้ว ให้นาขวด A2 มาสวมเข้าที่ปากขวดของขวด A1 เมื่อ
เสร็จแล้วจะได้ขวด A2 นอนขวางเป็นแนวนอนอยู่บนขวด A1
14

เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก แบบ 3 ขวด

1. นาคัตเตอร์ตัดขวดน้าพลาสติกออกเป็น 2 ส่วน ทั้ง 2 ขวด

2. นาคัตเตอร์ตัดขวดน้าพลาสติกออกเป็น 2 ส่วน ทั้ง 2 ขวด

2. นาขวดที่ตัดแล้วทั้ง 2 ขวดใส่เข้าไปดังรูป
15

3.ตัดขวดเป็นรูสี่เหลี่ยมทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้แมลงวันบินเข้าได้สะดวก

เครื่องดักจับแมลงวันจากขวดพลาสติก แบบ 2 ขวด และ แบบ 3 ขวด

จากการศึกษา เรื่อง เครื่องดักจับแมลงวันจากขวด
พลาสติก ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อทราบลักษณะของเครื่องที่
ใช้ ดั ก จั บ แมลงวั น รู ป แบบใดที่ ส ามารถดั ก แมลงวัน ได้
จานวนมากที่สุด โดยลักษณะของเครื่องดักจับแมลงวัน มี
ทั้งหมด
2 รูปแบบ ที่มีความแตกต่างกัน ในการ
ทดลองครั้งนี้ได้นาเครื่องดักจับแมลงวันทั้ง 2 รูปแบบไป
วางในบริ เ วณเดี ย วกั น และมี ก ารสลั บ ต าแหน่ ง ที่ ใช้ ว าง
เครื่องดักจับแมลง ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า
เครื่องดักจับแมลงวันแบบ
3 ขวด สามารถดักจับ
แมลงวันได้ 9 ตัว ในขณะที่เครื่องดักจับแมลงวันแบบ 2
ขวด ไม่สามารถดักจับแมลงวันได้เลย

