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บทท่ี 1
บทน า

จากการประสบปัญหาจากยุงนั้น  ซึ่งในระหว่างการฝึกของนักเรียนจ่า  
ยุงท าให้นักเรียนจ่ารู้สึกร าคาญและยังกลัวโรคที่มาจากยุงอีกมากมาย เช่น 
ไข้เลือดออก  โรคมาลาเรีย  เป็นต้น จึงได้จัดท าโครงงานเรื่อง  เครื่องดักยุง  Mos-T

จากปัญหาดังกล่าวจึงได้แนวคิดการแก้ไขปัญหาจากยุง  ซึ่งได้ประดิษฐ์
เครื่องดักยุง Mos-T   โดยใช้หลอด BLACKLIGHT UVA (เป็นตัวล่อยุง)  ซึ่งมี
คุณสมบัติในการล่อแมลงบินทุกชนิด ที่มีปฏิกิริยาไวต่อแสง UVA ไม่ว่าจะเป็น
แมลงกลางวัน หรือ แมลงกลางคืน

1.1 ที่มาและความส าคัญของโครงงาน



1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อสร้างเครื่องดักยุง  Mos-T
1.2.2 เพื่อช่วยป้องกันการเป็นโรคที่มากับยุง  เช่น

ไข้เลือดออก  โรคมาลาเรีย  เป็นต้น

1.3 สมมุติฐานของการศึกษา
ยุง ก็คือ  สัตว์จ าพวกแมลง  ดังนั้นหลอด BLACKLIGHT 

UVA ซึ่งมีคุณสมบัติในการล่อแมลงบินทุกชนิด ที่มีปฏิกิริยาไวต่อ
แสง UVA ไม่ว่าจะเป็นแมลงกลางวัน หรือ แมลงกลางคืน  
ก็สามารถล่อยุงมายังเครื่องดักยุง Mos-T ได้



1.4 ขอบเขตของโครงงาน
1.4.1  ท าการทดลอง 2 สัปดาห์
1.4.2  สถานที่ในการทดสอบบริเวณ หน้ากราบพัก นรจ.3

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1  สามารถดักจับยุงในบริเวณที่ทดลองได้
1.5.2  สามารถป้องกันการเป็นโรคที่มากับยุง  เช่น  ไข้เลือดออก  

โรคมาลาเรีย  เป็นต้นได้



บทที่ 2
ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง

2.1 สืบค้นข้อมูลยุง
2.2 เชื้อโรคที่มากับยุง
2.3 หลอดไฟ  Black  Light
2.4 Motor
2.5 Power  supply 
2.6 ค านวณค่าสิ้นเปลืองพลังงาน



2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับยุง
ยุง (MOSQUITOES) ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อน

และเขตอบอุ่น จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ว่ายุงได้ถือก าเนิด
ขึ้นในโลกต้ังแต่ยุคดึกด าบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54ล้านปีมาแล้วจากรายงานการ
ส ารวจพบว่าทั่วโลกมียุงอยู่มากมายหลายพันชนิดประมาณการว่ามีมาก
ถึง 3,500 ชนิด(species) ในประเทศไทยมีประมาณ 400 ชนิดยุงบางชนิดแค่ก่อ
ความร าคาญโดยการดูดกินเลือดคนและสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารเท่านั้นแต่ก็มียุงอีก
หลายชนิดซึ่งนอกจากจะดูดกินเลือดเป็นอาหารแล้ว ยังเป็นพาหะน าโรคร้ายแรง
ต่างๆมาสู่คนและสัตว์อีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง





2.1.1 ชนิดของยุง
-ทั่วโลกมียุง4000ชนิด
-ยุงที่เป็นอันตราย100ชนิด
-ในประเทศไทยบ้านเรามียุงทั้งหมด4สายพันธุ์ที่เป็นพาหะน า
โรคร้ายที่มีอันตรายถึงชีวิตได้แก่ ยุงก้นปล่อง ยุงร าคาญ ยุงลาย ยุงเสือ

2.1.2 เชื้อโรคของยุง
-โรคมาลาเรีย (ยุงก้นปล่อง)   
-โรคเท้าช้าง  (ยุงเสือ)
-ไข้เลือดออก (ยุงลายบ้าน/ยุงลายสวน)
-โรคไข้สมองอักเสบ (ยุงร าคาญ)



2.1.3 สิ่งที่ท าให้ยุงเข้าหา 
-อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
-ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
-กลิ่นเหง่ือของคน
-ไฟล่อแมลง (Black  Light)

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOxN3Q5rLSAhVIqJQKHVXHAo8QjRwIBw&url=http://www.sahapath.com/category-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87SYLVANIA-4793-1.html&psig=AFQjCNE2eOWdWbgsfXpA_kY6wLmjvfnwyQ&ust=1488371608092804
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOxN3Q5rLSAhVIqJQKHVXHAo8QjRwIBw&url=http://www.sahapath.com/category-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87SYLVANIA-4793-1.html&psig=AFQjCNE2eOWdWbgsfXpA_kY6wLmjvfnwyQ&ust=1488371608092804
http://www.kidtam.com/8894
http://www.kidtam.com/8894
http://www.kidtam.com/8894
http://www.kidtam.com/8894
http://www.kidtam.com/8894
http://www.kidtam.com/8894
http://www.kidtam.com/8894
http://www.kidtam.com/8894
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5ZSQ57LSAhVBu5QKHcuhASEQjRwIBw&url=http://www.kidtam.com/8894&bvm=bv.148073327,d.dGo&psig=AFQjCNHgFD11Kk-01bj67M2MiLv3-_m6Ww&ust=1488371707393568
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5ZSQ57LSAhVBu5QKHcuhASEQjRwIBw&url=http://www.kidtam.com/8894&bvm=bv.148073327,d.dGo&psig=AFQjCNHgFD11Kk-01bj67M2MiLv3-_m6Ww&ust=1488371707393568


2.2 เชื้อโรคท่ีมากับยุง

2.2.1 โรคไข้มาลาเรีย
โรคมาลาเรียนั้นเกิดจากยุงก้นปล่องเป็นโรคติดต่อที่พบใน

เขตร้อน โดยเฉพาะบ้านเราเองก็มีรายงานว่าพบผู้ป่วยมาลาเรียแต่พบ
เฉพาะในเขตป่าเขาบริเวณชายแดน

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5ZSQ57LSAhVBu5QKHcuhASEQjRwIBw&url=http://www.kidtam.com/8894&bvm=bv.148073327,d.dGo&psig=AFQjCNHgFD11Kk-01bj67M2MiLv3-_m6Ww&ust=1488371707393568
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix5ZSQ57LSAhVBu5QKHcuhASEQjRwIBw&url=http://www.kidtam.com/8894&bvm=bv.148073327,d.dGo&psig=AFQjCNHgFD11Kk-01bj67M2MiLv3-_m6Ww&ust=1488371707393568
http://odpc5.ddc.moph.go.th/groups/vbdc44/
http://odpc5.ddc.moph.go.th/groups/vbdc44/


2.2.2 โรคไข้เลือดออก 
เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย (Aedes aegyti) ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็น

ไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง ท าให้ได้รับเชื้อไวรัสเด็งกี เชื้อจะเพิ่มจ านวนใน
ตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงก่ีจะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ าลายของยุง 
เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibuqiO5bTSAhWLjLwKHYkyAJEQjRwIBw&url=http://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid%3D7611%26filename%3Dindex_khonkaen&bvm=bv.148441817,d.dGc&psig=AFQjCNG5psvzA0pIUpqRrfk0fot_Ak5Q-g&ust=1488439898742957
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibuqiO5bTSAhWLjLwKHYkyAJEQjRwIBw&url=http://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid%3D7611%26filename%3Dindex_khonkaen&bvm=bv.148441817,d.dGc&psig=AFQjCNG5psvzA0pIUpqRrfk0fot_Ak5Q-g&ust=1488439898742957


2.2.3. โรคไข้สมองอักเสบ
โรคนี้เกิดจากการที่ยุงนั้นพาเชื้อมาจากหมู พบมากในประเทศไทยโดยเฉพาะ

ในจังหวัดที่มีการเลี้ยงหมู ว่ากันว่าผู้ได้รับเชื้อ 300 คน จะเป็นโรคซัก 1 คน แม้ว่า
อัตราการป่วยจะน้อยแต่ก็อย่าประมาท อาการของโรคนี้คือ ปวดศีรษะ มีไข้สูง 
ประมาณ 1-7 วัน หลังจากน้ันจะเริ่มคอแข็ง เพ้อคลั่ง ไม่มีสติสัมปชัญญะ และผู้ที่มี
อาการรุนแรงอาจถึงตายได้เลยทีเดียว โรคนี้ยังไม่มีทางรักษาแต่สามารถป้องกันได้
ด้วยการฉีดยา และพบแพทย์ตั้งแต่มีอาการ

http://thaigcd.ddc.moph.go.th/healthypreschool/contents/view/informations/48
http://thaigcd.ddc.moph.go.th/healthypreschool/contents/view/informations/48


2.2.4 โรคเท้าช้างโรคเท้าช้าง
โรคเท้าช้างเป็นอีกโรคยุงเป็นพาหะ มักพบในทวีปเขตร้อน ส าหรับใน

ประเทศไทยพบมากในภาคใต้ อาการที่เกิดนั้นจะเกิดจากพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจาก
พยาธิตัวกลมที่ถูกปล่อยจากยุงนั้น จะไปท าลายระบบไหลเวียนของท่อน้ าเหลืองและ
ระบบภูมิคุ้มกัน ท าให้เกิดการอักเสบในท่อน้ าเหลือง และอวัยวะส่วนต่างๆของ
ร่างกายจะบวมขึ้น และอาจเกิดการติดเชื้อบริเวณดังกล่าวเพิ่มอีก แต่หากคนที่มี
ภูมิคุ้มกันดีโรคก็จะไม่แสดงอาการ

http://health.kapook.com/view161213.html
http://health.kapook.com/view161213.html


2.3 หลอดไฟ  Black  Light 

2.3.1 คุณสมบัติ  หลอดไฟ  Black  Light 
หลอดไฟ Black light เป็นหลอดไฟที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่จะให้แสงในช่วง

คลื่น UVA ซึ่งมีความยาวคลื่นประมาณ 380-400 นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงแสดงที่แมลง
ต่างๆสามารถมองเห็นได้ดี  เป็นหลอด UV ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะภายนอก
เช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่มีความแตกต่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
ทั่วไป ตรงที่ส่วนประกอบและชนิดของสารฟอสเฟอร์ที่น ามาใช้ และมีการใช้สาร
กรองแสงเคลือบทับที่หลอด  เพ่ือให้หลอดแก้วใสส่งผ่านรังสีสีฟ้าที่มองเห็นได้
บางส่วน เพื่อให้เกิดการแผ่รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต หลอดแบล็คไลทข์าวสามารถใช้
อุปกรณ์ประกอบ(บัลลาสตแ์ละสตาร์ทเตอร์) ได้เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป

หลอด BLACKLIGHT UVA มีคุณสมบัติในการล่อแมลงบินทุกชนิด ที่มี
ปฏิกิริยาไวต่อแสง UVA ไม่ว่าจะเป็นแมลงกลางวัน หรือ แมลงกลางคืน



2.4 มอเตอร์ (Motor) 

2.4.1 มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric motor) คือ
อุปกรณไ์ฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

http://www.ultimatecommercial.co.th/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87-high-effi/
http://www.ultimatecommercial.co.th/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87-high-effi/


2.4.2 การท างานของมอเตอร์
ปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดจากการท างานร่วมกันระหว่าง

สนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสใน
ขดลวดท าให้เกิดแรงดูดและแรงผลักของสนามแม่เหล็กทั้งสอง ในการใช้งาน
ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการขนส่งใช้มอเตอร์ฉุดลากเป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว 
มอเตอร์ไฟฟ้ายังสามารถท างานได้ถึงสองแบบ ได้แก่ การสร้างพลังงานกล และ การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า

https://pantip.com/topic/32934048
https://pantip.com/topic/32934048


2.4.3 โครงสร้างมอเตอร์

โรเตอร(์Rotor) ในมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนที่เคลื่อนที่คือโรเตอร์ ซึ่งจะหมุน
เพลาเพื่อจ่ายพลังงานกล โรเตอรม์ักจะมี ขดลวดตัวน าพันอยู่โดยรอบ ซึ่งเมื่อมีกระแส
ไหลผ่าน จะเกิดอ านาจแม่เหล็กที่จะไปท าปฏิกิริยากับ สนามแม่เหล็กถาวรของสเต
เตอร์ ขับเพลาให้หมุนได้ อย่างไรก็ตามโรเตอร์บางตัวจะเป็นแม่เหล็กถาวรและสเต
เตอรจ์ะมีขดลวดตัวน าสลับที่กัน

สเตเตอร(์Stator) จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ซึ่งจะประกอบด้วยโครงของ
มอเตอร์ แกนเหล็กสเตเตอร์ และขดลวด

ช่องว่างอากาศ ระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์จะเป็นช่องว่างอากาศ ซึ่ง
จะต้องมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ช่องว่างขนาดใหญ่จะมีผลกระทบทางลบ
อย่างมากต่อประสิทธิภาพการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้า



ขดลวด ขดลวดจะพันโดยรอบเป็นคอยล์ ปกตจิะพันรอบแกนแม่เหล็กอ่อน
ที่เคลือบฉนวน เพื่อให้เป็นขั้วแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

มอเตอรไ์ฟฟ้ามีขั้วสนามแม่เหล็กในสองรูปแบบ ได้แก่แบบขั้วที่เห็นได้
ชัดเจนและแบบขั้วที่เห็นได้ไม่ชัดเจน ในขั้วที่ชัดเจน สนามแม่เหล็กของขั้วจะถูก
ผลิตโดยขดลวดพันรอบแกนด้านล่าง ในขั้วที่ไม่ชัดเจน หรือเรียกว่าแบบ
สนามแม่เหล็กกระจาย หรือแบบรอบๆโรเตอร์ ขดลวดจะกระจายอยู่ในช่องบนแกน
รอบโรเตอร์ มอเตอร์แบบขั้วแฝงมีขดลวดรอบส่วนหนึ่งของขั้วเพื่อหน่วงเฟสของ
สนามแม่เหล็กของขั้วนั้นให้ช้าลง

https://sites.google.com/site/jarumolthiwaphat/10-fifa/11-mxtexr-fifa-kheruxng-kaneid-fifa-laea-hmxpaelng
https://sites.google.com/site/jarumolthiwaphat/10-fifa/11-mxtexr-fifa-kheruxng-kaneid-fifa-laea-hmxpaelng


2.4.4 ประเภทของมอเตอร์ 

ประเภทหลักของมอเตอร์ แบ่งเป็น มอเตอร์กระแสตรง และ มอเตอร์
กระแสสลับ มอเตอร์กระแสตรงก าลังจะถูกแทนที่ด้วยมอเตอร์กระแสสลับ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมีทั้งแบบ asynchronous และ synchronous.

มอเตอร์กระแสตรง ( DC MOTOR )
มอเตอร์กระแสตรงจะมีหลักการท างานโดยวิธีการผ่านกระแสให้กับ

ขดลวดในสนามแม่เหล็ก ซึ่งจะท าให้เกิดแรงแม่เหล็ก โดยส่วนของแรงนี้จะ
ขึ้นอยู่กับกระแสและก าลังของ

http://www.itandhome.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html
http://www.itandhome.com/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html


มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลับ หมายถึง มอเตอร์ที่ใช้กับระบบไฟฟ้า

กระแสสลับ เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงาน
กล ส่วนที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าคือขดลวดในสเตเตอร์และส่วนที่ท าหน้าที่
ให้พลังงานกล คือ ตัวหมุนหรือโรเตอร์ ซึ่งเมื่อขดลวดในสเตเตอรไ์ด้รับพลังงาน
ไฟฟ้าก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาในตัวทที่อยู่กับที่หรือสเตเตอร์ ซึ่ง
สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะมีการเคลื่อนที่หรือหมุนไปรอบ ๆ สเตเตอร์

http://elearning.lampangvc.ac.th/moodle/course/info.php?id=175
http://elearning.lampangvc.ac.th/moodle/course/info.php?id=175


2.4.5 ข้อแตกต่างระหว่างมอเตอร์DCกับAC
มอเตอรD์C มีขนาดเล็ก ผลิตง่ายราคาถูก แรงบิดดี แต่ต้องมีแปรงถ่าน
มอเตอรA์C รอบหมุนคงที่ตามความถี่ของไฟเอซี ประสิทธิภาพสูงเพราะ

ไม่มีแปรงถ่าน

2.4.6 แปรงถ่าน (Carbon Brush)
คือตัวสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ หรือเป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่น ากระแสไฟฟ้า

บน commutator หรือ slip ring แปรงถ่านท าหน้าที่รับแรงดันไฟโดยตรง จาก
แหล่งจ่าย และจ่ายผ่านไปยัง commutator หรือ slip ring เพื่อใช้ในการต่อให้ครบ
วงจร



2.4.7 ข้อดีและข้อเสียระหว่างมอเตอร์กระแสตรง (DC MOTOR ) 
และกระแสสลับ(ACMOTOR)

ข้อดีของ DC motor คือ

1. การควบคุมแรงบิดหรือความเร็วท าได้ง่ายและดีมาก
2. มีผลตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (response) ได้รวดเร็ว
3. การปรับความเร็วสามารถท าได้ในช่วงกว้าง

ข้อเสียของ DC motor คือ

1. การบ ารุงรักษาสูงมากเนื่องจากมีส่วนสึกหรอของแปรงถ่าน
2. ราคาแพงมากเมื่อเทียบกับ AC motor ที่มีขนาดก าลังแรงม้าเท่ากัน
3. มีขนาดใหญ่กว่า AC motor ที่ขนาดแรงม้าเท่ากัน
4. หาแหล่งจ่ายที่เป็นไฟกระแสตรงได้ยาก



ข้อดีของ AC motor

1. ราคาถูกกว่า DC motor ที่ขนาดพิกัดก าลังเท่ากัน 
2. มีลักษณะโครงสร้างง่าย ไม่ซับซ้อน และเล็กกว่า DC motor ที่พิกัดเท่ากัน
3. การบ ารุงรักษาน้อยมาก แข็งแรงทนทาน
4. มีประสิทธิภาพสูงกว่า DC motorหาซื้อได้ง่าย เป็นที่นิยม

ข้อเสียของ AC motor

การควบคุมความเร็วท าได้ยากมาก จะต้องใช้อุปกรณ์ทาง power electronics
มาควบคุมคือ inverter

https://sites.google.com/site/nattadech5510122526011/home/mxtexr-fifa-khux-xari/hlak-kar-thangan-khxng-mxtexr/mxtexr-chnid-tang/mxtexr-fifakrasae-slab-ac-alternating-current-motor-hrux-xe-si-mxtexr
https://sites.google.com/site/nattadech5510122526011/home/mxtexr-fifa-khux-xari/hlak-kar-thangan-khxng-mxtexr/mxtexr-chnid-tang/mxtexr-fifakrasae-slab-ac-alternating-current-motor-hrux-xe-si-mxtexr
https://m.indonesian.alibaba.com/p-detail/Factory-price-ST-STC-generator-alternator-959213602.html
https://m.indonesian.alibaba.com/p-detail/Factory-price-ST-STC-generator-alternator-959213602.html


2.5 Power  supply

2.5.1 Power  supply คือ
เป็นอุปกรณ์หลักที่คอยแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) เป็นไฟฟ้า
กระแสตรง(DC) และเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ   

https://www.advice.co.th/product/power-supply
https://www.advice.co.th/product/power-supply


2.5.2 หลักการท างาน  Power Supply
Power Supply หลักการท างานคือ เป็นอุปกรณ์หลักที่คอยจ่ายไฟให้กับชิ้นส่วน
ต่างและอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดภายในเครื่องมีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมติดตั้งอยู่
ภายในตัวเครื่อง (สามารถถอดเปลี่ยนได)้ ท าหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับ(AC)ตามบ้านจาก 220 โวลต์ให้เหลือเพียงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) 3 ชุดคือ 3.3 และ 5โวลต์ เพื่อจ่ายไฟให้กับวงจรชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ และ
12 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ของพัดลมระบายอากาศด้วย

https://janesdf.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3/
https://janesdf.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3/


2.5.3 การพัฒนาของ Power Supply
โดย Power Supply แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ AT และ ATX 

ส าหรับ AT เป็นแบบรุ่นเก่าทีม่ีสวิชปิดเปิดอยู่ที่ด้านหลัง Power Supply แต่มี
ปัญหาเวลาปิดเปิดที่สวิช เพราะบางครั้งอุปกรณ์ต้องการไฟจ่ายเลี้ยงอยู่ชั่วขณะ
หนึ่ง จึงพัฒนามาสู่ ATX 

รุ่น ATX จะมีส่วนปิดเปิดต่อตรงเข้ากับเมนบอร์ดจึงท าให้ไฟที่ส่งเข้า
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังคงใช้งานอยู่ได้รับไฟอย่างสม่ าเสมอมากกว่าแบบ AT

https://www.startech.com/Computer-Parts/PSUs/AT-Power-Supplies/230-Watt-Replacement-PS2-AT-Power-Supply~PS2POWER230
https://www.startech.com/Computer-Parts/PSUs/AT-Power-Supplies/230-Watt-Replacement-PS2-AT-Power-Supply~PS2POWER230
http://www.atxpowersupplies.com/550-watt-power-supply-Linkworld-LinkPower-ATX-550.php
http://www.atxpowersupplies.com/550-watt-power-supply-Linkworld-LinkPower-ATX-550.php


2.5.4.ส่วนต่างๆ  ของ Power Supply

ไฟกระแสสลับขาเข้า (AC Input) พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ จะมาจาก
ปลั๊กไฟ โดยที่รู้แล้วว่าไฟที่ใช้กันอยู่จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่มีขนาด
แรงดัน 220v ความถี่ 50 Hz เมื่อเสียบปลั๊กไฟกระแสไฟฟ้าก็จะว่ิงตามตัวน า
เข้ามายังเครื่องใช้ไฟฟ้า

ฟิวส์ (Fuse) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการป้องกันวงจรพาวเวอร์ซัพพลาย
ทั้งหมดให้รอดพ้นอันตราย จากกระแสไฟแรงสูงที่เกิดขึ้นจากการถูกฟ้าผ่า 
หรือกระแสไฟฟ้าแรงสูงในรูปแบบต่างๆ โดยหากเกิดกระแสไฟฟ้าแรงสูง
เกินกว่าที่ฟิวส์จะทนได้ ฟิวส์ตัวนี้ก็จะตัดในทันทีทันใด



วงจรกรองแรงดัน วงจรกรองแรงดันนี้จะท าหน้าที่กรองแรงดันไฟไม่ว่าจะ
เป็นแบบกระแสสลับหรือกระแสตรงก็ตาม ที่เข้ามาให้มีความบริสุทธิ์จริงๆ เพื่อ
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติเช่นไฟกระชาก ซึ่งจะเป็นผลให้วงจรต่างๆ ในพาว
เวอร์ซัพพลายเกิดความเสียหายขึ้นได้

ภาคเรคติไฟเออร์ (Rectifier) หลังจากที่ไฟกระแสสลับ 220v ได้ว่ิงผ่านฟิวส์ 
และวงจรกรองแรงดันเรียบร้อยแล้วก็จะตรงมายังภาคเรคติไฟเออร์ โดยหน้าที่
ของเจ้าเรคติไฟเออร์ ก็คือ การแปลงไฟกระแสสลับ ให้มาเป็นไฟกระแสตรง ซึ่งก็
ประกอบไปด้วย



ตัวเก็บประจุ (Capacitor)จะท าหน้าที่ท าปรับให้แรงดันไฟกระแสตรงที่
ออกมาจากบริดเรคติไฟเออร์ ให้เป็นไฟกระแสตรงที่เรียบจริงๆ

ไดโอดบริดจ์เรคติไฟเออร์ (Bridge Rectifier) ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัว IC 
หรือแบบที่น าไดโอด 4 ตัวมาต่อกันให้เป็นวจรบริดจ์เรคติไฟเออร์

วงจรสวิตชิ่ง (Switching) เป็นวงจรที่ใช้ในการท างานร่วมกับวงจรควบคุม 
(Contrlo Circuit) เพื่อตรวจสอบว่าควรจะจ่ายแรงดันทั้งหมดให้กับระบบหรือไม่ 
โดยถ้าวงจรควบคุมส่งสัญญาณมาให้กับวงจรสวิตซิ่งว่าให้ท างาน ก็จะเริ่มจ่าย
แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากภาคเรคติไฟเออร์ไปให้กับหม้อแปลงต่อไป



หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) หม้อแปลงที่ใช้ในวงจรสวิตชิ่งซัพพลายจะ
เป็นหม้อแปลงที่มีหน้าที่ในการแปลงไฟที่ได้จากภาคสวิตชิ่ง ซึ่งก็รับแรงดันไฟมา
จากภาคเรติไฟเออร์อีกต่อหนึ่ง โดยแรงดันไฟฟ้ากระแสงตรงที่มีค่าแรงดันสูง
ขนาดประมาณ 300 v ดังน้ันหม้อแปลงตัวน้ีก็จะท าหน้าที่ในการแปลงแรงดันไฟ
กระแสตรงสูงนี้ให้มีระดับแรงดันที่ลดต่ าลงมา เพื่อที่จะสามารถใช้งานกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ ก่อนที่จะส่งไปให้วงจรควบคุมแรงดันต่อไป



วงจรควบคุมแรงดัน (Voltage Control) เป็นวงจรที่จะก าหนดค่าของ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับมาจากหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อที่จะให้ได้ระดับ
แรงดันที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ โดยค่าของระดับแรงดันไฟฟ้านี้ก็จะมีขนาด 
5v และ 12v ส าหรับพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้กับเมนบอร์ดแบบ AT แต่ถ้าเป็นพาว
เวอร์ซัพพลายที่ใช้กับเมนบอร์ดที่เป็นแบบ ATX ก็จะต้องมีวงจรควบคุมแรงดันให้
ออกมามีขนาด 3.3v เพิ่มอีกหนึ่ง (ซึ่งซีพียูรุ่นเก่าที่ใช้แรงดันไฟขนาด 3.3 v นี้ก็
สามารถที่จะดึงแรงดันไฟในส่วนน้ีไปเลี้ยงซีพียูได้เลย)

วงจรควบคุม เป็นวงจรที่ใช้ในการควบคุมวงจรสวิตชิ่ง ว่าจะให้ท าการจ่าย
แรงดันไปให้กับหม้อแปลงหรือไม่ และแน่นอนว่าในส่วนนี้จะท างานร่วมกับ
วงจรลอจิกที่อยู่บนเมนบอร์ด  เมื่อวงจรลอจิกส่งสัญญาณกลับมาให้แก่วงจร
ควบคุม วงจรควบคุมก็จะสั่งการให้วงจรสวิตชิ่งท างาน



2.5.5 Block Diagram power supply

http://z-diagram.com/block-diagram/block-diagram-power-supply.html
http://z-diagram.com/block-diagram/block-diagram-power-supply.html


หม้อแปลง(Transformer) ท าหน้าที่ลดแรงดันจากไฟบ้าน กระแสสลับ 220
โวลท์ เป็นไฟกระแสสลับแรงดันต่ า

วงจรเรียงกระแส(Rectifier) แปลงไฟกระแสสสับเป็นไฟกระแสตรงแต่ไฟกระแส
ตรงที่ได้ยังไม่เรียบ มีความพริ้ว(ripple)สูง

วงจรกรอง(Filter) กรองไฟกระแสตรงให้เรียบ ลดความพลิ้วให้ต่ า
วงจรคุมค่า(Regulator) ก าจัดความพริ้ว ควบคุมไฟออกกระแสตรงให้คงที่



2.6 ค านวณค่าสิ้นเปลืองพลังงาน

หน่วยค่าไฟฟ้าบ้านเรือน 1 Unit = 4 บาท

หลอดไฟBack light 6 W =  0.006  kW จ านวน 2 หลออด 

=  0.006  kW x 2 หลอด  = 0.012  kW

พัดลมดูดอากาศ  24.36 W =  0.02436  kW จ านวน  1 ตัว

ค านวณเป็น  

หลอดไฟBack light 0.006  kW x 2 หลอด  x  2 ชั่วโมง = 0.024 Unit

=>0.024 Unit x  4  บาท  = 0.096 บ.

พัดลมดูดอากาศ  0.02436 kW x 2 ชั่วโมง  = 0.04872  Unit

=>0.04872 Unit x 4 บาท  = 0.19488 บ.



เครื่องดักจับยุง   ในหนึ่งวันของการใช้งานต่อ 2 ชั่วโมง

หน่วยของหลอดไฟBack light +  หน่วยของพัดลมดูดอากาศ   = 0.07272

หน่วยไฟใช้เครื่อง  ใน 2 ชม./1 วัน   x   จ านวนค่าหน่วย(Unit)

= 0.07272Unit x 4 บ. 

= 0.29088บ./วัน  ของท าการทดลอง

คิดเป็นรายเดือน =  9.01728บ./เดือน ในเวลา  2 ชั่วโมง



บทท่ี 3
ขั้นตอนการด าเนินการ

3.1  บล็อกไดอะแกรมการท างานเครื่องดักยุง  Mos-T



จากภาพที่ 3.1  เป็นบล็อกไดอะแกรมการท างานเครื่องดักยุง  Mos-T มีส่วนประกอบ
ด้วย power  supply ตัวควบคุมการแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นไฟกระแสตรง  และ
ให้OUTPUT  ที่ออกมาเป็นไปตามต้องการ   ส่วนพัดลมดูดอากาศก็ท างานโดยการ
ดูดยุงลงไปเก็บที่กล่องเก็บยุง
และก็หลอดไฟแบล็คไลค์ท าหน้าที่เป็นสื่อล่อลุงให้มายังเครื่องดักยุง

สามารถอธิบายระบบโดยรวมของการใช้งานเครื่องดักยุง Mos-T ได้ดังนี้ เมื่อ
เสียบปลั๊กและกดเปิดสวิชทั้งหลอดไฟและพัดลมเริ่มท างานพร้อมกัน   หลังจากนั้นก็
น าเครื่องไปวางไว้ยังที่ที่ต้องการใช้งาน



3.2  วงจรรวมของระบบ



3.3 ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องดักยุง  Mos-T

3.3.1 acrylic price ขนาด 120 x 240 ซม. 1 แผ่น

ภาพที่  3.3.1 acrylic price

http://www.ebay.com/sch/Plastic-Rubber-Sheets/182960/i.html?_fsrp=1
http://www.ebay.com/sch/Plastic-Rubber-Sheets/182960/i.html?_fsrp=1


3.3.2 หลอด Black Light ขนาด 4 W 16x136mm. 2หลอด

3.3.3 พัดลมดูดความร้อน 12VDC / 2.3A 1 ตัว

3.3.4  มุ้งลวด ขนาด 1x2 เมตร 1 แผ่น

3.3.5 power supply

http://www.lazada.co.th/catec-black-light-4091065.html
http://www.lazada.co.th/catec-black-light-4091065.html
http://www.praguynakorn.com/brand/b24-1/windstorm/ca54/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99(%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81)
http://www.praguynakorn.com/brand/b24-1/windstorm/ca54/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%99(%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81)
http://www.khayathong.com/product.detail_677525_th_3222895
http://www.khayathong.com/product.detail_677525_th_3222895
http://www.vmodtech.com/main/article/power-monster-550w-power-supply/all/1
http://www.vmodtech.com/main/article/power-monster-550w-power-supply/all/1


3.4  เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบท าเครื่องดักยุง  Mos-T

3.4.1 Meter 

3.4.2 เลื่อยฉลุ

3.4.3 ตะไบ

http://keywordsuggest.org/gallery/729529.html
http://keywordsuggest.org/gallery/729529.html
http://www.chaleewatsadu.com/product/228/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://www.chaleewatsadu.com/product/228/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99
http://www.ruangsangthai.com/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9A.htm
http://www.ruangsangthai.com/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%9A.htm


3.4.4 กาวร้อน

3.4.5 สว่านไฟฟ้า

http://civil.utm.my/blog/utmbridge-model-competition-2015/
http://civil.utm.my/blog/utmbridge-model-competition-2015/
http://www.priceza.com/s/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-Bosch
http://www.priceza.com/s/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-Bosch


3.4.6 เครื่องมือบัดกรีและตะกั่ว

3.4. สเปรย์พ้นสี

http://www.lazada.co.th/smile-shopping-40-6816405.html
http://www.lazada.co.th/smile-shopping-40-6816405.html
http://shoptnk.com/chemical/rust-protector-and-converter/3m-underseal-rubberized-undercoating-08883.html
http://shoptnk.com/chemical/rust-protector-and-converter/3m-underseal-rubberized-undercoating-08883.html


3.5 วิธีการด าเนินโครงงาน

3..5.1 ประชุมโครงงาน

ท าการประชุมกันภายในกลุ่มโครงงานโดยมีครูที่ปรึกษาคอย
ให้ค าแนะน า และแจกแจงหน้าที่แต่ละคนที่จะต้องรับผิดชอบ

3.5.2 สืบค้นข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการท าโครงงาน หาข้อมูลของ 
พฤติกรรมของยุง และ เครื่องดักยุง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ



3.5.3 ขั้นตอนการประกอบเครื่องดักยุง

3.5.3.1 ตัดแผ่น acrylic ขนาดต่างๆ ดังนี้

-ขนาด 23x23 cm. จ านวน 1 แผ่น

-ขนาด 23x30.5 cm. จ านวน 3 แผ่น

-ขนาด 23x31.5 cm. จ านวน 1 แผ่น

-ขนาด 23x16 cm. จ านวน 4 แผ่น

-ขนาด23x15.5 cm.จ านวน 4 แผ่น

-ขนาด 9x31.5 cm. จ านวน 2 แผ่น



3.5.3.2 ประกอบส่วนบน 

น าแผ่น acrylic ขนาด 23x16 cm. จ านวน2แผ่น มาเจาะรูเพื่อเป็นช่องยุงเข้า และ
น าแผ่น acrylic ขนาด 23x16 cm. ทั้ง4แผ่นมาประกอบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม และน าแผ่น
ขนาด 23x23 cm.มาเป็นแผ่นยึดพัดลมดูดอากาศด้านบน และน าแผ่นขนาด 23x30.5 cm. 
เป็นยึดพัดลมดูดอากาศด้านล่าง และแผ่นขนาด 23x30.5 cm. เป็นฝาปิดด้านบนโดยมีหลอด 
Black Light จ านวน2 หลอดมาติดด้านล่างของแผ่น



3.5.3.3 ประกอบส่วนล่าง

น าแผ่นขนาด 23x15.5 cm. จ านวน2 แผ่นมาเจาะรูรูปสี่เหลี่ยมเพื่อให้เป็นทางลม
ออกโดยจะมี ตาข่ายกลั่นยุงทั้ง2ด้าน แล้วน ามาประกอบกับแผ่น acrylic ขนาด 
23x30.5 cm. ที่เป็นฐานล่าง 



3.5.3.4 ประกอบชิ้นงาน

น าทั้ง2ส่วน มาประกอบกันโดยมีฉากเล็กๆเป็นที่ยึดระหว่างทั้งสองส่วนโดยใช้น็อต
และกาวร้อนมาติด และยึดเพื่อให้ทั้งส่วนมีความแข็งแรง



3.5.3.5  พ้นสีเครื่องดักยุง  Mos-T

น าสเปรย์สีด าด้าน   มาพ้นเครื่องดักยุง  โดยการน าฟิวเจอร์บอร์ด  และสก๊อตเทป  
มาปิดตรงที่เป็นช่องว่างของตัวเครื่องดักยุง



3.5.4 ขั้นตอนการทดลองเครื่องดักยุง Mos-T

ในการทดลองเครื่องดักยุง  สถานที่ที่ใช้ท าการทดลองคือหน้ากราบพักนักเรียนจ่า
ที่  3 โดยการท าการทดลองจะใช้เวลา  2 ชั่วโมง ต่อ 1วัน  คือช่วงเวลา 2000-2200  
ทดลองเป็นเวลา  3 วัน



บทท่ี 4
ผลการทดลอง

ประโยชน์ของเครื่องดักยุง Mos-T

1.สามารถดักยุงได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมี

2.สะดวกสบายในการใช้งาน

3.ช่วยป้องกันการเป็นโรคที่มากับยุง  เช่น   ไข้เลือดออก  โรคมาลาเรีย  เป็นต้น

ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดักยุง Mos-T

คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการทดลองดักยุงด้วยเครื่องดักยุง Mos-T จ านวน 3 ครั้ง 
ครั้งละ 2 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน เวลา 2000-2200 น าจ านวนยุงที่ดักได้มาบันทึกผลโดยการ
นับจ านวนยุงที่เครื่องดักได้ว่าเราสามารถลดจ านวนยุงได้มากน้อยเพียงใด



ตารางแสดง จ านวนยุงท่ีดักได้โดยใช้เครื่องดักยุง Mos-T

ครั้งที่ ระยะเวลา สถานที่ทดลอง จ านวน(ยุงที่ดัก
ได/้ตัว)

หมายเหตุ

1 2000-2200 หน้ากราบพัก นรจ. 3 142 กล่องสีใสและมีไฟLEDที่
Power  supply

2 2000-2200 หน้ากราบพัก นรจ. 3 198 พ้นสีกล่องเป็นสีด าและมี
ไฟLEDที่Power  supply

3 2000-2200 หน้ากราบพัก นรจ.3 264 กล่องเป็นสดี าตัดไฟLED

ทีP่ower  supply



จากตารางข้างต้น พบว่าเมื่อท าการดักยุงด้วยเครื่อง Mos-T ในระยะเวลาที่ก าหนด 
พบว่า มีจ านวนยุงที่ดักได้เพิ่มขึ้น จากการใช้สีด ามาพ้นเป็นสีกล่องและหลังจากนั้นได้
ตัดไฟLEDที่Power  supply เนื่องจากต้องการให้แสงจากหลอดไฟBLACKLIHT เป็น
จุดที่ล่อยุงจุดเดียว เราจึงสรุปได้ว่าสีด าและไฟสีม่วงจากหลอดไฟBLACKLIHTมีผล
ต่อการล่อยุงมากกว่าแสงสีใส



บทที่ 5
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

5.1.1 การประดิษฐ์เครื่องดักยุง Mos-T

ได้เครื่องดักยุง Mos-T ที่มีลักษณะเด่น คือ

1.สะดวกสบายในการใช้งาน

2.สามารถดักยุงได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

3.สามรถใช้งานได้จริง



5.1.2 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดักยุง Mos-T

โดยการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดักยุง พบว่า ครั้งที่ 1  สามารถดักจับยุงได้ 
140 ตัว ครั้งที่ 2 ได้ 198 ตัว ครั้งที่ 3 ได้ 264 ตัว เราจึงสรุปได้ว่าเราสามารถลดจ านวน
ยุงด้วยเครื่องดักยุง Mos-T ของเราได้

5.2 อภิปรายผล

เครื่องดักยุง Mos-T ประดิษฐ์ขึ้น โดยใช้หลอดไฟ Black light เป็นหลอดไฟที่มี
คุณสมบัติพิเศษ ที่จะให้แสงในช่วงคลื่น UVA ซึ่งมีความยาวคลื่นประมาณ 380-400 
นาโนเมตร ซึ่งเป็นช่วงแสดงที่แมลงต่างๆสามารถมองเห็นได้ดี หลอด 
BLACKLIGHT UVA มีคุณสมบัติในการล่อแมลงบินทุกชนิด ที่มีปฏิกิริยาไวต่อแสง 
UVA ไม่ว่าจะเป็นแมลงกลางวัน หรือ แมลงกลางคืน จึงท าให้ยุงบินเข้าหาและด้วย
หลักการมวลร่างกายของยุงมีน้อยจึงท าให้ถูกพัดลมดูดลงไปในภาชนะเก็บยุงได้ง่าย



5.3 ข้อเสนอแนะ

1.การติดตั้งอุปกรณ์แต่ละขั้นตอนควรท าด้วยความระมัดระวัง

2.ขั้นตอนการต่อสายไฟควรสังเกตว่าการต่อสายไฟตรงขั่วหรือไม่

3.การตัดแผ่น acrylic ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะท าให้แผ่น 
acrylic แตกหักได้
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ภาคผนวก ก.

ตัวอย่างตัวเครื่องดักจับยุง(โมเดล)และสร้างเครื่องดักยุง Mos-T

1.ตัวอย่าง  ตัวเครื่องดักจับยุง(โมเดล)



2.สร้างเครื่องดักยุง Mos-T

2.1 ส่วนบนของตัวเครื่อง



2.1.1 ติดตั้งหลอด Black Lightและพัดลมดูดอากาศ 

2.2 ส่วนล่างของตัวเครื่อง



2.3 ประกอบส่วนบนและส่วนล่างเข้าด้วยกัน



2.4 ติดตั้ง power  supply

โดยน าสายไฟสีเขียวกับสีด า จั่มสายเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นสวิชเปิด power  
supply  แล้วน าสายสีเหลืองสายที่ 1 ต่อเข้ากับ สายสีเหลืองของพัดลม และน าสาย
สีเหลืองที่ 2 ต่อเข้ากับสายสีแดงของพัดลมดูดอากาศ  เพ่ือที่พัดลมจะได้ไฟ 
12VDC มาใช้ในวงจร  และสุดท้ายสายสีด าของ power  supply  ต่อเข้ากับสายสี
ด าของพัดลมดูดอากาศ  เพ่ือเป็นสายการ์ว



2.5 เครื่องดักยุง Mos-T



2.6  พ้นสีเครื่องดักยุง  Mos-T

2.6.1 พ้นกล่องเก็บยุง



2.6.2 พ้นสีตัวเครื่องดักยุง Mos-T



จบการน าเสนอ   ขอบคุณครับ


