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	 วารสารกีฏและสัตววิทยา	 ฉบับนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรนับว่าเป็น

ฉบับที่	 2	 ที่มีการจัดเนื้อหาให้เป็นวิชาการในทางเดียวกัน	 ซึ่งฉบับที่ผ่านมาเป็นเรื่องของสาขาวิชา

อนุกรมวิธานแมลงเกือบทั้งฉบับ	สำหรับเนื้อหาวิชาการด้านแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรฉบับนี้	 จัดทำเพื่อ

ให้สอดคล้องกับการจัดประชุมนานาชาติ	 “11th IWCSPP International Working Conference on 

Stored	Product	Protection”	 ระหว่างวันที่	 	 	 26	 –	28	 	พฤษภาคม	2557	 	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	 และ

เนื่องจากสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยจะได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	 เรื่อง	 “รู้ทัน

วิกฤตใหม่แมลงและไรทางการแพทย์”	 ในวันที่	 22	 กรกฎาคม	 2557	 ดังนั้นฉบับต่อไปจะเป็นเรื่องที่

เกี่ยวกับแมลงและไร	 ที่สำคัญทางการแพทย์	 ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นความรู้ที่ได้จากการสัมมนาวิชาการ	

รวมกับผลงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในด้านนี้	 สมาชิกและผู้สนใจจะศึกษาหาความรู้ได้ในวารสาร

ฉบับที่	2	ประจำปี	2527		
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ผลงานวิจัย
การเก็บรักษาแตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร; Bracon hebetor Say ให้คงประสิทธิภาพ 

ในการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร 
Maintaining the Effectiveness of Rice Moth Parasitoid; Bracon hebetor Say 

For the Control of Stored-Product Insect Pests  


พรรณเพ็ญชโยภาส1/ณัฐวัฒน์แย้มยิ้ม1/และกรรณิการ์เพ็งคุ้ม1/

ParnpenChayopas1/NuttawatYaemyim1/andKannikarPengkhum1/


Abstract 
 The experiment was conducted to study the appropriate conditions particularly
temperature and time to keep ricemoth parasitoids;Bracon hebetor Say (Hymenoptera :
Braconidae)effectiveforcontrollinginsectpestsinthestoredhouseduring2011–2012in
the laboratory of Postharvest Technology Research and Development Group and in the
stored house, Bangkok. Mass rearing of rice moths;Corcyra cephalonica (Stainton) was
carriedoutandtheir5thinstarlarvaewereusedashostsoftheparasitoids.Afterthatthe
parasitoidpupaewerekeptundervarioustemperaturesof5,10,15and20oCandeachone
for 7, 14, 21 and 30 days. The treatments at 10 oC and 15 oC for 7 days showed good
results in bothhighpercent emergences of 88.09 and80.42%andhigh efficiency in the
offspring production of 98.66 % and 96.12 % respectively. The results showed no
significancesamongtreatmentsandthecontrol(pupaefromroomtemperature).Ricemoth
mortalitieskeptat10and15oCfor7dayswere39.82%and46.33%whilethoseofthe
control were 57.44 and 61.96 %, respectively. There was also an investigation on the
controlling efficiency by releasing 2,000 parasitoid pupae into the stored house every 15
daysfor6timestodecreasethepopulationofricemoth.Theaverageamountofricemoth
wasnoticedtodropto0.4larvaper100kg.ricebaguponthefifthrelease.Afterthesixth
releaseofparasitoids(90days),only10%inaverageofricemothlarvaewerefoundinthe
ricebags.

Key words: rice moth parasitoid ; Bracon hebetor Say, rice moth;Corcyra cephalonica    
   Stainton,temperature,storedhouse

1/สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตรจตุจักรกรุงเทพฯ10900
1/Post-Harvest and Processing Research and Development Office, Department of Agriculture, Chatuchak,
Bangkok10900





4 วารสารกีฏและสัตววิทยาปีที่32ฉบับที่1มกราคม-มิถุนายน2557

การทดลองเกบ็แตนเบยีนผเีสือ้ขา้วสาร;Bracon hebetorSayในอณุหภมูแิละเวลาทีเ่หมาะสมดำเนนิการ
ในปี2554-2555ทั้งในห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวฯและในโรงเก็บ
เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาไว้ก่อนนำไปปล่อยในสภาพโรงเก็บโดยประสิทธิภาพไม่เปลี่ยนแปลง
ทำการเลี้ยงขยายผีเสื้อข้าวสาร;Corcyra cephalonica Stainton และแตนเบียนผีเสื้อข้าวสารให้มี
ปริมาณมาก เก็บดักแด้แตนเบียนที่อุณหภูมิ 51015และ20องศาเซลเซียสแต่ละอุณหภูมิเป็นเวลา
71421และ30วันเลือกกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพดีคือดักแด้เกิดเป็นแตนเบียนได้ปริมาณมากและมี
ประสิทธิภาพในเพิ่มประชากรพบว่าดักแด้ที่เก็บในอุณหภูมิ10และ15องศาเซลเซียสเป็นเวลา7วัน
ให้ผลดีคือ ดักแด้เกิดเป็นแตนเบียน 88.09 เปอร์เซ็นต์ และ 80.42 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพ
การเพิ่มประชากร98.66 เปอร์เซ็นต์ และ96.12 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ เมื่อปล่อยแตนเบียนที่เกิดจาก
การเก็บดักแด้ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน พบว่า มีประสิทธิภาพดีทำให้หนอนผีเสื้อ
ข้าวสารตาย39.82 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม (ที่ได้จากการปล่อยแตน
เบียนที่ได้จากดักแด้เลี้ยงในอุณหภูมิปกติ 30องศาเซลเซียส)ทำให้หนอนผีเสื้อข้าวสารตายเฉลี่ย57.44
เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพการเบียนลดลง 17.62 เปอร์เซ็นต์ และการเก็บดักแด้ที่อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน เมื่อนำไปปล่อยในโรงเก็บข้าวสาร ทำให้หนอนผีเสื้อข้าวสารตาย 46.33
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับแตนเบียนกรรมวิธีควบคุม ซึ่งทำให้หนอนตายเฉลี่ย 61.96
เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการเบียนลดลง15.63เปอร์เซ็นต์การปล่อยแตนเบียนผีเสื้อข้าวสารในโรงเก็บ
ข้าวสารจำนวน 2,000 ตัวทุก 15 วันจำนวน 6 ครั้งในโรงเก็บข้าวสารที่มีการระบาดของหนอนผีเสื้อ
ข้าวสาร หลังการปล่อยครั้งที่ 5 พบว่า หนอนมีปริมาณลดลงเหลือเฉลี่ย 0.4 ตัวต่อกระสอบข้าว
100กิโลกรัมหลังปล่อยแตนเบียนครั้งที่6พบว่าจำนวนหนอนผีเสื้อข้าวสารเหลือเฉลี่ย10เปอร์เซ็นต์


คำหลัก:แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารผีเสื้อข้าวสารอุณหภูมิโรงเก็บข้าวสาร


คำนำ 
 การใช้ชีววิธีในการป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรู ผลิตผลเกษตรเป็นอี กวิ ธี การหนึ่ งที่ มี
ศักยภาพในการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร
และเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารฆ่าแมลง การ
ป้องกันกำจัดโดยชีววิธีได้แก่ การใช้ตัวห้ำ หรือ
แตนเบียนในการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร
การใช้ตัวเบียนในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรู
ผลิตผลเกษตร ได้แก่ แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร;

Bracon hebetor (Hymenoptera : Braconidae)
เป็นแตนเบียนที่มีความสำคัญในการลดประชากร
โดยเข้าทำลายหนอนผีเสื้อศัตรูผลิตผลเกษตร
ในโรงเก็บหลายชนิด แตนเบียนเพศเมียจะทำให้
เหยื่อเป็นอัมพาต และวางไข่ติดอยู่ที่ลำตัวของ
เหยื่อ เมื่อหนอนแตนเบียนผีเสื้อข้าวสารฟักออก
จากไข่จะเริ่มดูดกินของเหลวที่อยู่ในตัวเหยื่อและ
เข้าดักแด้อยู่ภายนอกตัวเหยื่อ การวิจัยเพื่อมุ่ง
เน้นลดการใช้สารเคมีในผลิตผลเกษตร โดยใช้
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แมลงศัตรูธรรมชาติ การเก็บรักษาแตนเบียนผี
เสื้อข้าวสาร; B. hebetor โดยเก็บดักแด้แตน
เบียนไว้ในอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ในสภาพโรงเก็บของ
เกษตรกร และยังคงมีประสิทธิภาพดีในการ
ควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร แตนเบียนที่พบ
ทำลายแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรในประเทศไทย
ได้แก่แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร;B. hebetorแตน
เบียนมอด; Anisopteromalus calandrae    
แตนเบียนด้วง;Theocolax elegans แตนเบียน
Antrocephalus mitysแตนเบยีนNotaspidella 
clavataแตนเบียนNotaspidella thailandicum 
(พรทิพย์และคณะ, 2551และ Konishi et.al., 
2004) แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารมีแมลงอาศัย
หลายชนิดโดยเฉพาะแมลงศัตรูในโรงเก็บ ได้แก่
ผีเสื้อข้าวสาร;Corcyra cephalonicaผีเสื้อข้าว
เปลือก; Sitotroga cerealella ผีเสื้อข้าวโพด;
Ephestia cautella ผีเสื้ออินเดีย; Plodia  
interpunctellaผเีสือ้Phthorimaea operculella 
ส่วนผีเสื้อข้าวสารนอกจากทำลายข้าวสารแล้ว
ยังทำลายงาถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงข้าวโพด
เมล็ดแตก โกโก้ ผลไม้แห้ง ขนมปัง และเนื้อ
มะพร้าวแห้ง เป็นต้น พบระบาดทั่วไปตามโรงสี
และโรงงานอาหารสัตว์ (พรทิพย์และคณะ,
2551) แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารใช้เวลาในการ
วางไข่ 5 วัน แตนเบียนชนิดนี้จะวางได้มากและ
รอดเป็นตัวเต็มวัยได้มากในแมลงอาศัยชื่อ navel
orangeworm;Amyelois transitella (Stainton)
(Lepidoptera : Pyralidae) แตนเบียนผีเสื้อ
ข้าวสารมีวงจรชีวิตสั้นเมื่อเลี้ยงด้วย almond
moth;Ephestia cautella(Walker)(9.750.25
วัน) (Ghimire and Phillips ,2010) แตนเบียน
B. hebetor ที่เลี้ยงด้วย หนอนผีเสื้อข้าวสาร

C. cephalonicaที่อุณหภูมิ25±2องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ 60± 10 เปอร์เซ็นต์ มีระยะจาก
ไข่ถึงตัวต็มวัยเฉลี่ย 12.8 วัน มีประสิทธิภาพใน
การเบียน 90 เปอร์เซ็นต์ (Magro andPostali,
2001) การศึกษาระดับอุณหภูมิต่างๆที่เหมาะ
สมในการเก็บรักษาแมลงศัตรูธรรมชาติ โดย
ประสิทธิภาพไม่เปลี่ยน เป็นสิ่งจำเป็นในการผลิต
แตนเบียนจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในการป้องกัน
กำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร จึงทำการศึกษา
การเก็บรักษาแตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร ให้คง
ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูผลิตผล
เกษตรต่อไป


อุปกรณ์และวิธีการ 
 1. ระดับอุณหภูมิที่มีผลต่อดักแด้ของ

แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร  

วางแผนการทดลองแบบCRDมี4กรรมวธิี4ซำ้

กรรมวิธีที่ 1 เก็บดักแด้แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารที่

อุณหภูมิ5องศาเซลเซียส

กรรมวิธีที่ 2 เก็บดักแด้แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารที่

อุณหภูมิ10องศาเซลเซียส

กรรมวิธีที่ 3 เก็บดักแด้แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารที่

อุณหภูมิ15องศาเซลเซียส

กรรมวิธีที่ 4 เก็บดักแด้แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารที่

อุณหภูมิ20องศาเซลเซียส

 1.1 เลี้ยงขยายหนอนผีเสื้อข้าวสารด้วย

รำข้าวผสมปลายข้าวกล้อง ในกล่องพลาสติก

เลี้ยงขยายแตนเบียนผีเสื้อข้าวสารให้มีปริมาณ

มากด้วยหนอนผีเสื้อข้าวสารระยะที่ 5 ปล่อย

แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารให้วางไข่ เจริญเติบโต

เป็นหนอน จนกระทั่งเข้าดักแด้ บนหนอนผีเสื้อ

ข้าวสาร
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 1.2นำดักแด้แตนเบียนเข้าตู้ปรับอุณหภูมิ

ตามกรรมวิธีต่างๆเก็บไว้ที่ระยะเวลา 7 14 21

และ30วัน

 1.3 ตรวจนับหลังการทดลองโดยนับ

จำนวนตัวเต็มวัยแตนเบียนผีเสื้อข้าวสารที่เกิด

ออกมาในแต่ละกรรมวิธีและบันทึกผล

 1.4วิเคราะห์ผลความแตกต่างทางสถิติ

 2. ประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณ

ประชากรแตนเบียนในสภาพห้องปฏิบัติการ  

 2.1 นำตัวเต็มวัยแตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร

เพศเมีย (ที่ได้รับการผสมพันธ์ุแล้ว) ซึ่งเกิดจาก

ดักแด้ที่เก็บในอุณหภูมิต่างๆตามกรรมวิธีในข้อ1

จำนวน 3 ตัวไปปล่อยในกล่องที่มีหนอนผีเสื้อ

ข้าวสารทำลายอยู่ในอาหาร(รำ) จำนวน 30 ตัว

และนำไปวางในสภาพห้องปฏิบัติการ

 2.2บันทึกจำนวนแตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร

รุ่นลูกที่เกิดนำตัวเลขมาคำนวณหาอัตราการเพิ่ม

ประชากรและประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณ

เปรียบเทียบกับการผลิตลูกของแตนเบียนผีเสื้อ

ข้าวสารที่เกิดจากดักแด้ที่เก็บในอุณหภูมิห้อง

 3. ประสิทธิภาพในการทำลายแมลง

ศัตรูผลิตผลเกษตรในสภาพโรงเก็บ  

วางแผนการทดลองแบบCRDมี3กรรมวธิี5ซำ้

กรรมวิธีที่ 1 ปล่อยแตนผีเสื้อข้าวสารที่เกิดจาก

ดกัแดท้ีเ่กบ็ทีอ่ณุหภมูิ10องศาเซลเซยีส7วนั

กรรมวิธีที่ 2 ปล่อยแตนผีเสื้อข้าวสารที่เกิดจาก

ดกัแดท้ีเ่กบ็ทีอ่ณุหภมูิ15องศาเซลเซยีส7วนั

กรรมวิธีที่ 3 ปล่อยแตนผีเสื้อข้าวสารที่เกิดจาก

ดักแด้ที่เก็บที่อุณหภูมิห้อง

 3.1 นำตัวเต็มวัยแตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร

ที่ได้จากการเก็บดักแด้ไว้ที่อุณหภูมิและระยะเวลา

ที่มีประสิทธิภาพดี ผลที่ได้จากข้อ 1 และ ข้อ 2

จำนวน 2,000 ตัวไปปล่อยในโรงเก็บข้าวสารที่มี

หนอนผีเสื้อข้าวสารทำลายอยู่ในข้าวสารจำนวน

300ตัวต่อซ้ำ

 3.2 บันทึกจำนวนหนอนผีเสื้อข้าวสารที่

ถูกเบียนหลังการทดลอง7วัน

 3.3 นำตัวเลขมาวิเคราะห์ผลแตกต่าง

ทางสถิติ

 4. การประเมินประสิทธิภาพของแตน

เบียนผีเสื้อข้าวสารในสภาพโรงเก็บ 

 - ปล่อยแตนเบียนผีเสื้อข้าวสารจำนวน

2,000ตัวในโรงเก็บข้าวสารทุกๆ15วันจำนวน

6ครั้ง

 -หลังจากปล่อย15วันสุ่มข้าวสาร250

กรัม จำนวนซ้ำ(กระสอบ)ละ 4 ครั้ง และสุ่ม 5

ซ้ำ(กระสอบ) นับจำนวนหนอนผีเสื้อข้าวสาร

และแตนเบียนทั้งตัวเป็นและตัวตาย

 -วิเคราะห์ประสิทธิภาพแตนเบียนในการ

ป้องกันกำจัด



ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1.ระดับอุณหภูมิที่มีผลต่อดักแด้ของ

แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร และ 

 2.ประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณแตน

เบียนในห้องปฏิบัติการ 

 ในสภาพห้องปฏิบัติการ หลังจากนำ

ดักแด้แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารเก็บที่อุณหภูมิ 5

องศาเซลเซียสเป็นเวลา71421และ30วัน

พบว่าการเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส

ระยะเวลา 7 วัน การเกิดเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ย

81.19เปอร์เซ็นต์(Table1)
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 อัตราเพิ่มของแตนเบียน (นับจากแตน

เบียนที่เกิดหลังจากเก็บที่อุณหภูมิดังกล่าวแล้วให้

เบยีนหนอน นบัตวัเตม็วยัแตนเบยีนอกีครัง้เมือ่รุน่

F1) พบอตัราเพิม่ 0.29 เทา่ และประสทิธภิาพใน

การเพิม่ปรมิาณ12.95เปอรเ์ซน็ต์(Table2)

 อัตราการเพิ่มแตนเบียนที่เก็บในอุณหภูมิ

5องศาเซลเซียสระยะเวลา14วันพบว่าการเกิด

เป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ย 92.54 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรา

เพิ่มเฉลี่ย 0.31 และประสิทธิภาพในการเพิ่ม

ปริมาณ13.83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บดักแด้ ที่ 5

องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 21 วัน การเกิด

เป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ย63.34เปอร์เซ็นต์มีอัตราเพิ่ม

จำนวนเฉลี่ยเท่ากับ 0 คือเมื่อเก็บดักแด้ใส่ตู้ที่

อุณหภูมิดังกล่าว หลังนำออกจากตู้ มีตัวเต็มวัย

แตนเบียนเกิด แต่เมื่อนำเพศเมียที่ผสมแล้วไปให้

เบียนหนอนพบว่าไม่มีประสิทธิภาพในการเบียน

ลูกรุ่นF1ไม่เกิดหลังจากเก็บดักแด้ที่5องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 30 วันพบการเกิดเป็นตัวเต็ม

วัยเฉลี่ย 18.32 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็นเพศผู้หมด

(Table1และTable2)

 หลงัการเกบ็ดกัแดแ้ตนเบยีนผเีสือ้ขา้วสาร

ทีอ่ณุหภมูิ 10 องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 7 วนัมี

การเกิดเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ย 88.09 เปอร์เซ็นต์

อัตราเพิ่มจำนวนของแตนเบียนเฉลี่ย 2.21 เท่า

ประสิทธิภาพในการเพิ่ม 98.66 เปอร์เซ็นต์ การ

เก็บดักแด้ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ระยะ

เวลา 14 วัน การเกิดเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ย 52.12

เปอร์เซ็นต์ อัตราเพิ่มจำนวนของแตนเบียนเฉลี่ย

1.18 ประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวน 52.67

เปอร์เซ็นต์ การเก็บดักแด้ที่ 10 องศาเซลเซียส

ระยะเวลา21และ30วนัการเกดิเปน็ตวัเตม็วยั

32.62 เปอร์เซ็นต์ และ 10.34 เปอร์เซ็นต์

ตามลำดับ (Table 1) อัตราเพิ่มของแตนเบียน

เฉลีย่0.75และ0ตามลำดบั(Table2)

 เก็บดักแด้แตนเบียนผี เสื้อข้าวสารที่

อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 7 วัน

พบวา่การเกดิเปน็ตวัเตม็วยัเฉลีย่ 80.42 เปอรเ์ซน็ต์

(Table 1) อัตราเพิ่มจำนวนของแตนเบียนเฉลี่ย

1.24 ประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาณ 96.12

เปอร์เซ็นต์ (Table 2) เก็บดักแด้ที่ 15 องศา

เซลเซยีสระยะเวลา14วนัพบวา่การเกดิเปน็ตวั

เต็มวัยเฉลี่ย 84.59 เปอร์เซ็นต์ อัตราเพิ่มจำนวน

ของแตนเบยีนเฉลีย่0.28ประสทิธภิาพในการเพิม่

ปรมิาณ32.55 เปอรเ์ซน็ต์ เกบ็ดกัแดท้ี่ 15องศา

เซลเซยีสระยะเวลา21วนัพบวา่เกดิเปน็ตวัเตม็

วยัเฉลีย่ 83.91 เปอรเ์ซน็ต์ อตัราเพิม่จำนวนของ

แตนเบียนเฉลี่ย 0.28 ประสิทธิภาพในการเพิ่ม

ปรมิาณ45.16 เปอรเ์ซน็ต์ เกบ็ดกัแดท้ี่ 15องศา

เซลเซยีสระยะเวลา30วนัพบวา่เกดิเปน็ตวัเตม็

วยัเฉลีย่ 75.71 เปอรเ์ซน็ต์ อตัราเพิม่จำนวนของ

แตนเบียนเฉลี่ย 0.14 ประสิทธิภาพในการเพิ่ม

ปรมิาณ12.98เปอรเ์ซน็ต์(Table2)

 การเก็บดักแด้แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารที่

อณุหภมูิ20องศาเซลเซยีสเปน็เวลา7วนัพบวา่

เกดิเปน็ตวัเตม็วยัเฉลีย่94.32เปอรเ์ซน็ต์แตนเบยีน

เกิดเป็นตัวเต็มวัยในระหว่างการเก็บ อัตราเพิ่ม

จำนวนของแตนเบยีนเฉลีย่ 1.19 ประสทิธภิาพใน

การเพิม่ปรมิาณ50.42เปอรเ์ซน็ต์(Table2)

 เกบ็แตนเบยีนผเีสือ้ขา้วสารทีอ่ณุหภมูิ 20

องศาเซลเซยีสระยะเวลา 14 วนัพบวา่เกดิเปน็ตวั

เตม็วยัเฉลีย่ 98.39 เปอรเ์ซน็ต์ (Table 1) อตัรา

เพิม่จำนวนของแตนเบยีนเฉลีย่1.01ประสทิธภิาพ
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ในการเพิม่ปรมิาณ42.26เปอรเ์ซน็ต์(Table2)ใน

อณุหภมูิ 20 องศาเซลเซยีส เกบ็ดกัแดแ้ตนเบยีน

ไว้ 21 และ 30 วัน แตนเบียนเหล่านี้เกิดเป็นตัว

เต็มวัยก่อนที่จะนำออกมาจากตู้ที่ระยะเวลา 15

วนัเมือ่เกบ็ตอ่จนครบ21วนัทำใหแ้ตนเบยีนบาง

สว่นตายในตูบ้า้งและแตนเบยีนทีเ่หลอืหลงัจากนำ

ออกจากตู้อ่อนแอเกินกว่าจะสามารถผลิตรุ่นลูก

ดังนั้นไม่ควรเก็บแตนเบียนที่อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซยีสเปน็ระยะเวลา21และ30วนัจะทำให้

การผลติแตนเบยีนผเีสือ้ขา้วสารไมม่ปีระสทิธภิาพ

 3. ประสทิธภิาพในการทำลายแมลงศตัรู

ผลติผลเกษตรในสภาพโรงเกบ็  

 คัดเลือกอุณหภูมิที่เก็บรักษาแตนเบียน

แล้วทำให้แตนเบียนมีอัตราการเพิ่มจำนวนที่ดีไม่

แตกตา่งจากกรรมวธิคีวบคมุ นำมาศกึษาในสภาพ

โรงเกบ็ขา้วสารเลอืกโรงเกบ็พืน้ที่64ตารางเมตร

สุ่มเลือกข้าวสาร 5 ซ้ำ เปรียบเทียบกับกรรมวิธี

ควบคุมที่ไม่แช่ดักแด้แตนเบียนในตู้เย็น ผลการ

ทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพดจีากการทดลองปี 2554

ได้แก่ การเก็บดักแด้แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร

ทีอ่ณุหภมูิ10องศาเซลเซยีสระยะเวลา7วนัมี

การเกิดเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ย 88.09 เปอร์เซ็นต์

อัตราเพิ่มจำนวนของแตนเบียนเฉลี่ยเท่ากับ 2.21

ประสทิธภิาพในการเพิม่ปรมิาณ 98.66 เปอรเ์ซน็ต์

และการเก็บดักแด้แตนเบียนผีเสื้อข้าวสารที่

อณุหภมูิ15องศาเซลเซยีสระยะเวลา7วนัพบ

ว่าการเกิดเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ย 80.42 เปอร์เซ็นต์

อัตราเพิ่มจำนวนของแตนเบียนเฉลี่ย 1.24

ประสทิธภิาพในการเพิม่ปรมิาณ 96.12 เปอรเ์ซน็ต์

(Table2)



 ปล่อยแตนเบียนเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10

องศาเซลเซยีสระยะเวลา7วนัจำนวน2,000ตวั

ใหเ้บยีน7วนัในสภาพโรงเกบ็ตรวจนบัหนอนผเีสือ้

ข้าวสารที่ตายพบว่าทำให้หนอนตายเฉลี่ย 39.82

เปอรเ์ซน็ต์ เปรยีบเทยีบกบัการปลอ่ยแตนเบยีนทีไ่ด้

จากดักแด้ในอุณหภูมิปกติ (30 องศาเซลเซียส)

แตนเบยีนทำใหห้นอนตายเฉลีย่ 57.44 เปอรเ์ซน็ต์

ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถติิ ประสทิธภิาพการเบยีน

ลดลง17.62เปอร์เซ็นต์(Table3)

 ปล่อยแตนเบียนเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15

องศาเซลเซยีสระยะเวลา7วนัจำนวน2,000ตวั

ใหเ้บยีน 7 วนัในสภาพโรงสี ตรวจนบัหนอนผเีสือ้

ข้าวสารที่ตายพบว่าทำให้หนอนตายเฉลี่ย 46.33

เปอรเ์ซน็ต์ เปรยีบเทยีบกบัการปลอ่ยแตนเบยีนที่

ไดจ้ากดกัแดใ้นอณุหภมูปิกติ (30 องศาเซลเซยีส)

แตนเบยีนทำใหห้นอนตายเฉลีย่ 61.96 เปอรเ์ซน็ต์

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ประสิทธิภาพการ

เบยีนลดลง15.63เปอรเ์ซน็ต์(Table3) 

 4. การประเมินประสิทธิภาพของแตน

เบยีนผเีสือ้ขา้วสารในสภาพโรงเกบ็  
 ปล่อยแตนเบียนผีเสื้อข้าวสารจำนวน
2,000ตวัในโรงเกบ็ขา้วสารทกุๆ15วนัจำนวน6
ครัง้พบวา่ปรมิาณหนอนผเีสือ้ขา้วสารเริม่มแีนว
โนม้ลดลงหลงัการปลอ่ยครัง้ที่5คอืมหีนอนผเีสือ้
ข้าวสารเหลือเฉลี่ย 0.4 ตัว หนอนตายเฉลี่ย 3.2
ตวัหลงัปลอ่ยครัง้ที่6จำนวนหนอนผเีสือ้ขา้วสาร
เหลือเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 3
เดือน (Table 4) แสดงให้เห็นประสิทธิภาพแตน
เบยีนผเีสือ้ขา้วสารในการปอ้งกนักำจดัหนอนผเีสือ้
ขา้วสารในสภาพโรงเกบ็ พรทพิยแ์ละคณะ(2553)
ได้ทำการศึกษาการพัฒนาการใช้ศัตรูธรรมชาติ
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการแมลงศัตรู
ผลติผลเกษตร ในพืน้ทีเ่กบ็ขา้ว 44.5ตนั ใชร้ะยะ
เวลาในการปลอ่ยแตนเบยีน 9 เดอืน (ปลอ่ยครัง้
ละ2,000ตวัทกุ30วนั)ผเีสือ้ขา้วสารถกูกำจดัได้
หมด และโรงเกบ็ที่ 2 มขีา้วสาร 22 ตนั ปลอ่ย
แตนเบียน 1,000 ตัว ทุกเดือนใช้เวลาเพียง
8เดอืนในการกำจดั

 
สรปุผลการทดลองและคำแนะนำ 

 การเก็บดักแด้แตนเบียนผีเสื้อข้าวสาร;
Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)
สามารถทำได้โดยเก็บที่อุณหภูมิ 10 หรือ 15
องศาเซลเซียส ได้เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยคง
ประสิทธิภาพในการทำให้หนอนผีเสื้อข้าวสารตาย
ไม่แตกต่างจากแตนเบียนที่ เกิดจากดักแด้ใน
อณุหภมูหิอ้งโดยมกีารเกดิเปน็ตวัเตม็วยัสงูเทา่กบั
88.09และ80.42เปอรเ์ซน็ต์ตามลำดบัและหลงั
การเก็บดักแด้แตนเบียนไว้ที่ 10 องศาเซลเซียส
มีอัตราการเพิ่มประชากร 2.21 เท่า หรือมี
ประสทิธภิาพในการเพิม่ปรมิาณ 98.66 เปอรเ์ซน็ต์
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเต็มวัยที่เกิดจากดักแด้ใน
อุณหภูมิห้อง และที่ 15 องศาเซลเซียส มีอัตรา
การเพิม่ประชากร1.24เทา่หรอืมปีระสทิธภิาพใน
การเพิม่ปรมิาณ96.12เปอรเ์ซน็ต์เมือ่นำไปปลอ่ย
ให้เบียนหนอนผีเสื้อข้าวสารในโรงเก็บข้าวพบว่า
หลังเก็บดักแด้แตนเบียนไว้ที่ 10 องศาเซลเซียส
และ15องศาเซลเซยีสเปน็เวลา7วนัแตนเบยีน
ที่เกิด ทำให้หนอนผีเสื้อข้าวสารตายเฉลี่ย 39.82
และ46.33เปอรเ์ซน็ต์ตามลำดบัและไมแ่ตกตา่ง
ทางสถติกิบักรรมวธิคีวบคมุ
 การประเมินประสิทธิภาพแตนเบียนผีเสื้อ
ข้าวสารในการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อข้าวสาร

พบวา่เมือ่ทำปลอ่ยแตนเบยีนครัง้ละ2,000ตวัใน
โรงเก็บข้าวสาร ทุกๆ 15 วัน จำนวน 6 ครั้ง
ทำให้ปริมาณหนอนผีเสื้อข้าวสารเหลือเฉลี่ย
10 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ต้อง
ทำการปล่อยแตนเบียนต่อไปอีกเป็นเวลา 8 – 9
เดือนจะทำให้หนอนหมดไป (พรทิพย์และคณะ,
2553)สว่นการจดัการเศษซากของหนอนหรอืซาก
แตนเบียน อาจต้องทำการบรรจุใหม่เพื่อความ
สะอาดของขา้วสาร
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 กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม, จิราภรณ์ ทองพันธ์,
 ดวงสมร สุทธิสุทธิ์ , ลักขณา ร่มเย็น,
 ภาวนิีหนชูนะภยัและอจัฉรา เพชรโชต.ิ
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 พัฒนาการใช้ศัตรูธรรมชาติเพื่อเพิ่ม
 ประสิทธิภาพระบบการจัดการแมลงศัตรู
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 รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มปี 2553.
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Table 1Emergenceofthericemothparasitoid;B. hebetorafterkeepingpupaeinvarious
 temperaturesandtimes,inlaboratory,duringtheyear2011-2012









1/Averagefrom4replications
* Adultofparasitoidemergedbeforetheexacttimethatcauseddeathoftheadults



Table 2The amount of parasitoid; B. hebetor offspring after keeping pupae in various
  temperaturesandtimeswiththeirefficiciency,instoredhouse,intheyear2012











1/Averagefrom4replications
2/Adultofricemothparasitoidemergedbeforethedesignatetimecauseddeathofadults
 andthenumberleftwereweakforreproduction





Temp. 
Percent emergence 1/(%) 

  7 Day 14 Day 21 Day 30 Day 

5ํC 81.19 92.54 63.34 18.32

10ํC 88.09 52.12 32.62 10.34

15ํC 80.42 84.59 83.91 75.71

20ํC 94.32 98.39 0* 0*

Temp. 
Percent emergence 1/(%) Efficiency compared to control treatment (%) 

  7 Day 14 Day 21 Day 30 Day 7 Day 14 Day 21 Day  30 Day 

5ํC 81.19 92.54 63.34 18.32 12.95c 13.83 0 0

10ํC 88.09 52.12 32.62 10.34 98.66a 52.67 33.48 0

15ํC 80.42 84.59 83.91 75.71 96.12a 32.55 45.16 12.96

20ํC 94.32 98.39 0* 0* 50.42b 42.26 02/ 02/

CV(%) - - - - 13.86 - - -
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Table 3EffficiencyofBraconinstoredricehouseafterreleasingtocontrolthericemoth

 larvaein100kg.ofriceperreplication(7daysaftertreatment)intheyear2012.

Temp. 

( ํC)

Time 

kept

(day)

mortality of rice moth larvae (parasitized by Bracon) 

7 days after treatment (%)

T-Test parasitized

decrease

(%)R1 R2 R3 R4 R5 Average

10 7 35.51 26.87 40.33 34.95 61.15 39.82 0.09ns 17.72

control 39.25 61 58.25 47.93 80.97 57.44

15 7 37.67 48.67 38.33 53.33 53.33 46.33 0.07ns 14.46

control 63.33 70.53 38.33 61.48 70 61.96

Table 4EffifciencyofB. hebetorinricestoredhouseafterreleasingtocontrolthericemoth

larvae(3monthsaftertreatment),intheyear2012

No.

Released1/

number of rice moth larvae (parasitised by Bracon)(RL) 

and number of parasitoid(PA) (alive/dead)  found2/  

Average 

RL(alive/

dead)  

Note

R1 R2 R3 R4 R5

RL PA RL PA RL PA RL PA RL PA

1st 0/3 0/0 0/0 0/0 0/4 0/2 0/3 0/0 0/3 0/1 0/3.6 Sampling250

g/bag2nd 1/5 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 2/3 0/0 5/0 0/0 1.8/1.8

3rd 6/1 0/0 1/2 0/0 2/0 0/0 7/3 0/0 0/3 0/0 3.2/1.8

4th 2/7 0/0 1/7 1/1 3/8 0/0 1/5 2/0 1/9 0/0 2.2/7.4

5th 0/0 2/2 1/3 0/0 0/6 0/0 1/4 1/0 0/3 1/0 0.4/3.2

6th3/ 32/

760

0/0 37/

965

0/0 13/

1096

4/1 49/

658

1/0 19/

700

3/1 30/835 CountallofRL

andPA
1/Release2,000parasitoids15daysinterval
2/From250gramssamplingunitofrice(4times)ineachreplication
3/Countallofricemothlarvaeandparasitoidinthebag(Startsimulate300ricemothlarvae

perbag)

} 

} 
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Figure 1Ricemothparasitoid(B. hebetor) Figure 2 ParasitizationofB. hebetor onrice

  mothlarvae(C. cephalonica) 

Figure 3 Ricemothlarvae(C. cephalonica) Figure 4Ricemothadult(C. cephalonica)
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Figure 5 Ricemothlarvaparasitizedby
 B. hebetor  

Figure 7 Pupaofricemothparasitoid
    B. hebetor 
 

Figure 8 Pupaeofricemothparasitoid
 B. hebetorfoundoutsidecarcase
 ofricemothlarvae

Figure 6 Larvaofricemothparasitoid
 B. hebetor     
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การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูกาแฟหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีผสมผสาน 
Integrated Postharvested Pest Management in Coffee Bean 



กรรณกิาร์เพง็คุม้1/ทพิยาไกรทอง2/ภาวนิีหนชูนะภยั1/และณฐัวฒัน์แยม้ยิม้1/

KannikarPengkum1/TippayaKraitong2/PaveneeNoochanapai1/andNuttawatYamyim1/



………………………………………………………………..

Abstract 
Coffee bean is often damaged by coffee bean weevil;Araecerus fasciculatus De

Geer (Coleoptera: Anthribidae) and tobacco beetle; Lasioderma serricorne (Fabricius)

(Coleoptera: Anobiidae). Insect control must be carefully carried out since insecticide

residues and quality of coffee have to be brought into consideration. Integrated pest

management can be used to eliminate these important pests. The experiment was made

during the years 2554-2555 at coffee bean storage rooms, Samut Prakan and Chumphon

Provinces. IPMand the farmermethod (no insect control)were compared. IPM treatment

was focused on the use of light traps in conjunction with the application of phosphine

fumigation ifnecessary.After8months, the results showed that the IPMtreatmentcould

controlinsectinfestationbetterthantheothermethod.Thelighttrapwasfoundtohighly

catchadultsof coffeebeanweevil throughout theexperiment.For the lossof coffeebean

fromtheseinsects,thehighnumberofdamagedgrainswasobservedtoreach20.8%forthe

farmermethodwhilethatofIPMtreatmentwasonly1%.



Key words:coffeebean,coffeebeanweevil;Araecerus fasciculatusDeGeer,
    tobaccobeetle;Lasioderma serricorne(Fabricius),Integratedpestmanagement
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1/PostharvestandProcessingResearchandDevelopmentOffice,DepartmentofAgriculture,Bangkok10900
2/ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรกรมวิชาการเกษตรชุมพร
2/ChumphonHorticulturalResearchCenter,DepartmentofAgriculture,Chumphon
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บทคัดย่อ 
สารกาแฟที่เก็บรักษามักได้รับความเสียหายจากด้วงกาแฟ (coffee bean weevil);Araecerus 

fasciculatus De Geer (Coleoptera: Anthribidae) และมอดยาสบู (tobacco beetle); Lasioderma 

serricorne (Fabricius) (Coleoptera: Anobiidae) การป้องกันกำจัดแมลงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่าง

ระมัดระวัง เนื่องจากต้องคำนึงถึงเรื่องพิษตกค้างของสารเคมี และคุณภาพของกาแฟเป็นสำคัญ

จงึจำเปน็ตอ้งนำวธิกีารปอ้งกนักำจดัแบบผสมผสาน มาศกึษาเพือ่การเกบ็รกัษาสารกาแฟใหค้งคณุภาพดี

การทดลองนี้ทำในปี 2554-2555 ณ โรงเก็บกาแฟจังหวัดสมุทรปราการ และชุมพร โดยเปรียบเทียบ

2 กรรมวธิี ระหวา่งกรรมวธิแีบบผสมสานทีเ่นน้การใชก้ารใชก้บัดกัแสงไฟรว่มกบัการใชส้ารรมฟอสฟนีเมือ่

จำเปน็เปรยีบเทยีบกรรมวธิขีองเกษตรกรซึง่ไมม่กีารควบคมุแมลงเลยผลการทดลองพบวา่ในระยะเวลา

การเกบ็รกัษา 8 เดอืน กรรมวธิแีบบผสมผสานสามารถควบคมุการเขา้ทำลายของแมลงไดด้กีวา่กรรมวธิี

เปรียบเทียบ โดยพบว่ากับดักแสงไฟสามารถดักจับตัวเต็มวัยด้วงกาแฟได้สูงตลอดการทดลอง และเมื่อ

เปรยีบเทยีบเปอรเ์ซน็ตเ์มลด็เสยี พบวา่กรรมวธิเีปรยีบเทยีบมเีปอรเ์ซน็ตเ์มลด็เสยีสงูถงึ 20.8 เปอรเ์ซน็ต์

สว่นกรรมวธิผีสมผสานพบเพยีง1เปอรเ์ซน็ต์


คำหลกั: สารกาแฟดว้งกาแฟ;Araecerus fasciculatusDeGeerมอดยาสบู;Lasioderma serricorne  

   (Fabricius)การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

คำนำ 
  กาแฟเปน็สนิคา้ทีม่มีลูคา่สงู ประเทศไทยมกีาร

ผลิตกาแฟทั้งเพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ ที่

เหลือจึงทำการส่งออก เกษตรกรมักเก็บผลผลิต

กาแฟในรูปสารกาแฟ ปัจจุบันสารกาแฟที่เก็บ

รกัษามกัไดร้บัความเสยีหายจากดว้งกาแฟ (coffee
bean weevil);Araecerus fasciculatus De

Geer (Coleoptera: Anthribidae) (Figure 1)

และมอดยาสูบ (tobacco beetle); Lasioderma 

serricorne (Fabricius)(Coleoptera:Anobiidae)

(Figure 2) ซึ่งจะเข้ากัดกินอยู่ภายในเมล็ดกาแฟ
มูลของแมลงทำให้กลิ่นและรสชาติของกาแฟ

เปลี่ยนไป เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของสาร

กาแฟอย่างรวดเร็ว (พรทิพย์ และคณะ, 2551;
กรรณกิารแ์ละคณะ, 2552) สำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2556) ได้

กำหนดมาตรฐานสินค้าเมล็ดกาแฟอราบิก้าที่

เกี่ยวข้องกับการเข้าทำลายของแมลงดังนี้ เมล็ด

กาแฟที่มีคุณภาพต้องไม่พบร่องรอยการเข้า

ทำลายเมล็ดกาแฟจากด้วงกาแฟ และให้คำจำกัด

ความของเมลด็กาแฟทีม่ขีอ้บกพรอ่งคอื เปน็เมลด็

ถูกแมลงทำลาย เมล็ดที่ถูกแมลงกัด แทะ หรือ
เจาะจนเกิดเป็นรูได้ไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำ

หนัก เกษตรกรผู้ประกอบการคั่วและขายเมล็ด

กาแฟในบ้านเรา โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ

ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มักเก็บเมล็ดกาแฟใน

โรงเกบ็ทีไ่มม่กีารควบคมุปอ้งกนักำจดัแมลง ทำให้
ผลผลติเสยีหายอยา่งรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้กาแฟ

ในบ้านเราด้อยคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ การป้องกัน

กำจัดแมลงในเมล็ดกาแฟเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่าง
ระมัดระวัง เนื่องจากต้องคำนึงถึงเรื่องพิษ

ตกค้างของสารเคมี และคุณภาพของกาแฟเป็น
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สำคัญ การใช้วิธีการแบบผสมผสานที่เน้นการ

ตรวจนับแมลง และการใช้กับดักแสงไฟร่วมกับ

การใช้สารรมฟอสฟีนเมื่อจำเป็น เป็นวิธีการที่นำ

มาศึกษาเพื่อการเก็บรักษาสารกาแฟให้คงคุณ

ภาพดีดังเดิม



อุปกรณ์และวิธีการ 
วิธีดำเนินการวิจัย 

   ทดสอบประสิทธิภาพกับดักแสงไฟในการ

ดกัจบัแมลงศตัรกูาแฟในโรงเกบ็

 วางแผนการทดลองแบบ:เปรยีบเทยีบผลการตดิ

ตัง้กบัดกัแสงไฟและไมต่ดิตัง้กบัดกั

   1.1 ทำการศึกษา ณ โรงเก็บกาแฟคลัง

สนิคา้ศรเีมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ (Figure 3)

ใชโ้รงเกบ็ขนาด1,250ตารางเมตรจำนวน2โรง

โดยแบง่เปน็2กรรมวธิีคอืตดิกบัดกัแสงไฟและ

ไมต่ดิกบัดกั

   1.2 ติดตั้งกับดักแสงไฟแบบ ไฟฟ้า-แผ่น

กาว ยี่ห้อ Franklin (Figure 4) ที่ใช้หลอดไฟ

ขนาด20วตัต์2หลอดจำนวน4กบัดกัในโรง

เกบ็กาแฟพืน้ที่ 1,250ตารางเมตรโดยทำการเปดิ

ไฟตัง้แตเ่วลา 6 โมงเยน็-6 โมงเชา้ (12 ชัว่โมง)
ทำการเกบ็และเปลีย่นแผน่กาวดกัแมลงทกุสปัดาห์

   1.3 สุ่มกาแฟจำนวน 250 กรัม 4 จุด

ในโรงที่ติดกับดักและไม่ติดกับดัก เพื่อตรวจนับ

แมลงทกุ2สปัดาห์

   1.4 หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
แมลงจากกับดักแสงไฟและปริมาณแมลงจาก

ตวัอยา่งกาแฟทีสุ่ม่มา

   1.5 เปรียบเทียบปริมาณแมลงและความ
เสยีหายของกาแฟในแตล่ะกรรมวธิี

   2. การจัดการแมลงศัตรูกาแฟหลังการ

เกบ็เกีย่วดว้ยวธิผีสมผสาน

   วางแผนการทดลองแบบ: เปรียบเทียบ

กรรมวธิแีบบผสมผสาน กบักรรมวธิคีวบคมุ (ไมม่ี

การควบคมุแมลง)

 2.1 ทำการศึกษาณ โรงเก็บกาแฟศูนย์วิจัยพืช

สวนชุมพร จังหวัดชุมพร (Figure 5) ใช้โรงเก็บ

ขนาด 20 ตารางเมตร จำนวน 2 หอ้ง โดยแบง่

เปน็ 2 กรรมวธิี คอื กรรมวธิแีบบผสมผสานและ

กรรมวธิคีวบคมุ

   2.2จดัการทำความสะอาดโรงเกบ็กอ่นนำ

กาแฟเขา้เกบ็โดยใชเ้ครือ่งดดูฝุน่และการพน่สาร

chlorpyrifos 40% EC อตัรา 80 มลิลลิติร/นำ้

20ลติรพน่ตามผนงัและพืน้โรงเกบ็โดยใหห้า่งจาก

บรเิวณทีก่องกาแฟ2เมตร

   2.3 ทำการสุม่ตวัอยา่งกาแฟสาร จำนวน

5จดุๆละ250กรมัทกุ 2สปัดาหเ์พือ่ตรวจหา

การเขา้ทำลายของแมลง

   2.4ถา้พบดว้งกาแฟใหท้ำการตดิตัง้กบัดกั

แสงไฟโดยตดิตัง้กบัดกัแสงไฟจำนวน1กบัดกัตอ่

พืน้ที่20ตารางเมตรเพือ่ดกัจบัดว้งกาแฟทำการ

เก็บแผ่นกาวและเปลี่ยนแผ่นกาวทุกสัปดาห์ และ
ทำการตรวจนบัแมลงจากแผน่กาวทกุสปัดาห์

   2.5 ถ้าพบด้วงกาแฟมากกว่า 1 ตัวต่อ

กาแฟ 250 กรมั ใหท้ำการรมดว้ยสารรมฟอสฟนี

อตัรา 1 tablet ตอ่กาแฟ 1 ตนั (กรรณกิารแ์ละ

คณะ,2552)
   2.6 เปรยีบเทยีบจำนวนแมลงจากการสุม่

ตวัอย่าง ความเสียหายของกาแฟสาร และราคา

การป้องกันกำจัดระหว่างวิธีผสมผสานกับวิธีของ
เกษตรกร
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1. ทดสอบประสิทธิภาพกับดักแสงไฟ

ในการดักจับแมลงศัตรูกาแฟในโรงเก็บ 

   Figure 6 เป็นภาพกราฟแสดงค่าเฉลี่ย

จำนวนแมลงที่ติดกับดักแสงไฟ พบว่ามอดยาสูบ;

L. serricorne เป็นแมลงที่ติดกับดักแสงไฟมาก

ที่สุด โดยพบมากเป็นช่วงๆ เริ่มในช่วงสัปดาห์ที่

2-6พบมอดยาสูบ38.5-59.25ตัวต่อกับดักจาก

นั้นปริมาณมอดยาสูบที่ติดกับดักค่อยๆ ลดลง

และเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ 16 พบ

11.25ตัวต่อกับดักและจำนวนก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

จนสัปดาห์ที่ 30 พบมอดในปริมาณสูงสุด 89.77

ตัวต่อกับดัก แล้วก็ค่อยๆ ลดลงจนถึงสัปดาห์

สุดท้าย (สัปดาห์ที่ 41) แมลงชนิดที่พบมากรอง

ลงมาคือ มอดหนวดยาว (flat grain beetle);

Crytolestes spp. โดยพบมากเป็นครั้งคราวไม่

ติดต่อกัน พบปริมาณสูงสุดในสัปดาห์ที่ 26

จำนวน53.75ตัวต่อกับดักรองลงมาคือสัปดาห์

ที่28พบ47.75ตัวต่อกับดักส่วนด้วงกาแฟ;A. 

fasciculatusและมอดแป้ง (red flourbeetle);

Tribolium castaneum (Herbst) พบติดกับดัก

ในปริมาณที่น้อยมาก โดยด้วงกาแฟพบมากที่สุด

0.25ตัวต่อกับดักเพียง2ครั้ง
   Figure 7 เป็นภาพกราฟแสดงค่าเฉลี่ย

จำนวนแมลงที่ได้จากการสุ่มกาแฟจำนวน 250

กรัม 4 จุด จากโรงเก็บกาแฟที่ติดกับดักแสงไฟ
และไม่ติดกับดักแสงไฟโดยสุ่มทุก 2 สัปดาห์

ทำการสุ่มทั้งหมด 20 ครั้ง พบว่าในโรงที่ติดกับ

ดักแสงไฟพบมอดยาสูบและมอดแป้งจากการสุ่ม

ปริมาณสูงสุด 0.25 ตัวต่อตัวอย่าง ชนิดละ 2

ครั้ง มอดหนวดยาวพบ 0.5 และ 0.25 ตัวต่อ
ตัวอย่าง อย่างละ 1 ครั้ง และพบเหาหนังสือ

0.5-1.25ตัวทั้งหมด4ครั้งส่วนด้วงกาแฟไม่พบ

เลยจากการสุ่มตัวอย่าง สำหรับโรงที่ไม่ติดกับดัก

แสงไฟพบปริมาณแมลงจากการสุ่มตัวอย่างแตก

ต่างกันเล็กน้อย โดยพบมอดยาสูบปริมาณสูงสุด

0.5 ตัวต่อตัวอย่าง 1 ครั้ง และ 0.25 ตัวต่อ

ตัวอย่าง 2 ครั้ง พบมอดหนวดยาวสูงสุด 1.25

ตัวต่อตัวอย่าง 1 ครั้ง แต่ที่สำคัญคือพบด้วง

กาแฟ 0.25 ตัวต่อตัวอย่าง 1 ครั้ง ส่วนเหา

หนังสือ(booklice);Liposcelisspp.และมอด

แป้งพบในปริมาณใกล้เคียงกัน

แมลงที่พบในกับดักแสงไฟ และจากการ

สุ่มตัวอย่าง มีเพียง 2 ชนิดที่เข้าทำลายสาร

กาแฟซึ่งก็คือด้วงกาแฟและมอดยาสูบซึ่งผล

จากการศึกษาประสิทธิภาพกับดักแสงไฟดังกล่าว

ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแมลงที่ได้จาก

กับดักแสงไฟกับแมลงที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง

จึงไม่สามารถใช้กับดักแสงไฟในการพยากรณ์การ

ระบาดของแมลงศัตรูได้จากการทดลองครั้งนี้

ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการระบาดของแมลงมีน้อย

เกินไป โดยเฉพาะด้วงกาแฟ แต่ก็พบว่ากับดัก

แสงไฟสามารถดักจับตัวเต็มวัยของมอดยาสูบได้

ในปริมาณมาก ทำให้การลงทำลายในสารกาแฟมี

น้อยตามไปด้วยส่วนการพบมอดหนวดยาวและ
มอดแป้งติดกับดักแสงไฟอาจเนื่องจากบริเวณที่

ใกล้สถานที่ทดลองมีโกดังเก็บผลิตผลเกษตรอื่นๆ

เช่น ข้าวสาร อยู่จึงทำให้พบแมลงดังกล่าวบินมา
ติดกับดัก

   2. การจัดการแมลงศัตรูกาแฟหลังการ

เก็บเกี่ยวด้วยวิธีผสมผสาน 

   จากการทดสอบประสิทธิภาพกับดักแสง

ไฟในโรงเก็บกาแฟ พบว่ากับดักแสงไฟสามารถใช้

ดักจับตัวเต็มวัยของมอดยาสูบ และด้วงกาแฟ
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ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของสารกาแฟได้ดี จึงนำมาใช้

ในการทดลองการจัดการแมลงศัตรูกาแฟหลัง

การเก็บเกี่ยวโดยใช้ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างทุก2

สัปดาห์เพื่อตรวจนับปริมาณแมลงถ้าพบการเข้า

ทำลายของด้วงกาแฟมากกว่า 1 ตัวต่อกาแฟ

250 กรัมต้องทำการรมด้วยสารรมฟอสฟีนอัตรา

1tabletต่อกาแฟ1ตันโดยการทดลองเริ่มต้น

เดือนพฤษภาคม2555ถึงเดือนกุมภาพันธ์2556

ณ โรงเก็บกาแฟศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ซึ่งเป็น

แหล่งที่มีการระบาดของด้วงกาแฟและมอด

ยาสูบปริมาณสูงในกาแฟดังข้อมูลความสูญเสีย

ของสารกาแฟเนื่องจากด้วงกาแฟในปี 2555

(Table1)พบความสูญเสียของเมล็ดกาแฟตั้งแต่

เดือนแรกของการเก็บรักษา และพบการทำลาย

สูงถึง 22.5-24.2 25.5-49.0 และ 35.5-73.0

เปอร์เซ็นต์ หลังการเก็บรักษาที่ 6 9 และ 12

เดือนตามลำดับ

   จากการทดลองกรรมวิธีผสมผสานได้

ทำการติดตั้ งกับดักแสงไฟเพื่อดักจับแมลง

ระหว่างการเก็บกาแฟ พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่

1-11 พบการระบาดของแมลงศัตรูกาแฟน้อย

มาก จากนั้นประชากรของด้วงกาแฟที่ดักจับได้
เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และสูงสุดในสัปดาห์สุดท้าย

(สัปดาห์ที่ 25) ของการทดลองพบ 169 ตัวต่อ

กับดัก ขณะเดียวกันก็พบมอดยาสูบในปริมาณที่

น้อยมากเมื่อเทียบกับด้วงกาแฟ (Figure 8) ซึ่ง

สอดคล้องกับจำนวนแมลงที่ ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างสารกาแฟ พบว่าโกดังที่ติดกับดักแสงไฟ

พบด้วงกาแฟจากตัวอย่างขนาด250กรัมสูงสุด

เพียง7.2ตัวต่อตัวอย่างในสัปดาห์ที่20ของการ
เก็บรักษา ขณะที่โกดังที่ไม่ติดตั้งกับดักแสงไฟพบ

ด้วงกาแฟสูงสุด 241 ตัวต่อตัวอย่างในสัปดาห์ที่

24 ส่วนมอดยาสูบพบเพียงเล็กน้อยทั้ง 2

กรรมวิธี โดยพบปริมาณสูงสุดเพียง 1 ตัวต่อ

ตัวอย่าง แสดงว่าแมลงทั้ง 2 ชนิดมีการแข่งขัน

กันในธรรมชาติ (Figure 9) ซึ่งในการทดลอง

กรรมวิธีผสมผสานได้ทำการรมกาแฟด้วยสารรม

ฟอสฟีน2ครั้งเมื่อพบด้วงกาแฟมากกว่า1ตัว

ต่อตัวอย่าง และรมอีกครั้งหลังรมครั้งแรก 2

เดือน โดยตรวจนับความเสียหายของสารกาแฟ

ในทั้ง 2 กรรมวิธีในเดือนที่ 5-8 ของการเก็บ

รักษา พบว่าน้ำหนักสารกาแฟ 500 เมล็ดของ

กรรมวิธีแบบผสมผสานสูงกว่ากรรมวิธีเปรียบ

เทียบในทุกเดือน และเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียใน

กรรมวิธีเปรียบเทียบสูงถึง 20.8 เปอร์เซ็นต์ ใน

เดือนที่ 8 ส่วนกรรมวิธีผสมผสานพบเปอร์เซ็นต์

เมลด็เสยีสงูสดุเพยีง1เปอรเ์ซน็ต์(Figure10)

   ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเมล็ด

กาแฟก่อนการจำหน่าย คือการคัดเมล็ดด้อย

คณุภาพออกกอ่นการขายสำหรบักาแฟในกรรมวธิี

แบบผสมผสานเมือ่คดัเมลด็เสยีจากการเขา้ทำลาย

ของแมลงออกพบว่าได้ปริมาณเมล็ดดีสูงถึง

99เปอรเ์ซน็ต์สว่นกรรมวธิคีวบคมุไดเ้มลด็ดไีมถ่งึ

80เปอรเ์ซน็ต์


การคำนวณต้นทุนการป้องกันกำจัด 

   ค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดสำหรับ

กรรมวิธีแบบผสมผสาน คำนวณจากค่าไฟฟ้าจาก

การใช้กับดักแสงไฟ และค่าใช้จ่ายในการรมฟอ

สฟีนดังนี้
   - กับดักแสงไฟใช้หลอดไฟขนาน 20

วัตต์2หลอดระยะเวลาการเปิดกับดักวันละ12

ชั่วโมง(ตั้งแต่6โมงเย็น-6โมงเช้า)เสียค่าไฟ

31.31 บาทต่อเดือน ซึ่งในการทดลองสำหรับ
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โกดังขนาด 20 ตารางเมตร ใช้กับดัก 1 ตัว

ระยะเวลาเก็บ 8 เดือน จึงเสียค่าไฟฟ้าทั้งหมด

250.48บาท(การไฟฟ้านครหลวง,2556)

   - ค่าใช้จ่ายในการรมฟอสฟีนประมาณ

10บาทต่อตันทำการรม2ครั้งเท่ากับ20บาท

ต่อตัน



สรุปผลการทดลอง 
   กับดักแสงไฟมีประสิทธิภาพในการดักจับ

แมลงศตัรกูาแฟในโรงเกบ็ไดด้ี ทัง้ดว้งกาแฟ และ

มอดยาสบู เมือ่นำมาใชร้ว่มกบัการรมดว้ยสารรม

ฟอสฟีนเมื่อสุ่มตรวจนับแมลงแล้วพบแมลงมาก

กวา่ 1 ตวัตอ่กาแฟ 250 กรมั ในระยะเวลาการ

เกบ็รกัษา8 เดอืนทำการรมทัง้หมด2ครัง้พบ

วา่กบัดกัแสงไฟสามารถดกัจบัตวัเตม็วยัดว้งกาแฟ

ได้สูงตลอดการทดลองและดักจับได้สูงสุด 169

ตัวต่อกับดัก เมื่อสุ่มนับแมลงจากสารกาแฟใน

กรรมวิธีผสมผสานพบด้วงกาแฟจากตัวอย่าง

ขนาดสงูสดุเพยีง7.2ตวัตอ่กาแฟสาร250กรมั

สว่นกรรมวธิคีวบคมุพบดว้งกาแฟสงูสดุ 241 ตวั

ต่อกาแฟสาร 250 กรัม สำหรับความเสียหายใน
กรรมวธิเีปรยีบเทยีบพบเปอรเ์ซน็ตเ์มลด็เสยีสงูถงึ

20.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีผสมผสานพบ

เปอรเ์ซน็ตเ์มลด็เสยีสงูสดุเพยีง 1 เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่
ในกรรมวธิกีารปอ้งกนักำจดัแบบผสมผสานมคีา่ใช้

จ่าย 2 ส่วน คือค่าไฟฟ้าสำหรับกับดักแสงไฟ

ตลอดการทดลอง250.48บาทและคา่รมฟอสฟนี

2 ครั้ง เท่ากับ 20 บาทต่อตัน ขณะที่กรรมวิธี

เปรยีบเทยีบไมม่คีา่ใชจ้า่ยในการปอ้งกนักำจดัแต่
เมื่อคัดเมล็ดดีเพื่อการจำหน่ายพบว่ากรรมวิธีได้

ปรมิาณเมลด็ดสีงูถงึ99 เปอรเ์ซน็ต์สว่นกรรมวธิี

ควบคมุไดเ้มลด็ดไีมถ่งึ80เปอรเ์ซน็ต์
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Table 1 Average number of coffee bean damaged by coffee bean weevil at Chumphon

    Provincein2012 

Storage time (months)
Average amount of damage (%)

Packed in Jute bag Packed in Polypropylene bag

1 4.9 5.1
3 10.8 12.2
6 22.5 24.2
9 25.5 49.0
12 35.5 73.0

Source:ChumphonHorticulturalResearchCenter





















 

Figure 1Coffeebeanweevil,Araecerus fasciculatusandtheirdamagedoncoffeebean

















Figure 2Tobaccobeetle,Lasioderma serricorneandtheirdamagedoncoffeebean
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Figure 3CoffeebeanstorageroomatSamutPrakan Figure 4Franklinlighttrap


















 

Figure 5CoffeebeanstorageroomatChumphon


















Figure 6 Average number of insects trapped on light trap from September, 2011  to

August,2012atSamutPrakanProvince
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Figure 7Averagenumberofinsectsfrom250gmofcoffeebeanthatkeptinstorageroom

withandwithoutlighttrapfromSeptember,2011toAugust,2012atSamutPrakan

Province

















Figure 8Number of Insects trapped on light trap fromMay, 2012 to February, 2013 at
ChumphonProvince
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Figure 9Averagenumberofinsectsfrom250gmofcoffeebeanthatkeptinstorageroom

with and without light trap from June, 2012 to February. 2013 at Chumphon

Province






















Figure 10Coffeebeanqualityafterstoragefor5-8monthsatChumphonProvince
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การควบคุมด้วงงวงข้าวโพด; Sitophilus zeamais Motschulsky  
และมอดข้าวเปลือก; Rhyzopertha dominica (F.) โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ 

Control of Maize Weevil; Sitophilus zeamais Motschulsky  
and Lesser Grain Borer; Rhyzopertha dominica (F.) Using Radio Frequency 



ใจทิพย์อุไรชื่น1/อัจฉราเพชรโชติ1/ศิริลออราชบุตร2/และสุชาดาเวียรศิลป์3/

JaitipUraichuen1/AtcharaPedchote1/SirilaorRadchabut2/andSuchadaVearasilp3/

       

Abstract 
Maize samples separately infested by Sitophilus zeamais and Rhyzopertha 

dominicaweretreatedwithradiofrequency(RF)heattreatmentapplicationunit,whichwas

developedandinstalledfromOctober2010toSeptember2011atChiangMaiUniversity .

Theunithasavariablepowersupplyandoperatesat27.12MHz.The20%(540watts)and

25% (670watts) input power under the target temperature over 50°C for 30, 60 and 90

seconds,were selected as treatments.Evaluationof the efficiencyofRFheat treatment in

controllingbothinsectswasmadebycountingsurvivaladultswhichlatertransformedinto

efficiencypercentages.Itwasfoundthatalldevelopmentalstagesofmaizeweevil;Sitophilus 

zeamais couldbecontrolledbybothpower levels, especiallyeggandpupal stageswith the

controlefficiencypercentagesreaching99-100.TheadultsseemedtobemoretoleranttoRF

thantheotherstages.Asforlessergrainborer;R.dominicathemostefficienttreatmentfor

controllingwasobserved tobe25%ofpower level (670watts),over50°C for90seconds.
Thecontrolefficiencypercentagesofeggs,larvae,pupaeandadultswere99.39,94.59,98.56

and 99.87%, respectively. Lesser grain borers were also found to be more tolerant than

maize weevils. There are differences among various stored grain insect species in their

susceptibilitycontrolledbyRFdielectricheating.Aftertreatments,moisturecontentofmaize

1/ กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
 กรมวิชาการเกษตรจตุจักรกรุงเทพฯ10900
1/ PostharvestandProcessingResearchandDevelopmentOffice,DepartmentofAgriculture,Chatuchak,Bangkok10900
2/กลุ่มพัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรจตุจักร
 กรุงเทพฯ10900
2/Agricultural ProductsQualityAnalysis SystemDevelopmentGroup, Plant Standard andCertificationOffice,
DepartmentofAgriculture,Chatuchak,Bangkok10900
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wasslightlyreducedbybothlevelpowers.Nochangewasnoticedincrudeproteinwhile

crude fatwas increased. In terms of ash and carbohydrate, theywere slightly different

from the untreated treatment. The decreasing of crude fiber was also found in this

experiment.However,theenergyobtainedfrommaizewassignificantlyincreased.



Key words: radio frequency, insect control, maize weevil; Sitophilus zeamaisMotschulsky,

    lessergrainborer;Rhyzopertha dominica(F.)



บทคัดย่อ 
  ดำเนินการทดสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด; Sitophilus 
zeamaisและมอดข้าวเปลือก;Rhyzopertha dominicaทุกระยะการเจริญเติบโตที่เข้าทำลายเมล็ดข้าว
โพด ด้วยคลื่นความถี่ 27.12 เมกกะเฮิร์ซ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555
โดยดำเนินการที่สำนักเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ระดับพลังงาน2ระดับคือ
20เปอร์เซ็นต์(540วัตต์)และ25เปอร์เซ็นต์(670วัตต์)ผลการทดสอบพบว่าที่พลังงานทั้งสองระดับ
เมื่อทำให้เมล็ดข้าวโพดมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 60 และ 90 วินาที สามารถ
ควบคุมด้วงงวงข้าวโพดระยะไข่และระยะดักแด้ได้ดีมีเปอร์เซ็นต์การควบคุม99-100 เปอร์เซ็นต์ เช่น
เดียวกับที่ควบคุมระยะหนอนและระยะตัวเต็มวัยได้ดีแต่ยกเว้นระดับพลังงาน20เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา
30 วินาทีที่ควบคุมหนอนและตัวเต็มวัยได้ 97.37 และ 96.50 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ แต่ยังคงแตกต่าง
ทางสถิติจากกรรมวิธีที่ไม่ผ่านคลื่น ตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดมีความทนทานกว่าระยะอื่น ระดับ
พลังงาน 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 90 วินาที เป็นกรรมวิธีที่ดีที่สุดสำหรับระยะไข่และระยะหนอนของ
มอดข้าวเปลือก สามารถควบคุมได้ 99.39 และ 94.59 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ระดับพลังงาน 20
เปอร์เซ็นต์ นาน 90 วินาที และระดับพลังงาน 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 60 และ 90 วินาที สามารถ
ควบคุมระยะดักแด้และตัวเต็มวัยของมอดข้าวเปลือกได้ 98.00-99.87 เปอร์เซ็นต์ซึ่งทุกกรรมวิธีมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากกรรมวิธีไม่ผ่านคลื่น และพบว่ามอดข้าวเปลือกมีความทนทานกว่า
ด้วงงวงข้าวโพด นอกจากระยะการเจริญเติบโตในแมลงชนิดเดียวกันมีความอ่อนแอต่อคลื่ความถี่วิทยุ
แตกต่างกันแล้วยังพบว่าแตกต่างกันไปในแมลงแต่ละชนิดด้วยด้านคุณภาพของเมล็ดข้าวโพดพบว่า
ทั้งสองระดับพลังงานทำให้ความชื้นของเมล็ดข้าวโพดลดลง โดยระดับพลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ ทำให้
ความชื้นของเมล็ดข้าวโพดลดลงมากกว่าระดับพลังงาน25เปอร์เซ็นต์ปริมาณโปรตีนในเมล็ดข้าวโพด
ไม่เปลี่ยนแปลง ไขมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปริมาณเถ้าและคาร์โบไฮเดรตในแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน
มาก ส่วนเส้นใยอาหารในเมล็ดข้าวโพดลดลง และพลังงานที่ได้รับจากเมล็ดข้าวโพดที่ผ่านคลื่น
ความถี่วิทยุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


คำหลัก:คลื่นความถี่วิทยุการควบคุมแมลงด้วงงวงข้าวโพดมอดข้าวเปลือก
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คำนำ 
  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม

ในแต่ละปีมีการผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ท้อง

ตลาดในปริมาณมาก ทั้งในรูปของเมล็ดพืชและ

พืชผักสด ในส่วนของเมล็ดพืชหรือเมล็ดธัญพืช

บางชนิดนอกจากจะใช้บริโภคภายในประเทศแล้ว

ยังสามารถส่งออกไปต่างประเทศ ในขณะที่บาง

ชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่

ส่งออกหรือนำเข้า จำเป็นต้องมีการเก็บรักษาที่ดี

เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตผลเกษตรนั้นไว้ปัจจัย

ที่สร้างปัญหาให้กับการเก็บรักษาผลิตผลเกษตรมี

ทั้งด้านกายภาพและด้านชีวภาพ ปัจจัยด้าน

กายภาพได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น ส่วน

ปัจจัยด้านชีวภาพได้แก่ แมลง โรค เชื้อรา นก

และหนู เป็นต้น โดยแมลงศัตรูถือว่าเป็นปัจจัย

ทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้

ผลิตผลเกษตรที่เก็บรักษาไว้สูญเสียคุณภาพไป

แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรที่สำคัญได้แก่ ด้วงงวง

ข้าวโพด; Sitophilus zeamais ด้วงงวงข้าว;

Sitophilus oryzae (L.) และมอดข้าวเปลือก;

Rhyzopertha dominica (F.)ที่วางไข่ที่ผิวเมล็ด

เมื่อหนอนฟักจะสามารถเจาะเมล็ดเข้าไปเจริญ
เติบโตและกัดกินอยู่ภายในเมล็ดได้ นอกจากนี้ยัง

มีแมลงบางชนิดทำลายเมล็ดที่หักหรือมีรอย

ทำลายจากแมลงพวกแรกอยู่ก่อน ไม่สามารถเข้า
ทำลายเมล็ดที่สมบูรณ์ได้แมลงพวกนี้ได้แก่มอด

แป้ง; Tribolium castaneum (Herbst) มอด

หนวดยาว; Cryptolestes ferrugineus 

(Stephens) และมอดฟันเลื่อย;Oryzaephilus 

surinamensis(L.)วิธีการที่จะนำมาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องเป็นวิธีการที่สามารถควบคุม

แมลงเหล่านี้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ซึ่งบาง

ระยะอาศัยอยู่ภายในเมล็ด ดังนั้นการศึกษาวิธี

การควบคุมแมลงหรือการป้องกันแมลงมิให้เข้า

ทำลายผลิตผลเกษตรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ประกอบไปด้วยการใช้สารเคมี

ได้แก่ การรม การฉีดพ่นพื้น ผนัง เป็นต้น และ

การไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ วิธีทางกายภาพ และ

ชีวภาพ เป็นต้น การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน

ระดับคลื่นความถี่วิทยุ (radio frequency) เป็น

วิธีทางกายภาพวิธีหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ในการ

กำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

  ความคิดในการนำคลื่นความถี่วิทยุมาใช้

เพื่อการควบคุมแมลงไม่ใช่เรื่องใหม่ ได้มีการ

ทดลองใช้ คลื่ นความถี่ วิ ทยุ กำจั ดแมลงใน

สหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 80 ปีมาแล้ว และยังมี

รายงานระบุว่า มีการพัฒนางานเช่นเดียวกันนี้ใน

ทวีปยุโรปในระยะเวลาเดียวกันด้วย (Nelson,

1973) โดยได้มีการศึกษาศักยภาพของการนำวิธี

การนี้มาใช้เพื่อควบคุมแมลงที่เข้าทำลายเมล็ดพืช

ผลผลิตจากธัญพืช และไม้ รวมถึงแมลงในดิน

แมลงที่ เข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ ผลไม้ และ

ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ด้วย ผลที่ได้จากการ
ศึกษาส่วนใหญ่พบว่าวิธีนี้จะได้ผลดีเมื่อแมลงมี

อัตราการดูดซับพลังงานสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

อัตราการดูดซับของตัววัตถุที่แมลงอาศัยอยู่

การใช้ประโยชน์ จากการแผ่ รั งสี ของแถบ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(electromagneticspectrum)
มีความต่างกันที่ความถี่และความยาวช่วงคลื่น

คลื่นวิทยุทั้งระบบคลื่นยาวและคลื่นสั้น คลื่น

โทรทัศน์คลื่นไมโครเวฟและอินฟาเรดเป็นคลื่น
ในกลุ่ม non-ionizing radiation เป็นรังสีของ

แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ของคลื่นต่ำ
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แต่มีความยาวของคลื่นสูง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ

ionizing radiation เป็นรังสีของแถบ

คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้เชน่เดยีวกนัแตม่คีวามยาวคลืน่

สัน้กวา่คลืน่แสงทีม่องเหน็ได้(visiblespectrum)

และมีช่วงความถี่ของคลื่นสูงมากได้แก่ รังสี

แกมมารงัสเีอก็ซ์และรงัสบีตีา(สายสนม,2546)

  คลื่ นความถี่ วิ ทยุ เป็นส่ วนหนึ่ งของ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในช่วง1ถึง 300 เมกกะ

เฮิรตซ์ (Marra et al., 2009) โดยมีการส่งถ่าย

พลังงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพ แมลงมีการ

ตอบสนองต่อความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุโดย

เฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับความถี่ระหว่าง 10-100

เมกกะเฮิรตซ์ ที่ เหมาะสมที่สุดสำหรับแมลง

(Vincent et al., 2003) วิธีการที่ทำให้เกิดความ

ร้อนแบบนี้เรียกว่าdielectricheatingที่เป็นการ

ทำให้โมเลกุลของวัสดุที่มีโครงสร้างแบบมีขั้ว

(dipolar molecules) ซึ่งมีขั้วไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวก

และขั้วลบพยายามเรียงตัวตามทิศทางของสนาม

คลื่นที่ส่งผ่านเข้ามา ทำให้เกิดการเสียดสีกันของ

โมเลกุล เกิดเป็นความร้อนกระจายทั่วภายใน

วัสดุที่สามารถใช้การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กท

ริกได้ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อ

คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า นั่นคือต้องเป็นวัสดุที่มี
โครงสร้างโมเลกุลแบบมีขั้ว หรือมีน้ำเป็นองค์

ประกอบ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน, 2553) ในกรณีของแมลงซึ่ง
ภายในลำตัวมีน้ำเป็นองค์ประกอบ เมื่อถูก

คลื่นวิทยุ พลังงานถูกดูดซับผ่านเข้าสู่ตัวแมลง

แล้วจะเปลี่ยนเป็นความร้อน แมลงจะไม่สามารถ

มีชีวิตรอดหรือถูกฆ่าด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นแล้ว

อาจตายในเวลาอันสั้น (ชุมพล, 2533) ขนาด
ของกำลังคลื่นวิทยุที่ใช้สำหรับการให้ความร้อนใน

อุตสาหกรรมจะอยู่ในระดับตั้งแต่ 500 วัตต์ไป

จนถึงหลายร้อยกิโลวัตต์ ในย่านความถี่ 13.56,

27.12และ40.68เมกกะเฮิรตซ์ที่คณะกรรมการ

การสื่อสารแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (The

Federal Communications Commissions:

FCC) ได้กำหนดคลื่นความถี่วิทยุที่มีผลในการ

กำจัดแมลงที่อนุญาตให้ใช้ได้ในทางอุตสาหกรรม

ทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ (Wang

and Tang, 2004) ซึ่งจะสามารถผ่านเข้าไปใน

เนื้อวัสดุได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ

วัสดุและความถี่คลื่น โดยคลื่นที่ความถี่ต่ำกว่าจะ

สามารถผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุได้ลึกกว่าเนื่องจาก

คลื่นความถี่วิทยุมีความถี่ต่ำ ความยาวของคลื่น

สูง สามารถทะลุทะลวงไปในวัตถุได้ (Hansen

and Johnson, 2007) จึงสามารถนำมาใช้ในการ

กำจัดแมลงได้โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง

และยังคงคุณภาพของผลิตผลในระดับที่ยอมรับ

ได้(Wanget al.,2007)

  จากการศกึษาของNelsonandWalker

(1961)พบวา่แมลงหลายชนดิทีเ่ขา้ทำลายเมลด็พชื

และผลติภณัฑจ์ากธญัพชื สามารถควบคมุไดด้ว้ย

การใช้คลื่นความถี่วิทยุในระยะเวลาสั้น ๆ โดยไม่
ทำความเสยีหายแกพ่ชือาศยั โดยทัว่ไปแลว้วธินีีจ้ะ

มีประสิทธิภาพดีเมื่ออุณหภูมิในพืชอาศัยอยู่

ระหว่าง 40-90 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับลักษณะ

ของพืชอาศัย ชนิดของแมลง การใช้คลื่นวิทยุที่

ความถี่13.6และ39เมกกะเฮิรตซ์สำหรับการ
ควบคุมแมลงไม่ทำให้เมล็ดข้าวสาลีสูญเสียความ

งอกหรือคุณภาพการอบJanhanget al.(2005)

ได้ทดสอบคลื่นความถี่วิทยุ 27.12 เมกกะเฮิรตซ์
กับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการเข้าทำลายของมอดข้าว

เปลือกพบว่าภายใต้อุณหภูมิ707580และ85
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องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3นาที สามารถควบคุม

มอดข้าวเปลือกได้หมดแต่มีผลกระทบต่อความมี

ชีวิตของเมล็ดพันธุ์ซึ่งลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่การใช้คลื่นความถี่วิทยุ 27.12 เมกกะ

เฮิรตซ์ ที่ 55 องศาเซลเซียสเป็นเวลาอย่างน้อย

5 นาที สามารถทำให้หนอนวัยที่ 5 ของ navel

orangewormซึ่งเป็นแมลงศัตรูของผลไม้ตระกูล

ส้ม และผลไม้เปลือกแข็ง เช่น อัลมอนด์และ

ปิตาสชิโอ ตายอย่างสมบูรณ์ (Wang et al., 

2002)

  ด้วยศักยภาพของคลื่นความถี่วิทยุ การ

ใช้วิธีการนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมา

ควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรได้ โดยไม่ต้อง

ใช้สารเคมีและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและ

สภาพแวดล้อม แต่ระดับพลังงานและระยะเวลา

ที่เหมาะสมสำหรับแมลงแต่ละชนิด แต่ละระยะ

การเจริญเติบโต และในผลผลิตแต่ละชนิด ยัง

ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้จึงเป็นการใช้

คลื่นความถี่วิทยุ 27.12 เมกกะเฮิรตซ์ สำหรับ

ควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยว โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้พลังงาน 2

ระดับของเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุ และ
เวลาที่เหมาะสม ในการกำจัดด้วงงวงข้าวโพด

และมอดข้าวเปลือกทุกระยะการเจริญเติบโต

รวมถึงผลของคลื่ นความถี่ วิทยุที่ มีต่อองค์
ประกอบของเมล็ดข้าวโพดหลังจากผ่านคลื่น

ความถี่วิทยุ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ระดับพลังงาน ระดับ

อุณหภูมิ และระยะเวลาที่เหมาะสม ที่สามารถ

ควบคุมแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรโดยไม่ทำให้เกิด

ความเสียหายต่อข้าวโพด สามารถใช้เป็นทาง
เลือกแทนการใช้สารรมฟอสฟีนและเมทิลโบรไมด์

และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการแมลงศัตรู

ผลิตผลเกษตรหลังเก็บเกี่ยวต่อไป



อุปกรณ์และวิธีการ 
การเตรียมตัวอย่างข้าวโพดสำหรับการทดลอง 

  ใช้เมล็ดข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 ในการ

ทดสอบ โดยก่อนนำมาใช้ในการทดลอง ได้เก็บ

รักษาไว้ในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิประมาณ -20±2

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นการ

ทำความสะอาดเมล็ดให้ปลอดจากแมลงที่อาจปน

เปื้อนมาแล้วนำมาปรับอุณหภูมิในสภาพอุณหภูมิ

ห้อง จนกระทั่งนำมาใช้ทดสอบ เมล็ดข้าวโพดมี

ความชื้นระหว่าง12.00-13.00เปอร์เซ็นต์

การเตรียมตัวอย่างแมลงสำหรับทดลอง 

  การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ด้วงงวงข้าวโพด;

S. zeamais และมอดข้าวเปลือก;R. dominica   

ในการทดสอบ ซึ่งเก็บรวบรวมมาจากโรงสีข้าว

และโกดังต่างๆในบริเวณภาคกลางนำมาเลี้ยง

เพิ่มปริมาณในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและ

พัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยใช้เมล็ด
ข้าวโพดเป็นอาหาร แยกแต่ละชนิดออกจากกัน

แต่ไม่แยกแหล่งที่มา เตรียมแมลงสำหรับทดสอบ

แต่ละระยะล่วงหน้าเพื่อให้ได้แมลงทุกระยะการ

เจริญเติบโตพร้อมกันในวันที่ทดสอบ โดยใส่เมล็ด

ข้าวโพด 450 กรัม ลงในขวดแก้วขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตรและ

ปล่อยตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดและมอดข้าว

เปลือกจำนวน300ตัวปิดปากขวดด้วยกระดาษ
ซับหลังจากปล่อยให้วางไข่เป็นเวลา5วันนำตัว

เต็มวัยออกและเก็บไข่ไว้ในห้องปฏิบัติการโดย
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  1.ระยะดักแด้ด้วงงวงข้าวโพด

เตรียมก่อนทำการทดลอง 28 วัน ระยะดักแด้

มอดขา้วเปลอืกเตรยีมกอ่นทำการทดลอง35วนั

  2.ระยะหนอนด้วงงวงข้าวโพด

เตรียมก่อนทำการทดลอง 20 วันระยะหนอน

มอดขา้วเปลอืกเตรยีมกอ่นทำการทดลอง25วนั

  3.ระยะไข่ด้วงงวงข้าวโพด 

เตรียมก่อนทำการทดลอง 5 วันระยะไข่มอดข้าว

เปลือกเตรียมก่อนทำการทดลอง5วัน

  4. ระยะตัวเต็มวัยของแมลงทั้งสอง

ชนิด เตรียมก่อนทำการทดลอง 1 วัน โดยใช้ตัว

เตม็วยัทีม่อีายรุะหวา่ง10-14วนัจำนวน200ตวั

  การทดสอบการควบคุมแมลงด้วยคลื่น

ความถี่วิทยุ 

  วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 7

กรรมวิธี4ซ้ำดังนี้

  1. ระดับพลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ (540

วัตต์) เมื่ออุณหภูมิถึง 50 องศาแล้ว เป็นเวลา

30วินาที

  2. ระดับพลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ (540

วัตต์) เมื่ออุณหภูมิถึง 50 องศาแล้ว เป็นเวลา

60วินาที

  3. ระดับพลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ (540
วัตต์) เมื่ออุณหภูมิถึง 50 องศาแล้ว เป็นเวลา

90วินาที

  4. ระดับพลังงาน 25 เปอร์เซ็นต์ (670
วัตต์) เมื่ออุณหภูมิถึง 50 องศาแล้ว เป็นเวลา

30วินาที

  5. ระดับพลังงาน 25 เปอร์เซ็นต์ (670

วัตต์) เมื่ออุณหภูมิถึง 50 องศาแล้ว เป็นเวลา

60วินาที
  6. ระดับพลังงาน 25 เปอร์เซ็นต์ (670

วัตต์) เมื่ออุณหภูมิถึง 50 องศาแล้ว เป็นเวลา

90วินาที

  7 . กรรมวิธี ไม่ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ

(control)

  โดยนำขวดเมล็ดข้าวโพด 450 กรัมที่มี

แมลงแต่ละชนิดและแต่ละระยะการเจริญเติบโต

ใส่ในภาชนะทรงกระบอกแบนเส้นผ่านศูนย์กลาง

20 เซนติเมตรสูง5 เซนติเมตร (Figure1) ให้

เต็มแล้วปิดฝา นำเข้าไปไว้ในตู้แหล่งกำเนิดคลื่น

ความถี่วิทยุ27.12เมกกะเฮิรตซ์(Figure2)ซึ่ง

ตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ นำสาย

เทอร์โมคัพเพิล(thermocouple)เสียบเข้าไปตรง

กลางเมล็ดข้าวโพดเพื่อวัดอุณหภูมิ เปิดเครื่อง

ควบคุมพลังงานตามระดับพลังงานที่กำหนด จน

อุณหภูมิของเมล็ดที่เริ่มต้นระหว่าง 26.69-28.60

องศาเซลเซียสขึ้นไปถึง50องศาเซลเซียส เริ่ม

จับเวลา 30 60 และ 90 วินาที และปิดเครื่อง

เมื่อครบกำหนดเวลา หลังจากนั้นนำเมล็ดข้าว

โพดออกมาใส่ในขวดแก้วตามเดิม รอให้อุณหภูมิ

กลับเป็นปกติแล้วจึงเทใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุง

ด้วยเครื่องปิดผนึก และเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เพื่อรอเวลาในการตรวจนับการมีชีวิตรอดของ

แมลง เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ ไม่ผ่านคลื่น

ความถี่วิทยุ ระยะเวลาในการทดสอบอยู่ระหว่าง

เดือนตุลาคม2553ถึงเดือนกันยายน2555

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดข้าวโพด 

  นำเมลด็ขา้วโพดอกี 1 ชดุทีไ่มม่แีมลงเขา้
ทำลายเลย ผ่านคลื่นความถี่วิทยุทุกกรรมวิธีเช่น

เดยีวกบัทีท่ดสอบกบัแมลงกรรมวธิลีะ4ซำ้สง่ตวั

อยา่งไปตรวจวเิคราะหท์ีห่อ้งปฏบิตักิารกลุม่พฒันา

ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการ
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สง่ออกสำนกัวจิยัและพฒันาวทิยาการหลงัการเกบ็

เกีย่วและแปรรปูผลติผลเกษตรซึง่ทำการวเิคราะห์

องคป์ระกอบทางเคมขีองเมลด็ขา้วโพด6ประเภท

คอืความชืน้(moisture)โปรตนี(crudeprotein)

ไขมนั(crudefat)เยือ่ใย(crudefiber)เถา้(ash)

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) และ พลังงาน

(energy)

การตรวจวัดผล 

  เมื่อผ่านการทดสอบแมลงทั้งสองชนิด

ดว้ยคลืน่ความถีว่ทิยตุามกรรมวธิแีละระยะเวลาที่

กำหนด และเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อรอให้แต่ละ

ระยะการเจรญิเตบิพฒันาเปน็ตวัเตม็วยั แลว้จงึนำ

มาตรวจนับจำนวนตัวเต็มวัยที่เกิดขึ้นในแต่ละ

กรรมวธิีโดย

  1. ระยะตวัเตม็วยั ตรวจนบัจำนวนแมลง

ทีร่อดชวีติหลงัทำการทดสอบ1วนั

  2. ระยะดักแด้ ตรวจนับจำนวนแมลงที่

อาจเกดิขึน้หลงัทำการทดสอบ14วนั

  3. ระยะหนอน ตรวจนับจำนวนแมลงที่

อาจเกดิขึน้หลงัทำการทดสอบ21วนั

  4. ระยะไข่ ตรวจนับจำนวนแมลงที่อาจ

เกดิขึน้หลงัทำการทดสอบ40วนั
  หลั งจากนั้ นนำข้ อมู ลที่ ได้ ไปหาค่ า

ประสิทธิภาพการควบคุม (control efficiency

percentage) ตามสูตรที่รายงานโดย Püntener

(1981)ดังต่อไปนี้

  Control efficiency percentage (%)
=[1-(Ta/CaxCb/Tb)]100

  Tb=จำนวนของแมลงก่อนทำการ

ทดลองในแต่ละกรรมวิธี(Treatment)
  Ta=จำนวนของแมลงหลังจากทำการ

ทดลองในแต่ละกรรมวิธี(Treatment)

  Cb=จำนวนของแมลงก่อนทำการ

ทดลองในกรรมวิธีที่ควบคุม(Control)

  Ca=จำนวนของแมลงหลังทำการ

ทดลองในกรรมวิธีที่ควบคุม(Control)

  จากนัน้นำขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหท์างสถติิ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA)และใช้

Duncan Multiple Range Test (DMRT)

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละค่า

ซึ่งค่าเฉลี่ยจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติเมื่อP<0.05



ผลการทดลองและวิจารณ์

หลังจากทดสอบการควบคุมด้วงงวงข้าว

โพดทกุระยะการเจรญิเตบิโตดว้ยคลืน่ความถีว่ทิยุ

พบว่า ที่พลังงานทั้งสองระดับ เมื่อทำให้เมล็ด

ข้าวโพดมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา3060และ90วินาทีสามารถควบคุมด้วง

งวงข้าวโพดทุกระยะการเจริญเติบโตได้ดี มี

เปอร์ เซ็นต์การควบคุมอยู่ระหว่าง 99-100

เปอร์เซ็นต์ในระยะไข่และระยะดักแด้(Table1)

ซึ่ งแตกต่ างอย่ างมีนัยสำคัญทางสถิติ จาก
กรรมวิธีควบคุม ทุกระดับพลังงานและทุกระยะ

เวลาที่กำหนดสามารถควบคุมระยะหนอนและ

ระยะตัวเต็มวัยได้ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การควบคุม
อยู่ระหว่าง 99-100 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน ยกเว้น

ระดับพลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30

วินาทีที่ควบคุมหนอนและตัวเต็มวัยได้ 97.37

และ 96.50 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ แต่ยังคงแตก

ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากกรรมวิธีที่ไม่
ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ และแตกต่างจากกรรมวิธี
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อื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า ทุกระดับ

พลังงานและทุกระยะเวลาไม่สามารถควบคุมตัว

เต็มวัยของด้วงงวงข้าวโพดได้อย่างสมบูรณ์

แสดงว่าตัวเต็มวัยมีความทนทานกว่าระยะอื่น

เมื่อใช้วิธีนี้ เช่นเดียวกับการศึกษาของWebber

et al. (1946) ที่พบว่าเมื่อใช้คลื่น 11 เมกกะ

เฮิรตซ์ หนอนของแมลงชนิดเดียวกันมีความ

อ่อนแอกว่าตัวเต็มวัย ซึ่งแตกต่างจากการศึกษา

ของ Nelson (1996) ที่รายงานไว้ว่า ระยะตัว

เต็มวัยของด้วงงวงข้าวสาร ด้วงงวงข้าวสาลี

และมอดข้าวเปลือก เป็นระยะที่อ่อนแอกว่า

ระยะหนอนหรือระยะดักแด้เมื่อควบคุมด้วยคลื่น

ความถี่วิทยุ เนื่องจากแมลงทั้งสามชนิดนี้มีระยะ

ตัวอ่อนเจริญเติบโตอยู่ภายในเมล็ด สิ่งที่อยู่

ภายในเมล็ดรอบๆตัวหนอนหรือดักแด้ช่วยเอื้อ

ประโยชน์ให้หนอนหรือดักแด้ไม่ต้องสัมผัสคลื่น

โดยตรง

  และเมื่อทดสอบกับมอดข้าวเปลือก พบ

ว่าระดับพลังงาน 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 90

วินาที เป็นกรรมวิธีที่ดีที่สุดสำหรับระยะไข่และ

ระยะหนอน สามารถควบคุมได้ 99.39 และ

94.59เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ (Table 2) ระดับ

พลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ นาน 90 วินาที และ
ระดับพลังงาน25เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา60และ

90วินาทีสามารถควบคุมระยะดักแด้และตัวเต็ม

วัยของมอดข้าวเปลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเปอร์เซ็นต์การควบคุมระหว่าง98.00-99.87

ซึ่งทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติจากกรรมวิธีไม่ผ่านคลื่น

 จากผลการทดสอบคลื่นความถี่วิทยุกับแมลง

ทั้งสองชนิดพบว่ามอดข้าวเปลือกมีความทนทาน

กว่าด้วงงวงข้าวโพด เห็นได้จากทุกกรรมวิธีที่

ทดสอบไม่สามารถควบคุมมอดข้าวเปลือกได้

อย่างสมบูรณ์และระดับพลังงาน20เปอร์เซ็นต์

นาน 30 วินาที ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดและใช้เวลา

น้อยที่สุด สามารถควบคุมมอดข้าวเปลือกระยะ

ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยได้ 77.68 81.01

85.09และ88.67เปอร์เซ็นต์ตามลำดับในขณะที่

ควบคุมด้วงงวงข้าวโพดได้ 99.17 97.37 99.57

และ 96.50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความแตกต่างด้าน

ความอ่อนแอต่อคลื่นความถี่วิทยุนอกจากจะเกิด

จากระยะการเจริญเติบโตในแมลงชนิดเดียวกัน

แล้ว ความแตกต่างระหว่างระยะตัวเต็มวัยและ

ระยะตัวอ่อนนี้ยังพบว่าแตกต่างกันไปในแมลง

แต่ละชนิดด้วย(Nelson,1996)

  ด้านคุณภาพของเมล็ดข้าวโพดหลังผ่าน

การทดสอบด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Table 3) พบ

ว่าทั้งสองระดับพลังงานทำให้ความชื้นของเมล็ด

ข้าวโพดลดลงโดยระดับพลังงาน20เปอร์เซ็นต์

ทำให้ความชื้นของเมล็ดข้าวโพดลดลงมากกว่า

ระดับพลังงาน 25 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณโปรตีนใน

เมล็ดข้าวโพดไม่เปลี่ยนแปลงทางสถิติ ไขมันเพิ่ม

ขึ้นเล็กน้อยโดยไม่แตกต่างทางสถิติ ระดับ
พลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์ เวลา 30 วินาทีทำให้ไข

มันเพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 4.10 กรัม/100กรัม ใน

กรรมวิธีควบคุม เป็น 4.86 กรัม/100 กรัม

ปริมาณเถ้า และคาร์โบไฮเดรต ที่พบในแต่ละ

กรรมวิธีแตกต่างกันเล็กน้อย ส่วนเส้นใยอาหาร
ในเมล็ดข้าวโพดลดลง พลังงานที่ได้รับจากเมล็ด

ข้าวโพดที่ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ควบคุม
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สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
  การใช้คลื่นความถี่วิทยุควบคุมด้วงงวง

ข้าวโพดและมอดข้าวเปลือก เป็นวิธีทางกายภาพ

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพดี ซึ่งต้องทำให้เมล็ดข้าว

โพดมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 60 วินาที จะสามารถควบคุมด้วงงวงข้าว

โพดระยะไข่ หนอน และดักแด้ได้ สำหรับระยะ

ตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าวโพดซึ่งมีความทนทาน

กว่าระยะอื่น ๆ และมอดข้าวเปลือกที่ทุกระยะ

การเจริญเติบโตมีความทนทานมากกว่าด้วงงวง

ข้าวโพด ต้องเพิ่มระดับพลังงานให้สูงขึ้นอีกเล็ก

น้อย หรือใช้ระดับพลังงานเท่าเดิมแต่เพิ่มระยะ

เวลาเมื่อเมล็ดมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศา

เซลเซียสให้นานขึ้นกว่า90วินาทีจะเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อการ

ควบคุมแมลงศัตรูสองชนิดนี้ให้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้

ระดับพลังงานหรือระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นต้องไม่ส่ง

ผลกระทบต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวโพด

  ด้วยระยะเวลาที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุใน

การควบคุมแมลงค่อนข้างสั้นจึงมีความเป็นไปได้

ในการออกแบบเครื่องสำหรับการใช้คลื่นอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อสะดวกในการควบคุมแมลงใน

ผลผลิตที่มีปริมาณมากภายในเวลาอันรวดเร็วซึ่ง
เป็นข้อดีกว่าการรมด้วยสารรม หรือการใช้ตู้อบ

ความร้อนแบบเดิม สามารถลดต้นทุนด้านค่าแรง

งาน ลดการใช้พื้นที่ และยังทำให้เกิดความเสีย
หายต่อสินค้าน้อยลงเนื่องจากลดขั้นตอนการขน

ย้าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้คลื่นความถี่วิทยุ

ร่วมกับวิธีอื่น ๆ เพื่อลดระยะเวลา ตัวอย่างเช่น

การใช้คลื่นความถี่วิทยุทั้งเพื่อควบคุมแมลง และ

เพื่อการทำให้ผลวอลนัทแห้ง เป็นเวลา 15-20
นาทีในขั้นตอนแบบต่อเนื่องช่วยลดระยะเวลาลง

อย่างมาก รวมถึงลดการใช้พื้นที่และลดการสูญ

เสียคุณภาพด้วย และมีความเป็นไปได้ในการ

นำคลื่นความถี่วิทยุไปใช้ร่วมกับการควบคุม

สภาพบรรยากาศ (controlled atmosphere)

เนื่องจากเป็นการลดก๊าซออกซิเจนและเพิ่มก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ ซึง่มผีลตอ่อตัราการตายของ

แมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง

ที่ทำให้การเผาผลาญพลังงานของแมลง และ

ความตอ้งการกา๊ซออกซเิจนของแมลงเพิม่ขึน้
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Table 1 ControleffifciencypercentageofSitophiluszeamaisatdifferentdevelopmental

stageaftertreatmentbyradiofrequency,October2010-September2012,Chiang

MaiUniversity1/

Power level Time 
(min)

Egg Larva Pupa Adult

20%(540
watts)

30 99.17a2/ 97.37b 99.57a 96.50b

 60 100.00a 100.00a 99.72a 99.61a

 90 100.00a 100.00a 100.00a 99.74a

25%(670
watts)

30 100.00a 99.87a 99.86a 99.35a

 60 100.00a 100.00a 100.00a 99.87a

 90  100.00a  100.00a  100.00a  99.87a

Untreated  0b 0c 0b 0c

CV(%)   7.86  7.86  7.86  7.86
1/Meansaveragedfrom4replications.
2/MeansfollowedbysamelettersincolumnsarenotsignificantlydifferentbyDMRTP<0.05)



36 วารสารกีฏและสัตววิทยาปีที่32ฉบับที่1มกราคม-มิถุนายน2557

Table 2 ControleffficiencypercentageofRhyzopertha dominicaatdifferentdevelopmental
stageaftertreatmentbyradiofrequency,October2010-September2012,ChiangMai
University1/

Power level Time 
(min) Egg Larva Pupa  Adult

20%
(540watts)

30 77.68bc2/ 81.01bc 85.09b  88.67c

 60 90.91a 83.47abc 91.65ab  96.27ab

 90 88.69ab 91.91ab 98.33a  99.47a

25%(670watts) 30 67.07c 75.81c 85.95b  95.07b

 60 89.80ab 89.73ab 98.16a  98.00ab

 90  99.39a  94.59a  98.56a  99.87a

Untreated  0d 0d 0c  0d

CV(%)   8.46  8.20  8.03  7.91
1/Meansaveragedfrom4replications.
2/MeansfollowedbysamelettersincolumnsarenotsignificantlydifferentbyDMRT(P<0.05)
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Table 3 Maizequalitybeforeandaftertreatmentbyradiofrequencyattwolevelsand

 varioustime1/

Power level
Time 
(min)

moisture 
(g/100 g)

crude 
protein 

(g/100 g)

crude fat 
(g/100 g)

ash 
(g/100 g)

crude fi
ffiiber 

(g/100 g)

carbohydrate 
(g/100 g)

Energy
(kcal/100g)

20%
(540watts)

30 11.99bc2/ 9.13 4.86c 1.25b 1.95a 70.83ab 363.56e

60 11.93b 9.17 4.55bc 1.18ab 1.84a 71.33b 362.95de

90 11.76a 9.03 4.27ab 1.25b 2.82d 70.88ab 358.06b

25%
(670watts)

30 12.34e 9.00 4.34ab 1.14a 1.96a 71.24ab 359.97bc

60 12.17d 9.10 4.54bc 1.21ab 2.01a 70.97ab 361.17cd

90 12.05c 8.97 4.41ab 1.16ab 2.34b 71.09ab 359.89bc

Untreated  12.61f 8.97 4.10a 1.21ab 2.57c 70.55a 354.94a

CV(%)  0.42 0.29 1.41 1.07 3.15 0.13 0.16

1/Meansaveragedfrom4replications.
2/MeansfollowedbysamelettersincolumnsarenotsignificantlydifferentbyDMRT(P<0.05)
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Figure 1Maizecontainingpan

Figure 2Radiofrequencyapplicationmachine
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ภาคผนวก 



ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเริ่มต้นเวลาที่อุณหภูมิขึ้นไปถึง50°°Cและอุณหภูมิหลังจากเริ่มจับเวลาทุกๆ10วินาที

 ค่าเฉลี่ยที่ระดับพลังงาน	2	ระดับ	(4	ซ้ำ)

 20% 25% 20% 25% 20% 25%

อุณหภูมิเริ่มต้น	(°C) 26.69 28.60 26.91 27.70 27.41 27.53

เวลาท่ีอุณหภูมิข้ึนไปถึง	50°C	(นาที) 1.44 1.26 1.42 1.25 1.29 1.17

อุณหภูมิหลังจากเร่ิมจับเวลา	10	วินาที 52.66 53.28 52.73 53.29 53.05 53.96

	 20	วินาที 55.13 55.86 55.34 56.38 56.00 56.65

	 30	วินาที 57.65 58.74 57.78 59.30 59.08 59.68

	 40	วินาที   60.15 62.21 61.53 62.75

	 50	วินาที   62.54 64.93 64.25 65.84

	 60	วินาที   64.91 67.61 66.81 68.81

	 70	วินาที     69.11 72.15

	 80	วินาที     71.83 75.39

90	วินาที     74.18 79.09
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ความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนของมอดฟันเลื่อย; Oryzaephilus surinamensis L.  
ในประเทศไทย 

Phosphine resistance on Oryzaephilus surinamensis L. in Thailand 



ดวงสมรสุทธิสุทธิ์1/รังสิมาเก่งการพานิช1/และอัจฉราเพชรโชติ1/

DuangsamornSuthisut1/RungsimaKengkanpanich1/andAtcharaPedchote1/

------------------------------------------------------------



Abstract 


Theinvestigationofphosphineresistanceonsaw-toothedgrainbeetle;Oryzaephilus 

surinamensis L. adults was carried out under laboratory conditions at Postharvest and

Processing Research and Development Office during January-December 2013. O.

Surinamensiswerecollectedfrom50locationsin32provincesinThailandandphosphine

resistance assay was employed following FAO method. The result indicated that saw-

toothedgrainbeetlepopulationsfromalllocationswereresistanttophosphine.Theinsect

populationsfoundatvariouslocationsweredividedinto6groupsofphosphineresistance

levels.Theywereasfollowed:populationsofover9timesphosphineresistancelevelfrom

43locations,8timesfrom2locations,5timesfrom1location,4timesfrom1locationand

2timesfrom2locations.



Key words:Oryzaephilus surinamensis,phosphine,resistance
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บทคัดย่อ 


การตรวจสอบความต้านทานของมอดฟันเลื่อย (saw-toothedgrain beetle);Oryzaephilus 

surinamensis L. ต่อสารรมฟอสฟีนในประเทศไทย ทำการทดลองระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม

2556 ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง

การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยทำการสุ่มตัวอย่างมอดฟันเลื่อยจาก

โรงสีข้าวทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งหมด50แหล่งจาก32จังหวัดและทำการทดสอบตามกรรมวิธี

ของ FAOพบว่ามอดฟันเลื่อยจากทุกแหล่งมีความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีน โดยระดับความต้านทาน

ของสารรมฟอสฟีนแบ่งได้6กลุ่มคือระดับความต้านทานที่มากกว่า9เท่าพบจำนวนมากที่สุดคือ43

แหล่งระดับความต้านทาน8เท่าพบ2แหล่งระดับความต้านทาน5เท่าพบ1แหล่งระดับความ

ต้านทาน4เท่าพบ1แหล่งระดับความต้านทาน3เท่าพบ1แหล่งและระดับความต้านทาน2เท่า

พบ2แหล่ง



คำหลัก:มอดฟันเลื่อยฟอสฟีนความต้านทาน

 
คำนำ 

มอดฟันเลื่อย (saw-toothed grain

beetle);Oryzaephilus surinamensis (L.)

เป็นแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรที่พบได้ทั่วโลกและ

เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญในข้าวสาร ธัญพืช และ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ (พรทิพย์ และ

คณะ, 2548) แมลงชนิดนี้เป็นแมลงขนาดเล็ก
สามารถทำลายผลผลิตได้ทั้งในระยะหนอนและ

ตัวเต็มวัยแต่จะสามารถทำลายผลผลิตหลังจาก

มีแมลงศัตรูผลิตผลชนิดอื่นเข้าทำลาย (Ree,
2004) จากการสำรวจแมลงตามโรงสีจากแหล่ง

ต่างๆพบว่า นอกจากแมลงศัตรูผลผลิตเกษตรที่

สำคัญ เช่น มอดแป้ง (rust-red flour beetle);

Tribolium castaneum (Herbst) ด้วงงวงข้าว

โพด (corn weevil); Sitophilus zeamais 
Motschulsky ผีเสื้อข้าวสาร (rice moth);

Corcyra cephalonica(Stainton)และผีเสื้อข้าว

เปลือก (angoumois grain moth); Sitotroga 

cerealella (Olivier)แล้วยังพบว่ามอดฟันเลื่อย

นั้นเป็นแมลงที่สามารถพบได้ทั่วไปจากแหล่งเหล่า

นั้น โดยทั่วไปแล้ววิธีการที่นิยมใช้ในการป้องกัน

และกำจัดแมลงเหล่านี้คือการใช้สารรมฟอสฟีน

(phosphine: PH
3
) ซึ่งการใช้สารรมชนิดนี้ได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสารรมที่มี

ประสิทธิภาพราคาไม่แพงไม่มีฤทธิ์ตกค้างและ

สะดวกต่อการปฏิบัติ จึงทำให้สารรมชนิดนี้ใช้

อย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่าจะมีการนำสารรมชนิด
อื่นมาใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูผลิตผล

เกษตรและนำมาใช้ทดแทนสารรมฟอสฟีนเช่น

ไฮโดรเจน ไซด์ยาไนด์ (hydrogen cyanide)
(Price , 1985) ซัลฟูริลฟู โอไรด์ (sulfuryl

fluoride) (Baltaci et al., 2009; Ciesla and

Ducom, 2010) เอทิลฟอเมท (ethyl formate)
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(Ren et al., 2008) และอีโคฟูม (Eco
2
fume)

(Emekci, 2010) แต่สารรมเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับ

ความนิยมเมื่อเปรียบเทียบกับสารรมฟอสฟีน

การใช้สารรมฟอสฟีนตามคำแนะนำของ

กรมวิชาการเกษตรแนะนำไว้ว่าต้องใช้อัตรา 2-3

เม็ด (tablets) ต่อตัน หรือ 1-2 เม็ดต่อเนื้อที่ 1

ลูกบาศก์เมตร โดยระยะเวลาการรม 7 วัน ซึ่ง

การรมยาจะต้องปฏิบัติอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำ

(พรทิพย์และคณะ,2548)และจะต้องอยู่ภายใต้

การควบคุมหรือทำโดยผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรม

วิชาการเกษตรเท่านั้น ซึ่งถ้าหากปฏิบัติอย่างถูก

ต้องก็จะสามารถกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

ให้ตายได้ทั้งหมด แต่จากข้อดีของสารรมฟอสฟีน

ที่สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติทำให้บุคคลที่ไม่ได้

ผ่านการอบรมนำไปปฏิบัติด้วยตนเองโดยบาง

ครั้งอาจทำโดยไม่ถูกต้องหรือการใช้สารรมฟอ

สฟีนติดต่อเป็นระยะเวลานาน การรมที่ผิดวิธีจึง

เป็นสาเหตุให้แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรหลายชนิด

สร้างความต้านทานในหลายๆพื้นที่ ยกตัวอย่าง

เช่น ที่ประเทศบราซิลพบด้วงงวงข้าวโพด มอด

ฟันเลื่อย มอดแป้ง และมอดหัวป้อมสร้างความ

ต้านทานต่อสารรมฟอสฟีน(Loriniet al.,2007;

Pimentel et al. , 2009) ในขณะที่ประเทศ
ออสเตรเลียพบมอดหัวป้อมมอดแป้งและมอด

หนวดยาวสร้างความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีน

(Emeryet al.,2011)รวมไปถึงประเทศไทยที่พบ
แล้วว่ามอดข้าวเปลือกจากจังหวัดเชียงรายสร้าง

ความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีน (บุษรา และ

คณะ, 2541) ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยใน

ครั้งนี้เพื่อที่ต้องการทราบระดับการสร้างความ

ต้านทานของมอดฟันเลื่อยต่อสารรมฟอสฟีนที่พบ
ในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลว่ามอดฟันเลื่อยจาก

แหล่งใดสร้างความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีน

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. วิธีการเตรียมก๊าซฟอสฟีน 

เตรียมกรดซัลฟูริก 5 เปอร์เซ็นต์ (น้ำ

4000 มิลลิลิตร และกรดซัลฟูริกจำนวน 200

มิลลิลิตร) ลงในบีกเกอร์แก้วขนาด 5000

มิลลิลิตร นำหลอดแก้วปลายเปิดขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง5เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรมายึด

ติดกับแท่นเหล็ก และเตรียมอลูมิเนียมฟอสไฟด์

1เม็ด(tablet)หุ้มด้วยกระดาษกรองและผ้าขาว

บางอีกชั้นหนึ่ง ปิดให้แน่นโดยใช้เทปใสพัน 2 ชั้น

ตัดปลายทิ้งเพื่อความเรียบร้อย ใส่อลูมิเนียม

ฟอสไฟด์ ที่เตรียมลงในสารสะลายกรดซัลฟูริก

แล้วนำกรวยแก้วครอบอลูมิเนียมฟอสไฟด์ที่

เตรียมไว้ ขยับหลอดแก้วให้ตรงกับกรวยแก้วที่

ครอบอลูมิเนียมฟอสไฟด์ โดยจะมีปฎิกิริยาเกิด

ขึ้นทำให้ได้ก๊าซฟอสฟีนปล่อยให้ก๊าซฟอสฟีนไป

แทนที่สารสะลายกรดซัลฟูริกซึ่งก๊าซฟอสฟีนที่

เกิดขึ้นสามารถนำมาใช้ทดลองและทำการเปลี่ยน

อลูมิเนียมฟอสไฟด์ทุกๆ7วันสำหรับงานทดลอง

2. วิธีการเตรียมแมลง 

สำรวจและรวบรวมมอดฟันเลื่อยจากโรง
สีข้าวในประเทศไทยนำมาเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มเติม

โดยใช้ข้าวโพดปั่น ข้าวโอ๊ต และยีสต์ เป็นแหล่ง

อาหารนับจำนวนมอดฟันเลื่อยใส่ขวดขวดละ500

ตัว จำนวนแหล่งละ 2 ขวด ปิดฝาขวดโดยใช้

กระดาษซับพร้อมกับทำการเขียนชื่อโรงสีสถาน
ที่เก็บ วันที่เก็บ และวันที่เลี้ยง โดยเขียนว่าเป็น

ชุดที่ 1 โดยจะปล่อยให้แมลงวางไข่เป็นเวลา 10

วัน เมื่อครบกำหนดนำมาร่อนแยกมอดฟันเลื่อย

ออกจากอาหาร และย้ายตัวเต็มวัยดังกล่าวมาใส่
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ขวดอาหารขวดใหม่แล้วปล่อยให้แมลงวางไข่เป็น

เวลา10วันเพื่อใช้ในการทดลองเป็นชุดที่2เมื่อ

ครบกำหนด 10 วันนำมาร่อนแยกมอดฟันเลื่อย

ออกจากอาหาร และย้ายตัวเต็มวัยดังกล่าวมาใส่

ขวดอาหารขวดใหม่โดยจะปล่อยให้แมลงวางไข่

เป็นเวลา10วันเพื่อใช้ในการทดลองเป็นชุดที่3

แต่ ในกรณี ที่ ม อดฟั น เลื่ อ ยมี จ ำนวน ไม่ พอ

(500 ตัว/ขวด) ให้นำแมลงเหล่านั้นเลี้ยงในขวด

ที่มีอาหารเป็นเวลา 45 วัน จะทำการเลี้ยงให้ได้

ชุดF1เพื่อใช้ในการทดลองเป็นชุดที่1ในกรณีที่

ชุด F1 ตัวที่ออกมายังไม่พอสำหรับการเลี้ยง

ขวดละ500ตัวให้เลี้ยงอีกครั้งเป็นเวลา45วัน

จนได้รุ่นF2เพื่อใช้ในการทดลองเป็นชุดที่1

3. วิธีการทดสอบ 

ทำการคัดแยกตัวเต็มวัยของมอดฟัน

เลื่อยโดยนับแมลงจำนวน 50 ตัวใส่ในกล่อง

พลาสติกความจุ 2 ออนซ์ที่ เจาะฝาจำนวน

15 รู นำกล่องพลาสติกที่บรรจุแมลงที่ใช้ทดสอบ

วางลงในโหลแก้ว ดูดความชื้น (dessicator)

หลังจากนั้นทดสอบความต้านทานตามวิธีการ

ของFAO(FAOMethodNo.16)โดยใช้มอด

ฟันเลื่อยพันธุ์อ่อนแอ (susceptible strain)
จาก Department of Primary Industries

and Fisheries รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศ

ออสเตรเลีย นำมาเปรียบเทียบเป็นมาตรฐาน

โดยค่าdiscriminatingconcentrationของมอด

ฟันเลื่อยค่าเท่ากับ0.05มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/l)
ทำการทดสอบความต้านทานเพิ่มขึ้นครั้งละ 1

เท่า ซึ่งทำการทดสอบความต้านทานสูงสุดที่ 9

เท่า โดยใช้เข็มฉีดยา (luer syringe)ดูดก๊าซฟอ
สฟีนจากหลอดแก้วปลายเปิดตามอัตราที่กำหนด

และใส่ในโหลแก้วปล่อยทิ้งไว้20ชั่วโมงแล้วจึง

เปิดฝาเพื่อระบายอากาศ หลังจากนั้นนำอาหาร

มาใส่ให้แมลงทดสอบทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็น

เวลา 14 วัน จึงนับจำนวนตัวเต็มวัยที่ตายและที่

รอดชีวิตหากมีแมลงที่รอดชีวิตที่ระดับความเข้ม

ข้นใดใดแม้เพียงตัวเดียวให้ถือว่าแมลงจากแหล่ง

นั้นมีความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนที่ระดับนั้นๆ



ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการสุม่ตวัอยา่งมอดฟนัเลือ่ยจากโรง

สขีา้วทัว่ทกุภาคของประเทศไทยทัง้หมด50แหลง่

จาก32จงัหวดัโดยแบง่เปน็ภาคกลาง20แหลง่

จาก 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาญจนบรุี กำแพงเพชร

นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี

พิษณุโลก เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระแก้ว

สระบรุีสงิหบ์รุีและสโุขทยั (Table1)ภาคใต้5

แหล่ง จาก 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช

พทัลงุและสงขลา(Table2)ภาคเหนอื6แหลง่

จาก4จงัหวดัไดแ้ก่เชยีงใหม่ตากพะเยาและ

แพร่ (Table 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19

แหลง่จาก11จงัหวดัไดแ้ก่กาฬสนิธุ์ขอนแกน่

นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร เลย

สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุดรธานี

(Table4)โดยนำแมลงจากแหลง่ดงักลา่วมาตรวจ
สอบความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนตามวิธีการ

ของ FAO พบว่ามอดฟันเลื่อยจากทุกแหล่ง

ที่ทำการทดสอบสร้างความต้านทานต่อสารรมฟอ
สฟนีทีร่ะดบัแตกตา่งกนั โดยทีภ่าคเหนอืและภาค

ใต้พบมอดฟันเลื่อยสร้างความต้านทานต่อสารรม

ฟอสฟีนมากที่สุดตามด้วย ภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ นอกจากนี้

ระดับความต้านทานมากกว่า 9 เท่า พบจำนวน
มากที่สุด คือ 43 แหล่ง ระดับความต้านทาน 8



44 วารสารกีฏและสัตววิทยาปีที่32ฉบับที่1มกราคม-มิถุนายน2557

เท่าพบ2แหล่งระดับความต้านทาน5เท่าพบ

1 แหล่ง  ระดับความต้านทาน 4 เท่า พบ 1

แหล่งระดับความต้านทาน3 เท่าพบ1แหล่ง

และระดับความต้านทาน 2 เท่า พบ 2 แหล่ง

(Table1-4) จากการทดลองจะเห็นได้ว่า มอดฟัน

เลื่อยสร้างความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนสูง

มากโดยพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งจะ

เป็นปัญหาในการกำจัดด้วยสารรมฟอสฟีนต่อไป

ในอนาคต

สำหรบัวธิกีารแกไ้ขปญัหาการสรา้งความ

ต้านทานของสารรมฟอสฟีนนั้นจำเป็นต้องที่จะใช้

สารรมชนิดอื่นที่มีกลไกการออกฤทธิ์ (mode of

action) ที่แตกต่างจากสารรมฟอสฟีน เพื่อกำจัด

แมลงทีส่รา้งความตา้นทานสารรมฟอสฟีนให้หมด

สิ้นก่อนที่จะนำเอาสารรมฟอสฟีนกลับมาใช้อีก

ครั้ง สารรมที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างจาก

ฟอสฟีนได้แก่ ซัลฟูริลฟู โอไรด์ (sulfuryl

fluoride) (Emekci, 2010) แต่เนื่องจากการรม

ด้วยซัลฟูริลฟูโอไรด์มีปัญหาเรื่องสารฟลูออไรด์

ตกค้างบนผลผลิตเกษตรซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้

รับสารฟลูออไรด์เกินปริมาณที่กำหนดอาจก่อให้

เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค ดังนั้นการป้องกันไม่ให้

แมลงสร้างความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนจึง
เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถใช้สาร

รมฟอสฟีนในการป้องกันกำจัดแมลงได้ต่อไปใน

อนาคต และหากยังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องก็จะ
ไม่สามารถใช้สารรมฟอสฟีนในการกำจัดแมลง

เหล่านี้ได้ในประเทศไทยอีกต่อไป



สรุปผลการทดลอง 
มอดฟันเลื่อยเป็นแมลงที่สามารถพบได้

ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะตามโรงสี

และโกดังเก็บข้าวสาร ซึ่งการป้องกันกำจัดแมลง

ชนิดนี้นิยมใช้สารรมฟอสฟีนในการป้องกันกำจัด

และจากการใช้สารรมฟอสฟีนไม่ถูกต้องตามหลัก

ปฏิบัติทำให้พบแล้วว่าแมลงชนิดนี้สร้างความ

ต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนในทุกแหล่งที่มีการ

สำรวจ ซึง่การสรา้งความตา้นทานนีจ้ะเปน็ปญัหา

ใหญ่ต่อไปเนื่องจากจะไม่สามารถใช้สารรมชนิดนี้

ไดใ้นอนาคต และในปจัจบุนัยงัไมม่สีารรมชนดิใดที่

จะไดร้บัความนยิมอยา่งเชน่สารรมฟอสฟนี ดงันัน้

การนำสารรมฟอสฟีนมาใช้ให้ถูกตามหลักปฏิบัติ

จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะชะลอการสร้างความ

ตา้นทานของแมลงชนดินีแ้ละแมลงชนดิอืน่ได้



คำขอบคุณ 
ขอขอบคุณโครงการลดและเลิกการใช้

สารเมทิลโบรไมด์ในประเทศไทยและธนาคารโลก

(WorldBank)ที่สนับสนุนเงินทุนสำหรับงานวิจัย

ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอบคุณเจ้า

หน้าที่กลุ่มวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ที่ทำให้งานทดลองครั้งนี้สำเร็จ
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 เกษตรต่อสารรมฟอสฟีน. ว. กีฏ.สัตว.
 20(3):176-183.

พรทิพย์ วิสารทานนท์, กุสุมา นวลวัฒน์, บุษรา

 จันทร์แก้วมณี, ใจทิพย์ อุไรชื่น,รังสิมา

 เก่งการพานิช , กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม ,

 จิราภรณ์ทองพันธ์,ดวงสมรสุทธิสุทธิ์,
 ลักขณาร่มเย็นและภาวิณีหนูชนะภัย.



45ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 32 No. 1, January - June 2014  

 2548. แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและ

 การป้องกันกำจัด. สำนักวิจัยและพัฒนา

 วิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวและแปรรูป

 ผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร.

 150หน้า.

Baltaci, D., D. Klementz, B. Gerowitt, M.J

 Drinkall and C. Reichmuth. 2009

 Lethaleffectsofsulfurylfluorideon

 eggs of different ages and other

 life stages of the warehouse moth

 Ephestia elutella (Hübner). J. Stored

 Prod.Res.45:19-23.

Ciesla, Y. and P. Ducom, 2010. Efficacy

 againsteggsofTribolium confusum   

 and Tribolium castaneum after

 fumigations with sulfuryl fluoride

 (ProFume®)inflourmills,pp.48-51.

 In: Reichmuth, C., Schoeller, M.

 (Eds.) , International European

 Symposium on Stored Product

 Protection “Stress on chemical

 products” . Julius-Kühn-Archive,

 Berlin,Germany.
EmekciM.,2010.QuoVadisthefumigants?,

 pp. 303-313. In: Carvalho, O.M.,

 Fields,P.G.,Adler,C.S.,Arthur,F.H.,
 Athanassiou, C.G., Campbell, J.F.,

 Fleurat-Lessard, F., Flinn, P.W.,

 Hodges,R.J., Isikber,A.A.,Navarro,

 S.,Noyes,R.T., Riudavets, J., Sinha,

 K.K., Thorpe, G.R., Timlick, B.H.,
 Trematerra, P.,White, N.D.G. (Ed.),

 Proceedingsofthe10thInternational

 Working Conference on Stored

 Product Protection. Julius-Kühn-

 Archiv,Estoril,Portugal.

Emery, R.N. , M.K. Nayak and J .C.

 Holloway. 2011. Lessons learned

 fromphosphine resistancemonitoring

 inAustralia.StewartPosthar.Rev.7:1-8

.FAO  Method No. 16. Recommended

 methodfordetectionandmeasurement

 ofresistanceofagriculturalpeststo

 pesticide.FAOplantprotection

 bulletin.105-118.

Lorini, I., P.J. Collins, G.J. Daglish, M.K.

 Nayak and H. Pavic . 2007.

 Detection and characterisation of

 strong resistance to phosphine in

 BrazilianRhyzopertha dominica(F.)

 (Coleoptera: Bostrychidae). Pest

 Manag.Sci.63:358-364.

Pimentel, M.A.G., L.R.D.A. Faroni, R.N.C.

 Guedes,A.H.SousaandM.R.Tótola.
 2009. Phosphine resistance in

 Brazilian populations of Sitophilus  

 zeamais Motschulsky (Coleoptera:

 Curculionidae). J. Stored Prod. Res.

 45:71-74.
Price, N.R., 1985. The mode of action of

 fumigants. J. Stored Prod. Res. 21:

 157-164. Ree, D. 2004. Insect of
 stored products. CSIRO Publishing

 Canberra,Australia.



46 วารสารกีฏและสัตววิทยาปีที่32ฉบับที่1มกราคม-มิถุนายน2557

Ren,Y.,B.Lee,D.Mahon,N.Xin,M.Head

 and R. Reid. 2008. Fumigation of

 wheat using liquid ethyl formate

Table 1TheresistanceleveltophosphineofOryzaephilus surinamensisL.atCentralpart

 ofThailand

Part Sites Collecting   location Resistance 

of Thailand  Province District level (times)1/

Central Kanchanaburi1 Kanchanaburi ThaMuang  >9

 Kanchanaburi2 Kanchanaburi ThaMuang  >9

 KamphaengPhet1 KamphaengPhet KhanuWoralaksaburi  >9

 KamphaengPhet2 KamphaengPhet KhanuWoralaksaburi   8

 NakhonNayok1 NakhonNayok Ongkharak  >9

 NakhonPathom1 NakhonPathom Phutthamonthon  >9

 NakhonPathom2 NakhonPathom Mueang  >9

 PathumThani1 PathumThani LamLukka  >9

 PrachinBuri1 PrachinBuri KabinBuri  >9

 Phitsanulok1 Phitsanulok PhromPhiram  >9

 Phetchaburi1 Phetchaburi KhaoYoi  >9

 Ratchaburi1 Ratchaburi PakTho  >9

 Ratchaburi2 Ratchaburi PakTho   2

 Ratchaburi3 Ratchaburi BanPong  >9

 LopBuri1 LopBuri Mueang  >9

 LopBuri2 LopBuri ThaWung  >9

 SaKaeo1 SaKaeo WangNamYen  >9

 Saraburi1 Saraburi WihanDaeng  >9

 SingBuri1 SingBuri InBuri  >9

 Sukhothai1 Sukhothai KongKrailat >9
1/Comparingwithdiscriminatingconcentration(0.05mg/l)

 plus methyl isothiocyanate in 50-

 tonne farm bins. J. Eco. Ento. 101:

 623-630.
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Table 2 The resistance level tophosphineofOryzaephilus surinamensisL. at Southern

 partofThailand.



Part 
of Thailand

Sites
Collecting   location Resistance level

(times) 1/Province District

Southern NakhonSiThammarat1 NakhonSiThammarat Mueang >9

 NakhonSiThammarat2 NakhonSiThammarat HuaSai >9

 NakhonSiThammarat3 NakhonSiThammarat HuaSai >9

 Phatthalung1 Phatthalung Mueang >9

 Songkhla1 Songkhla Ranot >9
1/Comparingwithdiscriminatingconcentration(0.05mg/l)





Table 3 The resistance level to phosphine ofOryzaephilus surinamensis L. atNorthern

 partofThailand.



Part 

of Thailand
Sites

Collecting   location Resistance 
level

(times) 1/Province District

Northernpart ChiangMai1 ChiangMai DoiSaket >9

 Tak1 Tak MaeSot >9

 Tak2 Tak MaeSot >9

 Phayao1 Phayao ChiangKham >9

 Phrae1 Phrae Mueang >9

 Phrae2 Phrae Mueang >9
1/Comparingwithdiscriminatingconcentration(0.05mg/l)
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Table 4  The resistance level to phosphine ofOryzaephilus surinamensis L. at North-

 easternpartofThailand.

Part 

of Thailand
Sites

Collecting   location
Resistance 

level
(times) 1/Province District

North-eastern Kalasin1 Kalasin YangTalat  >9

 Kalasin2 Kalasin Somdet   4

 KhonKaen1 KhonKaen ChumPhae  >9

 NakhonRatchasima1 NakhonRatchasima Mueang   2

 NakhonRatchasima2 NakhonRatchasima Mueang   3

 BuriRam1 BuriRam ChaloemPhraKiat  >9

 Mukdahan1 Mukdahan Mueang  >9

 Mukdahan2 Mukdahan Mueang  5

 Yasothon1 Yasothon Mueang  8

 Yasothon2 Yasothon PaTio  >9

 Yasothon3 Yasothon LoengNokTha  >9

 Loei1 Loei WangSaphung  >9

 SakonNakhon1 SakonNakhon Mueang  >9

 Surin1 Surin Mueang  >9

 AmnatCharoen1 AmnatCharoen Mueang  >9

 AmnatCharoen2 AmnatCharoen PathumRatchawongsa  >9

 AmnatCharoen3 AmnatCharoen PathumRatchawongsa  >9

 UdonThani1 UdonThani Mueang  >9

 UdonThani2 UdonThani Mueang  >9

1/Comparingwithdiscriminatingconcentration(0.05mg/l)
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ผลของน้ำมันหอมระเหยและสมุนไพรบดผงบางชนิดในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด; 
Sitophilus zeamais Motschulsky ในข้าวอินทรีย์ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 

Effect of Volatile Oil and Powder of Some Herbal Plants for Controlling Maize Weevil; 
Sitophilus zeamais Motschulsky in Organic Rice Variety Khao Dawk Mali 105 


สุรีรัตน์ทองคำ1/และอัญชลีสวาสดิ์ธรรม1/

SureeratThongkam1/andAnchaleeSawatthum1/



Abstract 
 Using of volatile oil and powder of four herbal plants namely galangal [Alpinia 
galangal(L.)],curcuma(Curcuma longaL.),cassumunarginger(Zingiber cassumunar 
Roxb)andleechlime(Citrus hystrixDC.)onorganicricevarietyKhaoDawkMali105
and the appropriate formulation of herbal plants to control maize weevil; Sitophilus 
zeamais Motschulskywere investigated in the laboratory of Field andRenewable Energy
CropsResearchInstitute,DepartmentofAgricultureduringOctober2011toApril2012.The
efficienciesofvolatileoilsoffourherbalplantsattheratesof2.5,5and10%inorderto
control maize weevils were compared with the control treatments of 0.3% pirimiphos
methyl,acetoneanddistilledwater.The results showed thatvolatileoilsof10%galangal
and 10% cassumunar ginger could control maize weevil (113.00 and 114.67 adults,
respectively)andwerenotsignificantlydifferentfromthatof0.3%pirimiphosmethyl(67.00
maizweevil adults).Therewerealsono significantdifferencesamong10%galangal, 10%
cassumunargingerand0.3%pirimiphosmethylinthepercentagesofdamagedseedswhich
were 4.67, 4.67 and 3.33%, respectively. As for the use of herbal plant powders for
controllingmaizeweevil,theexperimentwasundertakenintheefficacytestattheratesof
2.5,5and10gramspowders.Theorganicriceseedswerecoatedwiththetestedpowders.
Itwas found that thepowdersofcassumunargingerat theratesof2.5,5and10grams
gave thehighest control tomaizeweevils inorganic ricewhichmaizeweevil adults and
damagedseedswerenotnoticed.

Key words: volatile oil, powder of herbal plant, galanga, curcuma, cassumunar ginger,
  leechlime,maizeweevil,organicrice

1/ สาขาวิชาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี

 จ.ปทมุธานี12130
1/ Division of Sustainable Pest Management, Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of

 TechnologyThanyaburi,Thanyaburidistrict,PathumThani12130
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บทคัดย่อ 


 การใช้น้ำมันหอมระเหยและสมุนไพรบดผง 4 ชนิด คือ ข่า [Alpinia galangal (L.)]

ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ไพล (Zingiber cassumunar Roxb) และใบมะกรูด (Citrus 

hystrix DC.) ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด; Sitophilus zeamais Motschulsky ในข้าว

อินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรและอัตราการใช้สมุนไพรที่เหมาะสม ในการ

ป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพดในข้าวอินทรีย์ ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืช

ทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ระหว่าง เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนเมษายน 2555 โดยแบ่ง

ออกเป็น2การทดลองคือการทดลองที่1การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัด

ด้วงงวงข้าวโพดเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรทั้ง4ชนิดที่ความ

เข้มข้น 2.5 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด โดยมีสารฆ่าแมลงพิริมิฟอส

เมทิล ที่ความเข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ อะซิโตน และน้ำเปล่า เป็นสิ่งทดลองควบคุม ผลการทดลอง

พบว่า น้ำมันหอมระเหยจากข่าและน้ำมันหอมระเหยจากไพล ที่ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์

มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับสารฆ่า

แมลงพิริมิฟอสเมทิล ที่ความเข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ คือ พบจำนวนตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าวโพด

113.00114.67และ67.00ตัวตามลำดับและพบเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดที่ถูกทำลาย ไม่แตกต่างอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติระหว่างสิ่งทดลองจากน้ำมันหอมระเหยจากข่าและน้ำมันหอมระเหยจากไพลที่ความ

เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ และสารฆ่าแมลงพิริมิฟอสเมทิล ที่ความเข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ คือ

พบเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดที่ถูกทำลาย4.674.67และ3.33เปอร์เซ็นต์ตามลำดับการทดลองที่2การใช้

พืชสมุนไพรบดผงในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรทั้ง

4 ชนิด ในรูปแบบบดผง อัตรา 2.5 5 และ 10 กรัม ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด โดยเปรียบ

เทียบกับสิ่งทดลองควบคุม คือ การไม่คลุกเมล็ดด้วยสมุนไพรบดผง ผลการทดลอง พบว่า ไพลบดผง

อัตรา 2.5 5 และ 10 กรัม มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพดในข้าวอินทรีย์สูงสุด
คือไม่พบตัวเต็มวัยและเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดที่ถูกทำลาย


คำหลัก:น้ำมันหอมระเหยพืชสมุนไพรบดผงข่าขมิ้นชันไพลมะกรูดด้วงงวงข้าวโพดข้าวอินทรีย์

คำนำ 
 ข้าวอินทรีย์ (organicrice)เป็นข้าวที่ได้

จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการ

ผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิดหรือสาร

สังเคราะห์ต่างๆ ในทุกขั้นตอนการผลิตและใน
ระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็น

ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดต่างๆ จาก

พืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปน

เปื้อนในผลผลิต และสิ่งแวดล้อม เป็นการรักษา
สภาพแวดล้อม ทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี

ปลอดภัยจากอันตรายของพิษตกค้าง ส่งผลให้ผู้

บริโภคมีสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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(กรมการข้าว, 2554) การผลิตข้าวอินทรีย์นอก

เหนือจากจะต้องพิ จารณาถึ งผลผลิตแล้ ว

คุณภาพเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาด้วย

โดยในระหว่างการเก็บรักษาข้าวอินทรีย์เพื่อรอ

การจำหนา่ยหรอืบรโิภคถา้มกีารเกบ็รกัษาทีไ่มถ่กู

วิธี อาจจะเกิดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูข้าว

ในโรงเก็บ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งผลผลิต

และคุณภาพ แมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บที่สำคัญ

ได้แก่ ผีเสื้อข้าวเปลือก ผีเสื้อข้าวสาร มอดข้าว

เปลือกมอดแป้งมอดฟันเลื่อยมอดสยามด้วง

งวงข้าว และด้วงงวงข้าวโพด (พรทิพย์ และ

คณะ, 2551) ด้วงงวงข้าวโพดเป็นแมลงศัตรูใน

โรงเก็บที่สำคัญของข้าวโพด ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าว

สาลี และข้าวโอ๊ต (เกรียงไกร และคณะ, 2535)

ด้วงงวงข้าวโพดเข้าทำลายข้าว โดยตัวเต็มวัย

เพศเมียจะวางไข่ไว้ในเมล็ดขณะที่เมล็ดเริ่มจะสุก

แก่ โดยใช้ส่วนปากเจาะเข้าไปภายในและวางไข่

ภายในเมล็ด หลังจากนั้นปิดปากรูไว้ด้วยไข ตัว

หนอนที่ฟักออกมาจากไข่จะอาศัยกัดกินอยู่ใน

เมล็ดแล้วเข้าดักแด้ เมื่อเจริญเติบโตเป็นตัวเต็ม

วัยจะเจาะผิวเมล็ดออกมาสู่ภายนอก ทำให้เมล็ด

ข้าวสารเป็นรูและข้างในเป็นโพรง ถ้ามีการ

ทำลายสูงเมล็ดจะเหลือแต่เปลือกนำไปบริโภคไม่
ได้(พรทิพย์และคณะ,2551)

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวหลังการ

เกบ็เกีย่ว สามารถทำไดห้ลายวธิี เชน่ การใชส้าร
เคมี ทั้งสารฆ่าแมลง สารรม และการไม่ใช้สาร

เคมี สำหรบัขา้วอนิทรยีน์ัน้ไมส่ามารถใชส้ารเคมใีน

การควบคมุแมลงได้ จงึมกีารเกบ็รกัษาในลกัษณะ

ของข้าวเปลือกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน

โรงเกบ็และมกีารนำมาสตีามความตอ้งการ(กลุม่
กีฏและสัตววิทยา, 2553; สังวาล และ สุภาณี,

2546;ใจทพิย์และคณะ,2553;วรญัญา,2550)

ประเทศไทยมคีวามหลากหลายของพชืใน

ท้องถิ่นสูง การนำพืชในท้องถิ่นหรือพืชธรรมชาติ

มาใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บ

ทดแทนการใช้สารเคมีที่มีพิษสูง สามารถทำได้

หลายรูปแบบ เช่น น้ำมันหอมระเหย (essential

oils) สารสกัดหยาบ (crude extracts) และผง

แห้งบดละเอียด (powders) พบได้ทั่วไปในภูมิ

ปญัญาชาวบา้นทีส่บืทอดกนัมาจากบรรพบรุษุ เชน่

การนำตะไคร้และพรกิไทยแหง้ใสล่งไปในภาชนะ

ทีบ่รรจขุา้วสารเพือ่ไลแ่มลง การนำใบสะเดา และ

ใบมะกรูดทั้งสดและแห้งผสมข้าวกล้องในภาชนะ

บรรจุ ซึง่พบวา่สามารถเกบ็รกัษาขา้วกลอ้งไดน้าน

ขึ้นโดยไม่มีด้วงงวงข้าวโพด และมอดเข้าทำลาย

การนำมะกรดู กระเพรา พรกิขีห้นู ขมิน้ชนั และ

ขิง บดผง อัตราส่วนร้อยละ 5 (โดยน้ำหนัก)

ผสมกับข้าวกล้องอินทรีย์ สามารถป้องกันการ

เขา้ทำลายของดว้งงวงขา้วโพด (วรญัญา, 2550)

การนำเหง้าขมิ้นชันมาคลุกกับเมล็ดธัญพืช

สามารถป้องกันแมลงในโรงเก็บได้ (รักเกียรติ,

2550) นอกจากนี้นักโภชนาการใช้ใบมะกรูด

พรกิแหง้ ผสมลงในขา้วกลอ้งสามารถชว่ยปอ้งกนั
มอด มด และสามารถเกบ็รกัษาขา้วกลอ้งไดน้าน

ขึน้ (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2550) ดงันัน้การเลอืกพชื

ท้องถิ่นที่หาง่าย และมีราคาถูก มาใช้ในการ

ป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด จึงน่าจะเป็นทาง

เลือกอีกทางหนึ่งในการเก็บรักษาข้าวอินทรีย์ให้
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม



อุปกรณ์และวิธีการ 
การเตรียมแมลงเพื่อใช้ในการทดลอง 

 นำตวัเตม็วยัดว้งงวงขา้วโพดมาเลีย้งเพิม่
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ปริมาณในห้องปฏิบัติการ ใส่เมล็ดข้าวอินทรีย์ที่

ผา่นการแชแ่ขง็ในตูเ้ยน็ เพือ่กำจดัแมลงชนดิอืน่ที่

อาจปะปนมากบัขา้วอนิทรยี์ ในขวดแกว้ขนาดเสน้

ผา่ศนูยก์ลาง 7.5 เซนตเิมตร สงู 20 เซนตเิมตร

ปลอ่ยตวัเตม็วยัดว้งงวงขา้วโพด 100 ตวั ในขวด

แก้ว เพื่อให้ด้วงงวงข้าวโพดวางไข่ ปิดปากขวด

ด้วยกระดาษซับ หลังจากนี้ 5 วัน นำตัวเต็มวัย

ด้วงงวงข้าวโพดออกจากขวดแก้ว ปิดปากขวด

ด้วยกระดาษซับ หลังจากนั้นประมาณ 30 วัน

ตวัเตม็วยัดว้งงวงขา้วโพดจะเริม่เจาะเมลด็ออกมา

ทำการคัดเลือกตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดที่มีอายุ

3-5วนัเพือ่นำไปใชใ้นการทดลอง

การเตรยีมสารสกดันำ้มนัหอมระเหยจากพชืสมนุไพร  

 นำส่วนเหง้าของข่า ขมิ้นชัน และไพล

มาล้างน้ำให้สะอาดผึ่งลมให้แห้งบนตะแกรงหั่น

เป็นชิ้นเล็กๆ ชั่งน้ำหนัก แล้วนำมาสกัดโดยการ

กลั่นด้วยน้ำ(hydrodistillation)ส่วนใบมะกรูด

ล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้งบนตะแกรง หั่น

เป็นชิ้นเล็กๆ ชั่งน้ำหนัก แล้วนำมาสกัดโดยการ

กลั่นด้วยไอน้ำ(steamdistillation)

การเตรียมพืชสมุนไพรบดผง 

นำส่วนเหง้าของข่าขมิ้นชันไพลและใบ

มะกรูด ล้างน้ำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตาก
แดดให้แห้งแล้วนำมาบดให้ละเอียด

การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการ

ป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด 

 วางแผนการทดลองแบบCRDมี3ซ้ำ

15กรรมวิธีคือคลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์ด้วยน้ำมัน
หอมระเหยจากข่า ขมิ้นชัน ไพล และใบมะกรูด

ความเข้มข้น 2.5 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ คลุก

เมล็ดข้าวอินทรีย์ด้วยอะซิโตน สารฆ่าแมลงพิริมิ

ฟอสเมทิล ความเข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ และน้ำ

เปล่านำไปใส่ในขวดขวดละ100กรัมปล่อยตัว

เต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดในขวด ขวดละ 20 ตัว

เพื่อให้ด้วงงวงข้าวโพดวางไข่ หลังจากนั้น 5 วัน

แยกเอาตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดออกจากเมล็ด

ข้าวอินทรีย์หลังจากปล่อยตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าว

โพดเป็นเวลา 30 วัน ตรวจนับจำนวนตัวเต็มวัย

ด้วงงวงข้าวโพดที่ออกมาจากเมล็ดข้าวอินทรีย์

สุ่มเมล็ดข้าวอินทรีย์ 100 เมล็ด นับจำนวนเมล็ด

ที่ไม่ถูกทำลาย และเมล็ดที่ถูกทำลาย คำนวณหา

เปอร์เซ็นต์เมล็ดที่ถูกทำลาย วิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

โดยวิธี Duncan, s newmultiple range test

(DMRT)

การใช้พืชสมุนไพรบดผงในการป้องกันกำจัดด้วง

งวงข้าวโพด 

 วางแผนการทดลองแบบCRDมี3ซ้ำ

13 กรรมวิธี คือ คลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์ด้วยข่า

ขมิ้นชัน ไพล และใบมะกรูดบดผง อัตรา 2.5 5

และ 10 กรัม และไม่คลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์ด้วย

พืชสมุนไพรบดผง นำไปใส่ในขวด ขวดละ 100

กรัม ปล่อยตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวในขวด ขวดละ

20ตัวเพื่อให้ด้วงงวงข้าวโพดวางไข่หลังจากนั้น
5วันแยกเอาตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าวโพดออก

จากเมล็ดข้าวอินทรีย์ หลังจากปล่อยตัวเต็มวัย

ด้วงงวงข้าวโพดเป็นเวลา30วันตรวจนับจำนวน

ตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดที่ออกมาจากเมล็ดข้าว

อินทรีย์ สุ่มเมล็ดข้าวอินทรีย์ 100 เมล็ด นับ
จำนวนเมล็ดที่ไม่ถูกทำลายและเมล็ดที่ถูกทำลาย

คำนวณหาเปอร์เซ็นต์เมล็ดที่ถูกทำลาย วิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย โดยวิธีDuncan, snewmultiple

rangetest(DMRT)
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการ
ป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด 
 การคลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์ 100 กรัม
ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากข่าและน้ำมันหอม
ระเหยจากไพล ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ มี
ประสิทธิภาพดี ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าว
โพดพบตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดเฉลี่ย113.00
และ 114.67 ตัว ตามลำดับ และไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการคลุกเมล็ดข้าว
อินทรีย์ด้วยสารฆ่าแมลงพิริมิฟอสเมทิล ความ
เข้มข้น 0.30 เปอร์เซ็นต์ ที่พบตัวเต็มวัยด้วงงวง
ข้าวโพดน้อยที่สุด เฉลี่ย67.00ตัวส่วนการคลุก
เมล็ดข้าวอินทรีย์ด้วยน้ำเปล่า พบตัวเต็มวัยด้วง
งวงข้าวโพดมากที่สุดเฉลี่ย237.00ตัวการคลุก
เมล็ดข้าวอินทรีย์ด้วยน้ำมันหอมระเหยจากข่า
น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชัน ความเข้มข้น 10
เปอร์เซ็นต์ น้ำมันหอมระเหยจากไพล ความเข้ม
ข้น 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพดีใน
การป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด พบเมล็ดข้าว
อินทรีย์ถูกทำลาย เฉลี่ย 4.67 5.33 5.33 และ
4.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการคลุกเมล็ดข้าว
อินทรีย์ด้วยสารฆ่าแมลงพิริมิฟอสเมทิล ความ
เข้มข้น 0.30 เปอร์เซ็นต์ ที่พบเมล็ดข้าวอินทรีย์
ถูกทำลายน้อยที่สุด เฉลี่ย 3.33 เปอร์เซ็นต์ส่วน
การคลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์ด้วยน้ำเปล่า พบเมล็ด
ข้าวอินทรีย์ถูกทำลายมากที่สุด เฉลี่ย 9.33
เปอร์เซ็นต์ การที่พบตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด
จำนวนไม่มาก และพบเมล็ดข้าวอินทรีย์ถูก
ทำลายน้อย เมื่อคลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์ด้วยน้ำมัน
หอมระเหยจากข่าและไพล อาจเนื่องมาจาก
น้ำมันหอมระเหยจากข่าและไพล มีประสิทธิภาพ

ในการเป็นสารฆ่าแมลง ทำให้ตัวเต็มวัยด้วงงวง
ข้าวโพดตายเมื่อสัมผัสกับน้ำมันหอมระเหยจาก
ข่าและไพล ดังนั้นจึงพบตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าว
โพดไม่มาก และพบเมล็ดข้าวอินทรีย์ถูกทำลาย
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับขมิ้นชัน (Table 1) ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของ สังวาล และ สุภาณี
(2546) ที่ศึกษาศักยภาพของน้ำมันระเหยง่าย
จากพืชตระกูลZingiberaceae6ชนิดได้แก่ข่า
(Alpinia galangal(L.)Swartx.)ขงิ(Zingilber 
officinale Rosc.)เรว่(Alpinia allughasRosc.)
กระชาย(Boesenbergia pandurataHoltt.)ไพล
(Zingiber cassumunar Roxb.) และขมิ้นอ้อย
(Curcuma zedoaria Rose) ในการควบคมุมอด
แป้ง(Tribolium castaneumHerbst)และด้วง
งวงข้าว (Sitophilus oryzae L.) และพบว่า ที่
ความเข้มข้น 4,000 ppm น้ำมันหอมระเหยง่าย
ของขิง มีฤทธิ์สัมผัสตายต่อด้วงงวงข้าวสูงที่สุด
ทำให้ด้วงงวงข้าวตาย 46.66 เปอร์เซ็นต์ รองลง
มา คือ น้ำมันหอมระเหยง่ายของข่า ขมิ้นอ้อย
เร่ว ไพล และกระชาย ทำให้ด้วงงวงข้าวตาย
40.0030.0028.0027,25และ25.00เปอร์เซ็นต์
ตามลำดับ
การใช้พืชสมุนไพรบดผงในการป้องกันกำจัดด้วง
งวงข้าวโพด 
 การคลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์ 100 กรัม
ด้วยไพลบดผง อัตรา 2.5 5 และ10 กรัม
มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันกำจัดด้วงงวง
ข้าวโพด โดยไม่พบตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด
และไม่พบเมล็ดข้าวอินทรีย์ถูกทำลาย ซึ่งแตก
ต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการคลุกเมล็ด
ขา้วอนิทรยีด์ว้ย ขา่ ขมิน้ชนั ไพล และใบมะกรดู
บดผงอตัราอืน่ๆสว่นการไมค่ลกุเมลด็ขา้วอนิทรยี์
ด้วยพืชสมุนไพรบดผง พบตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าว
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โพดเฉลีย่177.00ตวัและพบเมลด็ขา้วอนิทรยีถ์กู
ทำลาย8.00เปอรเ์ซน็ต์การทีไ่มพ่บตวัเตม็วยัดว้ง
งวงข้าวโพดและไม่พบเมล็ดข้าวอินทรีย์ถูกทำลาย
เมือ่คลกุเมลด็ขา้วอนิทรยีด์ว้ยไพลบดผงอาจเนือ่ง
มาจากไพลบดผงมีประสิทธิภาพในการเป็นสารฆ่า

แมลงเชน่เดยีวกบันำ้มนัหอมระเหยจากขา่และไพล
ทำให้ตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดตายเมื่อสัมผัสกับ
ไพลบดผง จงึไมพ่บตวัเตม็วยัดว้งงวงขา้วโพดและ
ไมพ่บเมลด็ขา้วอนิทรยีถ์กูทำลาย(Table2)

Table 1 Number of maize weevil adults and percentage of damaged organic rice seeds

 treatedwithvolatileoilofgalangal,curcuma,cassumunargingerandleechlimein

 the laboratory of Field and Renewable Energy Crops Research Institute,

 DepartmentofAgricultureduringOctober2011-April2012

Treatment No. of maize weevil adults Damaged seeds (%)

galangal2.5% 146.33bcd1/ 7.33c-f
galangal5% 141.67bc 7.00cde
galangal10% 113.00ab 4.67ab
curcuma2.5% 216.67def 8.33ef
curcuma5% 224.00ef 6.67b-e
curcuma10% 171.00b-f 5.33abc
cassumunarginger2.5% 200.33c-f 7.33c-f
cassumunarginger5% 183.00b-f 5.33abc
cassumunarginger10% 114.67ab 4.67ab
leechlime2.5% 163.67b-e 6.00bcd
leechlime5% 182.67b-f 6.67b-e
leechlime10% 159.67b-e 5.67bcd
acetone 191.00c-f 7.67def
pirimiphosmethyl0.3% 67.00a 3.33a
untreated 237.00f 9.33f
CV(%) 22.4 19.2

1/Meansfollowedbythesameletterinthesamecolumnarenotsignificantlydifferentatthe

 5%levelbyDMRT
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Table 2 Number of maize weevil adults and percentage of damaged organic rice seeds

treatedwithpowderofgalangal,curcuma,cassumunargingerandleechlimeinthe

laboratoryofFieldandRenewableEnergyCropsResearchInstitute,Departmentof

AgricultureduringOctober2011-April2012


Treatment No. of maize weevil adults Damaged seeds (%)

galangal2.5g 169.00d1/ 5.33bc

galangal5g 108.33bc 5.00bc

galangal10g 64.00b 4.33b

curcuma2.5g 166.33d 5.67bc

curcuma5g 232.67e 6.33bcd

curcuma10g 149.67cd 4.67bc

cassumunarginger2.5g 0.00a 0.00a

cassumunarginger5g 0.00a 0.00a

cassumunarginger10g 0.00a 0.00a

leechlime2.5g 208.67de 8.67e

leechlime5g 192.00de 6.00bc

leechlime10g 188.33de 6.67cd

untreated 177.00de 8.00de

CV(%) 24.5 23.3

1/Means followed by the same letter in the same column are not significantly different at

 the5%levelbyDMRT

สรุปผลการทดลองและคำแนะนำ 
การใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในการ

ป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด 
 น้ำมันหอมระเหยจากข่าและน้ำมันหอม

ระเหยจากไพล ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์

มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าว

โพด พบตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดน้อย ไม่แตก

ต่างจากการคลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์ ด้วยสารฆ่า
แมลงพริมิฟิอสเมทลิความเขม้ขน้0.3เปอรเ์ซน็ต์

ส่วนน้ำมันหอมระเหยจากข่า น้ำมันหอมระเหย

จากขมิ้นชัน ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ น้ำมัน

หอมระเหยจากไพล ความเข้มข้น 5 และ 10

เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัด

ด้วงงวงข้าวโพด พบเมล็ดข้าวอินทรีย์ถูกทำลาย
น้อย ไม่แตกต่างจากการคลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์

ด้วยสารฆ่าแมลง พิริมิฟอสเมทิล ความเข้มข้น

0.3 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นในการเลือกพืชสมุนไพรใน

รูปน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในการป้องกันกำจัด
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ด้วงงวงข้าวโพดที่ เข้าทำลายข้าวอินทรีย์ ใน

ระหว่างการเก็บรักษา สามารถใช้น้ำมันหอม

ระเหยจากขา่และนำ้มนัหอมระเหยจากไพลความ

เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีประสิทธิภาพดีในการ

ป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด โดยนำมาคลุก

เมล็ดข้าวอินทรีย์ เป็นการลดความเสียหายของ

ข้าวอินทรีย์จากการเข้าทำลายของด้วงงวงข้าว

โพด

การใช้พืชสมุนไพรบดผงในการป้องกันกำจัดด้วง

งวงข้าวโพด 

 ไพลบดผง อัตรา 2.5 5 และ 10 กรัม

ต่อเมล็ดข้าวอินทรีย์ 100 กรัม มีประสิทธิภาพดี

ที่สุดในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด โดยไม่

พบตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดและไม่พบเมล็ดข้าว

อินทรีย์ถูกทำลาย ดังนั้นในการเลือกพืชสมุนไพร

ในรูปบดผงมาใช้ในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าว

โพดที่เข้าทำลายข้าวอินทรีย์ในระหว่างการเก็บ

รักษาสามารถใช้ไพลบดผงอัตรา2.5กรัมต่อ

เมล็ดข้าวอินทรีย์ 100 กรัม ซึ่งมีประสิทธิภาพดี

ที่สุดในการป้องกันกำจัดด้วงงวงข้าวโพด โดยนำ

มาคลุกเมล็ดข้าวอินทรีย์ เป็นการลดความเสีย

หายของข้าวอินทรีย์จากการเข้าทำลายของด้วง

งวงขา้วโพดและมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำที่สุด
 การเก็บรักษาข้าวเพื่อบริโภคหรือรอการ

จำหน่าย อาจจะเกิดการเข้าทำลายของแมลง

การใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรู
ข้าว เป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการใช้สารฆ่า

แมลง พืชสมุนไพรหลายชนิดมีประสิทธิภาพใน

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยว

ไม่แตกต่างจากสารฆ่าแมลง การเลือกพืชสมุน

ไพรที่มีประสิทธิภาพ หาง่าย และราคาถูก มาใช้
ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวอินทรีย์หลัง

การเก็บเกี่ยว จะเป็นการลดค่าใช่จ่ายในการเก็บ

รักษา และได้ข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้

บริโภค


คำขอบคุณ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและ

พัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด สำหรับใช้

ในการทดลองระหว่างทำการวิจัยจนสำเร็จลุล่วง

ไปด้วยดี
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Figure 1maizeweevilAadultBlarva




Figure 2organicriceseedsA normalseedsBdamagedseedscausedbymaizeweevil

Figure 3herbalplantsformulationAvolatileoilsBherbalplantpowders1.galangal
 2.curcuma3.cassumunarginger4.leechlime
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แมลงในโรงเก็บกระเทียม 


พรรณเพ็ญชโยภาส1/
------------------------------------------------------------------------------

 กระเทยีม(garlic; Allium sativumLinn.)เปน็พชืเศรษฐกจิทีส่ำคญัชนดิหนึง่ประเทศไทยมี

บทความ

พืน้ทีป่ลกู76,324ไร่ไดผ้ลผลติ74,711ตนัเฉลีย่
979กโิลกรมัตอ่ไร่ผลตอบแทนสทุธิ17,690บาท
ต่อไร่ มีการขยายพื้นที่ปลูกในภาคเหนือ เช่น
จงัหวดัเชยีงใหม่จะมพีืน้ทีป่ลกูมากทีส่ดุในประเทศ
คือ 23,051ไร่ สถิติการใช้บริโภคในประเทศ
101,534 ตัน มีการนำเข้า 23,548 ตัน ขณะ
เดียวกันมีการส่งออกในรูปกระเทียมสด หรือแช่
เย็น 346 ตัน ในรูปกระเทียมแห้งไม่เป็นผงและ
เปน็ผง575และ153ตนัตามลำดบัประเทศคูค่า้ที่
สำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และสหราช
อาณาจกัร (สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร,2550)
สารสำคัญในกระเทียมไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์
เชยีงใหม่ สายพนัธุศ์รสีะเกษ หรอืจนี มกีำมะถนั
เปน็องศป์ระกอบสารทีส่ำคญัคอืallicin(diallyl
disulphideoxide)มปีระโยชนส์ามารถยบัยัง้การ
เกดิสารกอ่มะเรง็-ไนโตรซามนีallicinในกระเทยีม
สดเป็นสารที่ทำให้เกิดความเผ็ดร้อน และมีฤทธิ์
ยบัยัง้การเจรญิของจลุนิทรยี์(anti-microbial)แต่
allicin จะสูญเสียหมดเมื่อได้รับความร้อน จึงไม่
พบสารชนิดนี้ในกระเทียมผง กระเทียมอัดเม็ด
และกระเทียมที่ผ่านกรรมวิธีการทำแห้งแบบแช่
แขง็ เมือ่กระเทยีมสดถกูทบุหรอืบด จะทำใหเ้กดิ

allicin อย่างสมบูรณ์ภายใน 6 วินาที (วิไลศรี
และคณะ,2553) นอกจากนี้กระเทียมยังมี
ประโยชน์อีกมากเช่นช่วยลดความดันโลหิต
ปอ้งกนัหลอดเลอืดอดุตนั และชว่ยเสรมิภมูคิุม้กนั
ใหร้า่งกาย (ไดจ้ากขอ้มลูวนัที่ 28 มถินุายน 2555
จาก http: พรกิปน่ทีม่กัพบการปนเปือ้นจากเชือ้รา
นัน้เมือ่นำนำ้กระเทยีมเขม้ขน้100%มาคลกุพบ
วา่สามารถลดปรมิาณสารพษิแอฟลาทอ็กซนิลงได้
58.37% เมื่อเก็บไว้นาน 4 วัน (อมราและ
คณะ,2554)

พบแมลงบางชนิดทำลายกระเทียมในโรง
เก็บ เนื่องจากโรงเก็บกระเทียมมีความชื้นสูง
มีการเน่าเสีย และแมลงบางชนิดชอบกลิ่นที่เกิด
จากการเน่าเสีย จึงมาวางไข่ เจริญเป็นหนอน
ปนเปื้อนอยู่ในผลผลิต เป็นปัญหาสำคัญสำหรับ
กระเทียมที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องปรุงรส สำหรับ
โรงงานผลิตสินค้าเพื่อบริโภคในประเทศ หรือใน
สินค้าส่งออกไปต่างประเทศ
 การสำรวจแมลงที่พบในกระเทียม  
พันธุ์ไทยพบมีแมลงดังนี้ 
 1. ด้วงปีกตัด (Carpophilus sp.) เป็น
ด้วงในวงศ์Nitidulidaeตัวเต็มวัยจะมีขนาดลำ

1/ กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผล
 เกษตรกรมวิชาการเกษตรกรุงเทพฯ10900
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ตัวยาว3.0-4.5มม.ด้านบนลำตัวจะมีสีน้ำตาล

ดำมีหนวด11ปล้อง3ปล้องสุดท้ายขยายใหญ่

ปีกสั้นคลุมส่วนท้องไม่มิด ทำให้เห็นส่วนท้อง 3

ปล้องสุดท้าย(ปล้องที่8,9และ10)ด้วงชนิด

นี้ชอบอาศัยกินผลไม้เน่าเสีย ชอบกลิ่นใกล้เน่า

ชอบอาศัยในกระเทียมที่ช้ำ ขึ้นรา ตัวเต็มวัยเพศ

ผู้จะมีขนาด 2.5 มม. เพศเมียมีขนาดลำตัวยาว

3.0 - 4.5 มม. จะเห็นว่าตัวเพศผู้มีขนาดเล็กกว่า

ตัวเมียครึ่งหนึ่งหนอนสีขาวมีขาจริง3คู่ที่ส่วน

อกปลายส่วนท้องมีง่ามสีน้ำตาล

 2. ผีเสื้อข้าวโพด (tropicalwarehouse

moth;Ephestia cautellaWalker,1863)อยู่ใน

วงศ์ Pyralidae หรือ Phycitidae มีขนาดเล็กสี

เทาขนาดลำตัว13.0มม.เมื่อกางปีกกว้าง11 -

20 มม. ปีกคู่หน้ามีแถบซิกแซกสีดำพาดขวางปีก

2 แถบ ตัวเมียวางไข่สูงถึงประมาณ 300 ฟอง

ตามรอยแตกแยกของเมล็ดหรือบนกระสอบ

บรรจุเมล็ด ไข่มีสีขาวขนาด 0.30 มม. ไข่ฟักเป็น

ตัวหนอนใน 3 - 6 วัน หนอนมีสีขาว ส่วนหัวสี

น้ำตาลเคลื่อนไหวเร็วระยะหนอน22-24วัน

ทำลายผลิตผลเกษตรในช่วงระยะหนอนก่อนเข้า

ดักแด้จะสร้างรังเป็นใยหุ้มตัว และเป็นดักแด้
ภายในระยะดักแด้ใช้เวลา7-8วันแล้วจึงเป็น

ผีเสื้อ วงจรชีวิต 29 - 33 วัน ผีเสื้อมีชีวิตสั้น

ประมาณ3 - 5 วันผีเสื้อจะว่องไวชอบบินตอน

กลางคืนในเวลากลางวันจะเกาะนิ่ง

พืชอาหาร ได้แก่ เมล็ดข้าวโพด ผลไม้แห้ง

ลูกเกด โกโก้ เครื่องเทศ และเนื้อมะพร้าวแห้ง
แป้งชนิดต่างๆผลิตภัณฑ์จากธัญพืชข้าวสารถั่ว

เขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงผลิตผลเกษตรที่มีหนอน

ผีเสื้อชนิดนี้ทำลายจะเป็นขุยเนื่องจากรอยกัดกิน

และมูลของหนอน(พรทิพย์และคณะ,2551)

 3. มอดยาสูบ (cigarette beetle ;

Lasioderma serricorne Fabricius)อยู่ในวงศ์

Anobiidae เป็นแมลงขนาดเล็ก 2.5 – 3.0 มม.

รูปไข่สีน้ำตาลส่วนหัวซ่อนอยู่ใต้ส่วนอกมีขา3

คู่ ปีกคู่หน้าแข็งห่อหุ้มลำตัวปิดคลุมส่วนปลาย

ท้องมิด มีขนสั้นปกคลุม หนวดมี 11 ปล้อง

ปล้องที่ 4 – 10 เป็นแบบฟันเลื่อย จำนวนไข่ต่อ

ตัวเมีย หนึ่งตัว เท่ากับ 75 – 100 ฟอง มีปาก

แบบปากกัด ส่วนหัวของหนอนสีน้ำตาล รูปร่าง

มักโค้งงอรูปตัวซีมีขา3คู่สีเหลืองอ่อนลำตัวมี

ขนยาวระยะหนอน21–28วันหลังจากนั้นจะ

เปลี่ยนรูปร่างเป็นดักแด้ ในปลอกที่สร้างขึ้น ใช้

เวลาในการเป็นดักแด้ 5 – 8 วัน ตัวเต็มวัย

มีอายุ 7–8วัน ไม่นานเหมือนด้วงศัตรูผลิตผล

เกษตรชนิดอื่น

พืชอาหาร นอกจากทำลายกระเทียมแห้งแล้ว

มอดยาสูบยังทำลาย ผลิตผลอื่นๆหลายชนิดเช่น

ใบยาสูบ ซิก้าร์ กระเทียมแห้ง เห็ดหลินจือแห้ง

ลำไยแห้ง อาหารสำเร็จรูป (บะหมี่) เครื่องเทศ

พริกแห้ง พริกป่น พริกไทย ผงกะหรี่ (พรทิพย์

และคณะ,2551)

 4. มอดหนวดยาว (flat grain beetle;

Cryptolestes pusillus (Schonherr) อยู่ในวงศ์
Cucujidae เป็นแมลงขนาดเล็กมีขนาดลำตัวยาว

1.5-2.5มม.ลำตัวแบนรีสีน้ำตาลความยาว

ของส่วนหัวรวมกับส่วนอก ยาวครึ่งหนึ่งของลำ

ตัวหนวดยาวสองในสามของลำตัวตัวเมียวางไข่

200ฟองมีขา3คู่ปีกคู่หน้าแข็งห่อหุ้มลำตัวปิด
คลุมส่วนปลายท้องมิด หนวดมี 11 ปล้องหนวด

ยาว2 ใน3ของลำตัวตัวเต็มวัยเคลื่อนไหวเร็ว

ไม่ค่อยบิน เมื่อหนอนโตเต็มที่จะรวมเศษผงอา

หารมาทำเป็นรังและเข้าดักแด้ภายในรัง



61ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY GAZETTE Volume 32 No. 1, January - June 2014  

พืชอาหาร ส่วนใหญ่พบในธัญพืชที่แตกหัก พืชที่

ให้น้ำมันเมล็ดโกโก้เมล็ดถั่วพุ่ม

ชนดิของแมลงทีพ่บในกระเทยีมพนัธุต์า่งประเทศ 

(จากสาธารณรฐัประชาชนจนี) 

 1. ด้วงปีกตัด (Carpophilus sp .)

รายละเอียดเช่นเดียวกับที่พบในกระเทียมพันธุ์

ของไทย

 2. ด้วงพาโลรัส (depressed flour

beetle; Palorus sp.) เป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ

Coleoptera อยู่ในวงศ์ Tenebrionidae เป็น

แมลงขนาดเล็ก 2.5 มม. ลำตัวรี สีน้ำตาลแดง

หนวดมี 11 ปล้อง โดยที่ 3 ปล้องสุดท้ายใหญ่

กว่าปล้องอื่นเพศเมียวางไข่650ฟองมีขา3คู่

ปีกคู่หน้าแข็งห่อหุ้มลำตัวปิดคลุมส่วนปลายท้อง

มิด มีขนเส้นเล็กตามลำตัวทั้งส่วนอกและบนปีก

ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ6 เดือนมักเคลื่อนไหว

เร็ว แต่ไม่ค่อยบิน ชอบอยู่ในผลิตผลที่ชื้น และมี

เชื้อรา

พืชอาหาร พบในผลิตผลเกษตรที่ชื้น มีเชื้อรา

เช่นลำไยแห้งกระเทียม

 3. มอดหนวดยาว (flat grain beetle;

Cryptolestes pusillus(Schonherr))

รายละเอียดเช่นเดียวกับที่พบในกระเทียมพันธุ์
ของไทย

 4. มอดยาสูบ (drugstore beetle;

Lasioderma serricorneFabricius)

รายละเอียดเช่นเดียวกับที่พบในกระเทียมพันธุ์
ของไทย

 5. ผีเสื้อข้าวโพด (tropicalwarehouse

moth;Ephestia cautellaWalker,1863)

รายละเอียดเช่นเดียวกับที่พบในกระเทียมพันธุ์

ของไทย

 6. ด้วงกาแฟ (coffee bean weevil;

Araecerus fasciculatusDeGeer)

ด้วงกาแฟอยู่ในวงศ์Anthribidaeเป็นด้วงขนาด

เล็ก3-5มม.มีลำตัวสีน้ำตาลอมเทาปีกมีขน

สีขาว สลับสีน้ำตาลเข้ม ทำให้มองเหมือน สีลำ

ตัวเป็นลายประ สีน้ำตาลเข้ม ปีกสั้นกว่าลำตัว

เล็กน้อย หนวดมี 3 ปล้องปลายขยายใหญ่

หนอนจะมขีนมากทัว่ลำตวั และมกัจะโคง้งอ สว่น

ดักแด้ จะมีคราบของหนอนติดอยู่ที่ปลายของ

ดกัแด้ดว้งกาแฟชอบความชืน้ทีค่วามชืน้สมัพทัธ์

70% ทีอ่ณุหภมูิ 28 องศาเซลเซยีส มวีงจรชวีติ

46 – 66 วนั ในกระเทยีมพบปนเปือ้นในกระเทยีม

และตดิทีก่บัดกั แตจ่ากการสุม่กระเทยีมเพือ่ตรวจ

ดแูมลงนัน้ยังไม่พบตัวหนอนด้วงกาแฟ

พืชอาหารพบทำลายกาแฟโกโก้มันสำปะหลัง

มันเทศ ถั่วลิสง ทานตะวัน ข้าวโพด แป้งสาลี

และผลไม้แห้ง



ปริมาณแมลงที่พบในกระเทียมพันธุ์ของไทย 

และพันธุ์ต่างประเทศ 

 จากการศึกษาปริมาณแมลงที่อยู่ ใน

ห้องคัดแยกกระเทียมโดยใช้วิธีการสุ่มนับแมลง

จากกระเทียมเน่าเสียที่ถูกคัดทิ้ง พบว่าปริมาณ
แมลงที่พบในกระเทียมพันธุ์ของไทย และพันธุ์

ต่างประเทศ คือ ด้วงปีกตัด พบมากกว่าแมลง

ชนิดอื่นคือกระเทียมพันธุ์ของไทยพบ215ตัว
พันธุ์มาจากจีนพบ 60 ตัว แมลงชนิดอื่นพบ

จำนวนไม่มากเช่นหนอนผีเสื้อข้าวโพดพันธุ์ไทย

พบ 6 ตัว พันธุ์จีน พบ 4 ตัว มอดหนวดยาว

พันธุ์ไทยไม่พบ พันธุ์จีน พบ 8 ตัว ด้วงกาแฟ

พันธุ์ไทยไม่พบพันธุ์จีนพบ2ตัวด้วงพาโลรัส
พันธุ์ไทยไม่พบ พันธุ์จีน พบ 13 ตัว จากการ
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ศกึษาปรมิาณแมลงทีอ่ยูใ่นหอ้งคดัแยกกระเทยีม

โดยใช้กับดักแสงไฟกาวเหนียวพบด้วงปีกตัดติด

กบัดกัมากทีส่ดุคอื4,480ตวัมอดยาสบู23ตวั

ดว้งกาแฟ7ตวั

 จากการสุ่มตรวจแมลงจากกระเทียม

พันธุ์จีนที่จังหวัดชัยภูมิ พบแมลงปนเปื้อนอีก

ชนิดหนึ่งคือ

 ด้วงอฮาสเวอรัส (foreign grain

beetle;Ahasverus advenaWaltl,1834) เปน็

แมลงทีอ่ยูใ่นอนัดบัColeopteraวงศ์Silvanidae

เปน็แมลงขนาดเลก็2มม.ลำตวัรีสนีำ้ตาลแดง

หนวด11 ปล้อง ด้วงชนิดนี้จะแตกต่างจากด้วง

ศตัรผูลติผลเกษตรชนดิอืน่ตรงที่ สว่นมมุบนของ

อก(pronotum)ดา้นตดิกับส่วนหัวจะมีปุ่มที่มุม

ทั้งสองและจะมีชีวิตอยู่รอดถ้าที่นั้นๆมีความชื้น

มากกว่า70%ชอบกินเชื้อรา

พืชอาหาร ได้แก่ เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชน้ำมัน

ผลไม้แห้งเครื่องเทศ

ชนิดแมลงที่พบในกระเทียมทั้งพันธุ์ไทย

และต่างประเทศไม่ต่างกันเพราะอยู่ในภูมิภาค

เดียวกันมีการติดต่อค้าขายกันประจำทำให้แมลง

ปนเปื้อนติดมามีชนิดใกล้เคียงกัน



การป้องกันกำจัด 
เนื่องจากในการเก็บรักษากระเทียมใน

โรงเก็บ เพื่อรอการขนส่งนั้น จะต้องมีการ

ระบายความชื้นโดยใช้พัดลมตลอดเวลา เพราะ
กองกระเทียมจะมีการหายใจทำให้เกิดความร้อน

และชื้น เกิดเชื้อราตามมา ดังนั้นการรม

กระเทียมโดยใช้สารรม phosphine นั้น กระทำ

ไม่ได้ เนื่องจากหากทดลองรมกระเทียมสด จะ

ต้องคลุมกองกระเทียมไว้อย่างน้อย 5 – 7 วัน

ซึ่งจะทำให้กระเทียมเน่าเป็นเชื้อรา

ได้ทดลองทำการรมกระเทียมแผ่นแห้ง

โดยใช้สารรมฟอสฟีนอัตรา2tabletsต่อตันซึ่ง

มีการนับแมลงก่อนการรม และหลังเปิดกองพบ

ว่า ก่อนการรม มีตัวเต็มวัยมอดยาสูบเฉลี่ย

172.67 ตัว หนอน 176 ตัว ดักแด้ 36.67 ตัว

หลังการรม7วันเปิดกองและทำการสุ่มนับมอด

ยาสูบระยะต่างๆ ไม่พบมอดยาสูบระยะใดรอด

ชีวิต(พรรณเพ็ญและคณะ,2553)



เอกสารอ้างอิง 
พรทพิย์วสิารทานนท,์พรรณเพญ็ชโยภาส,ใจทพิย์

 อไุรชืน่, รงัสมิา เกง่การพานชิ, กรรณกิาร์

 เพ็งคุ้ม, จิราภรณ์ ทองพันธ์, ดวงสมร

 สทุธสิทุธิ,์ลกัขณารม่เยน็,ภาวนิีหนชูนะภยั

 และอัจฉรา เพ็ชรโชติ 2551. แมลงศัตรู

 ผลิตผลเกษตรในโรงเก็บและการควบคุม

 ป้องกันกำจัด .เอกสารวิชาการกรมวิชา

 การเกษตรสำนกัวจิยัและพฒันาวทิยาการ

 หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผล

 เกษตร170หนา้.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550. ผลผลิต

 สินค้าเกษตรรายเดือน(กระเทียม) .

 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ การเกษตร.
 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงาน

 เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร

 และสหกรณ์ เอกสารสถิติการเกษตร

 เลขที่413หน้า66–67.

พรรณเพ็ญ ชโยภาส,ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม, รังสิมา
 เก่งการพานิช, อัจฉรา เพชรโชติ และ

 ใจทิพย์ อุไรชื่น. 2553. การศึกษาชนิด

 และปริมาณแมลงศัตรูกระเทียมในโรง
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 เก็บ และการจัดการป้องกันกำจัด.หน้า

 55-63. ใน : รายงานผลวิจัยประจำปี

 2553.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลัง

 การเก็บเกี่ยว สำนักวิจัยและพัฒนา
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 ผลิตผลเกษตรกรมวิชาการเกษตร.

วิไลศรี ลิมปพยอม, วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร และ

 โกเมศ สัตยาวุธ.2553.การวิจัยและ

 พัฒนาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจาก

 กระเทียมและการตรวจสอบคุณลักษณะ

 ของกระเทียมไทย เปรียบเทียบกับ

 กระเทียมนอก หน้า 491-498. ใน :

 รายงานผลวิจัยประจำปี2553.กลุ่มวิจัย

 และพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร

 สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ

 เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

 กรมวิชาการเกษตร.

อมรา ชินภูติ และคณะ. 2554. การลดปริมาณ

 เชื้อราและสารแอฟลาทอกซินในพริก

 แห้งและพริกป่น โดยสารสกัดจาก

 กระเทียม. รายงานผลการดำเนินงาน

 วิจัยก้าวหน้าประจำปี 2554. สำนักวิจัย

 และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

 และแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชา

 การเกษตร,24–26เมษายน2555ณ

 โรงแรมภรูมิาศบชีแอนดส์ปาอ.บา้นฉาง

 จ.ระยอง.

http://www.men.kapook.com/view40260.html
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แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรของประเทศไทย 
 

บุษราจันทร์แก้วมณี1/



แมลงศัตรูผลิตผลเกษตร (Stored

product insect pest) คือแมลงที่เข้าทำลาย

ผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งประเทศไทย

เป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตผลที่สำคัญทาง

เศรษฐกิจมีมากมาย หลายชนิด ได้แก่ ข้าว

 ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ยาสูบ

มันสำปะหลัง พืชไร่อื่นหลายชนิด ตลอดจน ผัก

และผลไม้ ที่สามารถผลิตเพื่อบริโภคภายใน

ประเทศอย่างเพียงพอและส่งออกไปจำหน่ายยัง

ต่างประเทศ เป็นมูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาท

นอกจากนั้นสินค้าเกษตรด้านพืชของประเทศไทย

ยังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดต่าง

ประเทศ  ปัญหาของการเก็บรักษาผลิตผล

เกษตรดังกล่าวข้างต้น คือการเข้าทำลายของ

แมลง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่พบกันอยู่ทั่วโลก

แม้ว่าในแต่ละแห่งจะพบแมลงศัตรูที่สำคัญ

เฉพาะชนิดพืชเพียง 2 – 3 ชนิด เท่านั้น ความ

สำคัญของแมลงในกลุ่มนี้คือ มีขนาดเล็ก บาง
ชนิดจะมีขนาดเล็กกว่าเมล็ดของผลิตผล เมื่อเริ่ม

เข้าทำลายจะไม่แสดงความเสียหายอย่างเด่นชัด

จนกระทั่งความเสียหายมากขึ้น แมลงส่วนใหญ่

เข้าทำลาย อาศัยและกัดกินอยู่ภายในเมล็ด

ทำให้ตรวจพบการทำลายได้ยาก ลักษณะที่พิเศษ
ของแมลงในกลุ่มนี้ คือสามารถเจริญเติบโตได้ดี

ในสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายนอกจากนี้แมลง

ในกลุ่มจะติดไปกับผลิตผลที่มีการซื้อขายกันทั่ว
โลก และในปัจจุบันระบบการค้า และการขนส่ง

รวดเร็วมากขึ้น ทำให้แมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

หลายชนิด มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก และ

ระบาดได้ตลอดปี

การศึกษาวิจัยและสำรวจรวบรวมชนิด

ของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร เป็นงานที่รับผิด

ชอบโดย สาขาแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรในโรง

เก็บ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อ

เป็นกลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร และ

จากการปรับโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร

จึงเปลี่ยนเป็น งานวิจัยแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

และแปรรูปผลิตผลเกษตร  การสำรวจและ

รวบรวมชนิดของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรที่พบ

ในประเทศได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา

ควบคู่กับการดำเนินงานวิจัย ชูวิทย์ (2519) ได้

รายงานผลการรวบรวมรายชื่อและชนิดของ
แมลงศัตรูผลิตผลที่พบจากการสำรวจและเก็บ

ตัวอย่างในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ของสาขาแมลงศัตรูผลิตผล

เกษตรในโรงเก็บกองกีฏและสัตววิทยาและจาก

ตัวอย่างแมลงที่มีในพิพิธภัณฑ์แมลงของสาขา
อนุกรมวิธาน และจากภาควิชากีฏวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบแมลงในอันดับ

(Order) Colroptera 18 วงศ์ (family) จำนวน
52ชนิด(species)และในอันดับLepidoptera3

1/ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรกรมวิชาการเกษตรจตุจักรกรุงเทพฯ10900
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วงศ์จำนวน3ชนิดรวมทั้งหมด55ชนิดนับว่า

เป็นการรวบรวมรายชื่อและชนิดของแมลงศัตรู

ผลิตผลเกษตรในโรงเก็บและรายงานไว้ครั้งแรก

ซึ่งในจำนวน55ชนิดนี้ บางชนิด เป็นแมลงศัตรู

สำคัญของพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่บาง

ชนิดไม่ใช่แมลงศัตรูที่สำคัญ และบางชนิดพบ

เพียงตัวอย่างที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น ในการ

ดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องกันมาอีกหลายปี

ไม่มีรายงานว่าพบแมลงที่มีตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์

ระบาด หรือทำความเสียหายให้กับผลิตผลของ

ประเทศ

สำหรับหนังสือ “แมลงศัตรูผลิตผล

เกษตรทีส่ำคญัและการปอ้งกนักำจดั” พิมพ์ขึ้นใน

ปี พ.ศ. 2526 เป็นหนังสือที่รวบรวมแมลงศัตรูที่

สำคัญของประเทศไทย ที่อธิบายถึงลักษณะของ

แมลงแต่ละชนิด การเข้าทำลายและลักษณะการ

ทำลาย ชีวประวัติ การแพร่กระจาย และการ

ป้องกันกำจัดโดยวิธีต่างๆ พร้อมด้วยภาพ

ประกอบสี ซึ่งรวบรวมแมลงไว้ 16 ชนิด เรียง

ลำดับอักษรดังนี้ ด้วงขาแดง ด้วงคาเดล ด้วง

งวงข้าวด้วงงวงข้าวโพดด้วงผลไม้แห้งด้วงถั่ว

เขียว ด้วงถั่วเหลือง ผีเสื้อข้าวเปลือก ผีเสื้อข้าว

โพด ผีเสื้อข้าวสาร มอดข้าวเปลือก มอดแป้ง
มอดฟันเลื่อยมอดฟันเลื่อยใหญ่มอดยาสูบและ

ไรแป้ง นับว่าเป็นหนังสือแมลงศัตรูผลิตผล

เกษตรฉบับภาษาไทยเล่มแรกเนื่องจากเอกสารที่
ใช้เผยแพร่ก่อนหน้านี้ จะพิมพ์เป็นเอกสารโรเนียว

และไม่มีภาพประกอบ หรือมีเป็นภาพขาวดำ

เท่านั้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงหนังสือ และจัด

พิมพ์ขึ้นอีกหลายฉบับ อาทิเช่น หนังสือ “แมลง

ศัตรูผลิตผลเกษตรและการป้องกันกันกำจัด” ได้
จัดพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2539 จำนวน 1,000

เล่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการ“TheUseofNaturalProducts for

Control of Stored Product Insects” ภายใต้

โครงการวิจัยร่วมไทย-อิสราเอล และพิมพ์ครั้งที่

2 จำนวน 2,000 เล่ม ซึ่งใช้งบประมาณของ

รัฐบาลไทย โดยนำหนังสือเล่มแรก (พ.ศ.2526)

มาปรับปรุงเนื้อหาพร้อมทั้งเพิ่มรูปภาพแมลงใน

ระยะไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย และภาพ

ผลิตผลเกษตรที่ถูกทำลายเพิ่มเติม โดยมีเลข

ประจำหนังสือ ISBN 974-7624-48-6 หนังสือ

ฉบับนี้ รวบรวมแมลงไว้ 19 ชนิด แมลงที่เพิ่ม

จากหนังสือฉบับแรก 4 ชนิด คือ มอดสยาม

ด้วงตัวแบนด้วงขาโตและด้วงหนังโดยตัดด้วง

คาเดลออก

หนังสือ “แมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บและ

ศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศไทย” (Jircas

InternationalAgricultureSeriesNo.13-ISSN

1341-3899) จัดพิมพ์ทั้งภาษาไทย และภาษา

องักฤษเพือ่รายงานผลงานวจิยัโครงการ“Stored

RiceInsectPestsandTheirNaturalEnemies

in Thailand” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ

จาก Japan InternationalResearchCenter for
Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญีปุ่น่

แมลงทีไ่ดร้ายงานไว้คอืแมลงศตัรผูลติผลเกษตร

19 ชนดิ แมลงหำ้ 29 ชนดิ และแมลงเบยีน 19

ชนดิ

หนังสือ “แมลงศตัรขูา้วเปลอืกและการ
ปอ้งกนักำจดั” (ISBN-974-436-418-1) จัดพิมพ์

โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยกล่าวถึงแมลง

ศัตรูที่พบในข้าวเปลือกไว้ 11 ชนิด และแมลง
ศัตรูธรรมชาติ2ชนิด

หนังสือ “แมลงที่พบในผลิตผลเกษตร
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และการป้องกันกำจัด” (ISBN-974-436-480-7)

จัดพิมพ์ขึ้นในปีพ.ศ. 2548 จำนวนพิมพ์ 2,000

เล่ม จัดพิมพ์โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลไทย

เนื้อหาประกอบด้วยแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร 28

ชนิด แมลงศัตรูธรรมชาติ 27 ชนิด ซึ่งแยกเป็น

แตนเบียน19ชนิดและมวนตัวห้ำ8ชนิดรวม

ทั้งการป้องกันกำจัดด้วยวิธีต่างๆ

หนังสือ “แมลงที่พบในผลิตผลเกษตร

และการป้องกันกำจัด” (ISBN-978-436-688-7)

จัดพิมพ์ขึ้นในปีพ.ศ. 2551 จำนวนพิมพ์ 3,000

เล่ม จัดพิมพ์โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลไทย

เป็นฉบับที่ปรับปรุงจากหนังสือที่จัดพิมพ์ในปี

2548 โดยเพิ่มแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร อีก 2

ชนิดรวมเป็น30ชนิด

จำนวนชนดิของแมลงศตัรผูลติผลเกษตร

ได้ถูกรายงานเพิ่มขึ้น มาตลอด แมลงชนิดที่

ระบาดทำลายผลิตผลเกษตรที่สำคัญในระดับ

เศรษฐกิจของประเทศ จะมีงานศึกษาวิจัยทั้งทาง

ด้านชีววิทยา(ลักษณะของแมลงและชีวประวัติ)

นิเวศนวิทยา (พฤติกรรมการทำลายและพืช

อาหาร) ตลอดจนการป้องกันด้วยวิธีต่างๆ และ

สามารถเก็บภาพของแมลงได้ทุกระยะการเจริญ

เติบโตแต่แมลงบางชนิดที่ไม่ได้มีความสำคัญจะ
มีการศึกษาน้อยทำให้ไม่มีภาพครบทุกการเจริญ

เติบโต รวมถึงแมลงหลายชนิดที่ไม่ได้ทำการ

ศึกษาวิจัย เนื่องจาก ไม่พบการระบาดทำลายอีก
หรือไม่สามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณให้มากเพียงพอ

เพื่อการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ

แมลงหลายชนิดในหนังสือดังกล่าว เป็นข้อมูลที่

ได้จากการศึกษามานานหลายปีแล้ว ในปัจจุบัน

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สภาพภูมิ

ประเทศเทคโนโลยีของการเก็บรักษาและสินค้า

ผลิตผลเกษตรอื่นที่มีการนำเข้าจากประเทศอื่นๆ

ในโลกนี้ ย่อมทำให้จำนวนชนิดของแมลง การ

แพร่ระบาด ชีวประวัติของแมลง และเทคโนโลยี

การป้องกันกำจัด เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน

ดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร

จึงยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอยู่อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถนำ

ไปใช้เพื่อควบคุมแมลงไม่ให้ทำความเสียหายกับ

ผลิตผลเกษตรที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อบริโภค และ

เพื่อการส่งออก

อนึ่ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก

ผลิตผลเกษตรด้านพืช อย่างหลากหลาย ความ

สำคัญของการรายงานชื่อแมลงศัตรูผลิตผล

เกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรวบรวมไว้ เมื่อ

ประเทศคู่ค้าต้องการทราบ ซึ่งเป็นไปตามข้อ

ตกลงในเวทีการค้าโลก ดังนั้นนักวิจัยและนักวิชา

การที่เกี่ยวข้องเมื่อได้ทำการสำรวจรวบรวมชนิด
และรายงานชื่อของแมลงศัตรูที่พบ จะต้องมั่นใจ

ว่าเป็นการจำแนกชนิดและชื่อที่ถูกต้องทั้งนี้เพื่อ

ปกป้องสินค้าของประเทศด้วย
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