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บทคดัย่อ 

 

การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบชนิดของเหยื่อในกับดกัขวดพลาสติกสําหรับการดกัจับแมลงสาบและ

เปรียบเทียบชนิดของเหยื่อในกบัดกัขวดพลาสติกสําหรับการดกัจับแมลงสาบชนิดต่างๆ ในบ้านเรือนของประชาชนชุมชน

ปรุณาวาส  เขตทวีวฒันา    จงัหวดักรุงเทพมหานคร   ในการศกึษาทําการศกึษาเหยื่อต่างๆ จํานวน  5 ชนิดท่ีดึงดดูแมลงสาบ

ได้แก่ อาหารสนุขัชนิดเม็ด (Dog Chow)  อาหารแมวชนิดเม็ด (Cat Chow)  มนัฝร่ังทอดแผ่น(Potato Chip) มนัอดัเม็ด 

(Tapioca Pellet)  และนมอดัเม็ด (Granulated Milk)  ทดสอบในขวดดกัแมลงสาบพลาสติก ขนาด  0.5 ลิตร   จากนัน้ทําการ

ตรวจบนัทกึแมลงสาบและชนิดของแมลงสาบท่ีดกัจบัได้ทกุวนั  ตลอดระยะเวลา 3 วนั 

ผลการศกึษาการใช้เหยื่อลอ่ตา่งๆในกบัดกัแมลงสาบพบวา่สามารถลอ่ดกัจบัแมลงสาบได้เฉลีย่ 4.16±0.12 ตวัตอ่กบั

ดกัตอ่วนั เหยื่อลอ่ ชนิดอาหารสนุขัชนิดเม็ดสามารถดกัจบัแมลงสาบได้สงูสดุเฉลี่ย 5.47±0.05 ตวัต่อกบัดกัต่อวนั  รองลงมา

เป็นเหยื่อล่ออาหารแมวชนิดเม็ดโดยใช้ล่อดกัแมลงสาบได้เฉลี่ย  5.16±0.13 ตวัต่อกบัดกัต่อวนั ตามมาด้วยเหยื่อลอ่มนัฝร่ัง

ทอดแผน่ มนัอดัเม็ดและนมอดัเม็ด ท่ีดกัได้เฉลีย่  4.12±0.06, 3.07±0.14 และ 2.96±0.21  ตวัตอ่กบัดกัตอ่วนั     การวิเคราะห์

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเหยื่อล่อแต่ละชนิด พบว่าเหยื่อล่อชนิดอาหารสุนขัชนิดเม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดใช้ดัก

แมลงสาบไมแ่ตกตา่งกนั  แตเ่หยื่อลอ่ทัง้สองชนิดให้ผลในการใช้ลอ่ดกัแมลงสาบแตกตา่งจากเหยื่อลอ่ชนิดอ่ืนอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถิติ (P<0.05)  นอกจากนีพ้บวา่เหยื่อลอ่ชนิดมนัฝร่ังทอดแผน่ให้ผลในการใช้ดกัแมลงสาบสงูกว่าเหยื่อลอ่ชนิดมนัอดัเม็ด

และนมอดัเม็ดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)                

นอกจากนี ้ผลการเปรียบเทียบชนิดของแมลงสาบท่ีดักจับได้ พบว่าแมลงสาบอเมริกันท่ีดักได้ (ร้อยละ 72.7)มี

ปริมาณมากกวา่แมลงสาบเยอรมนั (ร้อยละ 27.3) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  และเมื่อพิจารณาแตล่ะชนิดของเหยื่อ

ลอ่ก็พบวา่เหยื่อลอ่ชนิดอาหารสนุขัชนิดเม็ดสามารถใช้ลอ่ดกัจบัแมลงสาบอเมริกนั (ร้อยละ 80.2) ได้มากกวา่เหยื่อลอ่ชนิดอ่ืน  

 

คาํสาํคัญ: แมลงสาบ ; การดกัแมลงสาบ ; ขวดดกัแมลงสาบ; ชนิดเหยื่อลอ่แมลงสาบ 
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Abstract 

              This study was conducted to compare the types of bait  in plastic bottled traps for trapping 

cockroaches and to compare the types of bait in plastic bottled traps for various types of cockroach traps In the 

houses of the people of Puranawat community, Thawi Watthana District, Bangkok.   In the study, five  types of bait 

that attracted cockroaches including Dog Chow, Cat Chow, Potato Chip, Tapioca Pellet, and Granulated Milk 

were used for the test in 0.5-liter plastic bottled traps.   A number of trapped cockroaches were counted and 

recorded daily for 3 consecutive days.         

              Results of  bait test in cockroach trap showed that   the cockroaches were caught  at an average of 4.16 

± 0.12 per trap per day.  Dog Chow can trap cockroaches at an average of 5.47 ± 0.05 per trap per day,  followed 

by the Cat Chow at  an average of 5.16 ± 0.13 per trap  per day and Followed by  potato chips  and Tapioca 

Pellet and Granulated Milk.  The number of cockroaches caught  was at  the average 4.12 ± 0.06, 3.07 ± 0.14 and 

2.96 ± 0.21 per trap per day, respectively.  Analysis  of the efficiency of  baits, it was found that the of dog chow 

and cat chow were not different in the trapping of  cockroaches, but  both types of bait  were significantly 

effective in using for trapping  the cockroach  from other types of baits (P <0.05).    In addition, it was found that 

the potato chip  resulted in the  significantly higher  trapped cockroach  than Tapioca Pellet and Granulated Milk 

(P <0.05). 

             In addition, the results of the comparison of types of cockroaches that can be caught  It was found that 

American cockroaches (72.7%) were significantly higher than that of German cockroaches (27.3%) with 

statistically significant (P <0.05). When considered types of baits, the Dog Chow  can be used to trap American 

cockroaches (80.2 %) more than other types of bait. 

 

Keywords: cockroach; cockroach collection;  bottled plastic trap; cockroach bait 

 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 

 ปัจจบุนัประชาชนในชมุชนยงัคงประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารในระดบัสงู (อตัราป่วยโรค

อจุจาระร่วง เทา่กบั  768.50 ตอ่แสนประชากร ตัง้แต ่1 ม.ค. 2560 - 26 มิ.ย. 2560) โดยสาเหตหุนึง่เกิดมาจากการรับประทาน

อาหารท่ีปนเปือ้นเน่ืองมาจากแมลงสาบในบ้านเรือนซึง่ก่อให้เกิดความสกปรกในอาหารท่ีบริโภค  ดงันัน้จงึมีความพยายามท่ี

จะควบคมุและกําจดัแมลงสาบโดยวิธีการตา่งๆตลอดมา เช่นการจดัการด้านสขุาภิบาลในสถานท่ีตา่งๆการกําจดัแหลง่อาหาร

และแหลง่เพาะพนัธุ์ การใช้สารเคมีฉีดพน่หรือทําลายตวัออ่นและตวัแก่แมลงสาบ หรือการใช้กบัดกัประเภทตา่งๆทําลายตวัแก่ 

เป็นต้น แตก็่ยงัไมป่ระสบความสาํเร็จ และบางวธีิท่ีใช้ก็อาจสง่ผลเสยีได้ เช่นการใช้สารเคมีฉีดพน่หรือทําลายแมลงสาบก็
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สิน้เปลอืงคา่ใช้จ่าย และยงัอาจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมหรือไมป่ลอดภยัสาํหรับสขุภาพของคนและสตัว์บริเวณใกล้เคียง 

นอกจากนีก้ารใช้สารเคมีบอ่ยๆและปริมาณมากในแตล่ะครัง้จะสง่ผลให้แมลงสาบเกิดการต้านทานตอ่สารเคมีนัน้ได้   

                  ความพยายามวิจยัหาวิธีการควบคมุและกําจดัแมลงสาบใหม่ๆ  ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมหรือใช้ร่วมกบัวิธีอ่ืนๆได้

ด้วย  เช่น การใช้กบัดกัท่ีทําจากขวดพลาสตกิท่ีใช้แล้วในการดกัจบัแมลงสาบเป็นต้น ซึง่พบวา่กบัดกัประเภทนีม้ีการเผยแพร่

และทราบกนัโดยทัว่ไป  อยา่งไรก็ตามกบัดกัดงักลา่วจําเป็นต้องอาศยัเหยื่อลอ่ท่ีเหมาะสมด้วยจึงจะทําให้กบัดกัมีประสทิธิภาพ

ในการดกัจบัแมลงสาบได้มาก ซึง่ขณะนีย้งัไมไ่ด้มีการชีช้ดัวา่เหยือ่ลอ่ชนิดไหนท่ีมีผลดีและเหมาะสมท่ีจะใช้ในการลอ่

แมลงสาบให้มาเข้ากบัดกัได้มาก   

                 ดงันัน้ในการวจิยันีค้ณะผู้วิจยัจึงได้ทําการศกึษาและเปรียบเทียบชนิดของเหยื่อลอ่ท่ีมใีนท้องตลาดเพ่ือนํามาเป็นใช้

เป็นเหยื่อลอ่แมลงสาบท่ีมีประสทิธิภาพสาํหรับการดกัจบัด้วยกบัดกัแบบขวดพลาสติกใช้แล้ว 

             

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         
        1) เปรียบเทียบชนิดของเหยือ่ในกบัดกัขวดพลาสติกสาํหรับการดกัจบัแมลงสาบ 

                 2) เปรียบเทียบชนิดของเหยื่อในกบัดกัขวดพลาสติกสาํหรับการดกัจบัแมลงสาบชนิดตา่งๆ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 

การวจิยันีเ้ป็นรูปแบบการวจิยัเชิงทดลองในภาคสนาม (Field Experiment) ลกัษณะการทดลองท่ีมแีผนแบบสุม่

อยา่งสมบรูณ์  (Completely Randomized Design)  โดยทําศกึษาการดกัจบัแมลงสาบในบ้านเรือนบริเวณชมุชนวดัปรุณา

วาส เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 

                 

1) เคร่ืองมือวิจยั / วิธีการรวบรวมข้อมลู 

                1.1  ชนิดเหยื่อทีใช้ในการทดลอง 

                            ในการวิจยัจะทําการทดสอบเหยื่อชนิดตา่งๆ จํานวน  5 ชนิดท่ีดงึดดูแมลงสาบได้แก่ อาหารสนุขั

ชนิดเม็ด (Dog Chow)  อาหารแมวชนิดเมด็ (Cat Chow)  มนัฝร่ังทอดแผน่(Potato Chip) มนัอดัเม็ด (Tapioca 

Pellet)  และนมอดัเม็ด (Granulated Milk)  เหยื่อเหลา่นีจ้ะซือ้มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต 

1.2 กบัดกัแมลงสาบ 

           กบัดกัแมลงสาบนีจ้ะทําจากขวดพลาสตกิขนาด  0.5 ลติร ซึง่วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ทํากบัดกั(รูปที่ 1  ) นี ้

ประกอบด้วย (1) ขวดพลาสติกขนาด 0.5 ลติร  (2) แผน่ใสและเทปพลาสติกขาว (3)เคร่ืองเจาะรูขวดพลาสตกิ 

และคตัเตอร์สาํหรับตดัขวดพลาสติก 

            นําขวดพลาสติกมาแล้วบากสว่นบนของขวดให้เฉียงลงไปเพ่ือไว้สาํหรับเสยีบแผน่ใสท่ีทําเป็นลิน้ โดยความ

ยาววดัจากปากขวดลงมาประมาณ 1 นิว้ เมื่อบากแล้วนําแผน่ใสท่ีตดัเป็นลิน้นําไปเสยีบไว้ในขวด จากนัน้ทําการยดึ
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แผน่ใสด้วยเทปพลาสติกขาว เทปพลาสติกนีจ้ะช่วยยดึไมใ่ห้ลิน้แผน่ใสหลดุจากขวดพลาสติกขณะดกัจบัแมลงสาบ 

เจาะรูรอบๆขวดพลาสติกเพ่ือให้กลิน่เหยื่อออกมาข้างนอกขวดและดงึดดูให้แมลงสาบมากินเหยือ่ภายในขวดกบัดกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กบัดกัแมลงสาบตวัแก่ท่ีทําจากขวดนํา้พลาสติก 

 

                 1.3 นํากบัดกัท่ีวางเหยื่อลอ่ไว้แล้วไปวางไว้บริเวณท่ีทําการทดลองในชว่งวนัท่ี 27-29 มกราคม 2562 โดย

วางกบัดกัท่ีมีเหยื่อลอ่แตล่ะชนิดๆ ละ 25 กบัดกั รวม 125 กบัดกั ทําการนบัและบนัทกึจํานวนแมลงสาบท่ีดกัจบัได้ใน 

แตล่ะวนั  ระยะเวลา 3 วนั  และนํามาจําแนกชนิดของแมลงสาบท่ีดกัจบัได้ และทําการเฉลีย่จํานวนแมลงสาบท่ีจบัได้

ตอ่กบัดกัตอ่วนั 

                             
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

          

                       การวิเคราะห์ข้อมลูทําโดย นําข้อมลูการดกัจบัแมลงสาบของเหยื่อลอ่แตล่ะชนิดมาเปรียบเทียบและวเิคราะห์

ด้วยสถิติเชิงพรรณนาแสดงด้วยคา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และความแตกตา่งของ

คา่เฉลีย่ปริมาณแมลงสาบท่ีดกัจบัได้จากการใช้ชนิดเหยื่อลอ่ตา่งๆ  วิเคราะห์ด้วย ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตา่งของ

คา่เฉลีย่ด้วย LSD  สาํหรับคา่เฉลีย่แมลงสาบชนิดตา่งๆท่ีดกัได้จากการใช้ชนิดเหยื่อลอ่ตา่งๆ  วเิคราะห์ด้วย t-test  โดย

พิจารณาระดบันยัสาํคญั เทา่กบั Alpha level 0.05 

 

ผลการวิจัย 

 

1.ผลการเปรียบเทียบชนิดเหย่ือในกับดักขวดพลาสตกิสาํหรับการดักจับแมลงสาบตัวแก่               

                 
     จากการศกึษาความสามารถดกัจบัแมลงสาบของกบัดกัแมลงสาบในบริเวณตลาดสด โดยใช้เหยื่อลอ่  5  ชนิด

เป็นระยะเวลา 3  วนั ในช่วงเดือนมกราคม  2562   ผลการทดลองพบวา่ชนิดเหยื่อลอ่แมลงสาบแมลงสาบสามารถใช้ลอ่ดกัจบั

แมลงสาบในขวดดกัจบัแมลงสาบได้  (รูปที่ 2)   
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     ผลการศกึษาพบวา่กบัดกัแมลงสาบท่ีใช้เหยื่อลอ่ตา่งๆ สามารถลอ่ดกัจบัแมลงสาบได้เฉลี่ย 4.16±0.12 ตวัต่อกบั

ดกัต่อวนั โดยพบว่าเหยื่อลอ่ ชนิดอาหารสนุขัชนิดเม็ดสามารถดกัจบัแมลงสาบได้สงูสดุเฉลี่ย 5.47±0.05 ตวัต่อกบัดกัต่อวนั  

รองลงมาเป็นเหยื่อลอ่อาหารแมวชนิดเม็ดโดยใช้ลอ่ดกัแมลงสาบได้เฉลีย่  5.16±0.13 ตวัต่อกบัดกัต่อวนั ตามมาด้วยเหยื่อลอ่

มนัฝร่ังทอดแผ่น มนัอดัเม็ดและนมอดัเม็ด ท่ีดักได้เฉลี่ย  4.12±0.06, 3.07±0.14 และ 2.96±0.21  ตัวต่อกับดักต่อวัน

ตามลาํดบั     เมื่อนําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบประสทิธิภาพของเหยื่อลอ่แตล่ะชนิด พบวา่เหยื่อลอ่ชนิดอาหารสนุขัชนิดเม็ดและ

อาหารแมวชนิดเม็ดใช้ดกัแมลงสาบไมแ่ตกตา่งกนั  แต่เหยื่อลอ่ทัง้สองชนิดให้ผลในการใช้ลอ่ดกัแมลงสาบแตกต่างจากเหยื่อ

ลอ่ชนิดอ่ืนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  นอกจากนีพ้บวา่เหยื่อลอ่ชนิดมนัฝร่ังทอดแผน่ให้ผลในการใช้ดกัแมลงสาบสงู

กวา่เหยื่อลอ่ชนิดมนัอดัเม็ดและนมอดัเม็ดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  และไมพ่บความแตกตา่งของการดกัแมลงสาบ

จากการใช้เหยื่อลอ่มนัอดัเม็ดและนมอดัเม็ด 05 (ตารางที่ 1 ) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2   ตวัอยา่งแมลงสาบท่ีดกัได้ในกบัดกัแมลงสาบ 

ตารางที่ 1 ชนิดเหยื่อและแมลงสาบที่ดักจบัได้ ( + SD) ในช่วงระยะเวลาที่ดกัในบ้าน 

 

ชนิดเหยื่อ จํานวน

กบัดกั

(กบั) 

ระยะเวลาท่ีดกั 

(วนั) 

แมลงสาบ

ท่ีดกัได้ 

(ตวั) 

คา่เฉลีย่แมลงสาบท่ี

ดกัจบัได้ 

(ตวั/กบัดกั/วนั) 

P-value* 

1 2 3 

อาหารสนุขัชนิดเมด็ 25 125 139 146 410 5.47±0.05 a** 0.05 

อาหารแมวชนิดเมด็ 25 120 129 138 387 5.16±0.13 a 

มนัฝร่ังทอดแผน่ 25 98 102 109 309 4.12±0.06 b 

มนัอดัเมด็ 25 68 79 83 230 3.07±0.14 c 

นมอดัเมด็ 25 60 72 90 222 2.96±0.21 ce 

รวม 125 471 521 566 1,558 4.16±0.12   

*Significant level  at alpha level =0.05 
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** ตวัอกัษรตา่งกนัมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

*** วิเคราะห์ด้วยสถิติ F-test และ LSD 

 

 2.ผลการเปรียบเทียบการดึงดูดของชนิดเหยื่อและชนิดของแมลงสาบตวัแก่ที่ดกัจับได้ 

                    

              ผลการเปรียบเทียบชนิดของแมลงสาบท่ีดกัจบัได้โดยการใช้เหยื่อลอ่ชนิดตา่งๆ พบวา่แมลงสาบอเมริกนัท่ีดกัได้ (ร้อย

ละ 72.7)มีปริมาณมากกวา่แมลงสาบเยอรมนั (ร้อยละ 27.3) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  และเมื่อพิจารณาแตล่ะ

ชนิดของเหยื่อลอ่ก็พบวา่เหยื่อลอ่ชนิดอาหารสนุขัชนิดเม็ดสามารถใช้ลอ่ดกัจบัแมลงสาบอเมริกนั (ร้อยละ 80.2) ได้มากกวา่

เหยื่อลอ่ชนิดอ่ืน  รองลงมาเป็นเหยื่อลอ่ชนิดอาหารแมวชนิดเมด็ท่ีสามารถใช้ลอ่ดกัจบัแมลงสาบอเมริกนั (ร้อยละ 78.0) 

ตามมาด้วยเหยื่อลอ่ชนิดมนัฝร่ังทอดแผน่ มนัอดัเมด็และนมอดัเม็ดซึง่ใช้ลอ่ดกัจบัจบัแมลงสาบอเมริกนัได้น้อยกวา่ (ร้อยละ 

77.0, 60.9 และ 55.9 ตามลาํดบั)  อยา่งไรก็ตามการศกึษาพบวา่เหยื่อลอ่ชนิดนมอดัเมด็ใช้ดกัจบัแมลงสาบเยอรมนัได้สงูสดุ

(ร้อยละ 44.1)  ขณะท่ีเหยื่อลอ่ชนิดอาหารสนุขัชนิดเม็ดสามารถใช้ลอ่ดกัจบัแมลงสาบเยอรมนัได้ตํ่าสดุ (ร้อยละ 19.8) (ตาราง

ที่ 2 )  

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของชนิดแมลงสาบตวัแก่ที่ดกัจับได้ ( + SD) จากเหยื่อล่อต่างๆ 

 

ชนิดเหยื่อลอ่ ชนิดของแมลงสาบท่ีดกัจบัได้(ตวั, %) P-value* 

แมลงสาบอเมริกนั 

(ตวั) 

แมลงสาบเยอรมนั 

(ตวั) 

อาหารสนุขัชนิดเมด็ 329 (80.2 %) 81(19.8 %)** 0.05 

อาหารแมวชนิดเมด็ 302 (78.0%) 85 (22.0%) 

มนัฝร่ังทอดแผน่ 238 (77.0 %) 71(23.0%) 

มนัอดัเมด็ 140 (60.9%) 90(39.1%) 

นมอดัเมด็ 124 (55.9 %) 98 (44.1%) 

รวม 1,133(72.7 %)   425 (27.3%) 

*Significant level  at alpha level =0.05 

** วิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test 

 

อภปิรายผล 

 

ในการศกึษาประสทิธิภาพของชนิดเหยื่อลอ่แมลงสาบท่ีจะเข้ากบัดกั พบว่าอาหารสนุขัชนิดเม็ดและอาหารแมวชนิด

เม็ดมีประสิทธิภาพสูงสุด คือใช้ล่อดักแมลงสาบเข้ากับดักได้ดีท่ีสุด  ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากอาหารสุนัขและอาหารแมวมี

สว่นประกอบท่ีทํามาจากเนือ้สตัว์มีกลิน่ท่ีดงึดดูแมลงสาบท่ีเป็นนกัลา่มากินอาหารได้ง่าย เปรียบเทียบกบัเหยื่อลอ่ชนิดอ่ืนท่ีมี

องค์ประกอบเป็นแป้ง (มนัฝร่ังทอดแผ่นและมนัอดัเม็ด) ไขมนัและโปรตีน (นมอดัเม็ด)ซึ่งมีกลิ่นดึงดูดน้อยกว่า ผลการวิจยันี ้



7 
 

คล้ายกบัการศกึษาของ  Changlu Wang and Gary W. Bennett (2006)  .ท่ีทําการศกึษาเหยื่อลอ่ชนิดต่างๆในการกบัดกัเพ่ือ

การดักติดตามแมลงสาบเยอรมัน และพบว่าการใช้อาหารเด็กเป็นเหยื่อล่อดักแมลงสาบเพ่ิมประสิทธิภาพในการดักจับ

แมลงสาบมากกวา่กบัดกักาวท่ีไม่มีเหยื่อลอ่ ซึ่งบ่งชีว้่าชนิดเหยื่อลอ่มีผลต่อการใช้ลอ่ดกัจบัแมลงสาบ   นอกจากนีก้ารศึกษา

การใช้เหยื่อลอ่ตา่งๆในกบัดกัแมลงวนัพบว่าเหยื่อลอ่ท่ีทํามาจากปลาซึ่งมีกลิ่นมากจะดึงดดูแมลงวนัเข้ากบัดกัได้มากกว่า (สุ

เทพ และคณะ, 2560)    และการศึกษาพบว่ามนัอดัเม็ดและนมอดัเม็ดไม่มีความแตกต่างกนัในการใช้ลอ่ดกัแมลงสาบ ทัง้นี ้

อาจเน่ืองมาจากเหยื่อทัง้สองมีกลิ่นน้อยและไม่แตกต่างกนั ซึ่งไม่สง่ผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นเหยื่อลอ่แมลงสาบท่ี

ศกึษาในครัง้นี ้ 

 

  สําหรับการดกัจบัแมลงสาบครัง้นีพ้บว่าสามารถดกัจบัแมลงสาบอเมริกนัได้มากกว่าการดกัจบัแมลงสาบเยอรมนั  

ซึ่งคาดว่าแมลงสาบอเมริกนัมีประชากรมากกว่าในบ้านท่ีพกัอาศยั และยงัสามารถพบได้ทัว่ไปในบ้านบริเวณฝ้าเพดาน รอย

แตกของผนงั รอบๆบ้านบริเวณกองขยะหรือในทอ่ระบายนํา้ท่ีมีคราบไขมนัสกปรก เป็นต้น ขณะท่ีแมลงสาบเยอรมนัอาจพบได้

น้อย เช่นบริเวณกองหนังสือ ตู้ เสือ้ผ้า ลิน้ชัก ซิงค์นํา้ หรือในตู้ โทรทัศน์  ซึ่งมีผลให้ดักจับแมลงสาบอเมริกันได้มากกว่า

แมลงสาบเยอรมนั และในการศึกษาพบว่าอาหารสนุขัชนิดเม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดเหมาะสําหรับใช้เป็นเหยื่อล่อดกัจับ

แมลงสาบอเมริกันได้ดีมากกว่าเหยื่อล่อชนิดอ่ืน  ขณะท่ีเหยื่อล่อชนิดนมอดัเม็ดเหมาะสําหรับการใช้ล่อดักจับแมลงสาย

เยอรมนัมากกวา่เหยื่อชนิดอ่ืน     

  

             การดักจับแมลงสาบด้วยกับดกัด้วยการใช้เหยื่อล่อต่าง บ่งชีใ้ห้เห็นว่าประชากรแมลงสาบมีชุกชุม การใช้กับดัก

แมลงสาบและเหยื่อล่อต่างๆเหลา่นีจ้ะช่วยดกัจบัแมลงสาบตวัแก่และมีสว่นในการลดประชากรแมลงสาบได้ (Owens and 

Bennett 1983, Kaakeh and Bennett,1997)  แต่หากไม่ดําเนินการปรับปรุงสขุาภิบาลท่ีพกัอาศยัให้ดี ท่ีจะลดแหลง่อาหาร

และแหล่งเพาะพนัธุ์ของแมลงสาบแล้ว แมลงสาบเหล่านีอ้าจนําโรคมาสู่ผู้อาศยัในบ้านเรือนได้   จึงควรทําการดกัจับเป็น

ระยะๆเพ่ือทําลายตวัแก่ของแมลงสาบควบคู่ไปกับปรับปรุงสขุาภิบาลด้วย จึงจะช่วยควบคมุแมลงสาบในบ้านเรือนได้อย่าง

แท้จริง  

 

ดงันัน้จากการศึกษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าในกรณีท่ีต้องการดกัจบัแมลงสาบ เพ่ือการควบคมุหรือกําจดัประชากร

แมลงสาบ หากไม่มีเหยื่อล่อชนิดอาหารสนุขัชนิดเม็ดหรืออาหารแมวชนิดเม็ดแล้ว อาจใช้เหยื่อล่อชนิดอ่ืน เช่น มนัฝร่ังทอด

แผน่ มนัอดัเม็ด หรือนมอดัเม็ด ทดแทนได้ เพียงแตป่ระสทิธิภาพอาจจะตํ่ากวา่กนัเลก็น้อย แตก็่ยงัเป็นทางเลอืกใช้เป็นเหยื่อใน

การใช้หรือร่วมกับวิธีอ่ืนในการควบคุมและกําจัดแมลงสาบให้ลดน้อยลงในพืน้ท่ีท่ีมีสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ดี  

ตลอดจนช่วยลดความห่วงกังวลจากการใช้สารเคมีกําจัดแมลงสาบซึ่งนบัวนัจะเกิดปัญหาการดือ้ยาและการปนเปื้อนใน

สิง่แวดล้อมและอนัตรายตอ่สิง่มีชีวิตและสขุภาพของผู้ใช้ด้วย  

        

ข้อเสนอแนะ 
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กบัดกัแมลงสาบจากขวดพลาสติกและการเลือกใช้เหยื่อลอ่ ชนิด ชนิดอาหารสนุขัชนิดเม็ดหรืออาหารแมวชนิดเม็ด 

มนัฝร่ังทอดแผ่น มันอดัเม็ด หรือนมอดัเม็ด สามารถนํามาใช้ในการดกัจับหรือใช้ร่วมกับวิธีอ่ืนเพ่ือการกําจัดและควบคุม

ประชากรแมลงสาบ  ซึง่สามารถทําใช้เองและขยายผลตอ่ได้  การใช้กบัดกัดงักลา่วยงัอาจช่วยลดอตัราการป่วยจากโรคระบบ

ทางเดินอาหารท่ีเกิดจากแมลงสาบเป็นสือ่ได้อีกด้วย   
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