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Abstract 
This paper presents development of light trap mudaria luteileprosa holloway low cost solar energy 

cooperated the environment monitoring system with IoT technology at Cho-airong Narathaiwat. With the objective of 
eliminating and preventing pests that damage the orchard farmers, and to break the life cycle of insect pests by using 
ultraviolet light wavelengths (Ultra-Violet; UV), against insect pests that like to play with light, such as heliothis armigera, 
spodoptera litura, mudaria luteileprosa Holloway etc.,. By using a 5 blade exhaust fan and a set of black light lamps 20 
watt insect trap, with a 12 volt battery with a capacity of 100 ampere-hours, without having to connect to the main 
electrical system of the building. By using a 120 watt 12 volt polycrystalline solar panel as a source of electrical energy, 
it has a total timer control system for 7 working modes. As well as the development of an online environment 
monitoring system (IoT Monitoring System) and collecting weather image data, and can be accessed in the form of a 
cloud computer (ThingSpeak), from general web browsers in areas with internet access. To collect statistical weather 
images at the time of pest infestation, for planning during the pest epidemic in the harvesting cycle of durian garden.    
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บทคัดยอ 
 บทความนี้นำเสนอการพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำรวมกับระบบตรวจสอบ

สภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นท่ีอำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงคในการกำจัดและปองกันแมลงศัตรูพืชที่สราง
ความเสียหายใหแกเกษตรกรสวนผลไม โดยการตัดวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช ที่อาศัยแสงไฟในชวงความยาวคล่ืนแสงเหนือมวง (Ultra-Violet; 
UV) กับแมลงศัตรูพืชที่ชอบเลนแสงไฟ ไดแก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทู หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เปนตน โดยใชพัดลมดูดอากาศแบบ 
5 ใบพัดและชุดหลอดไฟแบล็คไลท สำหรับชุดดักจับแมลง ขนาด 20 วัตต รวมกับแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต ที่ขนาดความจุ 100 แอมแปร-
ช่ัวโมง โดยไมตองตอรวมกับระบบไฟฟาหลักของอาคารบานเรือน ซึ่งใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 120 วัตต 12 โวลต ชนิดโพลีคริสตัลไลน 
เปนแหลงกำเนิดพลังงานไฟฟา มีระบบควบคุมตั้งเวลาทำงานไดทั้งสิ้น 7 โหมด อีกท้ัง มีการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศในรูปแบบ
ออนไลน (IoT Monitoring System) และเก็บผลขอมูลภาพอากาศรวมถึงสามารถเขาถึงไดในรูปแบบคราวนคอมพิวเตอร (ThingSpeak) 
จากเวปบราวเซอรท่ัวไปในพื้นที่ท่ีมีระบบอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการเก็บขอมูลภาพอากาศเชิงสถิติในชวงเวลาที่เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช 
สำหรับวางแผนในชวงเวลาที่เกิดการระบาดในวงรอบการเก็บเกี่ยวผลลิตทุเรียน  

คำสำคัญ: แสงเหนือมวง, หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, คราวนคอมพิวเตอร 

บทนำ 
กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทุเรียนท่ีมีคุณภาพ มีพันธุทุเรียนเฉพาะถิ่นท่ีมีช่ือเสียง โดยมีพื้นท่ีปลูก

โดยประมาณรอยละ 12.5 ของประเทศ และคิดเปน 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ภาคใต ในชวงป พ.ศ. 2556-2558 ดังภาพท่ี 1 ทุก
พื้นท่ีมีพื้นท่ีปลูกและพ้ืนท่ีใหผลผลิตคอนขางคงท่ ีเมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัดพบวาจังหวัดยะลาเปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูก
และพ้ืนท่ีใหผลผลิตทุเรียนสูงสุด รองลงมาเปนจังหวัดนราธิวาส โดยทิศทางในการพัฒนาควรใหความสำคัญกับพันธุทุเรียน
ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจนการสรางมูลคาเพ่ิมทางการตลาดตอไป [1] 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีเพาะปลูกและพื้นท่ีใหผลผลติทุเรียนของกลุมจังหวัดชายแดนใต [1] 

ปจจุบันในจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสท่ีมีการปลูกทุเรียนเปนพืชเศรษฐกิจนั้น ไดมีการรวมกลุมเกษตรกร
และเขารวมโครงการ “เกษตรแปลงใหญประชารัฐ” ท่ีใหเกษตรกรรายยอยท่ีมีอาชีพเดียวกันรวมกลุม เพื่อใหเกิดการรวม
คิดรวมทำ รวมกันจัดหาปจจัยการผลติ เกิดการวางแผนการตลาดเพ่ือนำไปสูการลดตนทุน โดยกรมสงเสรมิการเกษตรไดให
องคความรูในการดูแล การจัดการโรค การขยายพันธุ การสงเสริมเทคโนโลยีการเพาะปลูก ตลอดจนการใหน้ำและปุยในแต
ละระยะของตนทุเรียน ในการเพาะปลูกทุเรียนนั้น จะใหความสำคัญในประเด็นศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 
(Mudaria Luteileprosa Holloway) ท่ีระบาดอยางตอเนื่องระหวางป พ.ศ. 2559-2561 เปนสิ่งท่ีสำคัญเนื่องจากหนอน
ชนิดน้ีเมื่อเขาทำลายผลทุเรียนแลว จะไมสามารถสังเกตจากภายนอกได หนอนท่ีเจาะเขาไปในผลทุเรียนถายมูลออกมา
ปะปนกับเนื้อของทุเรียนทำใหเนื้อทุเรียนเสียคุณภาพและจำหนายไมไดราคา [2-3]     
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แนวทางการปองกันและกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมีหลายวิธี เชน วิธีเขตกรรม วิธีกล (การหอผลดวยมุงไน
ลอน และการใชกับดักแสงไฟ) และวิธีใชสารเคมี เปนตน การใชกับดักแสงไฟ (Light Trap) เพื่อเฝาระวังและกำจัดวงจร
ชีวิตหนอนเจาะผลทุเรียนตัวเต็มวัยผีเสื้อกลางคืน [4] ท่ีจะไปวางไขบนผลทุเรียนเพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับผล
ทุเรียนในขณะออกขายในทองตลาด เปนวิธีการท่ีดีเนื่องจากประหยัดตนทุนสามารถสรางอุปกรณจากวัสดุท่ีหาไดงายใน
พื้นท่ี ลงทุนแลวสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง การบำรุงรักษาไมยุงยาก ไมมีการใชสารเคมี และไมทำใหเกิดการเปลี่ยน
รูปแบบการเพาะปลูก 

จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะผล
ทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำรวมกับระบบตรวจสอบสภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นท่ีอำเภอเจาะไอรอง 
จังหวัดนราธิวาส เพื่อกำจัดวงจรชีวิตของหนอนเจาะเมล็ดและหนอนเจาะผลใหแกเกษตรกรสวนทุเรียนขนาดยอม โดยการ
พัฒนาพลังงานแสงอาทิตยท่มีีความเหมาะสมสำหรับกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรยีน เพ่ือลดปริมาณการวางไขของผีเสื้อ
ตัวเต็มวัย อีกท้ัง ออกแบบใหมีระบบตรวจวัดสภาพอากาศ ท่ีสามารถวัดคาอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ รวมถึงเก็บขอมูลเชิง
สถิติจากพ้ืนท่ีสวนทุเรียนในรูปแบบออนไลน เพื่อชวยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกทุเรียนและเก็บขอมูล
สภาพแวดลอมของสวนทุเรียนท่ีใชในวงรอบการเพาะปลูกในปถัดไป 

วิธีการวิจัย 
กับดักแสงไฟเปนเครื่องมือท่ีใชกันอยางแพรหลายมากที่สุดท่ีใชในการดักจับ หรือสุมเก็บกลุมตัวอยางประชากร

แมลง ในกลุมแมลงที่หากินในเวลากลางคืน (Nocturnal Visitors) เพ่ือสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง การ
เปลี่ยนแปลงจำนวน การเคลื่อนยายถ่ินของแมลง ท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในหลายพื้นท่ีท่ัวโลก [5-6] 
โดยกับดักแสงไฟท่ีใชแสงสวางจากหลอดไฟฟาเปนอุปกรณหลักในการดึงดูดแมลง สามารถจำแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก 
1) กับดักแสงไฟชนิดตะแกรงไฟฟา 2) กับดักแสงไฟชนิดท่ใีชรวมกับพัดลมดูด และ 3) กับดักแสงไฟชนิดทางกลหรือใชแรง
โนมถวง [7] โดยกับดักแสงไฟท่ีใชแสงสวางจากหลอดไฟฟาเปนที่นิยมในการสุมเก็บกลุมตัวอยางประชากรแมลง และไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรอบ

1. กรอบแนวคดิในการออกแบบกับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ
ในการพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำรวมกับระบบตรวจสอบ

สภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นท่ีอำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงคในการตัดวงจรการเจริญเติบโต 
การกำจัด และปองกันแมลงศัตรูพืชที่สรางความเสียหายใหแกเกษตรกรสวนผลไม โดยที่ไมสรางความเสียหายใหแก
สภาพแวดลอมของสวนผลไม ไมมีสารเคมีตกคางในพืชผลทางการเกษตร โดยอาศัยแสงไฟในชวงความยาวคลื่นแสงเหนือ
มวง (Ultra-Violet; UV) กับแมลงศัตรูพืชท่ีชอบเลนแสงไฟ ไดแก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทู เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
หนอนกระทูดำ เพลี้ยจั่กจ่ันสีเขียว เพลี้ยหลา บ่ัว หนอนเจาะทุเรียน และดวงบาหนานจุดนูนดำ เปนตน จากภาพท่ี 2 
แสดงกรอบแนวคิด สวนประกอบ และระบบการทำงานของกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุน
ต่ำฯ โดยออกแบบใหสามารถเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพความเหมาะสมของพ้ืนท่สีวน ใชพัดลมดูดอากาศแบบ 5 ใบพัดและ
ชุดหลอดแบล็คไลท (Black Light) สำหรับดักแมลง ขนาด 20 วัตต รวมกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ท่ีขนาดความจุ 100 
แอมแปร-ช่ัวโมง ซึ่งไมตอรวมกับระบบไฟฟาหลักของอาคารบานเรือน เน่ืองจาก ใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 120 วัตต 
12 โวลต ชนิดโพลีคริสตัลไลน (Polycrystalline Silicon Solar) เปนแหลงกำเนิดไฟฟา และมีระบบควบคุมตั้งเวลาทำงาน
ไดท้ังสิ้น 7 โหมด และมีการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศในรูปแบบออนไลน (IoT Monitoring System) และเก็บ
ขอมูลรวมถึงเขาถึงไดในรูปแบบคราวนคอมพิวเตอร (ThingSpeak) จากเวปบราวเซอรในพื้นท่ีท่ีมีระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึง
เปนการเก็บขอมูลภาพอากาศเชิงสถิติในชวงเวลาท่ีเกิดการระบาดของศัตรูพืช 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการออกแบบกับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำรวมกับระบบ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พื้นท่ีอำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

2. งบประมาณคาใชจายกับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ
กับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ โดยภาพรวม ประกอบดวย 4 สวนประกอบ

หลัก คือ (1) โครงสรางและฐานรากเสา (2) ระบบจัดการพลังงาน (3) เครื่องดักจับแมลง และ (4) ระบบตรวจวัด
สภาพแวดลอมและสื่อสาร ซ่ึงมีรายละเอียดตนทุนตอหนวยในการจัดการและดำเนินงานตามรายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

 ตารางท่ี 1 รายละเอียดตนทุนตอหนวยกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนตำ่ฯ 

รายการ งบประมาณ 
จำนวนเงิน (บาท) 

5,500 
6,400 
740 

1.  โครงสรางและฐานรากเสา
2.  ระบบจัดการพลังงาน
3.  เครื่องดักจับแมลง
4.  ระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมและสื่อสาร 3,300 

รวม (บาท) 15,940 

ในงานวิจัยการพัฒนากับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ ระบบจัดการพลังงาน 
และโครงสรางและฐานรากเสา คิดเปนเงิน 12,640 บาท โดยไมนับรวม ระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมและสื่อสาร ซึ่ง
พิจารณาและเปรียบเทียบราคา จากฐานขอมูลราคาจากทองตลาดในสวนของระบบดักจับแมลงท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
งานวิจัยกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ มีราคาตนทุนต่ำกวาเมื่อเทียบกันรายอุปกรณ 
เปนจำนวนเงิน 100 - 500 บาท หากแตงานวิจัยกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ มี
ความสามารถในการชวยจัดทำฐานขอมูล (Data Base) สภาพอากาศภายในสวนทุเรียนเพ่ือเก็บเปนขอมูลในการพยากรณ
สภาพอากาศและการระบาดของศัตรูพืชในสวนทุเรียนในอนาคต ซ่ึงเปนความสามารถเพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเพ่ิมเติมขึ้น 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
กับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ เริ่มทำการทดสอบ ระหวางเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2564  ในสวนทุเรียนกลุมแปลงใหญทุเรียน ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส ขนาดพ้ืนท่ ี5 ไร ดังภาพท่ี 
3 สามารถดักจับแมลงไดโดยเฉลี่ยวันละ 10-50 ตัว ไดแก ยุง 6 ตัว แมลงเมาปลวก 25 ตัว แมลงกินูน 5 ตัว มอดเจาะลำ
ตน 4 ตัว ผีเสื้อกลางคืน 4 ตัว และผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 3 ตัว หรือคิดเปนรอยละ 6.38 ของแมลงท่ีดักจับได
ท้ังหมด ดังภาพท่ี 4 สำหรับสวนทุเรียนในพ้ืนท่ีราบขนาดพื้นท่ี 5 ไร ในการทดสอบการดักจับแมลงนี้ ชวงเวลาท่ีพบปริมาณ
ของผีเสื้อกลางคืนมากท่ีสุด คือ เวลา 21.00-23.00 น.  

ภาพท่ี 3 การติดตั้งกับดักแสงไฟหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำรวมกับระบบตรวจสอบ
สภาพแวดลอมดวยเทคโนโลยี IoT พ้ืนท่อีำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

ภาพท่ี 4 คาเฉลี่ยปริมาณแมลงท่ีสามารถดักจับไดในพื้นท่ีสวนทุเรยีนกลุมแปลงใหญทุเรียน ขนาดพื้นท่ี 5 ไร ตำบลบูกิต 
อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

จากตารางท่ี 2 เปนผลการทดสอบการเก็บขอมูลสภาพแวดลอมภายในสวนทุเรียนกลุมแปลงใหญทุเรียน 
ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส โดยขอมูลที่ทำการเก็บและบันทึกผลมี 3 ปจจัย คือ 1) อุณหภูมิ 2) 
ความช้ืนสัมพัทธ และ 3) พิกัดพื้นท่ ีเนื่องจาก มีขอมูลในปริมาณมากจึงขอนำเสนอเฉพาะขอมูลในวันแรกของการติดตั้งกับ
ดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำสำหรับสวนทุเรียนขนาดยอม คือ ในวัน พฤหัสบดี ท่ี 27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแตเวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 03.00 น. ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียน
พลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ ท่ีมีระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในสวนทุเรียนเริ่มทำงานไปจนสิ้นสุดท่ ีเวลา 03.00 น. 
โดยตั้งเวลาการทำงานของกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ ไวท่ี 8 ช่ัวโมง/วัน หากแตใน
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ความเปนจริงน้ัน ระบบตรวจวัดสภาพแวดลอมภายในสวนทุเรียนท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นน้ันจะสามารถทำงานไดตลอด 
24 ช่ัวโมง โดยผลการทดลองท่ีไดในแตละชวงเวลาจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลการวัดคาสภาพอากาศของแอปพลิเคช่ัน 
ท่ีมีช่ือวา Weather Forecast ท่ีถูกติดตั้งในสมารทโฟน บนระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อยืนยันความถูกตองของอุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ และพิกัดพื้นท่ี ซึ่งผลท่ีไดเมื่อเปรียบคาความผิดพลาด (Error) ของอุณหภูมิ คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 2.5 
โดยความช้ืนสัมพันธ มีคาความผิดพลาด (Error) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 5.8 ของชุดขอมูลท้ังหมด ในสวนพิกัดพื้นท่ีของ
สวนทุเรียนมีตำแหนงท่ีตรงกันเนื่องจากพิจารณาจากแผนท่ีท่ีปกหมุดไวในพื้นท่ีเดยีวกัน 

 ตารางท่ี 2 ผลการเก็บขอมลูสภาพแวดลอมของกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ 

ลำดับท่ี วัน/เดือน/ป ชวงเวลา 
(Hr./Min./Sec.) 

กับดักแสงไฟหนอนเจาะ
ผลทุเรียนพลังงาน

แสงอาทิตยตนทุนตำ่ฯ 

แอปพลิเคชั่น 
Weather Forecast พิกัดพื้นท่ี 

(Latitude & 
Longitude) อุณหภูมิ 

(C) 
ความชื้น 

(%) 
อุณหภูมิ 

(C) 
ความชื้น 

(%) 
1 2021-05-27 18:00:44 29.1 73.9 31 78 6.205,101.82 
2 2021-05-27 18:01:07 28.82 76.08 29 81 6.205,101.82 
3 2021-05-27 19:00:00 27.78 81.73 28 86 6.205,101.82 
4 2021-05-27 19:00:23 27.71 82.49 28 87 6.205,101.82 
5 2021-05-27 19:00:45 27.33 84.22 28 89 6.205,101.82 
6 2021-05-27 20:00:04 26.53 83.43 27 88 6.205,101.82 
7 2021-05-27 20:00:27 27.64 82.92 28 87 6.205,101.82 
8 2021-05-27 20:00:50 27.71 82.60 28 87 6.205,101.82 
9 2021-05-27 21:00:06 27.65 84.41 28 89 6.205,101.82 
10 2021-05-27 21:00:29 26.95 85.41 27 90 6.205,101.82 
11 2021-05-27 21:00:52 26.56 85.69 27 90 6.205,101.82 
12 2021-05-27 22:00:01 27.03 85.68 28 90 6.205,101.82 
13 2021-05-27 22:00:25 26.88 85.80 27 90 6.205,101.82 
14 2021-05-27 22:00:48 26.79 86.03 27 91 6.205,101.82 
15 2021-05-27 23:00:04 27.95 86.02 28 91 6.205,101.82 
16 2021-05-27 23:00:27 26.84 86.44 27 91 6.205,101.82 
17 2021-05-27 23:00:49 26.52 85.92 27 90 6.205,101.82 
18 2021-05-27 00:00:06 25.89 86.78 26 91 6.205,101.82 
19 2021-05-27 00:00:32 25.74 86.56 26 91 6.205,101.82 
20 2021-05-27 00:00:56 26.11 87.01 27 92 6.205,101.82 
21 2021-05-27 01:00:12 25.64 86.65 26 91 6.205,101.82 
22 2021-05-27 01:00:34 25.73 86.71 26 91 6.205,101.82 
23 2021-05-27 01:00:57 25.66 86.82 26 91 6.205,101.82 
24 2021-05-27 02:00:15 25.45 87.91 26 92 6.205,101.82 
25 2021-05-27 02:00:37 25.33 88.45 26 93 6.205,101.82 
26 2021-05-27 02:01:03 25.36 88.67 26 93 6.205,101.82 
27 2021-05-27 03:00:20 25.45 89.26 26 94 6.205,101.82 
28 2021-05-27 03:00:43 25.11 88.95 26 93 6.205,101.82 
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สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการดำเนินงาน การออกแบบและสรางกับดักแสงไฟหนอนเจาะผลทุเรียนพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ำฯ 

โดยประกอบไปดวยพัดลมดูดอากาศแบบ 5 ใบพัด และชุดหลอดแบล็คไลท สำหรับดักแมลง ขนาด 20 วัตต รวมกับ
แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ท่ีขนาดความจุ 100 แอมแปร-ช่ัวโมง โดยไมตองตอรวมกับระบบไฟฟาหลักของอาคารบานเรือน 
เนื่องจาก ใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 120 วัตต 12 โวลต ชนิดโพลีคริสตัลไลน เปนแหลงกำเนิดไฟฟา โดยมีระบบ
ควบคุมตั้งเวลาทำงานได และมีการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศในรูปแบบออนไลน เก็บผลขอมูลท่ีสามารถเขาถึงได
ในรูปแบบคราวนคอมพิวเตอร จากเวปบราวเซอรในทุกพ้ืนที่ที่มีระบบอินเตอรเน็ต เริ่มทำการทดสอบ ติดตั้ง และเก็บ
ขอมูลในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีสวนทุเรียนกลุมแปลงใหญทุเรียน ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอรอง จังหวัด
นราธิวาส ขนาดพ้ืนท่ี 5 ไร สามารถดักจับแมลงไดโดยเฉลี่ยวันละ 10-50 ตัว ไดแก ยุง 6 ตัว แมลงเมาปลวก 25 ตัว แมลง
กินูน 5 ตัว มอดเจาะลำตน 4 ตัว ผีเสื้อกลางคืน 4 ตัว และผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 3 ตัว คิดเปนรอยละ 6.3 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรท่ีใหการสนับสนุนหองปฏิบัติการและพื้นท่ีสำหรับทำงานวิจัย 

และขอขอบพระคุณงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก
เครอืขายวิจัยภาคใตตอนลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
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