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บทคัดยอ 

โรงเก็บกระเทียมประสบปญหาการปนเปอนของแมลง ในผลิตผลที่นําไปใชในโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป  

และสงถึงผูบริโภค  แมลงชนิดที่สําคัญและพบมากที่สุดในโรงเก็บ   คือ  ดวงปกตัด (pineapple beetle; 

Urophorus(Carpophilus)  humeralis (Fabricius)) ดวงตัวเต็มวัย วางไขในกระเทียมที่มีรอยแผล เริ่มเนาเสีย 

หนอนจะอาศัยกินในกระเทียมนั้น จนเจริญเปนดักแด ทําใหกระเทียมที่จะตองนําไปแปรรูปเปนเครื่องปรุงรส เกิด

การปนเปอน พบหนอนอยูภายใน วิธีการจัดการแกปญหาการปนเปอนของแมลงในกระเทียม โดยไมใชสารฆา

แมลง ทําไดโดยการทําความสะอาดแหลงสะสมแมลง ทั้งภายในและภายนอกโรงเก็บ  คัดแยกกระเทียมที่เนาเสีย 

ขึ้นราทําลายทิ้ง  อีกทั้งมีการติดกับดักแสงไฟเพื่อลดจํานวนแมลง ไมใหปนเปอนในผลิตผล มีความจําเปนในการ

เลือกชนิดกับดักที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีในการดักจับดวงปกตัดไมใหปนไปในกระเทียม โดยดําเนิน

การศึกษาที่โรงเก็บกระเทียม จังหวัดปทุมธานีและหองปฏิบัติการ กลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554 พบวาชนิดของกับดักแสงไฟแบบติดผนัง มีแผนกาวดักจับแมลงอยู

ในเครื่อง มีประสิทธิภาพดี ดักดวงปกตัดไดเฉลี่ย   46.27   ตัว เทียบกับกับดักแสงไฟแบบตั้งพื้น มีพัดลมดูดแมลง

ใหลงไปอยูในถุงดานลาง ดักดวงปกตัดไดเฉลี่ย   4.55  ตัว มีความแตกตางกันทางสถิติ (t = 4.45)ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95 %  สวนแมลงที่พบในกระเทียมกลีบที่คัดแยกออก พบดวงปกตัด 1-3 ตัว ตอการสุม 100 กรัม ในการ

จัดการแมลงในกระเทียมควรเลือกใชกับดักแสงไฟแบบติดผนังเพราะดักไดจํานวนมาก และไมตองพะวงเรื่องไฟฟา

ขัดของ เพราะแมลงจะติดกับกาวไมสามารถหนีออกมาได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คํานํา 

กระเทียม (garlic: Allium sativum Linn.) เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่ง   ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก 

76,324 ไร ไดผลผลิต 74,711 ตัน เฉลี่ย 979 กิโลกรัมตอไร ผลตอบแทนสุทธิ 17,690 บาท ตอไร มีการขยาย

พื้นที่ปลูกในภาคเหนือ  เชน จังหวัดเชียงใหม จะมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ คือ 23,051 ไร  สถิติการใช

บริโภคในประเทศ  101,534  ตัน มีการนําเขา 23,548 ตัน  ขณะเดียวกันมีการสงออกในรูปกระเทียมสด หรือแช

เย็น 346 ตัน  ในรูปกระเทียมแหงไมเปนผงและเปนผง  575 และ153 ตันตามลําดับประเทศคูคาที่สําคัญไดแก

สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และสหราชอาณาจักร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)  

ประโยชนกระเทียมทั้งสดและดองใชในการประกอบอาหาร และใชเปนสวนผสมในตําหรับยาแผนโบราณ

บางตํารับ เพื่อรักษาโรคหลายชนิด หรือใชในรูปอาหารเสริมสุขภาพ    สงโรงงานแปรรูป เชน กระเทียมแหง 

กระเทียมดอง และกระเทียมผงสําหรับใชภายในประเทศและสงออกไปตางประเทศ  ชวงเวลาปลูกเปนชวงเวลา

หลังการทํานา (ตุลาคม - มีนาคม) ความตองการบริโภคภายในประเทศ  โดยเฉลี่ยในแตละป บริโภคคนละ 1.39 กก. 

ตอคนตอป      ในดานการพัฒนาเนื่องจากตนทุนการผลิตสูง  และมีการลักลอบนํากระเทียมมาจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และมีราคาถูกกวา  ดังนั้นการผลิตกระเทียมของไทยจึงตองมีการแขงขันในเรื่องของรสชาติ และการ

รักษาคุณภาพ  

ถึงแมมีรายงานวากระเทียมมีประโยชนในการใชเปนสารฆาไร แตผลิตผลกระเทียมในโรงเก็บพบมีแมลง

บางชนิดทําลาย   ในการรักษาคุณภาพ ปญหาสําคัญของกระเทียมที่พบ คือมีแมลงปนเปอนไปกับสินคาดังกลาว 

เมื่อโรงเก็บกระเทียมมีความชื้นสูง กระเทียมมีเชื้อรา และแมลงบางชนิดที่กินเชื้อรา หรือเปนสภาพท่ีเหมาะในการ

เจริญเติบโตของแมลงบางชนิดเชน แมลงจําพวกดวง ผีเสื้อ เหาหนังสือ เปนตนซึ่งเปนปญหาสําคัญสําหรับการเก็บ

รักษากระเทียม หรือการสงออกไปตางประเทศ  

นอกจากนั้นในการนําเขากระเทียมจากตางประเทศโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  มักพบมี

แมลงติดมากับสินคาดังกลาว  จึงมีความจําเปนในการจัดการลดการปนเปอนท้ังการคัดแยกกระเทียมที่เสียทิ้ง และ

การใชกับดักแสงไฟที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพของกับดักแสงไฟชนิดตางๆ ในการดักจับดวงปกตัด

แมลงศัตรูกระเทียมในโรงเก็บ 

 

วิธีการทดลอง 

อุปกรณและวิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ CRD 3  กรรมวิธี 18 ซ้ํา  

กรรมวิธีที ่1 กับดักแสงไฟแบบตั้งพื้น มีพัดลมดูดแมลง  



กรรมวิธีที่ 2 กับดักแสงไฟแบบติดผนัง มีแผนกาวดักแมลง                                           

กรรมวิธีที่ 3 กรรมวิธีควบคุม ตรวจนับจํานวนแมลงจากกระเทียมที่คัดทิ้ง                                       

- ติดตั้งกับดักแสงไฟ 15 ตารางเมตรตอ 1 กับดักในโรงเก็บกระเทียม                               

- เก็บตัวอยางแมลงที่ติดในกับดักทั้ง 2 กรรมวิธีทุกวัน นับจํานวนดวงปกตัด ที่เก็บจากกับดักกรรมวิธีตางๆ            

- บันทึกผลการทดลอง             

- วิเคราะหผลแตกตางทางสถิติ 

 

ระยะเวลา 

          เริ่มตน ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554 

 

สถานที่ทําการทดลอง 

หองปฏิบัติการ กลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ

เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร โรงเก็บกระเทียมจังหวัดปทุมธานี    

 

ผลการทดลอง 

จากการติดตามปญหาโรงเก็บกระเทียมประสบปญหาการปนเปอนของแมลงกระเทียมในการสงผลิตผลไป

ยังโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป  พบแมลงที่ปนเปอนมากับกระเทียม ทําการเก็บตัวอยาง ในป 2553 พบดวงปกตัด 

611 - 4,000 ตัว แมลงชนิดที่พบมากเปนอันดับรองลงมาคือ ผีเสื้อขาวโพด 218 – 1,016 ตัว นอกจากนั้นเปน 

มอดยาสูบ ดวงกาแฟ มอดหนวดยาว แตนเบียนบราคอน เปนตน  มีการศึกษาการจัดการกําจัดแมลงดังกลาว ซึ่ง

ผูบริโภค ไมตองการใหใชสารฆาแมลง  โดยทําการติดตั้ งกับดักแสงไฟ ทั้งแบบตั้ งพื้น และแบบติดผนัง  

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดักจับดวงปกตัด ผลการทดลองพบวา ดวงปกตัด (pineapple beetle; 

Urophorus(Carpophilus)  humeralis (Fabricius)  ซึ่งเปนดวงในวงศ Nitidulidae   ตัวเต็มวัยจะมีขนาดลําตัว

ยาว 3.0 - 4.5 มม. ดานบนลําตัวจะมีสีน้ําตาลดํา มีหนวด 11 ปลอง   3 ปลองสุดทายขยายใหญ ปกสั้นคลุมสวน

ทองไมมิด ทําใหเห็นสวนทอง 3 ปลองสุดทาย (ปลองที่ 8 , 9 และ 10) ดวงชนิดนี้ชอบอาศัยกินผลไมเนาเสีย ชอบ

กลิ่นใกลเนา ชอบอาศัยในกระเทียมที่ช้ํา ขึ้นรา ตัวเต็มวัยเพศผูจะมีขนาด 2.5   มม.   เพศเมียมีขนาดลําตัวยาว 

3.0 - 4.5 มม. จะเห็นวาตัวเพศผูมีขนาดเล็กกวาตัวเมียครึ่งหนึ่ง หนอนสีขาว มีขาจริง 3 คูที่สวนอก  ปลายสวน

ทองมีงามสีน้ําตาล   

 



  

ผลการทดลองชนิดของกับดักแสงไฟแบบติดผนัง มีแผนกาวดักจับแมลงอยูในเครื่อง มีประสิทธิภาพดีดัก

ดวงปกตัดไดเฉลี่ย   46.27   ตัว เทียบกับกับดักแสงไฟแบบตั้งพื้น มีพัดลมดูดแมลงใหลงไปอยูในถุงดานลาง ดัก

ดวงปกตัดไดเฉลี่ย   4.55  ตัว มีความแตกตางกนัทางสถิติ (t = 4.45) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % (Table 1) ใน

การจัดการแมลงในกระเทียมควรเลือกใชกับดักแสงไฟแบบติดผนังเพราะดักไดจํานวนมาก และไมตองพะวงเรื่อง

ไฟฟาขัดของ เพราะแมลงจะติดกับกาวไมสามารถหนีออกมาได  

                   
 

ภาคผนวก 

    
 

 

ชนิดแมลงที่พบในกระเทียมพันธุไทย 

1. ผีเสื้อขาวโพด(Tropical warehouse moth, ; Ephestia cautella Walker, 1863) 

 เปนแมลงที่อยูในอันดับ Lepidoptera แมลงชนิดนี้มีชื่อเดิมวา Cadra  cautella Walker 

 
 ผีเสื้อขาวโพดอยูในวงศ Pyralidae หรือ Phycitidae มีขนาดเล็กสีเทา ขนาดลําตัว 13.0 มม.เมื่อกางปก

กวาง 11 - 20 มม. ปกคูหนามีแถบซิกแซกสีดําพาดขวางปก 2 แถบ ตัวเมียวางไขสูงถึงประมาณ 300 ฟอง ตาม



รอยแตกแยกของเมล็ดหรือบนกระสอบบรรจุเมล็ด ไขมีสีขาวขนาด 0.30 มม. ไขฟกเปนตัวหนอนใน  3 - 6 วัน 

หนอนมีสีขาว สวนหัวสีน้ําตาล เคลื่อนไหวเร็ว ระยะหนอน 22 - 24 วัน ทําลายผลิตผลเกษตรในชวงระยะหนอน    

กอนเขาดักแดจะสรางรังเปนใยหุมตัว  และเปนดักแดภายใน ระยะดักแดใชเวลา 7 - 8 วัน แลวจึงเปนผีเสื้อ วงจร

ชีวิต  29 - 33 วัน ผีเสื้อมีชีวิตสั้น ประมาณ 3 - 5 วัน ผีเสื้อจะวองไวชอบบินตอนกลางคืน ในเวลากลางวันจะเกาะ

นิ่ง 

 พืชอาหาร ไดแก เมล็ดขาวโพด ผลไมแหง ลูกเกด โกโก เครื่องเทศ และเนื้อมะพราวแหง  แปงชนิดตางๆ 

ผลิตภัณฑจากธัญพืช ขาวสาร ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผลิตผลเกษตรที่มีหนอนผีเสื้อชนิดนี้ทําลายจะเปนขุย

เนื่องจากรอยกัดกิน และมูลของหนอน 

2. ดวงปกตัด (pineapple beetle; Urophorus(Carpophilus)  humeralis (Fabricius) 

 เปนดวงในวงศ Nitidulidae ตัวเต็มวัยจะมีขนาดลําตัวยาว 3.0 - 4.5 มม. ดานบนลําตัวจะมีสีน้ําตาลดํา 

มีหนวด 11 ปลอง   3 ปลองสุดทายขยายใหญ ปกสั้นคลุมสวนทองไมมิด ทําใหเห็นสวนทอง 3 ปลองสุดทาย 

(ปลองท่ี 8 , 9 และ 10)ดวงชนิดนี้ชอบอาศัยกินผลไมเนาเสีย ชอบกลิ่นใกลเนา ชอบอาศัยในกระเทียมที่ช้ํา ขึ้นรา 

ตัวเต็มวัยเพศผูจะมีขนาด 2.5   มม.   เพศเมียมีขนาดลําตัวยาว 3.0 - 4.5 มม. จะเห็นวาตัวเพศผูมีขนาดเล็กกวา

ตัวเมียครึ่งหนึ่ง หนอนสีขาว มีขาจริง 3 คูที่สวนอก  ปลายสวนทองมีงามสีน้ําตาล 

3. มอดยาสูบ(Cigarette Beetle; Lasioderma  serricorne Fabricius) 

 เปนแมลงในอันดับ Coleoptera   แมลงในอันดับนี้เรียกชื่อสามัญวาพวกดวง เนื่องจากมีขนาดเล็กจึง

เรียกอีกชื่อวามอด  

 มอดยาสูบอยูในวงศ  Anobiidae เปนแมลงขนาดเล็ก 2.5 – 3.0 มม. รูปไข สีน้ําตาล  สวนหัวซอนอยูใต

สวนอก มีขา  3 คู ปกคูหนาแข็งหอหุมลําตัวปดคลุมสวนปลายทองมิด  มีขนสั้นปกคลุม หนวดมี 11  ปลอง ปลอง

ที่ 4 – 10 เปนแบบฟนเลื่อย จํานวนไขตอตัวเมีย หนึ่งตัว เทากับ 75 – 100 ฟอง มีปากแบบปากกัด สวนหัวของ

หนอนสีน้ําตาล รูปรางมักโคงงอรูปตัวซี มีขา  3  คู สีเหลืองออน ลําตัวมีขนยาว ระยะหนอน 21 – 28 วัน  

หลังจากนั้นจะเปลี่ยนรูปรางเปนดักแด ในปลอกที่สรางขึ้น ใชเวลาในการเปนดักแด 5 – 8 วัน ตัวเต็มวัย มีอายุ 7 

– 8 วัน ไมนานเหมือนดวงศัตรูผลิตผลเกษตรชนิดอื่น 

            
หนอน ดักแด และตัวเต็มวัยของมอดยาสูบ          

 พืชอาหารอื่นนอกจากทําลายกระเทียมแหงแลว มอดยาสูบยังทําลาย ผลิตผลอื่นๆหลายชนิดเชน ใบยาสูบ  

ซิการ กระเทียมแหง เห็ดหลินจือแหง  ลําไยแหง อาหารสําเร็จรปู(บะหมี่)  เครื่องเทศ พริกแหง พริกปน พริกไทย  

ผงกะหรี่ (พรทิพยและคณะ, 2551) 

4. มอดหนวดยาว(Rusty grain beetle; Cryptolestes  ferrugineus (Stephens)) 



 เปนแมลงที่อยูในอันดับ Coleoptera 

 มอดหนวดยาวอยูในวงศ  Cucujidae เปนแมลงขนาดเล็กมีขนาดลําตัวยาว 1.5 - 2.5  มม. ลําตัวแบน รี  

สีน้ําตาล  ความยาวของสวนหัวรวมกับสวนอก ยาวครึ่งหนึ่งของลําตัว  หนวดยาวสองในสามของลําตัว ตัวเมีย

วางไข 200 ฟอง มีขา  3 คู ปกคูหนาแข็งหอหุมลําตัวปดคลุมสวนปลายทองมิด   หนวดมี 11  ปลองหนวดยาว 2 

ใน 3 ของลําตัว  ตัวเต็มวัยเคลื่อนไหวเร็ว ไมคอยบิน    เมื่อหนอนโตเต็มที่จะรวมเศษผงอาหารมาทําเปนรัง และ

เขาดักแดภายในรัง  

พืชอาหาร  สวนใหญพบในธัญพืชที่แตกหัก พืชที่ใหน้ํามัน เมล็ดโกโก เมล็ดถั่วพุม  

 

         
                                        ตัวเต็มวัยมอดหนวดยาว C.  pusillus 

                             
                                               หนอนมอดหนวดยาว 

ชนิดของแมลงที่พบในกระเทียมพันธุตางประเทศ(จากสาธารณัฐประชาชนจีน) 

1. ดวงปกตัด ดวงปกตัด (pineapple beetle; Urophorus(Carpophilus)  humeralis (Fabricius) 

รายละเอียดเชนเดียวกับที่พบในกระเทียมพันธุของไทย 

2.  ดวงพาโลรัส (Depressed Flour Beetle ; Palorus  subdepressus  Fabricius ,1790 ) 

 เปนแมลงที่อยูในอันดับ Coleoptera 

                                         
 ดวงพาโลรัส อยูในวงศ  Tenebrionidae เปนแมลงขนาดเล็ก 2.5  มม. ลําตัวรี  สีน้ําตาลแดง     หนวดมี 

11 ปลอง   โดยที่ 3 ปลองสุดทายใหญกวาปลองอื่น    เพศเมียวางไข 650   ฟอง มีขา  3 คู ปกคูหนาแข็งหอหุม



ลําตัวปดคลุมสวนปลายทองมิด มีขนเสนเล็กตามลําตัวทั้งสวนอกและบนปก  ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ   6 เดือน 

มักเคลื่อนไหวเร็ว แตไมคอยบิน  ชอบอยูในผลิตผลที่ชื้น และมีเชื้อรา  

 

 พืชอาหาร พบในผลิตผลเกษตรที่ชื้น มีเชื้อรา  ลําไยแหง   กระเทียม  

3. มอดหนวดยาว(Flat grain beetle; Cryptolestes  pusillus (Schonherr)) 

รายละเอียดเชนเดียวกับที่พบในกระเทียมพันธุของไทย 

4. มอดยาสูบ(Drugstore Beetle; Lasioderma  serricorne Fabricius) 

รายละเอียดเชนเดียวกับที่พบในกระเทียมพันธุของไทย 

5.ผีเสื้อขาวโพด(Tropical warehouse moth, ; Ephestia cautella Walker, 1863) 

รายละเอียดเชนเดียวกับที่พบในกระเทียมพันธุของไทย 

6. ดวงกาแฟ ( Coffee bean weevil : Araecerus fasciculatus  De Geer)  

เปนแมลงที่อยูในอันดับ Coleoptera 

 
 

ดวงกาแฟอยูในวงศ  Anthribidae  เปนดวงขนาดเล็ก  3 - 5  มม. มีลําตัวสีน้ําตาลอมเทา ปกมีขนสีขาว 

สลับสีน้ําตาลเขม ทําใหมองเหมือน สีลําตัวเปนลายประ สีน้ําตาลเขม ปกสั้นกวาลําตัวเล็กนอย หนวดมี 3  ปลอง

ปลายขยายใหญ  หนอนจะมีขนมากทั่วลําตัว และมักจะโคงงอ สวนดักแด จะมีคราบของหนอนติดอยูท่ีปลายของ

ดักแด   ดวงกาแฟ ชอบความชื้น ที่ความชื้นสัมพัทธ  70  %  ที่อุณหภูมิ   28 องศาเซลเซียส มีวงจรชีวิต 46 – 

66  วัน ในกระเทียมพบปนเปอนในกระเทียม และติดที่กับดัก  แตจากการสุมกระเทียมเพื่อตรวจดูแมลงนั้น  ยังไม

พบตัวหนอนดวงกาแฟ 

พืชอาหาร   พบทําลาย กาแฟ โกโก  มันสําปะหลัง มันเทศ ถั่วลิสง  ทานตะวัน ขาวโพด  

แปงสาลี  ผลไมแหง  

 

ปริมาณแมลงที่พบในกระเทียมพันธุของไทย และพันธุตางประเทศ 

 จากการศึกษาปริมาณแมลงที่อยูในหองคัดแยกกระเทียม โดยใชวิธีการสุมนับแมลงจากกระเทียมเนาเสีย

ที่ถูกคัดทิ้ง พบวาปริมาณแมลงที่พบในกระเทียมพันธุของไทย และพันธุตางประเทศ คือ ดวงปกตัด พบมากกวา

แมลงชนิดอื่น คือกระเทียมพันธุของไทย พบ 215 ตัว  พันธุมาจากจีนพบ 60 ตัว  แมลงชนิดอื่นพบจํานวนไมมาก 

เชนหนอนผีเสื้อขาวโพด พันธุไทยพบ 6 ตัว พันธุจีน พบ 4 ตัว  พันธุไทยพบ 6 ตัว พันธุจีน พบ 4 ตัว  มอดหนวด



ยาวพันธุไทยไมพบ  พันธุจีน พบ 8 ตัว   ดวงกาแฟ พันธุไทยไมพบ  พันธุจีน พบ 2  ตัว ดวงพาโลรัส พันธุไทยไม

พบ  พันธุจีน พบ 13 ตัว (ภาพที่ 1) 

 จากการศึกษาปริมาณแมลงที่อยูในหองคัดแยกกระเทียมโดยใชกับดักแสงไฟกาวเหนียว(มกราคม 2553 

– ตุลาคม 2553 ) พบดวงปกตัดติดกับดักมากท่ีสุด คือ   4,480  ตัว มอดยาสูบ 23 ตัว ดวงกาแฟ 7 ตัว(ตารางที่ 

2) 

จากการสุมตรวจแมลงจากกระเทียมพันธุจีนที่จังหวัดชัยภูมิ พบแมลงปนเปอนอีกชนิดหนึ่งคือ 

ดวงอฮาสเวอรัส(Foreign Grain Beetle : Ahasverus  advena Waltl,1834) 

เปนแมลงที่อยูในอันดับ Coleoptera 

 
ดวงอฮาสเวอรัส อยูในวงศ  Silvanidae เปนแมลงขนาดเล็ก 2  มม. ลําตัวรี  สีน้ําตาลแดง     หนวดมี 11 

ปลอง   ดวงชนิดนี้จะแตกตางจากดวงศัตรูผลิตผลเกษตรชนิดอื่นตรงที่สวนมุมบนของอก(pronotum)ดานติดกับ

สวนหัว จะมีปุมท่ีมุมทั้งสอง   และจะมีชีวิตอยูรอดถาที่นั้นๆมีความชื้นมากกวา  

70 %  มันชอบกินเชื้อรา  แตเปนแมลงที่ไมกอใหเกิดความเสียหายแกผลิตผลเกษตรมากนัก  ระยะไขใชเวลา 4 -  5 

วัน หนอนอายุ  11 – 19 วัน  ระยะดักแดกินเวลา  3 – 5  วัน ตัวเต็มวัยเพศผูอายุ 159   เพศเมีย อายุ 208 วัน 

พืชอาหาร   ไดแก เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชน้ํามัน ผลไมแหง เครื่องเทศ 

ชนิดแมลงที่พบในกระเทียมทั้งพันธุไทยและตางประเทศไมตางกนัเพราะอยูในภูมิภาคเดียวกันมีการติดตอ

คาขายกันประจํา  ทําใหแมลงปนเปอนติดมามีชนิดใกลเคียงกัน 

ป พ.ศ.2549 ไทยไดทํา เอฟทีเอ กับประเทศจีน กระเทียมจีนเขามาจําหนายในประเทศไทยจํานวนมากถึง 

19,425 ตันถือวามากประมาณครึ่งหนึ่งของกระเทียมไทยทางภาคเหนือในปเดียวกนั มีการเตือนเกษตรกรเตรียม

รับมือปญหากกระเทียมราคาตกต่ําและลนตลาด 

การปองกันกําจัด 



เนื่องจากในการเก็บรักษากระเทียมในโรงเก็บ เพ่ือรอการขนสงนั้น จะตองมีการระบายความชื้นโดยใชพัด

ลมตลอดเวลา เพราะกองกระเทียมจะมีการหายใจ ทําใหเกิดความรอน และชื้น เปนเชื้อราตามมา ดังนั้นการรม

กระเทียมโดยใชสารรา phosphine นั้น กระทําไมได เนื่องจากหากทดลองรมกระเทียมสด จะตองคลุมกอง

กระเทียมไวอยางนอย 5 – 7 วัน ซึ่งจะทําใหกระเทียมเนาเปนรา เสียหาย 

ทําการรมยากระเทียมแผนแหง โดยใชสารรม ฟอสฟน อัตรา 2 tablets ตอตันซึ่งมีการนับแมลงกอนการ

รม และหลังเปดกองพบวากอนการรมพบตัวเต็มวัยมอดยาสูบเฉลี่ย 172.67 ตัว หนอน 176  ตัว  ดักแด  36.67 

ตัว หลังการรม 7 วันเปดกอง และทําการสุมนับมอดยาสูบระยะตางๆ ไมพบมอดยาสูบระยะใดรอดชีวิต (ตารางที่ 

2)  

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

ชนิดแมลงที่พบในกระเทียมพันธุไทย  ไดแก  ผีเสื้อขาวโพด(Tropical warehouse moth, ; Ephestia 

cautella    ดวงปกตัด (pineapple beetle; Urophorus(Carpophilus)  humeralis  มอดยาสูบ(Drugstore 

Beetle; Lasioderma  serricorne   มอดหนวดยาว(Flat grain beetle; Cryptolestes  pusillus  ชนิดของ

แมลงที่พบในกระเทียมพันธุตางประเทศ(จากสาธารณัฐประชาชนจีน)   ดวงปกตัด (  U.  humeralis )  ดวง

พาโลรัส (Depressed Flour Beetle ; Palorus  subdepressus) มอดหนวดยาว ( C.  pusillus ) มอดยาสูบ( 

L.  serricorne )   ผีเสื้อขาวโพด(  E. cautella  )  ดวงกาแฟ ( Araecerus fasciculatus )  ดวงอฮาสเวอรัส

(Foreign Grain Beetle : Ahasverus  advena )  พบแมลงจําพวกดวงปกตัดจํานวนมากกวาแมลงชนิดอื่น 

เดือนท่ีพบมากคือ เดือนกันยายน  สารรม ฟอสฟน อัตรา 2 tablets ตอตันสามารถกําจัดตัวเต็มวัย หนอน  และ  

ดักแด  มอดยาสูบไดหลังการรม 7 วัน  

วิธีการจัดการแกปญหาการปนเปอนของแมลงในกระเทียม นอกเหนือจากการใชสารรม 

- จากการสํารวจสภาพแวดลอมรอบๆโรงงานพบวามีการนํากระเทียมเนาเสีย เปนเชื้อรา นํามาทิ้งที่ ขาง

โรงเก็บ  และเมื่อตรวจดูพบแมลงบินอยูเปนจํานวนมาก  มีการแนะนําใหเก็บเศษกระเทียมทีไ่ม ใชแลว

นําไปทิ้ง หรือเก็บใสถุงใหมิดชิดและท้ิง 

- จากการสํารวจในโรงเก็บกระเทียม พบท่ีเครื่องคัดขนาดกระเทียม ซึ่งมีการใชงานตลอดนั้นมีการสะสม

ของกระเทียมเกา(ข้ีกระเทียม) เปนแหลงสะสมของแมลง เปนแหลงแพรขยายพันธุแมลง    แนะนําใหมี

การขูดทําความสะอาดเครือ่ง และพ้ืน ที่มีขี้กระเทียมสะสม 

- ผูประกอบการทําการคัดแยกกระเทียมที่เนาเสีย ขึ้นราซึ่งชวยในการลดปริมาณแมลงที่ปนเปอน 

             อยางมากเพราะดวงปกตัดจะอาศัยอยูในกระเทียมที่เปนเชื้อรา 

- แนะนําใหมีการติดกับดักแสงไฟเพื่อลดจํานวนแมลง ไมใหปนเปอนในผลิตผล 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ไดเทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูในผลิตผลเกษตร โดยการใชกับดักแสงไฟ 



ผูประกอบการ หรือผูบริโภค สามารถรูจักชนิดและอุปนิสัย พฤติกรรมของแมลงศัตรูกระเทียม และวิธีการ

ปองกันการปนเปอนของแมลง เพื่อสรางความเขาใจ และตนตอของปญหาการปนเปอน รวมทั้งการปองกันไมให

เกิดข้ึน เปนที่นาเชื่อถือของลูกคา 
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          หลังการเก็บเกี่ยว 

2.สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2550.ผลผลิตสินคาเกษตรรายเดือน(กระเทียม). ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ      

                 การเกษตร. ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ    

                 สหกรณ เอกสารสถิติการเกษตรเลขที่ 413 หนา 66 - 67 

 3. http://www.ozanmals.com/insect/depressed flour beetle/html  

 4. http://www.ca.uky.edu/entomology/entfacts/el.asp 
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