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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพปญหาสาธารณสุขของชุมชนปุรณาวาส 

และศึกษาความสามารถของกับดักยุงแบบประดิษฐในการดักจับยุงลายในชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  

กรุงเทพมหานคร  ในการศึกษาทําการสํารวจสภาพชุมชนโดยการสนทนากับผูนําชุมชนรวมกับการสํารวจสภาพ

ชุมชนและการดักจับยุงลายโดยอาสาสมัครชุมชน จากการใชกับดักยุงแบบประดิษฐ นําไปวางในบริเวณบานท้ัง

ภายในและภายนอกบาน ท้ัง 3 ชุมชน  จากน้ันอาสาสมัครทําการตรวจนับจํานวนและบันทึกชนิดของยุงที่ดักจับ

ไดทุก 7 วัน เปนระยะเวลา 30 วัน ผลการศึกษาพบวาชุมชนมีปญหาที่สําคัญ  ไดแก ปญหาสะสมของขยะมูล

ฝอย ปญหาการกําจัดยุงลาย และปญหายาเสพติด    ผลการดักจับยุงโดยอาสาสมัครพบวากับดักยุงลาย สามารถ

ดักจับยุงไดท้ังยุงลาย(Aedesegypti)และยุงรําคาญ (Culexquinquefasciatus) ความสามารถของกับดักพบวา

ดักจับยุงไดเฉลี่ย 0.16 ตัว/กับดัก/วัน และดักจับยุงในบานได  4.40±0.04  ตัว/กับดัก   และดักจับยุงนอกบานได  

5.43±0.02 ตัว/กับดัก   หรือในภาพรวมสามารถดักจับยุงได  4.91±0.03  ตัว/กับ นอกจากนี้พบวาการดักจับยุง

นอกบานสามารถดักจับยุงไดมากกวาการดักจับยุงในบาน (P-value<0.05)ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวากับ

ดักยุงมีความสามารถใชดักจับไดท้ังยุงลายและยุงอ่ืนซึ่ง เปนอีกทางเลือกหน่ึงที่จะใชในการเฝาระวังและดักจับ

ยุงลาย อันจะชวยลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวยจากโรคไขเลือดออกในชุมชนได  

คําสําคัญ: ยุงลาย:กับดักยุงแบบประดิษฐ;ไขเลือดออก; อาสาสมัครชุมชน 

 

Abstract 

This study was conducted to determine the general problem and public health problem in 

Puranawas community and to determine the capacity of artificial mosquito trap to catch Aedes  
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mosquitoes in Puranawas community, TaweeWattana District, Bangkok Metropolitan.  Survey and 

dialogue with the community leader were carried out and data collection of catched mosquito was 

done  through the community volunteers using the trap set at inside and outside the house in 3 

communities.   Artificial mosquito trap was set for 30 consecutive days and catched mosquitoes 

were counted and recorded weekly.   Results indicated that the three significant public health 

problems were the accumulated solid waste, Aedes problem, and narcotic drug.  The mosquito 

catched results by the trap through the volunteer showed that both species of mosquito 

(Aedesaegypti and Culexquinquefasciatus)were found.   The average catched mosquito was 0.16 

mosquito/trap/day. The number of mosquito catched inside house averaged 4.40±0.04 

mosquito/trap whereas outside house averaged5.43±0.02mosquito/trap. Totally, the number of 

mosquito catchedaveraged4.91±0.03mosquito/trap.  Additionally, a significantly higher in the 

average numbers of mosquito catched outside house was observed in the study (P-

value<0.05).This result proved that this artificial trap was able to use for cacthingbothAedes and 

other species which can be used as an alternative  for mosquito surveillance and catching as the 

reduction of morbidity risk from hemorrhagic fever in community. 

Keywords: Aedesaegypti; artificial mosquito trap; hemorrhagic fever; community volunteer 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ปจจุบันการเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกของประชาชนในชุมชนยังมีแนวโนมที่สูง ซึ่งจากรายงาน 506

ของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ณวันท่ี 14 ธันวาคม 2555 ระบุวาประเทศไทยมีผูปวยโรคไขเลือดออก

สะสมรวม 70,061 รายคิดเปนอัตราปวย 109.68 ตอแสนประชากรผูปวยตาย 71 รายอัตราปวยตายรอยละ 0.10 

และพบวาจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนจากป 2554 ณชวงเวลาเดียวกันรอยละ 11.77 

การเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกพบวาเกิดจากยุงลายท่ีเปนพาหะนําโรค ซึ่งมีแหลงเพาะพันธุตาม

ภาชนะเก็บกักนํ้าหรือภาชนะขังนํ้าตางๆในบานเรือนของประชาชนในชุมชน  ในการเฝาระวังโรคไขเลือดออก 

จะใชวิธีการสํารวจลูกนํ้ายุงลายภายในบริเวณบานเรือนของประชาชน และนํามาคํานวณคาดัชนีกีฏวิทยาตางๆ 

เชนคา รอยละของการพบลูกนํ้ายุงลายบริเวณบานเรือนท่ีสํารวจ (House Index, HI) รอยละของการพบลูกนํ้า

ยุงลายในภาชนะที่สํารวจ (Container Index, CI) หรือ จํานวนภาชนะของการพบลูกนํ้าของบานท่ีสํารวจ 100

บาน(Breteau Index, BI) และ นําคาตางๆเหลานี้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวของกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อดูความเสี่ยงหรือโอกาสการเกิดโรคไขเลือดออกในชุมชน ซึ่งการเฝาระวังดังกลาวกระทําโดยโรงพยาบาล



 

สงเสริมสุขภาพตําบลเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามหากมีการยกระดับการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ิมข้ึน โดยภาค

สวนตางๆในชุมชน ก็คาดวาการเฝาระวังการเกิดโรคไขเลือดออกในชุมชนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ

เนื่องจากท่ีผานมามีการศึกษาพบวากับดักยุงลายแบบประดิษฐ ซึ่งทํามาจากขวดนํ้ารีไซเคิลมีประสิทธิภาพ

สามารถใชดักยุงลายได (ชนินันท, 2559 )โดยสามารถดักจับไดท้ังยุงลายและยุงอ่ืนในบานไดเฉล่ีย 0.26 ตัว/กับ

ดัก/วัน และพบเปนยุงลายมากท่ีสุดรอยละ 51.15 ซึ่งจําแนกเปนยุงลายบาน(Aedesaegypti) รอยละ 36.48 และ

ยุงลายสวน(Aedesalbopictus) รอยละ 14.67 และยุงอ่ืนๆอีกรอยละ 48.85                    

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํากับดักยุงแบบประดิษฐมาใชในการเฝาระวังควบคุมยุงลายในชุมชน

โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนผานอาสาสมัครชุมชนเอง อันจะเปนการชวยลดปญหาการระบาดของ

พาหะยุงลายไดรวดเร็วและทันที  และลดปญหาการเจ็บปวยจากไขเลือดออกไดดียิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1) ศึกษาสภาพทั่วไปและปญหาสาธารณสุขของชุมชน 

2)  ศึกษาการเฝาระวังยุงลายนําไขเลือดออกดวยกับดักยุงแบบประดิษฐโดยอาสาสมัครชุมชน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 

การวิจัยน้ีเปนรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองในภาคสนาม (Field Experiment) โดยกระบวนการมีสวน

รวมของชุมชน  

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยคร้ังนี้คณะผูวิจัยทําการคัดเลือกชุมชนท่ีศึกษาเปนชุมชนปุรณาวาส ซึ่งต้ังอยูในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางเปนประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนและสมัครใจเขารวมวิจัยเปนอาสาสมัครชุมชน จาก 3 

ชุมชน (ชุมชน 1,2 และ 3) ของชุมชนปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา  

สําหรับการคัดเลือกบานที่ทําการศึกษาจะทําโดยการจัดประชุมประชาชนในชุมชน แนะนํา

โครงการวิจัยและใหความรูเกี่ยวกับการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมชุมชนใหนาเพื่อมุงสูการเปนชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียง (ภาพที่ 1 ก) จากน้ันแนะนําการใชประโยชนจากเหลือใชเพื่อลดปญหาขยะมูลฝอยชุมชน โดยการนํามา

ทํากับดักยุงแบบประดิษฐ สําหรับใชเฝาระวังและดักจับยุงลายท่ีนําโรคไขเลือดออกของชุมชน  และทําการรับ

สมัครอาสาสมัครเพ่ือเฝาระวังและดักจับยุงลาย (ภาพที่1 ข และ 1 ค)  โดยผูเขารวมอาศัยในบานมีลักษณะ

คลายกันและไมมีมุงลวดปองกันยุง ซึ่งมาจากชุมชนท้ัง 3 แหง จํานวนชุมชนละ 20หลังคาเรือนรวมจํานวน 60

หลังคาเรือน 



 

 

 

 

 

 

 

          ก.แนะนําโครงการวิจัย                 ข.ใหความรูชุมชน             ค.รับสมัครอาสาสมัครชุมชน 

ภาพที่ 1 การประชุมชุมชนและคัดเลือกอาสาสมัครเฝาระวังและดักจับยุงลาย ณ หองประชุมชุมชนปุรณาวาส 

วัดปุรณาวาส (ก. แนะนําโครงการวิจัยข.ใหความรูชุมชน   ค.รับสมัครอาสาสมัครชุมชน) 

 

2)  เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมขอมูล 

(1) การรวบรวมสภาพทั่วไปและปญหาสาธารณสุขของชุมชน 

 คณะผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลท่ัวไปและสภาพปญหาสาธารณสุขของชุมชนโดยวิธีการสอบถามจาก

ผูนําชุมชน   การทบทวนจากรายงานชุมชนตามคูมือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนวัดปุรณาวาส (ฉบับ

สมบูรณ)ซึ่งจัดทําโดยโครงการวิจัยความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการอุทกภัยกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : 

ชุมชนในเขตทวีวัฒนา และการเดินสํารวจสภาพทั่วไปของชุมชนของคณะผูวิจัย 

(2)  กับดักยุงแบบประดิษฐและการวางกับดักยุง 

คณะผูวิจัยรวมกับชุมชนทํากับดักยุงแบบประดิษฐ โดยแนะนําใหหาขวดนํ้าดื่มที่ใชแลวขนาด 1.5 ลิตร 

มา ในการประชุม และสาธิตวีธีการประดิษฐเปน กับดักยุง ลายโดยการตัดสวนบนของขวด (¼  จากปากชวด) 

จากนั้นบากปากขวดเปนแนวทแยง 45 องศา และใสลิ้นซึ่งตัดมาจากตัวขวด เพ่ือใหเปนทางเขาของยุง และทํา

การพนสีดําเพ่ือดึงดูดยุง  นําไปสวมใสขวดท่ีตัดออกมา  โดยกลับหัวและเอียงทํามุมเล็กนอยและพันดวยผาเทป

สีดําเพื่อปองกันการหลุดออก  (ภาพที่ 2)   เพ่ือใหอาสาสมัครสามารถทํากับดักยุงไดเองและขยายผลตอไปจาก

การชวยแนะนําผูสนใจอ่ืน   กับดักยุงน้ีท่ีประดิษฐไดนําไปใชเฝาระวังและดักยุงตามบานเรือนของอาสาสมัคร

เอง   โดยกับดักยุงดังกลาวจะเติมดวยนํ้าประมาณ  ½  ของกับดักเพ่ือดึงดูดใหยุงเขามาวางไข การวางกับดัก

บริเวณบาน 2 จุด  ประกอบดวย การวางกับดักในบาน 1 จุด และการวางนอกบาน 1 จุด (ภาพที่ 3 ก และ ข) 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กับดักยุงแบบประดิษฐทําจากขวดนํ้าอัดลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ก.การวางกับดักยุงในบาน                   ข.การวางกับดักยุงนอกบาน 

 

ภาพที่ 3 การวางกับดักยุงเพื่อเฝาระวังและดักจับยุงลาย ( ก.การวางกับดักยุงในบาน ข.การวางกับดักยุงนอก

บาน) 

 

(3) การรวบรวมขอมูลการเฝาระวังและดักจับยุงลาย   

อาสาสมัครชุมชนท่ีวางกับดักยุงแบบประดิษฐ ทุกคน จะไดรับแบบฟอรมเพ่ือการบันทึกยุงที่ดักจับได

ทําการบันทึกชนิดยุงที่ดักจับได ในระยะเวลาทุก 7 วัน เปนเวลา 1 เดือน แลวนําไปคํานวณและวิเคราะห

ประสิทธิภาพของกับดักยุงแบบประดิษฐ 

  

 

 

 



 

(4) การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลสภาพท่ัวไปและปญหาสาธารณสุขของชุมชนท่ีไดนํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาและ                       

ขอมูลการดักจับยุงในแตละสัปดาหนํามาเปรียบเทียบและวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาแสดงดวยคารอยละ

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ีย ดวย PairedT-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 

ทางสถิติ  (alpha level =0.05)  

 

ผลการวิจัย 

 

1.สภาพทั่วไปและปญหาสาธารณสุขของชุมชน 

 

ชุมชนปุรณาวาส เปนชุมชนเกาแกประกอบดวย 3 หมูบาน คือหมู 1, 2 และ 3 ปจจุบันมีนางอารีย แกวดี 

เปนประธานชุมชนชุมชนมีประชากรท้ังสิ้น 1,002 คน มีอาชีพรับจางท่ัวไปและคาขาย ชุมชนเปนที่ต้ังของ

โรงเรียนปุรณาวาส(ภาพท่ี 4 ก )และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาสซึ่งจัดการเรียนการสอนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

และมีวัด 1 แหง คือ วัดปุรณาวาส(ภาพที่ 4ข)นอกจากนี้ชุมชนยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดปุรณาวาสอีก1 

แหง (ภาพท่ี4 ค)ประชาชนอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมบริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ มีความ หนาแนนพอสมควร 

สภาพพื้นท่ีเปนที่ราบลุม ฤดูนํ้าหลากจะทวมทุกป กรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนของเอกชน โดยประชาชนสวนใหญ

เชาท่ีดินเพ่ือปลูกบานของตนเอง ทางเดินบางสวนเปน ค.ส.ล. แผนอิฐปูพ้ืน และสะพานไม มีไฟฟาเขาถึง 

สําหรับนํ้าจะใชน้ําบาดาลจากทางวัด และน้ําคลอง 
 

 

 

 

 

          ก.โรงเรียนปุรณาวาส                    ข.วัดปุรณาวาส                   ค.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ภาพที่ 4 สถานที่สําคัญในชุมชนปุรณาวาส( ก.โรงเรียนปุรณาวาส  ข.วัดปุรณาวาส   ค.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

 

 



 

อาณาเขต/ท่ีตั้งของชุมชนปุรณาวาส (ภาพที่5 ) 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ คลองมหาสวัสด์ิ 

ทิศใต  ติดตอกับ หมู 9 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร                       

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ หมู 4 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร                       

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ หมู 1 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่5แผนที่แสดงที่ต้ังชุมชนปุรณาวาส 
 

นอกจากน้ีผลการทบทวนขอมูลและสอบถามชุมชนพบวาชุมชนปุรณาวาสประสบปญหาดานความ

สะอาดของชุมชนจากขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและไมมีการรวบรวมกําจัดใหถูกตอง ชุมชนยังมีการท้ิงขยะมูลฝอย

นอกถังขยะมูลฝอยที่ทางเขตทวีวัฒนาจัดเตรียมไวใหปญหายุงลายชุกชุมจากการมีแหลงภาชนะที่ยุงสามารถ

วางไขและแพรพันธุ สรางความรําคาญใหกับชุมชน (ภาพที่ 6) และชุมชนมีความตองการกําจัดยุงลายใหหมดไป

นอกจากน้ียังมีปญหายาเสพติดที่ระบาดเขาไปในชุมชนดวย 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 6 ขยะมูลฝอยชุมชนและแหลงเพาะพันธุยุงตางๆ 

 

  



 

2.ความสามารถดักจับยุงของกับดักยุงแบบประดิษฐ 

จากการศึกษาความสามารถดักจับยุงของกับดักในบริเวณชุมชน 90 หลังคาเรือนเปนระยะเวลา 30 วัน

ในชวงวนัท่ี 15มกราคม – 13กุมภาพันธ 2560ซึ่งอยูในชวงปลายฤดูหนาว  ผลการทดลองพบวายุงท่ีดักจับไดใน

แตละชนิด มีแนวโนมดักจับเพิ่มขึ้นคลายกัน เม่ือเวลาดักจับเพิ่มขึ้นตลอดชวงการศึกษา (ตารางที่ 1 ) 

นอกจากนี้พบวากับดักยุงสามารถดักจับไดท้ัง 2 ชนิด ท้ังยุงลาย(Aedesegypti) และยุงรําคาญ 

(Culexquinquefasciatusโดยสามารถดักจับยุงลาย(Aedesegypti) ในบานไดจํานวน  99  ตัว (44.4%) และ

นอกบาน ไดจํานวน  124 ตัว ( 55.6% )  และดักจับยุงรําคาญในบานไดจํานวน  33  ตัว (45.8%) และนอกบาน 

ไดจํานวน 39 ตัว ( 54.2 % )  ตลอดเวลาการทดลองสามารถดักจับยุงไดจํานวน  295 ตัว (ตารางที่ 2 ) 

สําหรับความสามารถของกับดักพบวาดักจับยุงไดเฉลี่ย 0.16ตัว/กับดัก/วัน และดักจับยุงในบานได  

4.40±0.04  ตัว/กับดัก  และดักจับยุงนอกบานได  5.43±0.02 ตัว/กับดัก   หรือในภาพรวมสามารถดักจับยุงได  

4.91±0.03  ตัว/กับ (ตารางท่ี 2) อยางไรก็ตามพบวาผลการดักจับยุงนอกบานสามารถดักจับยุงไดมากกวาการดัก

จับยุงในบาน ( P <0.05)ซึ่งคาดวาเกี่ยวเน่ืองกับยุงรําคาญและยุงลายท่ีมีแหลงเพาะพันธุอยูแลวนอกบาน ถูกดัก

จับไดเพ่ิมในกับดัก  

 

ตารางที่ 1 ชนิดยุงที่ดักจับไดในชวงเวลาที่ดักบริเวณในบานและนอกบาน 

 

ระยะเวลาที่ดัก 

(สัปดาห) 

บริเวณที่ดัก

จับ 

ชนิดยุง 

1 2 3 4 

ยุงท่ี

ดักจับ

ได 

(ตัว) 

รวมยุงที่ดัก

จับได 

(ตัว) 

Aedes 

aegypti 

19 25 27 28 99 ในบาน 

Culexquinquefasciatus 5 8 11 9 33 

132 

Aedes 

aegypti 

24 31 33 36 124 นอกบาน 

Culexquinquefasciatus 8 10 9 12 39 

163 

รวม 56 78 80 81 295 

 

 

 



 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียยุงที่ดักจับได ( + SD) จากบานในบานและนอกบาน 

 

ชนิดยุงท่ีดักจับได(ตัว, %) บริเวณที่

ดักจับ 

จํานวน

กับดัก

(กับ) 

Aedes 

aegypti 

Culexquinquefasciatus 

ยุงที่ดัก

จับได

ท้ังหมด 

(ตัว) 

คาเฉลี่ยยุงท่ี

ดักจับได 

(ตัว/กับดัก) 

P-value* 

ในบาน 30 99 (44.4 %) 33(45.8%) 132 4.40±0.04 

นอกบาน 30 124 (55.6%) 39(54.2%) 163 5.43±0.02 

0.041 

รวม 223(75.6%) 72 (24.4%) 295 4.91±0.03  

*Significant level  at alpha level =0.05 

** วิเคราะหดวยสถิติ t-test 

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการศึกษาพบวาชุมชนปุรณาวาสเปนชุมชนเกาแก ยังมีสภาพแวดลอมที่ไมดี อันเนื่องมาจากการ

ขาดการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี  ปญหาการตกคางและสะสมของขยะมูลฝอยจึงพบเห็นไดในชุมชน 

และการไมคัดแยกขยะมูลฝอยและทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอย และการรวบรวมขยะมูลฝอยและจัดเก็บขยะมูล

ฝอยท่ีเพียงพอ ยังสงผลตอการปนเปอนในสิ่งแวดลอมและเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรค โดยเฉพาะ

ยุงรําคาญ ซึงพบเห็นและดักจับไดโดยการใชกับดักยุงแบบประดิษฐ นอกจากน้ีการมีแหลงนํ้าขังในชุมชนจาก

ขยะท่ีตกคางและนํ้าขังในภาชนะตางๆ ก็เปนแหลงเพาะพันธุยุงลายท่ีสําคัญที่จะสรางความรําคาญและนําโรค

ไขเลือดออกมาสูชุมชนดวย 

ในการศึกษาประสิทธิภาพของการดักจับยุงของกับดักบริเวณบานในชุมชนคร้ังน้ีพบวากับดักมี

ความสามารถดักจับทั้งยุงลายและยุงอ่ืนได ซึ่งคาเฉล่ียที่ดักจับได 0.16 ตัว/กับดัก/วัน มีคาใกลเคียงกับท่ีศึกษาไว

โดย ชนินันท และคณะ (2559) ท่ีพบวากับดักยุงลายมีประสิทธิภาพในการดักจับยุงได เฉลี่ย 0.26 ตัว/กับดัก/วัน   

อยางไรก็ตามจํานวนยุงที่ดักจับไดในการศึกษาคร้ังน้ีเทากับ 4.91±0.03 ตัว/กับดัก มีคาต่ํากวาท่ีเคยศึกษาไวโดย 

ชนินันท และคณะ (2559) ท่ีกับดักยุงที่ติดชุมชนดักยุงได  7.75±5.77 ตัว/กับดัก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการศึกษาท่ี

ผานมาทําในปลายฤดูฝนซึ่งเปนไปไดที่ยังมีประชากรของยุงในชุมชนมากอยู สําหรับการดักจับยุงคร้ังนี้พบวา

การดักยุงนอกบานสามารถดักจับยุงไดมากกวาการดักจับยุงในบานซึ่งคาดวาอาจเน่ืองมาจากท้ังยุงรําคาญและ

ยุงลายท่ีมีแหลงเพาะพันธุอยูแลวจํานวนมากนอกบาน ถูกดักจับไดเพ่ิมในกับดัก  

 



 

จากการศึกษาพบวากับดักยุงแบบประดิษฐน้ีท่ีใหอาสาสมัครชุมชนทําการดักจับยุงน้ี  มีความสะดวกใน

การใชงาน ไมใชไฟฟา สามารถทําใชเองได และเปนอุปกรณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยุงที่ติดกับดักจะไม

สามารถออกมาไดและตายในกับดักในท่ีสุด จึง เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการเฝาระวังและดักจับยุงลาย ตลอดจน

สามารถลดจํานวนยุงตัวเต็มวัยในท่ีพักอาศัยไดอีกทางหน่ึง และอาจจะชวยลดอัตราการปวยและอัตราการตาย

จากโรคไขเลือดออกท่ีเกิดจากยุงลายเปนพาหะไดดวย  

 

ขอเสนอแนะ 

 

กับดักแบบประดิษฐจากขวดน้ําพลาสติก ชุมชนสามารถทําใชเองและขยายผลตอได และเปนอุปกรณท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมตองใชสารลอ แตสามารถใชดักจับยุงลายไดดี  นอกจากนี้กับดักยุงนี้ยังสามารถใชดัก

จับยุงรําคาญที่รบกวนและสรางปญหาความรําคาญกับชุมชนในเวลากลางคืนไดอีกดวย  การใชกับดักดังกลาวยัง

อาจชวยลดอัตราการปวยและอัตราการตายจากโรคไขเลือดออกที่เกิดจากยุงลายเปนพาหะในชุมขนไดอีกดวย   
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