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บทคัดย�อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค< เพ่ือเปรียบเทียบชนิดของเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการ
ดักจับแมลงสาบและเปรียบเทียบชนิดของเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการดักจับแมลงสาบ
ชนิดตGางๆ ในบDานเรือนของประชาชนชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน
การศึกษาทําการศึกษาเหย่ือตGางๆ จํานวน 5 ชนิดท่ีดึงดูดแมลงสาบไดDแกG อาหารสุนัขชนิดเม็ด (Dog 
Chow) อาหารแมวชนิดเม็ด (Cat Chow) มันฝร่ังทอดแผGน(Potato Chip) มันอัดเม็ด (Tapioca 
Pellet) และนมอัดเม็ด (Granulated Milk) ทดสอบในขวดดักแมลงสาบพลาสติก ขนาด 0.5 ลิตร 
จากน้ันทําการตรวจบันทึกแมลงสาบและชนิดของแมลงสาบท่ีดักจับไดDทุกวัน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 

ผลการศึกษาการใชDเหย่ือลGอตGางๆในกับดักแมลงสาบพบวGาสามารถลGอดักจับแมลงสาบไดD
เฉลี่ย 4.16±0.12 ตัวตGอกับดักตGอวัน เหย่ือลGอ ชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดสามารถดักจับแมลงสาบไดD
สูงสุดเฉลี่ย 5.47±0.05 ตัวตGอกับดักตGอวัน รองลงมาเปLนเหย่ือลGออาหารแมวชนิดเม็ดโดยใชDลGอดัก
แมลงสาบไดDเฉลี่ย 5.16±0.13 ตัวตGอกับดักตGอวัน ตามมาดDวยเหย่ือลGอมันฝร่ังทอดแผGน มันอัดเม็ดและ
นมอัดเม็ด ท่ีดักไดDเฉลี่ย 4.12±0.06, 3.07±0.14 และ 2.96±0.21 ตัวตGอกับดักตGอวัน การวิเคราะห<
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเหย่ือลGอแตGละชนิด พบวGาเหย่ือลGอชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดและอาหาร
แมวชนิดเม็ดใชDดักแมลงสาบไมGแตกตGางกัน แตGเหย่ือลGอท้ังสองชนิดใหDผลในการใชDลGอดักแมลงสาบ
แตกตGางจากเหย่ือลGอชนิดอ่ืนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากน้ีพบวGาเหย่ือลGอชนิดมัน
ฝร่ังทอดแผGนใหDผลในการใชDดักแมลงสาบสูงกวGาเหย่ือลGอชนิดมันอัดเม็ดและนมอัดเม็ดอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   

นอกจากน้ี ผลการเปรียบเทียบชนิดของแมลงสาบท่ีดักจับไดD พบวGาแมลงสาบอเมริกันท่ีดักไดD 
(รDอยละ 72.7)มีปริมาณมากกวGาแมลงสาบเยอรมัน (รDอยละ 27.3) อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) และเม่ือพิจารณาแตGละชนิดของเหย่ือลGอก็พบวGาเหย่ือลGอชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดสามารถ
ใชDลGอดักจับแมลงสาบอเมริกัน (รDอยละ 80.2) ไดDมากกวGาเหย่ือลGอชนิดอ่ืน  
คําสําคัญ: แมลงสาบ ; การดักแมลงสาบ ; ขวดดักแมลงสาบ; ชนิดเหย่ือลGอแมลงสาบ 
 

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 
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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 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของปhญหา 
 ปpจจุบันประชาชนในชุมชนยังคงประสบปpญหาการเจ็บป�วยดDวยโรคระบบทางเดินอาหารใน
ระดับสูง (อัตราป�วยโรคอุจจาระรGวง เทGากับ 768.50 ตGอแสนประชากร ต้ังแตG 1 ม.ค. 2560 - 26 มิ.ย. 
2560) โดยสาเหตุหน่ึงเกิดมาจากการรับประทานอาหารท่ีปนเป�¡อนเน่ืองมาจากแมลงสาบในบDานเรือน
ซึ่งกGอใหDเกิดความสกปรกในอาหารท่ีบริโภค ดังน้ันจึงมีความพยายามท่ีจะควบคุมและกําจัดแมลงสาบ
โดยวิธีการตGางๆตลอดมา เชGนการจัดการดDานสุขาภิบาลในสถานท่ีตGางๆการกําจัดแหลGงอาหารและ
แหลGงเพาะพันธุ< การใชDสารเคมีฉีดพGนหรือทําลายตัวอGอนและตัวแกGแมลงสาบ หรือการใชDกับดัก
ประเภทตGางๆทําลายตัวแกG เปLนตDน แตGก็ยังไมGประสบความสําเร็จ และบางวิธีท่ีใชDก็อาจสGงผลเสียไดD 
เชGนการใชDสารเคมีฉีดพGนหรือทําลายแมลงสาบก็สิ้นเปลืองคGาใชDจGาย และยังอาจสGงผลกระทบตGอ
สิ่งแวดลDอมหรือไมGปลอดภัยสําหรับสุขภาพของคนและสัตว<บริเวณใกลDเคียง นอกจากน้ีการใชDสารเคมี
บGอยๆและปริมาณมากในแตGละคร้ังจะสGงผลใหDแมลงสาบเกิดการตDานทานตGอสารเคมีน้ันไดD  
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    ความพยายามวิจัยหาวิธีการควบคุมและกําจัดแมลงสาบใหมGๆ ท่ีเปLนมิตรกับสิ่งแวดลDอมหรือ
ใชDรGวมกับวิธีอ่ืนๆไดDดDวย เชGน การใชDกับดักท่ีทําจากขวดพลาสติกท่ีใชDแลDวในการดักจับแมลงสาบเปLน
ตDน ซึ่งพบวGากับดักประเภทน้ีมีการเผยแพรGและทราบกันโดยท่ัวไป อยGางไรก็ตามกับดักดังกลGาว
จําเปLนตDองอาศัยเหย่ือลGอท่ีเหมาะสมดDวยจึงจะทําใหDกับดักมีประสิทธิภาพในการดักจับแมลงสาบไดD
มาก ซึ่งขณะน้ียังไมGไดDมีการช้ีชัดวGาเหย่ือลGอชนิดไหนท่ีมีผลดีและเหมาะสมท่ีจะใชDในการลGอแมลงสาบ
ใหDมาเขDากับดักไดDมาก  
    ดังน้ันในการวิจัยน้ีคณะผูDวิจัยจึงไดDทําการศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของเหย่ือลGอท่ีมีใน
ทDองตลาดเพ่ือนํามาเปLนใชDเปLนเหย่ือลGอแมลงสาบท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการดักจับดDวยกับดักแบบ
ขวดพลาสติกใชDแลDว 
   
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  1. เปรียบเทียบชนิดของเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการดักจับแมลงสาบ 
    2. เปรียบเทียบชนิดของเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการดักจับแมลงสาบชนิดตGางๆ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยน้ีเปLนรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองในภาคสนาม (Field Experiment) ลักษณะการ
ทดลองท่ีมีแผนแบบสุGมอยGางสมบูรณ< (Completely Randomized Design) โดยทําศึกษาการดักจับ
แมลงสาบในบDานเรือนบริเวณชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

1. เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมขDอมูล 
   1.1 ชนิดเหย่ือทีใชDในการทดลอง 
      ในการวิจัยจะทําการทดสอบเหย่ือชนิดตGางๆ จํานวน 5 ชนิดท่ีดึงดูดแมลงสาบไดDแกG 

อาหารสุนัขชนิดเม็ด (Dog Chow) อาหารแมวชนิดเม็ด (Cat Chow) มันฝร่ังทอดแผGน(Potato Chip) 
มันอัดเม็ด (Tapioca Pellet) และนมอัดเม็ด (Granulated Milk) เหย่ือเหลGาน้ีจะซื้อมาจากซุปเปอร<
มาร<เก็ต 

 1.2 กับดักแมลงสาบ 
    กับดักแมลงสาบน้ีจะทําจากขวดพลาสติกขนาด 0.5 ลิตร ซึ่งวัสดุและอุปกรณ<ท่ีใชDทํา

กับดัก (รูปท่ี 1 ) น้ีประกอบดDวย (1) ขวดพลาสติกขนาด 0.5 ลิตร (2) แผGนใสและเทปพลาสติกขาว 
(3)เคร่ืองเจาะรูขวดพลาสติก และคัตเตอร<สําหรับตัดขวดพลาสติก นําขวดพลาสติกมาแลDวบาก
สGวนบนของขวดใหDเฉียงลงไปเพ่ือไวDสําหรับเสียบแผGนใสท่ีทําเปLนลิ้น โดยความยาววัดจากปากขวดลง
มาประมาณ 1 น้ิว เม่ือบากแลDวนําแผGนใสท่ีตัดเปLนลิ้นนําไปเสียบไวDในขวด จากน้ันทําการยึดแผGนใส
ดDวยเทปพลาสติกขาว เทปพลาสติกน้ีจะชGวยยึดไมGใหDลิ้นแผGนใสหลุดจากขวดพลาสติกขณะดักจับ
แมลงสาบ เจาะรูรอบๆขวดพลาสติกเพ่ือใหDกลิ่นเหย่ือออกมาขDางนอกขวดและดึงดูดใหDแมลงสาบมา
กินเหย่ือภายในขวดกับดัก 
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รูปท่ี 1 กับดักแมลงสาบตัวแกGที่ทําจากขวดนํ้าพลาสติก 
 
   1.3 นํากับดักท่ีวางเหย่ือลGอไวDแลDวไปวางไวDบริเวณท่ีทําการทดลองในชGวงวันท่ี 27-29 

มกราคม 2562 โดยวางกับดักท่ีมีเหย่ือลGอแตGละชนิดๆ ละ 25 กับดัก รวม 125 กับดัก ทําการนับและ
บันทึกจํานวนแมลงสาบท่ีดักจับไดDใน แตGละวัน ระยะเวลา 3 วัน และนํามาจําแนกชนิดของแมลงสาบ
ท่ีดักจับไดD และทําการเฉลี่ยจํานวนแมลงสาบท่ีจับไดDตGอกับดักตGอวัน 

     
การวิเคราะห�ข�อมูล  
      การวิเคราะห<ขDอมูลทําโดย นําขDอมูลการดักจับแมลงสาบของเหย่ือลGอแตGละชนิดมา
เปรียบเทียบและวิเคราะห<ดDวยสถิติเชิงพรรณนาแสดงดDวยคGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และความแตกตGางของคGาเฉลี่ยปริมาณแมลงสาบท่ีดักจับไดDจาก
การใชDชนิดเหย่ือลGอตGางๆ วิเคราะห<ดDวย ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตGางของคGาเฉลี่ยดDวย 
LSD สําหรับคGาเฉลี่ยแมลงสาบชนิดตGางๆท่ีดักไดDจากการใชDชนิดเหย่ือลGอตGางๆ วิเคราะห<ดDวย t-test 
โดยพิจารณาระดับนัยสําคัญ เทGากับ Alpha level 0.05 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบชนิดเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการดักจับแมลงสาบตัวแก�   
    จากการศึกษาความสามารถดักจับแมลงสาบของกับดักแมลงสาบในบริเวณตลาดสด โดย
ใชDเหย่ือลGอ 5 ชนิดเปLนระยะเวลา 3 วัน ในชGวงเดือนมกราคม 2562 ผลการทดลองพบวGาชนิดเหย่ือลGอ
แมลงสาบแมลงสาบสามารถใชDลGอดักจับแมลงสาบในขวดดักจับแมลงสาบไดD (รูปท่ี 2)  

 ผลการศึกษาพบวGากับดักแมลงสาบท่ีใชDเหย่ือลGอตGางๆ สามารถลGอดักจับแมลงสาบไดD
เฉลี่ย 4.16±0.12 ตัวตGอกับดักตGอวัน โดยพบวGาเหย่ือลGอ ชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดสามารถดักจับ
แมลงสาบไดDสูงสุดเฉลี่ย 5.47±0.05 ตัวตGอกับดักตGอวัน รองลงมาเปLนเหย่ือลGออาหารแมวชนิดเม็ดโดย
ใชDลGอดักแมลงสาบไดDเฉลี่ย 5.16±0.13 ตัวตGอกับดักตGอวัน ตามมาดDวยเหย่ือลGอมันฝร่ังทอดแผGน มัน
อัดเม็ดและนมอัดเม็ด ท่ีดักไดDเฉลี่ย 4.12±0.06, 3.07±0.14 และ 2.96±0.21 ตัวตGอกับดักตGอวัน
ตามลําดับ เม่ือนําไปวิเคราะห<เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเหย่ือลGอแตGละชนิด พบวGาเหย่ือลGอชนิด
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อาหารสุนัขชนิดเม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดใชDดักแมลงสาบไมGแตกตGางกัน แตGเหย่ือลGอท้ังสองชนิด
ใหDผลในการใชDลGอดักแมลงสาบแตกตGางจากเหย่ือลGอชนิดอ่ืนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
นอกจากน้ีพบวGาเหย่ือลGอชนิดมันฝร่ังทอดแผGนใหDผลในการใชDดักแมลงสาบสูงกวGาเหย่ือลGอชนิดมัน
อัดเม็ดและนมอัดเม็ดอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และไมGพบความแตกตGางของการดัก
แมลงสาบจากการใชDเหย่ือลGอมันอัดเม็ดและนมอัดเม็ด 05 (ตารางท่ี 1 ) 

 

   
  

รูปท่ี 2 ตัวอยGางแมลงสาบท่ีดักไดDในกับดักแมลงสาบ 
 

ตารางท่ี 1 ชนิดเหย่ือและแมลงสาบท่ีดักจับไดD ( + SD) ในชGวงระยะเวลาท่ีดักในบDาน 
 

ชนิดเหย่ือ 
จํานวน
กับดัก
(กับ) 

ระยะเวลาท่ีดัก 
(วัน) 

แมลงสาบ
ท่ีดักได� 
(ตัว) 

ค�าเฉล่ียแมลงสาบ
ท่ีดักจับได� 

(ตัว/กับดัก/วัน) 
P-value* 

1 2 3 

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

อาหารแมวชนิดเม็ด 25 120 129 138 387 5.16±0.13 a 
มันฝร่ังทอดแผGน 25 98 102 109 309 4.12±0.06 b 
มันอัดเม็ด 25 68 79 83 230 3.07±0.14 c 
นมอัดเม็ด 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 
** ตัวอักษรตGางกันมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
*** วิเคราะห<ดDวยสถิติ F-test และ LSD 

 
  2. ผลการเปรียบเทียบการดึงดูดของชนิดเหย่ือและชนิดของแมลงสาบตัวแก�ที่ดักจับได� 
      ผลการเปรียบเทียบชนิดของแมลงสาบท่ีดักจับไดDโดยการใชDเหย่ือลGอชนิดตGางๆ พบวGา
แมลงสาบอเมริกันท่ีดักไดD (รDอยละ 72.7)มีปริมาณมากกวGาแมลงสาบเยอรมัน (รDอยละ 27.3) อยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และเม่ือพิจารณาแตGละชนิดของเหย่ือลGอก็พบวGาเหย่ือลGอชนิดอาหาร
สุนัขชนิดเม็ดสามารถใชDลGอดักจับแมลงสาบอเมริกัน (รDอยละ 80.2) ไดDมากกวGาเหย่ือลGอชนิดอ่ืน 
รองลงมาเปLนเหย่ือลGอชนิดอาหารแมวชนิดเม็ดท่ีสามารถใชDลGอดักจับแมลงสาบอเมริกัน (รDอยละ 78.0) 
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ตามมาดDวยเหย่ือลGอชนิดมันฝร่ังทอดแผGน มันอัดเม็ดและนมอัดเม็ดซึ่งใชDลGอดักจับจับแมลงสาบ
อเมริกันไดDนDอยกวGา (รDอยละ 77.0, 60.9 และ 55.9 ตามลําดับ) อยGางไรก็ตามการศึกษาพบวGาเหย่ือ
ลGอชนิดนมอัดเม็ดใชDดักจับแมลงสาบเยอรมันไดDสูงสุด(รDอยละ 44.1) ขณะท่ีเหย่ือลGอชนิดอาหารสุนัข
ชนิดเม็ดสามารถใชDลGอดักจับแมลงสาบเยอรมันไดDตํ่าสุด (รDอยละ 19.8) (ตารางท่ี 2 )  
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคGาเฉลี่ยความแตกตGางของชนิดแมลงสาบตัวแกGท่ีดักจับไดD ( + SD) จาก
เหย่ือลGอตGางๆ 
 

ชนิดเหย่ือล�อ 
ชนิดของแมลงสาบท่ีดักจับได�(ตัว, %) 

P-value* แมลงสาบอเมริกัน 
(ตัว) 

แมลงสาบเยอรมัน 
(ตัว) 

อาหารสุนัขชนิดเม็ด 329 (80.2 %) 81(19.8 %)** 0.05 
อาหารแมวชนิดเม็ด 302 (78.0%) 85 (22.0%) 
มันฝร่ังทอดแผGน 238 (77.0 %) 71(23.0%) 
มันอัดเม็ด 140 (60.9%) 90(39.1%) 
นมอัดเม็ด 124 (55.9 %) 98 (44.1%) 

รวม 1,133(72.7 %)  425 (27.3%)  
*Significant level at alpha level =0.05 
** วิเคราะห<ดDวยสถิติ t-test 

 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาประสิทธิภาพของชนิดเหย่ือลGอแมลงสาบท่ีจะเขDากับดัก พบวGาอาหารสุนัขชนิด
เม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดมีประสิทธิภาพสูงสุด คือใชDลGอดักแมลงสาบเขDากับดักไดDดีท่ีสุด ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองจากอาหารสุนัขและอาหารแมวมีสGวนประกอบท่ีทํามาจากเน้ือสัตว<มีกลิ่นท่ีดึงดูดแมลงสาบท่ีเปLน
นักลGามากินอาหารไดDงGาย เปรียบเทียบกับเหย่ือลGอชนิดอ่ืนท่ีมีองค<ประกอบเปLนแปJง (มันฝร่ังทอดแผGน
และมันอัดเม็ด) ไขมันและโปรตีน (นมอัดเม็ด)ซึ่งมีกลิ่นดึงดูดนDอยกวGา ผลการวิจัยน้ีคลDายกับการศึกษา
ของ Changlu Wang and Gary W. Bennett (2006) .ท่ีทําการศึกษาเหย่ือลGอชนิดตGางๆในการกับ
ดักเพ่ือการดักติดตามแมลงสาบเยอรมัน และพบวGาการใชDอาหารเด็กเปLนเหย่ือลGอดักแมลงสาบเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดักจับแมลงสาบมากกวGากับดักกาวท่ีไมGมีเหย่ือลGอ ซึ่งบGงช้ีวGาชนิดเหย่ือลGอมีผลตGอ
การใชDลGอดักจับแมลงสาบ นอกจากน้ีการศึกษาการใชDเหย่ือลGอตGางๆในกับดักแมลงวันพบวGาเหย่ือลGอท่ี
ทํามาจากปลาซึ่งมีกลิ่นมากจะดึงดูดแมลงวันเขDากับดักไดDมากกวGา (สุเทพ และคณะ, 2560) และ
การศึกษาพบวGามันอัดเม็ดและนมอัดเม็ดไมGมีความแตกตGางกันในการใชDลGอดักแมลงสาบ ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากเหย่ือท้ังสองมีกลิ่นนDอยและไมGแตกตGางกัน ซึ่งไมGสGงผลตGอการเพ่ิมประสิทธิภาพการเปLน
เหย่ือลGอแมลงสาบท่ีศึกษาในคร้ังน้ี  



The Seventh National Symposium  
 Bangkokthonburi University 

379 

 

 สําหรับการดักจับแมลงสาบคร้ังน้ีพบวGาสามารถดักจับแมลงสาบอเมริกันไดDมากกวGาการดัก
จับแมลงสาบเยอรมัน ซึ่งคาดวGาแมลงสาบอเมริกันมีประชากรมากกวGาในบDานท่ีพักอาศัย และยัง
สามารถพบไดDท่ัวไปในบDานบริเวณฝJาเพดาน รอยแตกของผนัง รอบๆบDานบริเวณกองขยะหรือในทGอ
ระบายนํ้าท่ีมีคราบไขมันสกปรก เปLนตDน ขณะท่ีแมลงสาบเยอรมันอาจพบไดDนDอย เชGนบริเวณกอง
หนังสือ ตูDเสื้อผDา ลิ้นชัก ซิงค<นํ้า หรือในตูDโทรทัศน< ซึ่งมีผลใหDดักจับแมลงสาบอเมริกันไดDมากกวGา
แมลงสาบเยอรมัน และในการศึกษาพบวGาอาหารสุนัขชนิดเม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดเหมาะสําหรับ
ใชDเปLนเหย่ือลGอดักจับแมลงสาบอเมริกันไดDดีมากกวGาเหย่ือลGอชนิดอ่ืน ขณะท่ีเหย่ือลGอชนิดนมอัดเม็ด
เหมาะสําหรับการใชDลGอดักจับแมลงสายเยอรมันมากกวGาเหย่ือชนิดอ่ืน  

 การดักจับแมลงสาบดDวยกับดักดDวยการใชDเหย่ือลGอตGาง บGงช้ีใหDเห็นวGาประชากรแมลงสาบมี
ชุกชุม การใชDกับดักแมลงสาบและเหย่ือลGอตGางๆเหลGาน้ีจะชGวยดักจับแมลงสาบตัวแกGและมีสGวนในการ
ลดประชากรแมลงสาบไดD (Owens and Bennett 1983, Kaakeh and Bennett,1997) แตGหากไมG
ดําเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยใหDดี ท่ีจะลดแหลGงอาหารและแหลGงเพาะพันธุ<ของแมลงสาบ
แลDว แมลงสาบเหลGาน้ีอาจนําโรคมาสูGผูDอาศัยในบDานเรือนไดD จึงควรทําการดักจับเปLนระยะๆเพ่ือ
ทําลายตัวแกGของแมลงสาบควบคูGไปกับปรับปรุงสุขาภิบาลดDวย จึงจะชGวยควบคุมแมลงสาบใน
บDานเรือนไดDอยGางแทDจริง  

ดังน้ันจากการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงใหDเห็นวGาในกรณีท่ีตDองการดักจับแมลงสาบ เพ่ือการ
ควบคุมหรือกําจัดประชากรแมลงสาบ หากไมGมีเหย่ือลGอชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดหรืออาหารแมวชนิด
เม็ดแลDว อาจใชDเหย่ือลGอชนิดอ่ืน เชGน มันฝร่ังทอดแผGน มันอัดเม็ด หรือนมอัดเม็ด ทดแทนไดD เพียงแตG
ประสิทธิภาพอาจจะตํ่ากวGากันเล็กนDอย แตGก็ยังเปLนทางเลือกใชDเปLนเหย่ือในการใชDหรือรGวมกับวิธีอ่ืนใน
การควบคุมและกําจัดแมลงสาบใหDลดนDอยลงในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลDอมไมGดี 
ตลอดจนชGวยลดความหGวงกังวลจากการใชDสารเคมีกําจัดแมลงสาบซึ่งนับวันจะเกิดปpญหาการด้ือยา
และการปนเป�¡อนในสิ่งแวดลDอมและอันตรายตGอสิ่งมีชีวิตและสุขภาพของผูDใชDดDวย  

  
ข�อเสนอแนะ 

กับดักแมลงสาบจากขวดพลาสติกและการเลือกใชDเหย่ือลGอ ชนิด ชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ด
หรืออาหารแมวชนิดเม็ด มันฝร่ังทอดแผGน มันอัดเม็ด หรือนมอัดเม็ด สามารถนํามาใชDในการดักจับ
หรือใชDรGวมกับวิธีอ่ืนเพ่ือการกําจัดและควบคุมประชากรแมลงสาบ ซึ่งสามารถทําใชDเองและขยายผล
ตGอไดD การใชDกับดักดังกลGาวยังอาจชGวยลดอัตราการป�วยจากโรคระบบทางเดินอาหารท่ีเกิดจาก
แมลงสาบเปLนสื่อไดDอีกดDวย  
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