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บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “กาวพิชิตแมลงตัวร้าย ” เป็ นโครงงานที่เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการกาจัดแมลงวันและแมลงสาบ ซึ่งเป็ นสาเหตุของการเกิ ดโรคทางเดินอาหารและ
โรคภูมิแพ้ ซึ่งนามาสู่ความเสียหายทั้งชีวิตและความราราญใจให้กบั มนุษย์โดยการนาเอ าวัสดุที่หา
ง่ายในท้องถิ่น คือ น้ ายางพารา ซึ่งเป็ นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ น้ า มันที่เหลือใช้ที่ทุกครัวเรื อน
ยางสนซึ่งเป็ นไม้ที่มีในโรงเรี ยนของคณะผูจ้ ดั ทามาผสมเข้าด้วยกันให้ เป็ น กาวที่เหมาะสาหรับการ
นามาดักแมลงวัน และแมลงสาบ มีอตั ราส่วนดังนี้ คือ น้ ามันยางพารา 50 กรัม น้ ามันเหลือใช้
60 กรัม และ ยางสน 10 กรัม สีที่สามารถล่อดักแมลงวันได้ดี คือ สีเขียว และสีเหลืองล่อดัก
แมลงสาบได้ดี ซึ่งกาวที่ได้มีความหนืดและประสิทธิภาพสามารถดักแมลงวันและแมลงสาบได้ อีก
ทั้งได้เป็ นการส่งเสริ มภูมิปัญหาชาวบ้าน และสอดคล้องกับพระราชดารัส ของในหลวงเรื่ องการนา
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่ อง “กาวพิชิตแมลงตัวร้ าย ” เป็ นโครงงานที่ทาขึ้นโดยมีการ
สนับสนุน งบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์ในการทดลองจาก นางเยาวภา
วงศ์กองแก้ว
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา นางสาวรัตนา บัวเพชร นางสุรัชฎา ชูเลขา และนางวราณี สุภาตรี
รองผูอ้ าน วยการสถานศึกษา ขอขอบคุณครู รัตน์ แก้วทอง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครู จิระวรรณ ผลสด ครู เพียงใจ บุญประสงค์ ครู สมพงษ์ กุศลสุข ครู วิภาดา รักเหล็ก และ
ครู สานิตย์ โต๊ะหมอ ที่ให้คาปรึ กษาและวิธีการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ แนวทางในการ
ปฏิบตั ิการทดลอง การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบ ขอบคุณ ลุงแก้ว เป็ นอย่างยิง่ ที่ให้ ขอ้ มูล
เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่ องการทากาวดักนก และเพื่อนนักเรี ยนในชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่
เป็ นกาลังใจ และสนับสนุนในการทาโครงงานครั้งนี้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุ ณทุกท่านเป็ นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุ นในการจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาเร็ จได้ดว้ ยดี
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- ความสาคัญและความเป็ นมา
- จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
- ขอบเขตการศึกษา
- ประเภทโครงงาน
บทที่ 2 เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการ
- วัสดุ/อุปกรณ์
- วิธีดาเนินงานทดลอง
บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปราย
- สรุ ปผลการทดลอง
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงาน
- ข้อเสนอแนะ
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สารบัญตาราง
เรื่อง
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาหาอัตราส่วนน้ ายางพารา น้ ามันเหลือใช้
ยางสน ที่เหมาะสมในการทากาวดักแมลง
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองการนากาวสูตรที่ 1-4 ไปทดลองใช้ดกั แมลงวัน
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองนากาวสูตรที่ 1-4 ไปทดลองใช้ดกั แมลงสาบ
ตารางที่ 4 ผลการทดลองกาวที่ผสมสี น้ าเงิน สีเหลือง สีเขียว สีแดง
ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณของแมลงวันที่มา
ติดกาวดักแมลงวันที่ผลิตจาก น้ ายางพารา น้ ามันใช้ และยางสน
กับกาวดักแมลงวันวิทยาศาสตร์ (ใช้เวลาวางทิ้งไว้ 5 ชม.)
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