โครงงาน
เรื่อง ตะกร้าดักยุง

จัดทำโดย
1. นาง เพ็ญยุภา
2.นาง ปรานอม
3.นาย ถิราวัฒน์
4.นาย ศักดิ์ชาย
5.น.ส. ทัศน์ลักษณ์
6.นาง วทันยา

สุขเอม
พุกทอง
พันธัญกิจ
วิจิตร
โพธิ์เอม
อุบลพงษ์

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครสวรรค์

โครงงาน
เรื่อง ตะกร้าดักยุง

จัดทำโดย
1. นาง เพ็ญยุภา
2.นาง ปรานอม
3.นาย ถิราวัฒน์
4.นาย ศักดิ์ชาย
5.น.ส. ทัศน์ลักษณ์
6.นาง วทันยา

สุขเอม
พุกทอง
พันธัญกิจ
วิจิตร
โพธิ์เอม
อุบลพงษ์

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
1.นาง กัลยา

หอมดี

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดนครสวรรค์

บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้จัดทาโครงงาน

ตะกร้าดักยุง
1. นาง เพ็ญยุภา
สุขเอม 2. นาง ปรานอม
3. นาย ถิราวัฒน์
พันธัญกิจ 4. นาย ศักดิ์ชาย
5. น.ส. ทัศน์ลักษณ์ โพธิเ์ อม 6. นาง วทันยา
กศน.อาเภอเมืองนครสวรรค์
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง กัลยา หอมดี

พุกทอง
วิจิตร
อุบลพงษ์

กำรศึกษำ เรื่อง ตะกร้ำดักยุง
มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อประดิษฐ์ตะกร้าดักยุง
2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตะกร้าดักยุง
มีวิธีดาเนินการดังนี้
1. เจาะตูดตะกร้าผ้าก้นลึกด้านล่างให้มีความกว้างเท่ากับตัวดูดอากาศ
2. ยึดเครื่องดูดอากาศติดที่ก้นตะกร้า
3. นาตะกร้าก้นตื้นอีกใบมาปิดด้านล่าง โดยใช้เคเบิลไทล์ยึด
4. นาหลอดไฟ FL ขนาด 10 Watt ประกอบกับสายไฟสวิทซ์ มาติดตั้งในตะกร้า
5. นาตะกร้าก้นตื้นอีกใบมาปิดด้านบน
ผลการศึกษา พบว่า ตะกร้าดักยุงมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ตะกร้าดักยุงและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ของตะกร้าดักยุง โดยการนาตะกร้าไปวางไว้ตามสถานที่บริเวณป่า ที่โล่งแจ้งและที่ห้องนั่งเล่นจากนั้น
นามานับจานวนยุงจากการไปทดลองตามสถานที่ดังกล่าวพบว่าที่
- บริเวณป่า ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 19.00 น. จะพบว่ามียุง 64 ตัว
- ห้องนั่งเล่น ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 19.30 น. จะพบว่ามียุง 4 ตัว และ
- ที่โล่งแจ้ง ตั้งแต่เวลา 19.30 น. - 20.00 น. จะพบว่ามียุง 12 ตัว
สรุปได้ว่าตะกร้าดักยุงจะสามารถดักยุงบริเวณป่าได้มากกว่าสถานที่อื่น

กิตติกรรมประกำศ
โครงงานเรื่อง ตะกร้าดักยุง ที่สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์
กัลยา หอมดี ที่ให้คาปรึกษาและให้คาแนะนาตลอดเวลาของการดาเนินงาน ขอขอบคุณ คณะผู้จัดทา
ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนทาให้โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
โครงงาน เครื่องตะกร้าดักยุง เรื่องนีจ้ ะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไปนี้
คณะผู้จัดทา

สำรบัญ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกำศ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 สมมติฐาน
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7 นิยามปฏิบัติการ
บทที่ 2 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลอดไฟแบบต่าง ๆ
2.2 ยุง
บทที่ 3 วิธีดำเนินกำร
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
3.2 วิธีดาเนินการ
บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
ภาคผนวก ก ภาพประกอบ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของโครงงาน
ยุงเป็นพาหะนาโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก , มาลาเรีย , เท้าช้าง ฯลฯ ยุงก้นปล่องเป็น
พาหะนาโรค มำลำเรีย ในประเทศไทยเท่าที่พบในปัจจุบันมียุงก้นปล่องอย่างน้อย 73 ชนิด แต่มีเพียง 3
ชนิดที่เป็นพาหะสาคัญ สังเกตยุงชนิดนี้ได้ง่ายเวลามันเกาะพัก จะยกก้นชี้เป็นปล่อง ตะกร้าดักยุงจึงเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถกาจัดและลดปริมาณของยุง โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
กศน.เมืองนครสวรรค์ จึงได้คิดค้นตะกร้าดักยุง
1.2 วัตถุประสงค์ในการทาโครงการ
1. เพื่อประดิษฐ์ตะกร้าดักยุง
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตะกร้าดักยุง
1.3 สมมุติฐานในการทาโครงงาน
- ตะกร้าดักยุง สามารถดักจานวนยุงได้ จานวน 10 ตัว ในเวลา 30 นาที
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น
1.4.2 ตัวแปรตาม
1.4.3 ตัวแปรควบคุม

ตะกร้าดักยุง
จานวนยุงที่ดักได้
หลอดไฟ FL 10 Watt / ตะกร้า / ตัวดูดอากาศ

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 สิ่งที่ศึกษา
- ตะกร้าดักยุง เป็น สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทามาจากตะกร้าผ้าก้นลึกหรือตะกร้าพลาสติก
ควรเป็ น สีดาเพราะสี ดาเป็ นสี ที่ดึงดูดยุงเป็นอย่างดี โดยที่ ด้านล่ างของตะกร้าผ้ า ก้นลึ กหรือตะกร้า
พลาสติก ให้ มีความกว้างเท่ากับตัวดูดอากาศ (ควรไม่เกินเส้ นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 6 นิ้ว) แล้วยึด
เครื่องดูดอากาศติดที่ก้ นตะกร้า
พร้อมนาตะกร้าก้นตื้นอีกใบมาปิดด้านล่าง โดยใช้เคเบิลไทล์ยึด
หลังจากยึดเสร็จนาหลอดไฟ FL ขนาด 10 Watt ประกอบกับสายไฟสวิทซ์ มาติดตั้งในตะกร้าในส่วน
ด้านบน นาตะกร้าก้นตื้นอีกใบมาปิดด้านบนโดยใช้เคเบิลไทล์ยึด
- หลอดไฟหลอดแบคไลท์ มองธรรมดามีลักษณะเหมือนกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ
หลอดไฟมีไส้ แต่หน้าที่ของมันมีความแตกต่างกัน เมื่อเปิดสวิทซ์จะไม่ได้เห็นแสง แต่ถ้านาไปเปิดในที่
มืด สิ่งของบางอย่างจะสว่างขึ้น หรือแม้แต่เสื้อสีขาวก็จะสว่างขึ้น ขณะที่หลอดแบคไลท์ให้แสงสีม่วง
จางๆเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วเราสามารถพบหลอดไฟชนิดนี้ มักพบ ในสถานที่ เช่น ไนท์คลับ สวน
สนุก ในหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารจะใช้ตรวจสอบธนบัตรปลอม หรือพวกนักสืบ มักใช้ตรวจหา

รอยนิ้วมือ ในสวน ไร่นา ชาวนาจะใช้หลอดไฟเพื่อล่อยุงและแมลงเป็นต้น
1.5.2 ระยะเวลา วันที่ 25 มีนาคม 2557
1.5.3 สถานที่ โรงแรมเบเวอร์รี่ฮิลล์ปาร์ค ตาบลปากน้าโพ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถประดิษฐ์ตะกร้าดักยุง
- สามารถดักยุงได้ภายในบริเวณทีท่ าการทดลอง
1.7 นิยามปฏิบัติงาน
1.7.1 ยุง หมายถึง สัตว์เล็กมีปีก สูบเลือดกิน ยังไม่มีปีกเป็นลูกน้า มีหลายชนิด เช่นชนิด
ก้นปล่องที่นาโรคมาลาเรียมาสู่คน ที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรค เช่นไข้เลือดออก ตัวเมียกินเลือดเป็น
อาหารส่วนตัวผู้มักจะกินน้าหวาน
1.7.2 ตะกร้าดักยุง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการดักยุง โดยการนา
พลาสติก สีดามาประกอบให้ได้รูปทรงตามต้องการติดหลอดไฟไว้ด้านบนด้านล่าง ด้านล่างติด
เครื่องดูดอากาศสาหับดูดยุง ต่อสายไฟเข้าด้วยกันมีปลั๊กสาหรับเสียบสาหรับดักยุง

บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อง ตะกร้าดักยุง คณะผู้ศึกษา ได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 หลอดแบคไลท์
2.1.1 ลักษณะเด่น
Sar Sarawoot Khotmar (ม.ป.ป. :เว็บไซด์) กล่าวถึงหลอดแบคไลท์ว่า หลอดไฟหลอดแบค
ไลท์มองธรรมดามีลักษณะเหมือนกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟมีไส้ แต่หน้าที่ของมันมี
ความแตกต่างกัน เมื่อเปิดสวิทซ์จะไม่ได้เห็นแสง แต่ถ้านาไปเปิดในที่มืด สิ่งของบางอย่างจะสว่างขึ้น
หรือแม้แต่เสื้อสีขาวก็จะสว่างขึ้น ขณะที่หลอดแบคไลท์ให้แสงสีม่วงจางๆเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วเรา
สามารถพบหลอดไฟชนิดนี้ มักพบ ในสถานที่ เช่น ไนท์คลับ สวนสนุก ในหน่วยงานราชการ เช่น
ธนาคารจะใช้ตรวจสอบธนบัตรปลอม หรือพวกนักสืบ มักใช้ตรวจหารอยนิ้วมือ ในสวน ไร่นา ชาวนาจะ
ใช้หลอดไฟเพื่อล่อยุงและแมลงเป็นต้น
2.1.2 กำรทำงำนของหลอดแบคไลท์
หลอดไส้ทั่วไป มักมีโครงสร้างเป็นหลอดแก้ว ภายในบรรจุก๊าซเฉื่อยแรงดันต่าไว้ และ
ส่วนประกอบที่สาคัญ คือ ไส้ที่ทามาจากขดลวดทังสเตน หลอดไฟที่ใช้กันในปัจจุบันจะมี
2 ประเภท คือ หลอดแบบมีไส้ หลอดไส้ทามาจากทังสเตน มีทั้งแบบขั้วเกลียวและขั้วเขี้ยว และมีทั้ง
แบบหลอดใสและหลอดฝ้า หลอดชนิดนี้ไม่ช่วยนาการประหยัดพลังงานและเมื่อให้ความร้อนมากก็จะ
สิ้นเปลืองมากเช่นกัน เช่น หลอดไส้ชนิดเดย์ไลท์ทู หลอดไฮโดรเจน หลอดไส้แบบใส เป็นต้น
2.2 ยุง
2.1.1 ลักษณะทั่วไปของยุง
wikipedia (ม.ป.ป. :เว็บไซด์) กล่าวถึง ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อน
และเขตอบอุ่น โดยปกติ ตัวเมียมักจะกิน เลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน้าหวานในดอกไม้ ยุงยัง
เป็นแมลงที่เป็น พาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลื อดออก แต่ที่คุ้นเคยกันดี คือ ยุงก้นปล่อง และ
ยุงลาย
2.2.2 อันตรำยจำกยุง
Siamzone (ม.ป.ป. :เว็บไซด์) กล่าวถึง ยุงเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ก่อให้เกิดความราคาญ โรค
และอันตรายถึงชีวิต ไม่ตั้งตัวอยู่ในความประมาทวันนี้เราจะมาแนะนาให้ทราบถึงพิษภัยของสัตว์ตัว
เล็กๆตัวนี้กัน ยุงก้นปล่องมีความสาคัญในทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นพาหะนาโรคมาลาเรีย สังเกตยุง
ชนิดนี้ได้ง่ายเวลามันเกาะพัก จะยกก้นชี้เป็นปล่อง ยุงลายที่พบตามบ้านเรือนหรือชนบท เป็นพาหะ
สาคัญของโรคไข้เลือดออก ส่วนยุงลายป่าเป็นพาหะโรคเท้าช้าง ยุงลายบ้าน มีขนาดค่อนข้างเล็ก บินได้
ว่องไว มีขาลายชัดเจน ชอบกัดกินเลือดคนมากกว่ากินเลือดสัตว์ มักหากินเวลากลางวันช่วงสายและบ่าย

ยุงลายชอบเข้ากัดคนทางด้านมืดหรือที่มีเงาโดยเฉพาะบริเวณขาและแขน ขณะที่กัดมักไม่ค่อยรู้สึกเจ็บ
คนถูกกัดจึงไม่รู้สึกตัว โรคที่พบคือไข้เลือดออก
2.3 เครื่องดักยุงทั่วๆ ไป
2.3.1 หลักกำรทำงำน
shopmosqtrap.lnwshop (ม.ป.ป. :เว็บไซด์) กล่าวถึง หลักการทางานเครื่องดักยุงทั่วๆ ไป
ใช้แสงไฟแบบหลอดนีออน LED Black Light ดักจับยุงและแมลงอย่างได้ผล ด้วยการใช้แสงไฟล่อ ให้
ยุงและแมลงบินมาใกล้ แล้วดูดด้วยพัดลมแบบหมุน ไม่มีสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคน
และสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนให้แสบจมูก เหมือนยาจุดกันยุงหรือยาฉีดยุง ใช้งาน
ง่าย เพียงแค่เสียบปลั๊ก และเปิด /ปิด สวิตซ์ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ สามารถเคลื่ อนย้ายได้
สะดวก

บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรศึกษำ
3.1 วัสดุและอุปกรณ์
1. ตะกร้าผ้าสีดา ขนาดความสูง 40 ซม.
2. ตะกร้าทรงกลมสีดา ความกว้างเท่ากับขนาดปากตะกร้า
3. หลอดไฟฟ้า FL ขนาด 10 Watt
4. เครื่องดูดอากาศขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6”
5. เคเบิลไทล์สีดา
6. ปลั๊กไฟฟ้าตัวผู้พร้อมสวิทช์เปิด-ปิด
7. มีดคัตเตอร์ด้ามเหล็ก

จานวน 1 ใบ
จานวน 2 ใบ
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ตัว
จานวน 1 ถุง
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ด้าม

วิธีกำรประกอบ ตะกร้ำดักยุง
3.1.1 เจาะตูดตะกร้าผ้าก้นลึกด้านล่างให้มีความกว้างเท่ากับตัวดูดอากาศ

3.1.2 ยึดเครื่องดูดอากาศติดที่ก้นตะกร้า (ดังภาพ)

3.1.3 นาตะกร้าก้นตื้นอีกใบมาปิดด้านล่าง โดยใช้เคเบิลไทล์ยึด

3.1.4 นาหลอดไฟ FL ประกอบกับสายไฟสวิทซ์ มาติดตั้งในตะกร้า (ดังภาพ)

3.1.5 นาตะกร้าก้นตื้นอีกใบมาปิดด้านบน

3.2 วิธีกำรดำเนินกำร การศึกษาเรื่อง ตะกร้าดักยุง ได้ดาเนินการทดลองสถานที่ล่ะ 30 นาที ดังนี้
1. นาตะกร้าดักยุงไปวางยังจุดที่ต้องการทดสอบ
2. จับเวลาตามที่กาหนดในตาราง
3. ช่วงเวลาทดลอง เริ่มตั้งแต่ 18.30 น. เป็นต้นไป
เวลา 18.30 – 19.00 น. นาตะกร้าดักยุงไปตั้งไว้ยังบริเวณป่า
เวลา 19.00 – 19.30 น. นาตะกร้าดักยุงไปตั้งไว้ยังห้องนั่งเล่น
เวลา 19.30 – 20.00 น. นาตะกร้าดักยุงไปตั้งไว้ยังบริเวณที่โล่งแจ้ง
4. นายุงที่ดักได้มานับจานวนตามตารางบันทึกผล
พบว่า ตะกร้าดักยุงมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ตะกร้าดักยุงและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตะกร้าดัก
ยุ ง โดยการน าตะกร้ า ไปวางไว้ ต ามสถานที่ บ ริ เ วณป่ า โรงแรมเบเวอร์ ฮิ ล ล์ ป าร์ ค ที่ โ ล่ ง แจ้ ง และที่
ห้องนั่งเล่นจากนั้น นามานับจานวนยุงจากการไปทดลองตามสถานที่ ดังกล่าวพบว่าที่
- บริเวณป่า ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 19.00 น. จะพบว่ามียุง 64 ตัว
- ห้องนั่งเล่น ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 19.30 น. จะพบว่ามียุง 4 ตัว และ
- ที่โล่งแจ้ง ตั้งแต่เวลา 19.30 น. - 20.00 น. จะพบว่ามียุง 12 ตัว
สรุปได้ว่าตะกร้าดักยุงจะสามารถดักยุงบริเวณป่าได้มากกว่าสถานที่อื่น

บทที่ 4
ผลกำรดำเนินกำร
จากการศึกษา ประสิทธิภาพของตะกร้าดักยุง ซึง่ ได้ดาเนินการโดย การทดลอง วันที่ 25
มีนาคม พ.ศ.2557 ปรากฏผลดังต่อไปนี้
จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาเรื่อง ตะกร้าดักยุง ที่ได้ดาเนินการทดลองในสถานทีๆ่ ล่ะ 30 นาที
พบว่า จานวนยุงที่พบในตะกร้าดักยุง มีดังนี้
สถำนที่
บริเวณป่า
ห้องนั่งเล่น
ที่โล่งแจ้ง

จำนวนยุง (ตัว)
64
4
12

บทที่ 5
สรุปผลกำรดำเนินกำร อภิปรำยผลและ ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
จากการประเมินประสิทธิภาพของตะกร้าดักยุง หลังทดลองใช้ ซึ่งประกอบด้วย 1) บริเวณป่า
2) ห้องนั่งเล่น 3) ที่โล่งแจ้ง จานวนยุงที่ดักได้ (ตัว) สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ตะกร้าดักยุง ที่ทดลองใช้ภายในบริเวณป่า มีประสิทธิภาพในการจับยุงมากกว่าสถานที่อื่น
ข้อเสนอแนะ
1. การประยุกต์ใช้ตะกร้าดักยุงกับหลอดไฟชนิดต่างๆ
2. ควรมีการทดลองใช้กับสถานที่ซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศในรูปแบบต่างๆ เช่น อากาศแห้งแล้ง
หรือ มีความชุ่มชื้นต่า
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