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บทคัดย่อ 
จากผลการทดลองความสามารถดักจับแมลงสาบชนิดขวดพลาสติกและบ้านดักแมลง(Roach House) 

จ านวนที่ดักจับได้ทั้งหมด  13 ตัว โดยกับดักจากขวดน้ าพลาสติก จ านวน 4 กับดัก สามารถดักแมลงสาบ
จ านวน 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 7.69 และกับดักบ้านดักแมลงสาบ จ านวน 4 กับดักสามารถดักแมลงสาบจ านวน 
12 ตัว คิดเป็นร้อยละ 92.31เมื่อเปรียบเทียบราคาระหว่างกับดักท้ัง 2 ชนิด บ้านดักแมลงสาบ มีราคา78 บาท 
สูงกว่ากับดักจากขวดน้ าพลาสติกที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลย ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักบ้าน
ดักแมลงสาบมปีระสิทธิภาพสูงกว่ากับดักจากขวดพลาสติกก็ตาม แต่ถ้าหากมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกับ
ดักขวดพลาสติกก็จะสามารถดักจับแมลงสาบได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาและผลกระทบหากใช้บ่อยๆ
หรือจ านวนมากเนื่องจากเป็นสารเคมีและกาวดักจับแมลงอาจจะเป็นอันตรายแก่เด็กเล็กและถ้าหากมีความ
จ าเป็นต้องใช้กับดักจ านวนมากในบ้านหรือชุมชนก็จะสามารถประหยัดงบประมาณลงได้ 
ค าส าคัญ:กับดักแมลงสาบ, บ้านดักแมลงสาบ, กับดักจากขวดพลาสติก 

 

Abstract 

 The experimental and the results it ispesticides (Roach House trap)between water 
bottle trapit found that total13 species.Water bottle trap four trap found that 1 species 
(7.69%) and pesticides (Roach House)found that 12 species (92.31%). When comparing the 
prices of both types of traps, the Roach House is 78 baht higher than the trap.Water bottles 
trapthat are free of cost compared to pesticides (Roach House trap) have superior properties 
than water bottles trap.But if there is development and improvement with water bottles 
trap. It will be able to trap cockroaches more in comparison to the price and effect.If used 
frequently or in large numbers due to chemicals and glue, insect traps may beeffect to 
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children, and if it is necessary to spend a lot of money in the home or community, it can 
save the budget. 

Key words:Cockroach trap, Roach House trap, Water bottle trap 

1คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

บทน า 

ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารในระดับสูง (อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง เท่ากับ  

768.50 ต่อแสนประชากร ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 - 26 มิ.ย.2560) มีสาเหตุหนึ่งเกิดมาจากการรับประทานอาหารที่
ปนเปื้อนเนื่องมาจากแมลงสาบในบ้านเรือนซึ่งมักก่อให้เกิดความสกปรกในอาหารที่บริโภคจากอุปนิสัยกิน
อาหารของแมลงสาบต่างๆ  ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะควบคุมและก าจัดแมลงสาบโดยวิธีการต่างๆตลอดมา 
เช่นการจัดการด้านสุขาภิบาลในสถานที่ต่างๆการก าจัดแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ การใช้สารเคมีฉีดพ่น
หรือท าลายตัวอ่อนและตัวแก่แมลงสาบ หรือการใช้กับดักประเภทต่างๆท าลายตัวแก่ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ และบางวิธีที่ใช้ก็อาจส่งผลเสียได้  เช่นการใช้สารเคมีฉีดพ่นหรือท าลายแมลงสาบก็สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย และยังอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ปลอดภัยส าหรับสุขภาพของคนและสัตว์บริเวณ
ใกล้เคียง นอกจากนี้การใช้สารเคมีบ่อยๆและปริมาณมากในแต่ละครั้งจะส่งผลให้แมลงสาบเกิดการต้านทาน
ต่อสารเคมีนั้นไดใ้นการวิจัยที่ผ่านมาของสุเทพและคณะ (2562) พบว่าการใช้กับดักที่ท าจากขวดพลาสติกที่ใช้
แล้วในการดักจับแมลงสาบสามารถใช้ดักจับแมลงสาบได้ดี  จากการใช้เหยื่อล่อต่างๆในกับดักแมลงสาบพบว่า
สามารถล่อดักจับแมลงสาบได้เฉลี่ย 4.16±0.12 ตัวต่อกับดักต่อวัน โดยเหยื่อล่อ ชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ด
สามารถดักจับแมลงสาบได้สูงสุดเฉลี่ย 5.47±0.05 ตัวต่อกับดักต่อวัน  นอกจากนี้พบว่าเหยื่อล่อชนิดอาหาร
สุนัขชนิดเม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดใช้ดักแมลงสาบไม่แตกต่างกัน   อย่างไรก็ตามปัจจุบันในท้องตลาดมีการ
ขายผลิตภัณฑ์ดักแมลงสาบส าเร็จรูปมากมายซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อมาใช้ดักแมลงสาบ  ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดกับกับดักแมลงสาบที่ท ามาจาก
ขวดพลาสติกเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ระหว่างกับดักท้ังสองชนิด อันจะเป็นแนวทางใน
การใช้ประโยชน์ต่อไป ดังนั้นในการวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของกับดัก
แมลงสาบที่มีในท้องตลาดและกับดักท่ีท าจากขวดน้ าพลาสติกในครั้งนี้ 

 

กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
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รูปภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 

1. เปรียบเทียบความสามารถในการดักจับแมลงสาบระหว่างกับดักแมลงจากขวดพลาสติกและบ้านดัก
แมลงสาบ 

2. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการใช้กับดักแมลงจากขวดพลาสติกและบ้านดักแมลงสาบในการดักจับ
แมลงสาบ 

ขอบเขตการวิจัย 

รูปแบบและวิธีการวิธีการวิจัยในครั้ ง เป็น รูปแบบการวิจัยเชิ งทดลองในภาคสนาม (Field 
Experiment)ลักษณะการทดลองที่มีแผนแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) 

การด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยจะท าการทดสอบเหยื่อชนิดต่างๆ จ านวน  1 ชนิดที่ดึงดูดแมลงสาบได้แก่ อาหารสุนัขชนิด
เม็ด (Dog Chow) หรือ อาหารแมวชนิดเม็ด (Cat Chow) เหยื่อเหล่านี้จะซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต ชนิดกับ
ดักแมลงสาบกับดักแมลงสาบจากขวดพลาสติก กับดักแมลงสาบนี้จะท าจากขวดพลาสติกขนาด  0.5 ลิตร ซึ่ง
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ท ากับดักนี้ประกอบด้วย ขวดพลาสติกขนาด 0.5 ลิตรแผ่นใสและเทปพลาสติกขาวเครื่อง
เจาะรูขวดพลาสติก และคัตเตอร์ส าหรับตัดขวดพลาสติก จากนั้นน าขวดพลาสติกมาแล้วบากส่วนบนของขวด
ให้เฉียงลงไปเพ่ือไว้ส าหรับเสียบแผ่นใสที่ท าเป็นลิ้น โดยความยาววัดจากปากขวดลงมาประมาณ 1 นิ้ว เมื่อ
บากแล้วน าแผ่นใสที่ตัดเป็นลิ้นน าไปเสียบไว้ในขวด จากนั้นท าการยึดแผ่นใสด้วยเทปพลาสติกขาว เทป
พลาสติกนี้จะช่วยยึดไม่ให้ลิ้นแผ่นใสหลุดจากขวดพลาสติกขณะดักจับแมลงสาบ เจาะรูรอบๆขวดพลาสติก

ศึกษารูปแบบกับ
ดักขวดพลาสตกิ 

จัดท ากับดัก
แมลงสาบและ
จัดหาเหยื่อล่อ 

จัดหากับดัก
แมลงสาบที่มี
จ าหน่ายใน
ท้องตลาด 

ท าการทดสอบ
เปรียบเทียบ 
สรุปผลและ

เผยแพร่งานวิจัย 
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เพ่ือให้กลิ่นเหยื่อออกมาข้างนอกขวดและดึงดูดให้แมลงสาบมากินเหยื่อภายในขวดกับดักดังแสดงในรูปภาพที่ 
2แล้วน ามาเปรียบเทียบกับ กับดักแมลงสาบโดยจ าหน่ายในท้องตลาดหรือซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไปดังแสดงใน
รูปภาพที่ 3 

วิธีการวางกับดักแมลงสาบจากท้องตลาด เพ่ือน ามาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดักจับ
แมลงสาบน ากับดักแต่ละชนิดพร้อมเหยื่อล่อไว้แล้วไปวางไว้บริเวณที่ท าการทดลอง  พร้อมกับดักจากขวด
พลาสติก โดยวางบริเวณเดียวกันในบ้านแยกเป็นห้องครัวและห้องนั้งเล่น โดยวางกับดักที่มีเหยื่อล่อแต่ละ
ชนิดๆ จุดละ 4กับดัก ทั้งหมด8กับดักในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 18.00 -06.00 น. เป็นเวลา 2 วัน
ติดต่อกันแล้วท าการนับจ านวนแมลงสาบและบันทึกผลที่ดักจับได้ใน แต่ละวันและท าการเฉลี่ยจ านวน
แมลงสาบที่จับได้ต่อกับดักต่อวัน  

 

 
รูปภาพที่ 2กับดักแมลงสาบตัวแก่ที่ท าจากขวดน้ าพลาสติก 
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รูปภาพที่ 3 บ้านดักแมลงสาบ (Roach House) 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความสามารถในการดักจับแมลงสาบกับดักแมลงสาบตัวแก่ที่ท าจากขวดน้ าพลาสติกกับ 
บ้านดักแมลงสาบ (Roach House) พร้อมเหยื่อล่อไว้แล้วไปวางไว้บริเวณที่ท าการทดลอง ผลการทดลอง
ปรากฏว่าสามารถดักจับแมลงสาบจ านวนทั้งหมด  13 ตัว โดยกับดักจากขวดน้ าพลาสติก จ านวน 4 กับดัก 
สามารถดักแมลงสาบจ านวน 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 7.69 และกับดักบ้านดักแมลงสาบ จ านวน 4 กับดักสามารถ
ดักแมลงสาบจ านวน 12 ตัว คิดเป็นร้อยละ 92.31 ดังแสดงในตารางที่ 1 และเมื่อเปรียบเทียบราคาระหว่าง
กับดักทั้ง 2 ชนิด บ้านดักแมลงสาบ (Roach House) มีราคาสูงกว่ากับดักจากขวดน้ าพลาสติกที่ไม่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเลย ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบกับดักแมลงสาบระหว่างกับดักท าจากขวดน้ าพลาสติกและบ้านดักแมลงสาบ 

ชนิดกับดัก จ านวนแมลงสาบ (ตัว) ร้อยละ 

1. กับดักจากขวดน้ าพลาสติก 1 7.69 

2. กับดักบ้านดักแมลงสาบ  12 92.31 

รวมทั้งหมด 13 100 
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ตารางท่ี 2แสดงการเปรียบเทียบราคาระหว่างกับดักแมลงสาบท าจากขวดน้ าพลาสติกและบ้านดักแมลงสาบ 

ชนิดกับดัก จ านวนกับดัก ราคาต้นทุนเฉลี่ยต่อช้ิน รวมราคา 

1. กับดักจากขวดน้ าพลาสติก            4 5 20 

2. กับดักบ้านดักแมลงสาบ  4 19.5 78 

รวมทั้งหมด 8 24.5 78 

 

 
รูปภาพที่ 4 แสดงแมลงที่ติดกับดักบ้านดักแมลงสาบ (Roach House) 

 

วิจารณ์และสรุปผลการวิจัย 

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักบ้านดักแมลงสาบ (Roach House) มีประสิทธิภาพสูง
กว่ากับดักจากขวดพลาสติกก็ตาม แต่ถ้าหากมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกับดักขวดพลาสติกก็จะสามารถ
ดักจับแมลงสาบได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาและผลกระทบหากใช้บ่อยๆหรือจ านวนมากเนื่องจากเป็น
สารเคมีและกาวดักจับแมลงอาจจะเป็นอันตรายแก่เด็กเล็กได้และถ้าหากมีความจ าเป็นต้องใช้กับดักจ านวน
มากในบ้านหรือชุมชน กับดักจากขวดพลาสติกก็จะสามารถประหยัดงบประมาณจากการซื้อกับดักบ้านดัก
แมลงสาบ ลดลงได้จ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกัน 
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ข้อเสนอแนะของการศึกษาวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของกับดักบ้านดักแมลงสาบ (Roach House) มีสูงกว่ากับดักจากขวดพลาสติกก็ตามจะเห็นได้
ว่าขวดพลาสติกก็สามารถดักจับแมลงสาบเช่นถ้าหากมีการปรับปรุงหรือพัฒนากับดักก็สามารถดักจับ
แมลงสาบได้ใกล้เคียงกับกับดักบ้านดักแมลงสาบได ้

2.เมื่อเปรียบเทียบราคาของกับดักทั้ง 2 ชนิดแล้วจะเห็นว่ากับดักจากขวดพลาสติกไม่ต้องใช้งบประมาณอะไร
มากหากเทียบกับจ านวนกับดักที่เท่ากันแต่ราคาของกับดักต่างกันมากหลายเท่าตัว 

เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 

สุเทพ ศิลปานันทกุล, ล้ าศักดิ์ ชวนิชย์ และรุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว 2562.การเปรียบเทียบชนิดเหยื่อในการดักจับ
แมลงสาบด้วยกับดักขวดพลาสติก.งานการประชุมวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  28 เมษายน 
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