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บทคัดย�อ

ในชวง 2-3 ปที่ผานมา ปญหาการแพรระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในอําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ทําใหผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ไมมีคุณภาพ สงผลกระทบตอรายไดและความนาเชื่อถือของเกษตรกร
เปนอยางมาก โครงการวจิยันีจ้งึมุงศกึษาและวิจยัเพือ่ชวยกําจดัวงจรชีวติของหนอนเจาะเมลด็ทเุรยีนในสวนทุเรยีน
ที่มีลักษณะเปนเนินเขาสูง โดยมีการออกแบบการทดลองตามระดับความสูงของเนินเขาจํานวน 3 ระดับ
คอื ระดบับน ระดบักลาง และระดับลางของสวนทเุรยีน และกาํหนดตาํแหนงการตดิตัง้ชุดกบัดกัผเีสือ้กลางคนื
ไวระดับละ 2 ตําแหนง รวมเปน 6 ตําแหนง

ผลการทดสอบความเปนไปไดในการตดิตัง้ชดุกบัดกัผเีสือ้กลางคนืดวยพลงังานไฟฟาจากเซลลแสงอาทติย
พบวา ในระดับบนสุดของสวนทุเรียนมีคาพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉลี่ยไดมากที่สุดคือ 463.58 W/m2 ทําให
สามารถสะสมปริมาณทางไฟฟาได 0.779 kWh ตอวัน สวนในระดับลางสุดของสวนทุเรียนมีคาพลังงาน
แสงอาทิตยโดยเฉลี่ยไดนอยที่สุดคือ 198.44 W/m2 ทําใหสามารถสะสมปริมาณทางไฟฟาได 0.421 kWh 
ตอวัน ซึ่งเพียงพอสําหรับชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนที่มีความตองการใชกําลังไฟฟา 0.42 kWh ตอวัน

ผลการเก็บขอมลูปรมิาณและชนิดของแมลงท่ีพบในถงุกบัดกัพบวา ระดบับนสดุของสวนทุเรยีนเปนจดุ
ที่พบปริมาณแมลงมากที่สุด และระดับลางสุดของสวนทุเรียนเปนจุดที่พบปริมาณแมลงนอยท่ีสุด ชวงเวลา
ทีพ่บปริมาณผเีสือ้กลางคนืจํานวนมากทีส่ดุคอื 20.00-22.00 น. ในสภาพอณุหภมูอิากาศ 28°C ความชืน้อากาศ 
70% อุณหภูมิดิน 26°C และความชื้นดิน 30%

คําสําคัญ: กับดักผีเสื้อกลางคืน พลังงานแสงอาทิตย หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
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Abstract

During the past few years ago, the epidemic of durian seed borers in Lablae Uttaradit 
caused durian production in the area have no quality. It affected a lot on farmer’s income 
and credibility. This research project was aimed to eliminate the life cycle of the durian seed 
borers in high hillside durian orchard. The experimental design based on the height of the 
hill with 3 levels; top, middle and lower levels of durian orchard. Then the researcher 
determine where to install 2 moth trap sets on each levels, in total 6 positions.

The test result of the possibility of the installing moth trap sets by using electricity 
from solar cells is found that the most average solar energy at the top level was 463.58 W/m2 

which was possible to accumulate the amount of electricity at 0.779 kWh per day. The 
minimum average solar energy at the lower level was 198.44 W/m2 which was possible to 
accumulate the amount of electricity at 0.421 kWh per day. These results showed that there 
was enough energy for the moth trap set which need electric power at 0.42 kWh per day.

The results of the data collection of the insects were found the most in the moth 
traps at the top level and the least in the moth traps at the lower level. The amount of 
time a lot of moths is 20.00 to 22.00 hrs. In the air temperature at 28°C, 70% humidity, 
soil temperature of 26°C and 30% soil moisture.

Keywords: Moth Trap, Solar Energy, Durian Seed Borer

บทนํา

สวนทุเรียนในเขตพื้นที่อําเภอลับแลเปนระบบวนเกษตร (agro-forestry) ที่มีสภาพภูมิประเทศ
เปนแบบเชิงเขา มีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการปลูกพืชผลทางการเกษตรไดหลายชนิดไดแก 
ลองกอง ลางสาด มังคุด มะไฟหวาน มะยงชิด เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงทุเรียนท่ีมีหลากหลายสายพันธุ 
เชน พันธุหลงลับแล พันธุหลินลับแล พันธุหมอนทอง และพันธุพื้นเมืองตางๆ ซึ่งพันธุที่ไดรับความนิยมคือ 
พันธุหลงลับแล ซึ่งเปนพันธุทุเรียนท่ีมีอัตลักษณและเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง (มนัส, 2545) ศัตรูพืช
ที่สําคัญของผลทุเรียนคือ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หรือมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Mudaria luteileprosa 
Holloway ซึ่งเปนผีเสื้อในสกุล Mudaria ไดถูกคนพบและบันทึกครั้งแรกในประเทศอินเดียเมื่อป ค.ศ.1893 
เปนชนิด M. cornifrons Moore ซึ่งเปนผีเสื้อหนอนเจาะฝกของพืชสกุลงิ้ว (Bombax sp.) เปนพืชสกุลหนึ่ง
ในวงศทุเรียน (Moore, 1893 อางโดย Kok, 1996) ตอมามีการคนพบผีเสื้อในสกุล Mudaria และบันทึกไว
จํานวน 18 ชนิด ในจํานวนนี้มีรายงานวาเปนผีเสื้อหนอนเจาะที่เกี่ยวกับทุเรียนจํานวน 3 ชนิด ไดแก 
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M. leprosticta Hampson, M. luteileprosa Holloway และ M. magniplaga Walker โดยชนิดแรก
พบในประเทศศรีลังกา และสองชนิดหลังพบในประเทศมาเลเซีย (Kok, 1996)

นอกจากน้ี (Sutrisno, 2005) ไดศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนที่พบบริเวณหนองนํ้า
และปาในตอนกลางของกลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ.2547 เปนเวลา 
8 คืน โดยใชกับดักแสงไฟจากหลอด mercury vapor 16 วัตต และฉากขาวขนาด 2 x 2 ตารางเมตร 
ผลการศึกษาพบผีเสื้อกลางคืนจํานวนหลากหลายชนิด วงศที่เดน ไดแก Geometridae, Noctuidae และ 
Pyralidae ซึ่งมีรายงานการพบผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในการศึกษาครั้งนี้ดวย 

ตวัเตม็วยัเปนผเีสือ้กลางคนื ปกมสีนีํา้ตาลอมเทา มจีดุสขีาวบนสนัหลงัอก มจีดุใหญทีป่กอยางนอย 3 จดุ 
และจุดเล็กที่มุมปกอีก 1-3 จุด สามารถวางไขได 100-200 ฟองตอตัว โดยวางไขเปนฟองเดี่ยวบนผลทุเรียน
ในขณะทีผ่ลยงัออน เมือ่ตวัหนอนฟกออกจากไขจงึเจาะเขาไปกดักินเมลด็ภายในผล และเจรญิเตบิโตอยูภายใน
เมล็ดประมาณ 30-40 วัน ตัวหนอนที่โตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร มีสีมวงแดง และ
เจาะรอูอกจากผลมขีนาดเสนผานศนูยกลาง 0.5-0.8 เซนตเิมตร เพือ่เขาดกัแดในดนิ (ศรตุ และมานติา, 2558) 
ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วงจรชีวิตของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

จากการศกึษาขอมลูดังกลาว โครงการวจิยันีม้คีวามสนใจศกึษาวธิกีารกําจัดวงจรชีวติของหนอนเจาะเมล็ด
ทุเรียนในชวงระยะผีเสื้อตัวเต็มวัย โดยการออกแบบและพัฒนาแหลงพลังงานที่เหมาะสมสําหรับเครื่องมือ
ดักจับผีเสื้อกลางคืนในสวนทุเรียนที่มีลักษณะเปนเนินเขาสูง เพื่อปองกันและลดปริมาณการวางไขของผีเสื้อ
ในระยะวางไข ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถชวยลดการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
ลับแลได

 

Academic Journal Uttaradit University
Vol. 12 No. 1 January-June 2017

57



วัตถุประสงค�ของการวิจัย

1. ศึกษาพื้นที่ในการผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่เหมาะสม สําหรับการติดตั้งชุดกับดัก
ผีเสื้อกลางคืนดวยกลวิธีกับดักแสงไฟในสวนทุเรียนแบบเชิงเขาของเขตพื้นที่อําเภอลับแล 

2. พัฒนาโครงสรางและระบบการทํางานที่เหมาะสม สําหรับชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนดวยกลวิธีกับดัก
แสงไฟ เพื่อขจัดวงจรชีวิตของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในเขตพื้นที่อําเภอลับแล

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาและทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ในพื้นที่สวนทุเรียนแบบเชิงเขาขนาด
ไมนอยกวา 5 ไร ในเขตพืน้ทีอ่าํเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดิตถ เพือ่เกบ็ขอมลูและกาํจดัวงจรชีวติของผเีสือ้กลางคนื
ที่เปนสาเหตุการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนดวยกลวิธีกับดักแสงไฟ 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การพัฒนาพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสําหรับชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในงานวิจัยนี้ ใชกลวิธี

กบัดักแสงไฟ เพือ่ตดัตอนวงจรชวีติของหนอนเจาะเมล็ดทเุรยีนในชวงชีวติทีเ่ปนตวัผเีสือ้กลางคนื (โกศล เจรญิสม 
และคณะ, 2549) โดยอาศัยแสงไฟในชวงความยาวคลื่นแสงเหนือมวง (Ultra-violet: UV) ที่ผีเสื้อกลางคืน
สามารถมองเห็นได เพ่ือหลอกลอใหบนิเขาแสงไฟแลวใชกลไกทางการประดิษฐนวตักรรมในการดักจบัผเีสือ้กลางคนื
ที่เปนตนเหตุของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน แตเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ในสวนทุเรียนของอําเภอลับแล สวนใหญ
มีลักษณะเปนเนินเขาสูงและไมสามารถนําระบบไฟฟาปกติเขาไปได ดวยเหตุนี้จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนา
ระบบพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยมาใชกับชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนดวยกลวิธีกับดักแสงไฟ โดยจะ
ออกแบบใหมีความเรียบงาย ตนทุนตํ่าและสามารถทํางานไดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อใหงายตอการใชงานและ
การบํารุงรักษา ซึ่งมีรูปแบบและระบบการทํางานดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กรอบแนวความคิดในการออกแบบชุดกับดักผีเสื้อกลางคืน

อุปกรณควบคุม
และแสดงผล

อุปกรณเก็บประจุ
พลังงานไฟฟา

ชุดกับดัก
ผีเสื้อกลางคืน

แบตเตอรี่

เซลลแสงอาทิตย
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วิธีดําเนินการวิจัย

1. การสํารวจพื้นที่
 จากการสํารวจพ้ืนที่สวนทุเรียนในเขตอําเภอลับแลพบวา พื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนเนินเขาสูง

และมีการทําสวนผลไมเปนแบบผสมผสาน รวมกับผลไมชนิดอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 3

จากสภาพพืน้ทีส่วนทเุรียนดงักลาว ผูวจิยัไดเลอืกพืน้ทีว่จิยัท่ีมคีวามสูงประมาณ 30 เมตร เพือ่ตองการ
กําหนดระดับความสูงของการทดลอง 3 ระดับคือ ระดับบน ระดับกลาง และระดับลางของสวนทุเรียน 
โดยกําหนดใหแตละระดับมีความสูงหางกัน 10 เมตร และใชชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนระดับละ 2 ตําแหนง 
โดยแตละตําแหนงจะติดตั้งหางกัน 50 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การวางแผนการทดลองชุดกับดักผีเสื้อกลางคืน

ภาพที่ 3 สภาพพื้นที่สวนทุเรียน
ในเขตพื้นที่อําเภอลับแล
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2. ศึกษาความเปนไปไดในการผลิตพลังงานไฟฟาในสวนทุเรียน
 เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการผลิตพลังงานไฟฟาในสวนทุเรียน ตองทําการศึกษาพฤติกรรม

ทางธรรมชาติของคาพลังงานแสงอาทิตยในแตละตําแหนงท่ีจะติดตั้งในสวนทุเรียน โดยทําการเก็บขอมูล
พรอมกันทั้งหมดในคราวเดียวตั้งแตเวลา 06.00 น. ไปจนถึงเวลา 18.00 น. เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของระดับพลังงานแสงอาทิตยในแตละชั้นดวย ซึ่งขอมูลคาระดับพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉลี่ย
ในชวงเดือนเมษายน 2558 ในเขตพื้นที่วิจัย มีลักษณะดังตอไปนี้

 2.1 พฤติกรรมพลังงานแสงอาทิตยในระดับบนของสวนทุเรียน
  พฤติกรรมของคาระดับพลังงานแสงอาทิตยในระดับบนของสวนทุเรียน สามารถสังเกตไดจาก

ชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 1 และ 2 พบวาคาระดับพลังงานแสงอาทิตยที่มีมากที่สุดอยูตําแหนงที่ 2 
ในชวงเวลา 14.00 น. คือ 1,149 w/m2 สวนคาระดับพลังงานแสงอาทิตยที่มีนอยที่สุดอยูตําแหนงที่ 1 
ในชวงเวลา 6.00 น. คือ 7 w/m2 และมีคาระดับพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉลี่ยที่ระดับบนของสวนทุเรียนคือ 
434.06 w/m2 ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 คาระดับพลังงานแสงอาทิตยของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 1 และ 2

 2.2 พฤติกรรมพลังงานแสงอาทิตยในระดับกลางของสวนทุเรียน
  พฤตกิรรมของคาระดบัพลงังานแสงอาทติยในระดบักลางของสวนทเุรยีน สามารถสงัเกตไดจาก

ชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 3 และ 4 พบวาคาระดับพลังงานแสงอาทิตยที่มีมากที่สุดอยูตําแหนงที่ 4 
ในชวงเวลา 12.00 น. คือ 1,148 w/m2 สวนคาระดับพลังงานแสงอาทิตยที่มีนอยที่สุดอยูตําแหนงที่ 4 
ในชวงเวลา 18.00 น. คือ 7 w/m2 และมีคาระดับพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉลี่ยที่ระดับกลางของสวนทุเรียน
คือ 317.17 w/m2 ดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 คาระดับพลังงานแสงอาทิตยของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 3 และ 4

 2.3 พฤติกรรมพลังงานแสงอาทิตยในระดับลางของสวนทุเรียน
  พฤตกิรรมของคาระดับพลงังานแสงอาทิตยในระดับลางของสวนทุเรยีน สามารถสังเกตไดจาก

ชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 5 และ 6 พบวาคาระดับพลังงานแสงอาทิตยที่มีมากที่สุดอยูตําแหนงที่ 6 
ในชวงเวลา 13.00 น. คือ 1,085 w/m2 สวนคาระดับพลังงานแสงอาทิตยที่มีนอยที่สุดอยูตําแหนงที่ 5 
ในชวงเวลา 18.00 น. คือ 3.4 w/m2 และมีคาระดับพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉลี่ยที่ระดับลางของสวนทุเรียน
คือ 277.97 w/m2 ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 คาระดับพลังงานแสงอาทิตยของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 5 และ 6
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  จากขอมูลคาระดับพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวขางตนพบวา คาระดับพลังงานแสงอาทิตย
ที่อยูระดับบนมีมากกวาระดับอื่นๆ คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. 
ซึ่งจากการวิเคราะหคาระดับพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉลี่ยตลอดท้ังวันแลว พบวามีความเปนไปไดที่จะมี
คาพลังงานแสงอาทิตยเพียงพอสําหรับชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนได

3. การออกแบบระบบไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
 การหากําลังไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่จะนํามาใชงาน สามารถคํานวณไดจากความตองการ

ใช ไฟฟาของโหลดหารกับจํานวนช่ัวโมงท่ีมีแสงแดดเฉลี่ยในหนึ่งวัน (วีระพล และคณะ, 2557) ซึ่งชุดกับดัก
ผเีสื้อกลางคืนนี้ตองการใชกําลังงานไฟฟาจํานวน 40 วัตต และมีการเปดใชงานตลอดทั้งคืนจํานวน 12 ชั่วโมง
ตอวัน โดยคาดการณใหแตละวันมีแสงแดดสําหรับการประจุไฟฟาประมาณ 6 ชั่วโมง ดังนั้นตองใชโซลาเซลล
ทีม่กีาํลงัไฟฟาเทากับ 80 วตัต สวนการเลือกขนาดของอุปกรณควบคุมการประจุไฟฟาเขาแบตเตอร่ี ตองเลือก
อุปกรณที่สามารถรองรับกระแสไดมากกวากระแสที่จายออกมาจากแผงโซลาเซลลคือ 10 แอมแปร และ
การคํานวณหาขนาดของแบตเตอรี่สามารถคํานวณหาไดจากสูตรดังนี้

 โดยประสิทธิภาพแบตเตอรี่แบบ Deep cycle มีคาเทากับ 0.8 และประสิทธิภาพของอินเวอรเตอร
แบบทัว่ไปมคีาเทากับ 0.85 ซึง่จากการคาํนวณตามสตูรดงักลาวแลวพบวา ควรเลือกแบตเตอร่ีขนาดไมตํา่กวา 
58.8 Ah ซึง่จากการคาํนวณปริมาณการใชไฟฟาและความสามารถในการจายกาํลงังานไฟฟาจากอปุกรณตางๆ 
ทีใ่ชสําหรบัชดุกบัดกัผีเสือ้กลางคนืดวยวธิกีับดกัแสงไฟทีใ่ชพลงังานแสงอาทติยดังกลาวขางตน สามารถนาํไป
เลือกซื้ออุปกรณที่ใชสําหรับการติดตั้งไดดังตอไปนี้

 1) แผงโซลาเซลล แบบ polycrystalline ขนาด 80 w จํานวน 1 แผง
 2) อินเวอรเตอร แบบมีการประจไุฟฟาเขาแบตเตอรี่ขนาด 10 A จํานวน 1 ตัว
 3) แบตเตอรี่ แบบ deep cycle ขนาด 60 AH จํานวน 1 ตัว
 4) สวิทซตัดกระแสไฟฟาเกิน ขนาด 10 A จํานวน 1 ตัว
 5) สวิทซตัดไฟฟาอัตโนมัติแบบใชแสง ขนาด 10 A จํานวน 1 ตัว
 6) ชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนดวยกลวิธีกับดักแสงไฟขนาด จํานวน 2 ตัว
 7) โครงเหล็กและตูควบคุมแบบมีชองลมระบายอากาศ จํานวน 1 ชุด
4. การติดตั้งชุดกับดักผีเสื้อกลางคืน
 เมือ่ทําการออกแบบและประกอบชุดอปุกรณตางๆ แลวนาํไปติดตัง้ในสวนทุเรยีนตามท่ีออกแบบไว

จํานวน 6 ตําแหนง โดยเริ่มตนที่การขุดหลุมฝงฐานเหล็กและเทคอนกรีตทับเพิ่มความแข็งแรงแลวทดสอบ
การทํางานของระบบไฟฟาทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 8

Load Demand (W)×Time to use (hr)

Voltage(V)×Battery Efficiency(%)×Inverter Efficiency(%)
Battery (Ah) =
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การวิเคราะห�ข�อมูลงานวิจัย
1. พฤติกรรมคาระดับพลังงานแสงอาทิตยในสวนทุเรียน
 การเกบ็ขอมลูเพือ่ศกึษาพฤติกรรมของคาพลงังานแสงอาทิตยในสวนทเุรยีนนัน้ ตองทําการเกบ็ขอมลู

พรอมกันทั้งหมดในคราวเดียวตั้งแตเวลา 06.00 น. ไปจนถึงเวลา 18.00 น. เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของระดับพลังงานแสงอาทิตยในแตละช้ันดวยและจากขอมูลดังกลาวพบวา คาระดับพลังงาน
แสงอาทิตยที่อยูระดับบนมีมากกวาระดับอื่นๆ คอนขางมาก เนื่องจากมีเงาของตนไมและใบไมมาบดบังแสง
อาทิตยที่อยูในระดับกลางและระดับลางอยูมาก ตั้งแตชวงเวลา 14.00 น. จนถึง 16.00 น. อยางไรก็ตาม
จากการวิเคราะหคาระดับพลังงานแสงอาทิตยโดยเฉลี่ยตลอดทั้งวันพบวา มีคาพลังงานไฟฟาสะสมเพียงพอ
ตอการนําใชกับชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนได 

2. ประสิทธิภาพการเก็บประจุไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
 เนือ่งจากระบบการประจุไฟฟาเขาไปเก็บในแบตเตอร่ี ตองอาศัยคาระดับพลังงานแสงอาทิตยในระดับ

ทีม่ากพอทีจ่ะทาํใหเซลลแสงอาทติยกาํเนดิกระแสไฟฟามากพอทีจ่ะทาํใหเกดิระดบัของแรงดนัไฟฟามากกวา
ในแบตเตอรี ่ประจไุฟฟาจากเซลลแสงอาทติยจงึจะสามารถไหลเขาไปเก็บสะสมไวในแบตเตอรีไ่ด แตพฤตกิรรม
ของคาระดับพลังงานแสงอาทิตยที่เกิดขึ้นในแตละตําแหนงของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนนั้นมีคาไมเทากัน 
จงึสงผลทําใหประสิทธภิาพการเก็บประจุไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในแตละตาํแหนงมลีกัษณะไมเหมอืนกันดวย 
ดังแสดงในภาพที่ 9

ภาพที่ 8 การติดตั้งโครงเสา
และทดสอบการทํางาน
ของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืน
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ภาพที่ 9 พฤติกรรมการเก็บประจุไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในแตละตําแหนง

 จากพฤตกิรรมการเกบ็ประจไุฟฟาจากเซลลแสงอาทติยในแตละตาํแหนงพบวา ชดุกบัดกัผเีสือ้กลางคนื
ในตาํแหนงที ่2 หรอือยูบรเิวณสงูสดุของเนนิเขาไดรบัคากาํลงังานไฟฟาไดมากทีส่ดุในแตละวนั คอื 0.779 kWh ตอวนั 
สวนตําแหนงทีไ่ดรบัคาพลงังานไฟฟาตํา่ทีส่ดุคอื ตาํแหนงที ่5 หรอือยูบรเิวณลางสดุของเนนิเขาคอื 0.421 kWh ตอวนั 

3. พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่
 เนือ่งจากชดุกบัดกัผเีสือ้กลางคนืถกูออกแบบใหทาํงานแบบอตัโนมัตใินเวลากลางคนื โดยเริม่ตัง้แต

เวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 6.00 น. ของวันถัดไป ซึ่งพฤติกรรมการทํางานของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืน
ในแตละตําแหนง มีลักษณะดังตอไปนี้

 3.1 พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่ในระดับบนของสวนทุเรียนในตําแหนงที่ 1 และ 2 
พบวา ชดุกบัดกัผเีสือ้กลางคืนสามารถรับคาระดบัพลงังานแสงอาทิตยไดมาก ทาํใหสามารถเก็บกาํลงังานไฟฟา
ไดมากเพียงพอตอความตองการไดและเหลือใชในวันถัดไปได ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 พฤติกรรมการใชกําลังงานไฟฟาของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 1 และ 2
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 3.2 พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่ในระดับกลางของสวนทุเรียนในตําแหนงที่ 3 และ 
4 พบวา ชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนสามารถรับคาระดับพลังงานแสงอาทิตยไดปานกลาง ทําใหสามารถเก็บกําลัง
งานไฟฟาไดมากเพียงพอตอความตองการ แตจะไมเพียงพอตอการใชในวันถัดไป ดังแสดงในภาพที่ 11

ภาพที่ 11 พฤติกรรมการใชกําลังงานไฟฟาของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 3 และ 4

 3.3 พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในแบตเตอร่ีในระดับลางของสวนทุเรียนในตําแหนงที่ 5 และ 
6 พบวา ชุดกับดักผีเส้ือกลางคืนสามารถรับคาระดับพลังงานแสงอาทิตยไดนอย ทําใหไมสามารถเก็บ
กําลังงานไฟฟาไดเพียงพอตอความตองการในวันถัดไป ดังแสดงในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 พฤติกรรมการใชกําลังงานไฟฟาของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 5 และ 6
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4. ปริมาณและชนิดของแมลงที่พบในชุดกับดักผีเสื้อกลางคืน
 จากการตดิตามและเกบ็ขอมลูในชวงเดอืนพฤษภาคม 2558 พบวาชุดกบัดกัแสงไฟทีต่าํแหนงตางๆ 

สามารถดักจับแมลงไดทั้งสิ้น 1,603 ตัว ไดแก ตัวตอนอนวัน 179 ตัว แมลงปกแข็ง 737 ตัว ผีเสื้อกลางคืน
ชนิดอื่น 657 ตัว และผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 30 ตัว หรือคิดเปน 1.87 เปอรเซ็นต ของแมลงที่ดักจับได
ทั้งหมด ดังแสดงในภาพท่ี 13 โดยตําแหนงที่ 2 สามารถดักจับผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนไดมากท่ีสุดคือ 
24 ตวั หรอืคดิเปน 80 เปอรเซน็ต ของผีเสือ้หนอนเจาะเมล็ดทุเรยีนท่ีสามารถดักจบัไดทัง้หมดในเวลา 1 เดือน 
สําหรับพื้นที่สวนทุเรียนแบบเชิงเขาขนาด 5 ไร และชวงเวลาที่พบปริมาณผีเสื้อกลางคืนมากที่สุดคือ ชวงเวลา
ประมาณ 20.00-22.00 น.

ภาพที่ 13 ปริมาณแมลงที่พบในชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในสวนทุเรียนแบบเชิงเขา

อภิปรายผล
จากการทดสอบคาระดับพลังงานแสงอาทิตยในบริเวณที่ติดตั้งชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนทั้ง 6 จุด พบวา 

บริเวณที่มีคาพลังงานแสงอาทิตยมากที่สุดคือ ตําแหนงที่ 2 หรือบริเวณดานบนสุดของเนินเขา ซึ่งมีคาระดับ
พลงังานแสงอาทติยสงูสดุที ่1,149 w/m2 ในชวงเวลา 14.00 น. หรอืมคีาเฉลีย่ตอวนัมากท่ีสดุคอื 463.58 w/m2 

สวนบริเวณท่ีมีคาพลังงานแสงอาทิตยนอยที่สุดคือ ตําแหนงที่ 5 หรือบริเวณดานลางสุดของเนินเขา ซึ่งมี
คาระดับพลังงานแสงอาทิตยตํ่าสุดท่ี 3.4 w/m2 ในชวงเวลา 18.00 น. หรือมีคาเฉลี่ยตอวันนอยที่สุดคือ 
198.44 w/m2 

จากพฤติกรรมคาระดับพลังงานแสงอาทิตยดังกลาวขางตน สงผลทําใหความสามารถในการเก็บ
กําลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในตําแหนงที่ 2 มีมากที่สุดคือ 0.779 kWh ตอวัน และในตําแหนงที่ 5 
จะไดรับคากําลังงานไฟฟาตํ่าที่สุดคือ 0.421 kWh ตอวัน ซึ่งชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในงานวิจัยนี้ใชกําลังงาน
ไฟฟาแบบคงท่ีจาํนวน 0.42 kWh ตอวนั และสามารถทํางานไดเองโดยอัตโนมัตใินเวลากลางคืน โดยเริม่ตัง้แต 
18.00 น. ไปจนถึง 6.00 น. ของวันถัดไป
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จากการเก็บขอมูลปริมาณและชนิดของแมลงที่พบในถุงกับดักชวงเดือนพฤษภาคม 2558 พบวา 
ชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในตําแหนงที่ 2 สามารถดักจับผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนไดมากที่สุด หรือคิดเปน 
80 เปอรเซ็นต ของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนท่ีดักจับไดทั้งหมด จากพ้ืนที่สวนทุเรียนประมาณ 5 ไร 
สวนตําแหนงที่ 5 และ 6 ไมพบผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเลย และชวงเวลาท่ีพบปริมาณผีเสื้อกลางคืน
มากท่ีสดุคอื ชวงเวลาประมาณ 20.00-22.00 น. ทีอ่ณุหภูมอิากาศโดยเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส ความช้ืนอากาศ
โดยเฉลี่ย 70 เปอรเซ็นต อุณหภูมิดินโดยเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส และความชื้นดินโดยเฉลี่ย 30 เปอรเซ็นต

ข�อเสนอแนะ

จากผลการวจิยัน้ีพบวา การใชงานชดุกบัดักผเีสือ้กลางคนืดวยกลวธิกีบัดกัแสงไฟทีใ่ชพลงังานแสงอาทติย
ในสวนทุเรียนที่มีลักษณะเปนพื้นที่เชิงเขา ควรติดตั้งไวบริเวณยอดเขาและหางจากเงาของตนไมในชวงเวลา
กลางวนั เพ่ือใหเซลลแสงอาทติยสามารถประจไุฟฟาเขาแบตเตอรีไ่ดอยางสมํา่เสมอและเพยีงพอตอการใชงาน
ของชุดกับดักในเวลากลางคืน ควรตั้งเวลาการทํางานของชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนใหอยูในชวงเวลาประมาณ 
20.00-22.00 น. เนื่องจากเปนชวงเวลาที่มีผีเสื้อกลางคืนออกมาจํานวนมากและชวยประหยัดพลังงานไฟฟา
ในแบตเตอร่ีใหสามารถใชงานไดนานขึน้ ควรระมดัระวงัเรือ่งการสญูหายและการวางแผนการซอมบํารงุอปุกรณ
ตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เนือ่งจากบรเิวณทีต่ดิตัง้ชุดกบัดกัผเีสือ้กลางคนือยูหางไกลจากทีอ่ยู
อาศัยคอนขางมาก 
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