โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง อุปกรณ์ ดกั แมลงวันจากขวดนา้ พลาสติกจากขวดนา้ พลาสติก

จัดทาโดย
1. นาย วินยั วงศ์ราษฏร์
2 . นางสาว ศิริรัตน์ อนันเอื้อ
3 . นางสาว หนึ่งฤทัย บุญสิ นชัย
4 . นาย ธวัชชัย นวโยธิน
5 . นายอารักษ์ เบญจญาติ
6. นายราชัน คารังษี
7. นายอนันต์ แก้วแดง
8. นายเกรี ยงไกร เจียนระดา
9. นายวรากร มาสุ ข
10. นางสวิมาศ ราศี
11. นางสาวรุ่ งนภา สองสี ใส
12. นางสาวศิโรรัตน์ หอมนาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเชียงคา
สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง อุปกรณ์ ดกั แมลงวันจากขวดนา้ พลาสติก

จัดทาโดย
1. นาย วินยั วงศ์ราษฏร์
2 . นางสาว ศิริรัตน์ อนันเอื้อ
3 . นางสาว หนึ่งฤทัย บุญสิ นชัย
4 . นาย ธวัชชัย นวโยธิน
5 . นายอารักษ์ เบญจญาติ
6. นายราชัน คารังษี
7. นายอนันต์ แก้วแดง
8. นายเกรี ยงไกร เจียนระดา
9. นายวรากร มาสุ ข
10. นางสวิมาศ ราศี
11. นางสาวรุ่ งนภา สองสี ใส
12. นางสาวศิโรรัตน์ หอมนาน

อาจารย์ ที่ปรึกษา
นางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเชียงคา
สานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

บทคัดย่ อ
ชื่อโครงงาน อุปกรณ์ ดักแมลงวันจากขวดนา้ พลาสติก
ชื่อผู้จัดทา 1. นาย วินยั วงศ์ราษฏร์ 2 . น.ส ศิริรัตน์ อนันเอื้อ 3 . น.ส หนึ่งฤทัย บุญสิ นชัย
4 . นาย ธวัชชัย นวโยธิน 5 . นายอารักษ์ เบญจญาติ 6. นายราชัน คารังษี
7. นายอนันต์ แก้วแดง 8. นายเกรี ยงไกร เจียนระดา 9. นายวรากร มาสุ ข
10. นางสวิมาศ ราศี
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาจารย์ทปี่ รึกษา นางสาว กาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร
การศึกษา อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ เพื่อศึกษาลักษณะ
ของขวด 3 แบบที่ใช้ในการดักแมลงวัน มีวธิ ี การดาเนินการดังนี้ ออกแบบลักษณะขวดที่ใช้ในการ
ดักแมลง จานวน 3 แบบ แล้วนาขวดขวดทั้ง 3 แบบไปทดลองดักแมลงวัน โดยการใส่ ปลาร้า
ลงในขวด 3 แบบๆ ละ 1 ขีดและนาไปวางบริ เวณที่ทาการทดลอง สังเกตจานวนแมลงวัน ที่เข้าไป
อยูใ่ นขวดทั้ง 3 แบบ โดยใช้เวลา ทั้งหมด 6 ชัว่ โมงในการทาการทดลอง ผลการทดลองพบว่า
อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก สามารถดักแมลงวันได้จริ งโดยที่ อุปกรณ์ดกั แมลงวันจาก
ขวดน้ าพลาสติกแบบที่ 3 สามารถดักแมลงวันได้มากที่สุด จานวน 13 ตัว รองลงมาคือ อุปกรณ์ดกั
แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกแบบที่ 1 จานวน 12 ตัว และแบบที่ 3 จานวน 5 ตัว

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ อง อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก ที่สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีกเ็ พรา ะ
ได้รับ การช่วยเหลือจากครู กาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร ที่ไห้คาปรึ กษาและไห้คาแนะนาตลอดเวลา
ของการดาเนินงานขอขอบคุณ ครู สิโรรัตน์ หอมนาน , ครู รุ่งนภา ส่ องสี ไสที่ไห้ความร่ วมมือไนการ
เก็บร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอ บพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆและหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
โครงงานอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกเรื่ องนี้จะเกิดประโยชน์ต่อโครงการศึกษาต่อไป
คณะผูจ้ ดั ทา
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงงาน
เนื่องจากปัจจุบนั ในร้านค้าชุมชนของเรามีแมลงวันจานวนมาก ซึ่งแมลงวันเป็ นพาหะนา
เชื้อโรคเข้าไปในอาหารทาให้ผบู ้ ริ โภคอาหารมี อาการท้องร่ ว ง และปวดท้อง และในขณะเดียวกัน
การใช้กบั ดักแมลงวันสาเร็ จไม่ค่อยได้รับความสนใจ เพราะราคาแพง และร้านค้าขายของชาส่ วน
ใหญ่จะใช้ถุงน้ าใส แขวนไล่แมลงวันแต่ไม่ได้ผลจึงหันมาใช้กบั ดักแมลงวันและสารเคมี หรื อว่า
เป็ นปั จจัยสาคัญมิอาจทาให้เกิดตกค้างของสารเคมีในอาหารหรื อสิ่ งอุปโภค บริ โภคได้ ซึ่งเป็ น
อันตรายอย่างยิง่ ต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมที่สาคัญเป็ นการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายเ พราะต้องนาเข้า
สารเคมีจากต่างประเทศ
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาโครงงานจึงมีความคิดที่จะแก้ปัญญาหาแมลงวัน
ในร้านค้าชุมชน โดยการทาอุปกรณ์ดกั แมลงวันจ ากขวดน้ าพลาสติก จากเศษวัสดุที่เหลือใช้ เพื่อลด
ปริ มาณขยะในชุมชนและลดการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายรวมถึงลดปริ มาณแมลงวันในชุมชนหรื อตาม
ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาลักษณะของอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกที่ทาจากขวดน้ าพลาสติก 3 แบบ
ที่ใช้ในการดักแมลงวัน

1.3 สมมุติฐาน
อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก แบบที่ 2 สามารถจับแมลงวันได้มากกว่า อุปกรณ์ดกั
แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกแบบ 1 และแบบที่ 3

1.4 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้ น
ลักษณะของอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกทั้ง 3 แบบ
ตัวแปรตาม
จานวนแมลงวัน
ตัวแปรควบคุม ชนิดของอาหาร,ปริ มาณของน้ า

1.5 ขอบเขตการศึกษา

1.5.1 สิ่ งที่ศึกษา อุปกรณ์ที่ดกั แมลงวันที่ทามาจากขวดน้ าพลาสติก
1.5.2 ระยะเวลาวันที่ 27 ก.พ 2554- 2 มี.ค 2554
1.5.3 สถานที่ ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคา จ.พะเยา

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 ทาให้ลดปริ มาณแมลงวัน
1.6.2 ทาให้ลดปัญหาโรคที่แมลงวันเป็ นพาหะ
1.6.3 ทาให้ลดปัญหาขยะ
1.6.4 สามารถนาเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
1.6.5 ลดการใช้สารเคมีในการจับแมลง

บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่ อง อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก คณะผูศ้ ึกษา ได้
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 แมลงวัน
2.1.1 ลักษณะทัว่ ไปของแมลงวัน
2.1.2 วงจรชีวติ ของแมลงวัน
2.2 การกาจัดแมลงวันโดยไม่ ใช้ สารเคมี
2.2.1. กาจัดแหล่งอาหารและที่อยูอ่ าศัยของแมลงวัน
2.2.2. การใช้กบั ดัก
2.1 แมลงวัน
2.1.1 ลักษณะทัว่ ไปของแมลงวัน
1)พันธุ์ของแมลงวัน
แมลงวันบ้ าน
ลักษณะสาคัญ : ตัวเต็มวัยสี เทา มีแถบสี ดา 4 เส้น พาดอยูส่ ่ วนอกด้านบน หรื อ กลางลาตัว ลาตัวยาว
ตัวประมาณ 1/8-1/4 นิ้ว ตัวหนอนสี ขาวครี ม หัวแหลมท้ายป้ าน ไม่มีขา ไข่มีขนาดเรี ยวยาว 1 มม. สี
ขาว
อาหาร : กินอาหารได้หลายชนิด รวมทั้งของเสี ย
ตัวเมียวางไข่ได้ครั้งละ 100-150 ฟอง และสามารถวางไข่ได้สูงถึง 600 ฟองโดยชอบวางไข่ตามกอง
ขยะที่มีความชื้นสู ง หรื อสิ่ งปฏิกลู ต่างๆ ไข่ ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 6 ชัว่ โมง ตัวหนอนลอกคราบ
ประมาณ 3 ครั้ง จากนั้นจะเข้าดักแด้ และฟักเป็ นตัวเต็มวัย ในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์
แมลงวันหัวเขียว
เป็ นแมลงวันที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดลาตัว 8-12 มิลลิเมตร ลาตัวสี น้ าเงินแกมเขียว เป็ นมัน แมลงวัน
ชนิดนี้ชอบอยูน่ อกบ้าน บางครั้งอาจตอมอาหารหรื อแหล่งที่มีเชื้อโรค ตัวเต็มวัยจะหากินตามแหล่ง
อาหารที่มีโปรตีนสู ง เช่น เล้าเป็ ด ไก่ กองขยะ ตลาด ซากเน่าเปื่ อย มูลสัตว์ ก่อให้เกิดความราคาญ
กับสัตว์และอาจนาโรคมาสู่ สัตว์
อาหาร : กินอาหารได้หลายชนิด ของเหลวจากสารอินทรี ยว์ ตั ถุ น้ าหวานจากพืช

แมลงวันหัวเขียว ใช้ระยะเวลาในการเจริ ญเติบโต ตั้งแต่ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และฟักเป็ นตัว
เต็มวัย เป็ นเวลา อย่างน้อย 10 วัน ตัวเมียวางไข่และ ตัวหนอนอาศัยเจริ ญเติบโตตามมูลสัตว์
แมลงวัน สามารถนาโรคมาสู่ มนุษย์ หรื อสัตว์เลี้ยงได้โดยถ่ายทอดเชื้อโรคที่ติดมากับลาตัว , ปาก
หรื อขาของแมลง ในขณะที่มนั ตอมตา ในขณะที่มนั ตอมอาหาร หรื อสิ่ งปฏิกลู ต่างๆเมื่อคน
2.1.2 วงจรชีวติ ของแมลง
แมลงวัน มีการเจริ ญเติบโต แบบ สมบูรณ์ (COMPLETE
METAMORPHOSIS)
ประกอบด้วย 4 ระยะ
1.)ระยะไข่
2.)ระยะตัวอ่อน (หนอน)
3.)ระยะดักแด้
4.)ระยะตัวเต็มวัย
ระยะไข่
แมลงวันสามารถผสมพันธุ์ได้ หลังจากเป็ นตัวเต็มวัยได้เพียง 18-30 ชัว่ โมงเท่านั้น และ
ผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นก็จะหาแหล่งที่เหมาะสมในการวางไข่ โดยจะค้นหาแหล่ง
ดังกล่าว โดยอาศัยกลิ่นเป็ นตัวนาทาง มันจะเริ่ มวางไข่ในที่ลบั ตา แสงแดดส่ องไม่ถึง และมีความชื้น
สู ง โดยวางเป็ นกลุ่มๆละประมาณ 120 ฟอง ตัวเมียบางตัวสามารถวางไข่ได้มากกว่า 10 ครั้งในชัว่
ชีวติ ดังนั้น แมลงวันตัวเมีย 1 ตัว สามารถขยายพันธุ์ได้ 200-1,000 ฟอง ไข่แมลงวันมีระยะฟัก
ภายใน 6-12 ชัว่ โมง
ระยะตัวอ่อน
หรื อหนอน มีรูปร่ าง เรี ยวยาว ปลายด้านท้องใหญ่ หัวหรื อปากเรี ยวแหลมและแข็ง ตัวอ่อน
จะกินของกาลังเน่าเหม็นมักชอบกลิ่นแอมโมเนีย หรื อกลิ่นของยีสต์เป็ นพิเศษ ตัวอ่อนจะกินอาหาร
มากจนเข้าใกล้ระยะดักแด้จึงจะหยุดกินอาหาร ระยะนี้กินเวลา 6-7 วัน
ระยะเข้าดักแด้เมื่อหนอนหยุ ดกินจะเริ่ มคลานไปสู่ ที่แห้งๆ เพื่อเริ่ มปรับเปลี่ยนร่ างกาย โดยหด
ตัวเองให้ส้ นั ลง จนมีลกั ษณะอ้วนสั้น ผนังลาตัวจะแข็งขึ้นเพื่อห่อหุ ม้ ตัวหนอน ระยะนี้ใช้เวลา 3-4
วัน ก็จะเข้าสู่ ระยะตัวโตเต็มวัน
ระยะตัวโตเต็มวัย
เมื่อเข้าดักแด้ และพัฒนาร่ างกายสู่ ภายในจนมีรูปร่ า งครบสมบูรณ์ก็จะเริ่ มออกจากดักแด้
ซึ่ งขณะที่ออกจากดักแด้ใหม่ๆ ยังบินไม่ได้ในทันที จะต้องใช้วธิ ี เดิน กระโดด เมื่อเวลาผ่านไป
ประมาณ 15 นาที ลาตัวและปี กเริ่ มแข็งแรงขึ้นสมารถบินได้ (ลักษณะทัว่ ไปของแมลงวัน ,2554 :
เว็บไซด์)

2.2 วิธีการกาจัดแมลงวัน โดยไม่ ใช้ สารเคมี
2.2.1. กาจัดแหล่ งอาหารและทีอ่ ยู่อาศัยของแมลงวัน
ทาได้โดยการทาความสะอาดบ้าน ร้านอาหารทั้งภายใน และภายนอก ไม่ทิ้งเศษอาหาร เศษ
ผ้า และเศษผลไม้เรี่ ยราด ควรเก็บกวาด ลงถังขยะและปิ ดฝาให้มิดชิด และหมัน่ ดูบริ เวณรอบ ๆ บ้าน
ร้านอาหาร หาก พบว่ามีหญ้ารก ก็ควรจะ ถางออก ซึ่ งจะเป็ นการกาจัดแหล่งอาหารและที่อยู่ อาศัย
ของแมลงวันได้ ทาให้แมลงวันไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้
2.2.2. การใช้ กบั ดัก
กับดักแมลงวันมีวธิ ี การทาที่ง่ายและประหยัด ดังต่อไปนี้
วัสดุและอุปกรณ์
1. ขวดน้ าดื่มพลาสติกแบบใส
2. กรรไกร
3. คัตเตอร์
4. เทปกาวสี ดาที่ใช้พนั สายไฟ
วิธีทา
1. ใช้คตั เตอร์ ตดั ขวดน้ าพลาสติกออกเป็ น 2 ส่ วน ตัดให้ ส่ วนบนวัดตั้งแต่ปากขวดลงมา สู ง
ประมาณ 14 ซม. (ดังรู ปที่ 1) 2. นาส่ วนบนด้านคอขวดคว่าสวมเข้าไปในขวดน้ าส่ วนล่าง นาเทป
กาวสี ดาปิ ดให้ขวด
2 ส่ วนติดสนิท และติดเทปกาวให้ได้ขอบสู งประมาณ 2-3 นิ้ว (ดังรู ปที่ 2)
3. ตัดช่องเจาะรู บริ เวณที่ติดเทปกาวสี ดา จะเจาะเป็ นรู กลม รู สี่เหลี่ยมก็ได้ โดยเจาะให้กว้าง
พอที่แมลงวันบินเข้าไปได้สะดวก
4. หาภาชนะใส่ เหยือ่ เพื่อล่อแมลงวัน ซึ่ งอาจใช้ถว้ ยเล็ก ๆ แล้วนาเปลือกกุง้ เศษเนื้อปลาที่มี
กลิ่นเหม็นใส่ ลงไป เพราะกลิ่ นของ เศษอาหารจะเป็ นตัวล่อแมลงวันให้บินเข้าไปในกับดัก เครื่ อง
ดักจับแมลงวัน นี้ติดเทปกาวสี ดาบังแสง เมื่อแมลงวันบินเข้าไปกินเศษอาหาร โดยตาม ธรรมชาติ
ของแมลงวันจะบินขึ้นสู่ ที่สูงในแนวตั้งเหมือนเฮลิคอปเตอร์ ขวด พลาสติกสี ใส เมื่อแมลงวันแหงน
มองดูก็คิดว่าเป็ นท้องฟ้ า จึงบินขึ้นไปติดกับ ดักและขังตัวอยูข่ า้ งบน ซึ่ งแมลงวันไม่สามารถบินหลุด
ผ่านช่องคอขวดลงมา ได้ เพราะมันจะบินขึ้นข้างบนอย่างเดียว กับดักแมลงวันนี้ เมื่อมีแมลงวัน บิน
เข้าไปจนเต็ม จึงนาไปกาจัดโดยการนาไปผึ่งแดดสักพักแมลงวันก็จะตาย ไปในที่สุด การทากับดัก
แมลงวันสา มารถทาได้อย่างง่าย ๆ โดยใช้วสั ดุที่หา ได้ง่ายและประหยั ด อีกทั้งได้ผลในการกาจัด
แมลงวัน (การกาจัดแมลงวันโดยไม่ใช้สารพิษ,2554 : เว็บไซด์)

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
3.1 วัสดุและอุปกรณ์
3.3.1 ขวดน้ าอัดลม ขนาด 1.25 ลิตร
3.3.2 สก๊อตเทปใส
3.3.3 คัตเตอร์
3.3.4 กรรไกร
3.3.5 ปลาร้า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

7 ขวด
1 ม้วน
1 ด้าม
1 อัน
3 ขีด

3.2 วิธีการ ดาเนินการ การศึกษาเรื่ อง อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก โดยแบ่ง เป็ น 2
ขั้นตอน ดังนี้
3.2 .1 การทาอุปกรณ์ ดักแมลงวันจากขวดนา้ พลาสติก
1 ) ขวดแบบที่ 1
1.นาขวดน้ าอัดลมทั้ง 2 มาทาความสะอาดแล้วตากให้แห้ง
2.นาขวดน้ าอัดลมที่ทาความสะอาดแล้วมาตัดคอขวดทั้ง 2 ออก
3.นาส่ วนขวดที่ตดั มาต่อเข้าด้วยกัน
4.นาสก๊อตเทปใสพันรอบขวดให้แน่น
5.เจาะรู ขวดด้านล่างและด้านบนให้พอดีกบั ปากขวดน้ าอัดลม
6.นาปากขวดที่เราตัดมาเสี ย บใส่ รูที่เราเจาะทั้ง 2 รู นาสก๊อตเทปมาพันให้แน่น ดัง
รู ป

2) ขวดแบบที่ 2
1.นาขวดน้ าอัดลมขนาด 1.25 ลิตร ทั้ง 3 ขวด มาทาความสะอาดแล้วตากให้แห้ง
2.นาคัตเตอร์ตดั ที่คอขวด 1ใบ
3.นากรรไกรมาตัดที่ช่องแมลงวันให้พอประมาณ
4.นาคัตเตอร์มาเจาะรู ที่ตรงกลางด้านข้างขวดทั้ง 2 ที่เหลือ
5.นาขวดใบที่ 1 ที่เป็ นช่องดักแมลงวันเสี ยบเข้ารู ขวดที่ 2 และนาขวดที่ 2 เสี ยบกับ
ขวดที่ 3 ดังรู ป

3) ขวดแบบที่ 3
1.นาขวดน้ าอัดลมขนาด 1.25 ลิตรมาล้างทาความสะอาด
2.ใช้คตั เตอร์และกรรไกรมาตัดที่คอขวด 1ขวด
3. นาขวดที่ 2 มาเจาะรู ระยะห่างกันขวดละ 10 เซนติเมตร
4. นาปลายคอขวดมาใส่ ที่เจาะรู ใว้
5. นาฝามาเจาะรู ตรงกลางฝาขวด
6. นาเศษอาหารมาห่อในผ้าขาวบางแล้วมัดเชือกตรงปลายจุดผ้า
7. แล้วนาฝาที่เจาะรู มาแล้วนาด้ายมาสอดเข้าที่รูฝาขวดแล้วเติมน้ าลงไน
ฝาขวด
8. เสร็ จแล้วนาไปทดลอง ดังรู ป

3.2.3 การนาอุปกรณ์ ไปทดลองดักแมลงวัน
1.)นาขวดทั้ง 3 แบบไปทดลองดักแมลงวัน โดยการใส่ ปลาร้า ลงในขวด 3 แบบๆ
ละ 1 ขีด
2. )นาไปวางบริ เวณที่ทาการทดลอง
3. )สังเกตจานวนแมลงวัน ที่เข้าไปอยูใ่ นขวดทั้ง 3 แบบ โดยใช้เวลา 6 ชัว่ โมง
4.) บันทึกผลการทดลองจานวนแมลงวันที่เข้าไปอยูข่ วดแต่ละแบบ ทุก 1 ชัว่ โมง
จนครบ 6 ชัว่ โมง

บทที่ 4
ผลการทดลอง
จากการศึกษา อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก ซึ่งได้ดาเนินการโดย การสร้าง
อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก ออกเป็ น 3 แบบ เพื่อที่จะหาอุปกรณ์ที่จะนามาดัก
แมลงวันได้มากที่สุด ได้ผลการทดลองดังนี้
แบบบันทึกการทดสอบอุปกรณ์ ดักแมลงวันจากขวดนา้ พลาสติก

เวลา
ชัว่ โมง
1
2
3
4
5
6
รวม

จานวนแมลงวัน ( ตัว )
ขวดแบบที่ 1 ขวดแบบที่ 2
ขวดแบบที่ 3
0
1
2
0
0
1
2
0
0
5
3
4
0
1
2
5
0
4
12
5
13

หมายเหตุ

สรุ ปผลการทดลอง เมื่อทดลองครบ 6 ชัว่ โมง อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก แบบที่ 1
สามารถดักแมลงวันได้ 11 ตัว แบบที่ 2 สามารถดักได้ 5 ตัว และแบบที่ 3 สามารถดักได้ 13 ตัว
ดังนั้น แบบที่ 3 สามารถดักแมลงวันได้มากที่สุด

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาเรื่ อง อุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกจากขวดน้ าอัดลม ซึ่ งเป็ น
การศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะของอุปกรณ์ ที่ใช้ดกั แมลงวัน แบบใดที่สามารถดักแมลงวันได้
จานวนมากที่สุด โดยลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ดกั แมลงวัน มีท้ งั หมด 3 แบบ ที่มีความแตกต่างกัน
ในการทดลองนี้ใด้นาอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกทั้ง 3 แบบไปตั้งไว้ในบริ เวณเดียวกัน
ที่เป็ นแหล่งแมลงวันชุม แล้วบันทึกผลทุกๆชัว่ โมงจานวน 5 ครั้งผลการทดลองพบว่า
ชัว่ โมงที่ 1 มีจานวนแมลงวันที่ถูกดักในอุปกรณ์แบบที่ 3 มีจานวนมากที่สุดคือ 2 ตัวอุปกรณ์ดกั
แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกแบบที่ 1 มีจานวน 0 ตัวและอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก
แบบที่2 มีจานวน1ตัว
ชัว่ โมงที่ 2 มีจานวนแมลงวันที่ถูกดักในอุปกรณ์แบบที่ 3 มีจานวนมากที่สุดคือ 1 ตัวอุปกรณ์ดกั
แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกแบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีจานวน 0 ตัว
ชัว่ โมงที่ 3 มีจานวนแมลงวันที่ถูกดักในอุปกรณ์ แบบที่ 3 มีจานวนมากที่สุดคือ 4 ตัวอุปกรณ์ดกั
แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกแบบที่ 1 มีจานวน 2 ตัวและอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก
แบบที่2 มีจานวน 0 ตัว
ชัว่ โมงที่ 4 มีจานวนแมลงวันที่ถูกดักในอุปกรณ์ แบบที่ 1 มีจานวนมากที่สุดคือ 5 ตัวอุปกรณ์ดกั
แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกแบบที่ 2 มีจานวน 3 ตัวและอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก
แบบที่3 มีจานวน 2 ตัว
ชัว่ โมงที่ 5 มีจานวนแมลงวันที่ถูกดักในอุปกรณ์ แบบที่ 2 มีจานวนมากที่สุดคือ1 ตัวอุปกรณ์ดกั
แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกแบบที่ 1 และแบบที่ 3 มีจานวน 0 ตัว
ชัว่ โมงที่ 6 มีจานวนแมลงวันที่ถูกดักในอุปกรณ์ แบบที่ 3 มีจานวนมากที่สุดคือ 5 ตัวอุปกรณ์ดกั
แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกแบบที่ 2 มีจานวน 4 ตัวและอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติก
แบบที่2 มีจานวน0ตัว
5.2 อภิปรายผล
จากผลการทดลองอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกจากขวดน้ าอัดลมในแต่ละแบบ
นั้นแบบที่ 3 มีความเหมาะสมที่สามารถนามาใช้ในการดักแมลงวันได้ในจานวนที่สุดเนื่องจาก

ลักษณะอุปกรณ์ของแมลงวันแบบที่3 สามารถจะล่อแมลงวันให้เข้าไปได้ง่ายกว่าและแมลงวันไม่
สามารถบินออกมาได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีการทดลองนาวัสดุชนิดอื่นที่เหลือใช้มาดัดแปลงทาอุปกรณ์ดกั แมลงวันแทน
ขวดน้ าพลาสติก เช่น แก้วพลาสติก กระป๋ องน้ าอัดลม
5.3.2 ควรพัฒนาอุปกรณ์ดกั แมลงวันจากขวดน้ าพลาสติกให้มีความคงทนและมีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน
5.3.3 ควรมีการทดลองนาเหยือ่ ล่อแมลงวันที่หลากหลายชนิดมาใช้ในการดักแมลงวัน

บรรณานุกรม
อุปกรณ์ดกั แมลงวันเข้าได้จาก
http://www.rentokil.co.th พันธุ์ของแมลงวัน
http://www.powerpestgroup.com วงจรชีวติ ของแมลงวัน
http://www.thaihealth.ro.th ประเภทอุปกรณ์ดกั แมลงวัน
( ค้นข้อมูล : 28 กุมภาพันธ์ 2554 )

