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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองลาปาง
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลาปาง

บทคัดย่อ
ชื่อโครงงาน
ชื่อผู้จัดทาโครงงาน

กล่องดักยุงเพื่อคนที่คุณรัก
1. นายทรรศพล คาฟูบุตร
2. นายสุรศักดิ์ แจ้งสว่าง
3. นางสาวชนกกร ทรายมูล
4. นางสาวรุ้งดาว ไชยสิทธิ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองลาปาง
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ กัลยา หอมดี
การศึกษา กล่องดักยุงเพื่อคนที่คุณรัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสีของ
หลอดไฟสีขาวและสีม่วงในการดักจับยุง เพื่อศึกษาสีของกล่องดักยุงกล่องโปร่งใส และสีดาที่มีผลต่อการล่อยุง
ให้มาติดกับ มีวิธีการดาเนินการดังนี้ ออกแบบกล่องดักยุง โดยใช้กล่องกระดาษ A4 นามาเจาะรอบด้าน โดย
ให้เหลือส่วนขอบกล่องกระดาษด้านข้างและด้านล่างเอาไว้ เพื่อให้เป็นโครง ส่วนของขอบให้เหลือ ขนาด 1 นิ้ว
เท่ากัน ตัดแผ่นพลาสติกใส ติดกาวเข้ากับโครงทั้ง 4 ด้าน ตามขนาดของกล่องแต่ละด้านเจาะกล่องฝาปิด
กระดาษ A4 สาหรับใส่พัดลมคอมพิวเตอร์ และให้เหลือพื้นที่สาหรับติดหลอดไฟและสวิทซ์ปิด-เปิด ตัดตาข่าย
สีฟ้าเย็บติดกับขอบด้านล่างของกล่องเพื่อให้ลมระบายออก ต่อวงจรสวิทซ์หลอดและพัดลมแยกกันและต่อ
ปลั๊กไฟ ทดลองเปิดพัดลมและหลอดไฟ จากนั้นทาการทดสอบคุณภาพ ในการทดลองครั้งที่ 1 นากล่องดักยุง
กล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีม่วงและกล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีขาว มาทดสอบโดยเปิดเครื่องทั้ง 2 กล่อง ใน
บริเวณเดียวกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง นับจานวนยุง ทั้งสองกล่อง แล้วบันทึกผล จากนั้นทดลองครั้งที่ 2 นากล่อง
ดักยุงที่ติดหลอดไฟที่ดักยุงได้จานวนมากที่สุด มาทดลองโดยกล่องที่ 1 เป็นกล่องโปร่งใส กล่องที่ 2 เป็นกล่อง
สีดา นาทั้ง 2 กล่องมาทดสอบโดยเปิดเครื่องทั้ง 2 กล่อง ในบริเวณเดียวกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง นับจานวนยุง
ทั้งสองกล่อง แล้วบันทึกผล ผลการทดลองพบว่า กล่องดักยุงกล่องโปร่งใสหลอดไฟสีม่วงมีประสิทธิภาพดักยุง
ได้มากกว่ากล่องโปร่งใสหลอดไฟสีขาว และกล่องดักยุงสีดาหลอดไฟสีม่วงมีผลต่อการล่อยุงให้มาติดกับใน
กล่องดักยุงมากกว่ากล่องโปร่งใสหลอดไฟสีม่วง

กิตติกรรมประกาศ
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หน้า
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดักยุงระหว่างหลอดไฟสีม่วงกับหลอดไฟสีขาว
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดักยุงระหว่างกล่องโปร่งใสกับกล่องสีดา
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บทที่1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
เนื่องจากสภาพปัญหาของการอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นชุมชนในชนบทหรือชุมชนในเมืองมักจะพบปัญหา
ในเรื่องของยุง ซึ่งเป็นแมลงที่ก่อกวนทาให้เกิดความราคาญรวมตลอดไปถึงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจากชนิด
ของยุงนั้น จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทาให้มนุษย์เราคิดหาวิธีต่างๆเพื่อไล่หรือกาจัดยุงให้หมดไปโดยใช้วิธี
ต่างกันยกตัวอย่างเช่น ยาจุดกันยุง สเปร์ยฉีดไล่ยุงรวมถึงฉีดพ่นยาไล่ยุงเป็นต้น วิธีดังกล่าวล้วนแต่มีการใช้
สารเคมีทาให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าว จึงได้ประดิษฐ์กล่องดักยุงเพื่อคนที่คุณรักขึ้นมา เพื่อหาวิธีการใหม่ในการ
กาจัดยุงโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตต้นทุนต่าใช้ได้สะดวกและนาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสีของหลอดไฟสีขาวและหลอดไฟสีม่วงในการดักจับยุง
1.2.2 เพื่อศึกษาสีของกล่องดักยุงกล่องโปร่งใส และกล่องดักยุงสีดาที่มีผลต่อการล่อยุงให้มาติดกับ
1.3 สมมติฐาน
การทดลองที่ 1
กล่องดักยุงที่มีหลอดไฟสีม่วงสามารถดักจับยุงได้มากกว่ากล่องดักยุงที่มีหลอดไฟสีขาว
การทดลองที่ 2
กล่องดักยุงที่มีสีดาสามารถดักยุงได้มากกว่ากล่องดักยุงที่มีสีโปร่งใส
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น
1.4.1.1 หลอดไฟสีม่วง และหลอดไฟสีขาว
1.4.1.2 สีของกล่องโปร่งใส และกล่องสีดา
1.4.2 ตัวแปรตาม ความสามารถในการดักจับยุง
1.4.3 ตัวแปรควบคุม
1.4.3.1 ขนาดของกล่องดักยุง รูปแบบของกล่องดักยุง
1.4.3.2 วัสดุการทากล่องดักยุง
1.4.3.3 ระยะเวลา
1.4.3.4 สถานที่
1.5 ขอบเขตการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1.5.1 กล่องดักยุงทาจากกล่องกระดาษ
1.5.2 ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 26- 29 มิถุนายน 2555
1.5.3 สถานที่ห้องประชุม 2 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ลาปาง

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ได้อุปกรณ์ที่ใช้กาจัดยุงโดยไม่มีสารเคมี
1.6.2 สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้กล่องดักยุงที่มีสีของหลอดไฟต่างกันได้
1.6.3 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลื้องในการซื้อยากันยุงหรือสเปรย์ฉีดไล่ยุง
1.7 นิยามปฏิบัติการ
1.7.1 กล่องดักยุง หมายถึง กล่องที่ทาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการดักยุง โดยการนาเอากล่องกระดาษ
มาประกอบเข้ากับพลาสติกให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ติดหลอดไฟไว้ด้านบน พร้อมติดตั้งพัดลมขนาดเล็ก ไว้ดูดยุง
ให้ลงไปในกล่อง มีสวิทซ์ไฟ ปิด-เปิด และปลั๊กสาหรับเสียบไฟฟ้า
1.7.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent lamp) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป ให้แสง
สว่างนวลสบายตา มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบมีไส้ ถึง 8 เท่า และให้ความสว่างมากกว่าในกาลัง
วัตต์ที่เท่ากัน โดยหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีส่วนประกอบหลัก คือ แก้ว ส่วนที่เหลือ ประกอบด้วย ขั้วหลอดทา
จากอลูมิเนียม ผงฟอสเฟอร์สาหรับเคลือบผิวหลอดเพื่อการเรืองแสง นอกจากนี้ ภายในหลอดยังบรรจุด้วยสาร
ปรอท จึงทาให้ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ถือเป็นของเสียอันตราย

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่อง กล่องดักยุงเพื่อคนที่คุณรัก คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องและจากเว็บไซด์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับดังนี้
2.1 ยุง (MOSQUITOES)
รศ.ดร.ปรัชญา สมบูรณ์ (ม.ป.ป.:เว็บไซต์) กล่าวถึงยุงไว้ว่า ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากใน
เขตร้อนและเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่า ยุงได้ถือกาเนิดขึ้นในโลกตั้งแต่ยุค
ดึกดาบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้านปีมาแล้ว ปัจจุบันพบว่าในโลกนี้มียุงประมาณ 3,450 ชนิด ส่วนใน
ประเทศไทยพบว่ามียุงอย่างน้อย 412 ชนิด มีชื่อเรียกตามภาษาไทยแบบง่าย ๆ คือ ยุงลาย ( Aedes ) ยุง
ราคาญ ( Culex ) ยุงก้นปล่อง ( Anopheles ) ยุงเสือหรือยุงลายเสือ ( Mansonia ) และ ยุงยักษ์หรือยุง
ช้าง ( Toxorhynchites ) ซึ่งไม่ครอบคลุมสกุลของยุงทั้งหมดที่มีอยู่ ส่วน “ ยุงดา” ที่ปรากฏในตาราเรียน
ของกระทรวงศึกษานั้นไม่สามารถระบุได้ว่าหมายถึงยุงอะไรจึงควรตัดออก
2.1.1 ลักษณะของยุง
ยุงเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กโดยทั่วไปมีขนาดลาตัวยาว 4-6 มม. บางชนิดมีขนาดเล็กมาก 2-3 มม.
และบางชนิดอาจยาวมากกว่า 10 มม.
ยุงมีส่วนหัว อก และท้อง มองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถแยกออกจากแมลงชนิดอื่น ได้อย่าง
ง่ายๆ โดยสังเกตจากรูปพรรณสัณฐาน ดังต่อไปนี้คือ มีปากคล้ายงวง ยื่นยาวออกไปข้างหน้า และมีปีก
สาหรับบิน 1 คู่
2.1.2 อันตรายจากยุง
ในประเทศเขตร้อน ยุงตัวเมียส่วนใหญ่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2-3 สัปดาห์หรือถ้าอุณหภูมิ ความชื้นและ
แสงสว่างเหมาะสมก็อาจนานถึง 4-6 สัปดาห์ หรือนานกว่านี้ ส่วนยุงตัวผู้โดยทั่วไปมีอายุประมาณ 1 สัปดาห์

ยุงก้นปล่องมีความสาคัญในทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นพาหะนาโรคมาลาเรีย ในประเทศไทย
เท่าที่พบในปัจจุบันมียุงก้นปล่องอย่างน้อย 73 ชนิด แต่มีเพียง 3 ชนิดที่เป็นพาหะสาคัญ สังเกตยุงชนิดนี้ได้
ง่ายเวลามันเกาะพักจะยกก้นชี้เป็นปล่อง
ยุงลายที่พบตามบ้านเรือนหรือชนบท ( Aedes. aegypti, และ Aedesalbopictus ) เป็นพาหะ
สาคัญของโรคไข้เลือดออก ส่วนยุงลายป่าเป็นพาหะโรคเท้าช้าง
ยุงลายชนิด Ae. aegyptiหรือ ยุงลายบ้าน พบบ่อยเป็นประจาในเขตเมือง มีขนาดค่อนข้างเล็ก บินได้
ว่องไว บน scutumมีลายสีขาวรูปเคียว 2 อันอยู่ด้านข้าง มีขาลายชัดเจน ยุงชนิดนี้เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มี
น้าขังทุกขนาดทั้งในและนอกบ้าน ชอบกัดกินเลือดคนมากกว่ากินเลือดสัตว์ มักหากินเวลากลางวันช่วงสาย
และบ่าย ยุงลายชอบเข้ากัดคนทางด้านมืดหรือที่มีเงาโดยเฉพาะบริเวณขาและแขน ขณะที่กัดมักไม่ค่อยรู้สึก
เจ็บ คนถูกกัดจึงไม่รู้สึกตัว ยุง Ae. aegyptiกัดทั้งในบ้านและนอกบ้าน และเกาะพักตามมุมมืดในห้อง โอ่ง
ไห หรือตามพุ่มไม้ที่เย็นชื้น
ยุงลายอีกชนิดหนึ่ง คือ Ae. Albopictus หรือยุงลายสวน พบได้ทั่วไปในเขตชานเมือง ชนบทและใน
ป่า มีลวดลายที่ scutum แตกต่างจาก Ae. aegyptiคือมีแถบยาวสีขาวพาดผ่านตรงกลางไปตามความยาว
ของลาตัว เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้าขัง กระบอกไม้ โพรงไม้ กะลามะพร้าว ใบไม้ ฯลฯ ยุงชนิดนี้มีอุปนิสัย
คล้าย ๆ กับ Ae. aegyptiแต่มีความว่องไวน้อยกว่า

ยุงราคาญมีหลายชนิดที่ไม่ใช่ก่อความราคาญเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพาหะที่สาคัญของทั้งไวรัสไข้
สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง
ลูกน้ายุงราคาญมักอาศัยอยู่ในน้าไม่ว่าจะเป็นน้านิ่งหรือน้าไหล ที่ค่อนข้างสกปรกที่มีไนโตรเจนสูงหรือ
มีการหมักเน่าของพืช
ยุงราคาญ ที่พบบ่อยในเขตเมือง ได้แก่ Culexquinquefasciatus เป็นยุงสีน้าตาลอ่อน เพาะพันธุ์ใน
น้าเสีย ตามร่องระบายน้า คูและหลุมบ่อต่าง ๆ ยุงราคาญพบบ่อยในชนบท ได้แก่ Cx.tritaeniorhynchus
และ Cx.vishnu เนื่องจากมีท้องนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หลัก โดยเฉพาะช่วงที่ไถนา และบริเวณหญ้าแฉะรกร้าง
จึงมีมากในฤดูฝน ยุงชนิดนี้ชอบกัดสัตว์ พวกวัว ควายและหมูมากกว่าคน นอกจากก่อความราคาญแล้วยังเป็น
พาหะนาโรคไข้สมองอักเสบ

ยุงที่ก่อความราคาญอีกสกุลหนึ่งที่มักกัดในเวลาพลบค่า มีขนาดใหญ่บินช้าๆ และกัดเจ็บ คือ
ยุง Armigeres ไม่มีชื่อภาษาไทย
ยุงลายเสือหรือยุงเสือ ลาตัวและขามีลวดลายค่อนข้างสวยงาม บางชนิดมีสีเหลืองขาวสลับดาคล้าย
ลายของเสือโคร่ง เช่น Ma. uniformis บางชนิดมีลายออกเขียว คล้ายตุ๊กแก เช่น Ma. annulifera ยุงเหล่านี้
ชอบเพาะพันธุ์ในบริเวณที่เป็นหนอง คลอง บึง สระ ที่มีพืชน้าพวก จอกและ ผักตบชวา อยู่
ยุงลายเสือจะมีปีกแตกต่างจากยุงกลุ่มอื่น คือ เส้นปีกจะมีเกล็ดใหญ่สีอ่อนสลับเข้ม ลาตัวปกคลุมด้วย
เกล็ดเช่นกัน ทาให้ดูคล้ายมีฝุ่นผงเกาะติดทั่วตัว ขาลายเป็นปล้อง ๆ ตัวแก่มักจะกินเลือดสัตว์มากกว่าคน กัด
กินเลือดนอกบ้าน โดยเฉพาะตามทุ่ง หนองน้า คลอง บึง ที่มีพืชน้าขึ้น มักกัดเวลาพลบค่าหลังพระอาทิตย์ตก
ดิน หรือบางครั้งกัดตอนกลางวันถ้ามีเหยื่อเข้าไปใกล้บริเวณเกาะพัก

ยุงลายเสือหลายชนิดเป็นพาหะของโรคเท้าช้างในภาคใต้ของประเทศไทย บางชนิดเป็นพาหะบริเวณ
ชายแดนไทย - พม่า
2.1.3 วิธีการป้องกันยุง
การป้องกันยุงกัดเป็นวิธีที่สามารถลดความราคาญที่เกิดจากยุงและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อที่มียุง
เป็นพาหะ สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การนอนในมุ้งหรือมุ้งชุบสารเคมีฆ่าแมลง
การติดตั้งมุ้งลวด การสุมควันไฟไล่ยุง การจุดยากันยุง และการทาสารเคมีไล่ยุง (repellent) เช่น
น้ามันตะไคร้หอม หรือสารสังเคราะห์ เช่น DEET (diethyltoluamide)
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ก็สามารถลดจานวนยุงที่มากัดได้วิธีหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่ง
เพาะพันธุ์ ที่ทาได้ง่าย ได้แก่ การดูแลโอ่งน้าและภาชนะน้าขังตามบ้านเรือนเพื่อควบคุมยุงลาย
(Ae.aegypti)หรือการระบายน้าตามท้องร่องไม่ให้ขังหรือเน่าเสีย เพื่อควบคุมยุงราคาญ
( Cx.Quinquefasciatus) นอกจากนี้การปล่อยปลาที่กินยุงหรือใช้สารเคมีฆ่าแมลง เช่น Abate ใส่ลงใน

ภาชนะต่าง ๆ ก็เป็นวิธีที่ได้ผล อย่างไรก็ตามในแหล่งเพาะพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่หรือกว้างขวาง เช่น ในท้องนา ลา
ธาร หรือกระบอกไม้ในป่า การควบคุมลูกน้ายุงจะทาได้ลาบากมากหรือแทบจะทาอะไรไม่ได้เลย
การควบคุมตัวยุง หมายถึงการทาให้ความหนาแน่นของยุงลดลง โดยการใช้วิธีการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่
ต้องพึ่งพาอาศัยสารเคมีฆ่าแมลง โดยอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ก ) การลดจานวนยุงที่ก่อความราคาญ - ส่วนใหญ่กระทาในครัวเรือน โดยการใช้สารเคมีฆ่าแมลงที่หา
ซื้อได้ตามท้องตลาด หรือการใช้กับดักแสงไฟฆ่ายุง
ข ) การลดจานวนยุงพาหะ - มักกระทาในวงกว้างเมื่อเกิดมีการระบาดของโรค เช่น การพ่นสารเคมี
ฆ่าแมลงชนิดฝอยละอองเพื่อลดจานวนยุงลาย การพ่นสารเคมีฆ่าแมลงชนิดตกค้างในบ้านเรือนและการใช้มุ้ง
ชุบสารเคมีฆ่าแมลงเพื่อควบคุมมาลาเรีย เป็นต้น
2.2 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ (2555: เว็บไซด์) สัตว์มีการรับความรู้สึกและโต้ตอบสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นรอบๆ ตัวได้ไว เช่น แสง อุณหภูมิ น้า การสัมผัส ซึ่งเรียกว่า สิ่งเร้า ส่วนพฤติกรรมหรืออาการที่
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์แสดงออกหรือปรากฏให้เห็นเมื่อถูกสิ่งเร้ามากระตุ้น ณ ชั่วขณะหนึ่ง เรียกว่า
การตอบสนอง
สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ซึ่งได้แก่ แสง อุณหภูมิ น้า
และการสัมผัส ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสิ่งเร้าและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อความปลอดภัยและการอยู่รอดของชีวิต
การตอบสนองเมื่อได้รับแสงเป็นสิ่งเร้าสัตว์บางชนิดสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสง
เช่น
- การหรี่ตาเมื่อได้รับแสงสว่างมากเกินไป
- การที่แมลงต่างๆ บินเข้าหาแสงสว่าง
- เมื่อเกิดสุริยุปราคา นกจะบินกลับรัง เนื่องจากมีสภาพคล้ายเวลาพลบค่า
- การหนีแสงของไส้เดือนดิน
- การให้แสงสว่างในการเลี้ยงไก่ เพื่อให้ไก่กินอาหารเป็นเวลานาน ทาให้เจริญเติบโตเร็วในระยะเวลา
สั้นกว่าปกติ
- สัตว์บางชนิดออกหาอาหารในเวลาที่เริ่มมีแสงสว่าง เช่น การที่นกบินออกจากรังในตอนเช้า
- ไก่ขันบอกเวลาในตอนเช้า
แต่ก็มีสัตว์บางชนิดจะออกหาอาหารในเวลาที่ไม่มีแสงสว่าง เช่น นกเค้าแมว ค้างคาว หนู
2.3 สีม่วง
เป็นสีที่ผสมระหว่างสีน้าเงินและสีแดง (2555: เว็บไซด์) โดยปกติสีจะมีอยู่สองโทน คือ สีโทนร้อน
และสีโทนเย็น แต่สีม่วงเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่าง สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น ซึ่งนอกจากสีม่วงแล้วยังมีสี
เหลืองอีกสีหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าว จึงสามารถเลือกใช้สีม่วงเข้าไปผสมผสานได้กับสีทั้งสองโทน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
3.1 วัสดุอุปกรณ์
1. กล่องกระดาษ A4 จานวน 1 กล่อง
2. กาวร้อน
จานวน 2 ขวด
3. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 5 วัตต์ แรงดัน 220 โวลต์ พร้อมชุดใช้งาน
หลอดสีขาว
จานวน 2 หลอด
หลอดสีม่วง
จานวน 2 หลอด
4. พัดลมคอมพิวเตอร์ แรงดัน 220 โวลต์ ขนาด 4 นิ้ว จานวน 2 ตัว
5. เข็ม ด้ายสาหรับเย็บตาข่าย
6. ตาข่ายสีฟ้าตาถี่ ขนาด 21 x 30 เซนติเมตร จานวน 1 ผืน
7. กระดาษสีดา
จานวน 2 แผ่น
8. สายไฟ (สายอ่อน ) ขนาด 2 × 1.5 เมตร จานวน 4 เมตร
9. หัวแร้ง
จานวน 1 ตัว
10. ตะกั่ว
จานวน 1 ม้วน
11. ปลั๊กไฟ
จานวน 1 ตัว
12. ปลั๊กไฟตัวผู้
จานวน 2 ตัว
13. สวิทต์ไฟสีแดง
จานวน 1 ตัว
14. แผ่นพลาสติกใส
จานวน 4 แผ่น
3.2 วิธีดาเนินการ
ร่วมกันออกแบบกล่องดักยุงเพื่อคนที่คุณรัก โดยกาหนดวัสดุอุปกรณ์ที่นามาใช้ประกอบในการจัดทา
ชิ้นโครงงาน
1. ขั้นตอนการออกแบบ

2. ขั้นตอนการประดิษฐ์
2.1 นากล่องกระดาษ A4 มาเจาะรอบด้าน โดยให้เหลือส่วนขอบกล่องกระดาษ
ด้านข้างและด้านล่างเอาไว้ เพื่อให้เป็นโครง ส่วนของขอบให้เหลือ ขนาด 1 นิ้ว เท่ากัน
2.2 ตัดแผ่นพลาสติกใส จานวน 4 แผ่น ขนาด 21 X 25 เซนติเมตร จานวน 2 แผ่น ขนาด
25 X 30 เซนติเมตร จานวน 2 แผ่น ติดกาวเข้ากับโครงทั้ง 4 ด้าน ตามขนาดของกล่องแต่ละด้าน
2.2 เจาะกล่องฝาปิดกระดาษ A4 ให้เป็นรูวงกลมเท่ากัน จานวน 2 รู สาหรับใส่พัดลม
คอมพิวเตอร์ ขนาด 4 นิ้ว และให้เหลือพื้นที่สาหรับติดหลอดไฟและสวิทซ์ปิด-เปิด
2.3 ตัดตาข่ายสีฟ้าเย็บติดกับขอบด้านล่างของกล่องเพื่อให้ลมระบายออก
2.4 ต่อวงจรสวิทซ์หลอดและพัดลมแยกกันและต่อปลั๊กไฟ
2.5 ทดลองเปิดพัดลมและหลอดไฟ
3. ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพ
3.1 นากล่องดักยุง 2 กล่อง ( กล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีม่วงและกล่องโปร่งใสติดหลอดไฟ
สีขาว ) มาทดสอบโดยเปิดเครื่องทั้ง 2 กล่อง ในบริเวณเดียวกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
3.2 นับจานวนยุง ทั้งสองกล่อง แล้วบันทึกผล
3.3 นากล่องดักยุงทั้ง 2 กล่อง
กล่องที่ 1 กล่องโปร่งใส นาหลอดไฟใส่เป็นสีเดียวกัน
กล่องที่ 2 กล่องสีดา นาหลอดไฟใส่เป็นสีเดียวกัน
นาทั้ง 2 กล่องมาทดสอบโดยเปิดเครื่องทั้ง 2 กล่อง ในบริเวณเดียวกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
3.4 นับจานวนยุง ทั้งสองกล่อง แล้วบันทึกผล

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษา กล่องดักยุงเพื่อคนที่คุณรัก ซึ่งได้ดาเนินการการทดลอง เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการดักยุง การทดลองที่ 1 หลอดไฟสีม่วงกับหลอดไฟสีขาว และการทดลองที่ 2 กล่องโปร่งใสกับกล่องสีดา
ได้ผลการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดักยุงระหว่างหลอดไฟสีม่วงกับหลอดไฟสีขาว
เวลา
( ชั่วโมง )
1
2
3
4
รวม

จานวนยุง ( ตัว )
กล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีม่วง
กล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีขาว
2
2
4
1
3
2
6
3
15
8

จากตารางที่ 1 ผลการทดลองครบ 4 ชั่วโมง พบว่า กล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีม่วง สามารถดักยุงให้
มาติดในกล่องได้จานวน 15 ตัว และกล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีขาว สามารถดักยุงให้มาติดในกล่องได้
จานวน 8 ตัว
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดักยุงระหว่างกล่องโปร่งใสกับกล่องสีดา
เวลา
( ชั่วโมง )
1
2
3
4
รวม

จานวนยุง ( ตัว )
กล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีม่วง
กล่องสีดาติดหลอดไฟสีม่วง
2
5
4
7
3
5
6
8
15
25

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองครบ 4 ชั่วโมง พบว่า กล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีม่วง สามารถดักยุงให้
มาติดในกล่องได้จานวน 15 ตัว และกล่องสีดาติดหลอดไฟสีม่วงสามารถดักยุงให้มาติดในกล่องได้
จานวน 25 ตัว

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษากล่องดักยุงระหว่างกล่องโปร่งใสหลอดไฟสีม่วงกับกล่องโปร่งใสหลอดไฟสีขาว ทา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดักยุง โดยนากล่อง 2 กล่อง ไว้ในบริเวณเดียวกัน เป็นเวลา 4 ชั่วโมงและ
บันทึกผลทุก 1 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า กล่องโปร่งใสหลอดไฟสีม่วงสามารถดักยุงได้ จานวน 15 ตัว และ
กล่องโปร่งใสหลอดไฟสีขาวสามารถดักยุงได้ จานวน 8 ตัว ผลการทดลองสรุปได้ว่า กล่องโปร่งใสหลอดไฟสี
ม่วงสามารถดักยุงได้ดีกว่ากล่องโปร่งใสหลอดไฟสีขาว จากนั้นทาการทดลองที่ 2 กล่องโปร่งใสกับกล่องสีดา
ได้ผลการศึกษาดังนี้ กล่องโปร่งใสติดหลอดไฟสีม่วง สามารถดักยุงให้มาติดในกล่องได้จานวน 15 ตัว และ
กล่องสีดาติดหลอดไฟสีม่วงสามารถดักยุงได้ จานวน 25 ตัว เพราะฉะนั้นสรุปผลการทดลองได้ว่ากล่องดักยุง
กล่องสีดาหลอดไฟสีม่วงสามารถดักยุงได้ดีกว่ากล่องดักยุงกล่องโปร่งใสหลอดไฟสีม่วง
5.2 อภิปรายผล
จากการทดลองพบว่ากล่องดักยุงกล่องสีดาหลอดไฟสีม่วงสามารถดักยุงได้ดีกว่ากล่องดักยุงกล่อง
โปร่งใสหลอดไฟสีม่วง เนื่องจากหลอดไฟสีม่วงเป็นสีที่อยู่ระหว่างสีโทนร้อนและสีโทนเย็น เป็นสีที่เย็นตา ทาให้
ล่อยุงและแมลงให้มาเล่นหลอดไฟ และดักให้มาติดในกล่องสีดาที่ได้ดีกว่า
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 การออกแบบกล่องดักยุงควรจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่านี้ เพราะจะทาให้ประสิทธิภาพในการ
ทางานได้ยาวนานขึ้น
5.3.2 ในการทดลองควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้นานขึ้น
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