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ABSTRACT 

Stored maize loss assessment caused by insect pests was investigated during 2011-2012. Beginning 
with maize sampling from the stores of 7 provinces, where 33 samples were taken. Six species of stored 
product insect pests were found. There were red flour beetles and flat grain beetles which mostly 
presented in maize samples collected. Maize weevils, lesser grain borers, book lices and saw-toothed 
beetles were also respectively found. Generally, 2-3 insect species coexisted in each source. The losses 
of stored maize which were artificially infested with maize weevil, lesser grain borer, red flour beetle 
and flat grain beetle at several initiated numbers of each insect were assessed under experimental 
storage conditions at certain intervals. A pair of maize weevil could increase in number by 10 times in 
six months but no substantial loss was detected, similar to that occurred with ten adults of red flour 
beetle. In case of ten adults of maize weevil, lesser grain borer and flat grain beetle, each insect could 
considerably multiply in quantity and cause maize weight loss. These loss informations due to insect 
pests will be useful to all stakeholders to understand and except the importance of insect pests, and will 
support them to find out the appropriate means to manage their stored products at appropriate time. 
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บทคัดย่อ 
ด ำเนินกำรประเมินควำมสูญเสียของขำ้วโพดหลงัเก็บเก่ียวท่ีเกิดจำกแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรระหว่ำงปี 
2554-2555 โดยเร่ิมส ำรวจแมลงศตัรูในโรงเก็บของเมล็ดขำ้วโพดจ ำนวน 33 ตวัอยำ่ง จำก 7 จงัหวดั พบ
แมลงศตัรูขำ้วโพดหลงัเก็บเก่ียว 6 ชนิดเรียงตำมล ำดบัจ ำนวนตวัอย่ำงท่ีพบจำกมำกไปหำน้อยดงัน้ี มอด
แป้งและมอดหนวดยำว พบในจ ำนวนเท่ำกนั รองลงมำคือดว้งงวงขำ้วโพด มอดขำ้วเปลือก เหำหนงัสือ 
และมอดฟันเล่ือย ซ่ึงแต่ละแหล่งนั้นมกัพบแมลงหลำยชนิดอำศยัอยูร่่วมกนั พบมำกท่ีสุดท่ีแมลงอำศยัอยู่
ร่วมกนั 5 ชนิด แต่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่จะพบแมลงอยู่ร่วมกนั 2-3 ชนิด และไดท้ ำกำรทดลองกำรประเมิน
ควำมสูญเสียของเมล็ดขำ้วโพดท่ีเกิดจำกแมลงในห้องปฏิบติักำรกลุ่มวิจยัพฒันำเทคโนโลยีหลงักำรเก็บ



เก่ียว ส ำนกัวิจยัและพฒันำวิทยำกำรหลงักำรเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ดว้ยกำรปล่อยแมลงให้
เขำ้ท ำลำยเมล็ดขำ้วโพดในจ ำนวนท่ีแตกต่ำงกนั ดว้งงวงขำ้วโพด 1 คู่ สำมำรถเพิ่มปริมำณไดถึ้ง 10 เท่ำใน
เวลำ 6 เดือนแต่อำจยงัไม่เห็นควำมเสียหำยไดช้ดัเจน เช่นเดียวกบัมอดแป้ง 10 ตวั แต่เม่ือทดสอบกบัดว้ง
งวงขำ้วโพด มอดขำ้วเปลือก และมอดหนวดยำว 10 ตวั พบว่ำในเวลำ 6 เดือนสำมำรถเพิ่มปริมำณแมลง
และท ำควำมเสียหำยแก่เมล็ดขำ้วโพดได้มำก ซ่ึงตอ้งท ำกำรควบคุมก่อนเกิดควำมเสียหำยเพิ่มข้ึนขอ้มูล
จ ำนวนแมลงและควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรศึกษำน้ีเป็นประโยชน์อยำ่งยิ่งท่ีจะช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรหรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรักษำขำ้วโพดไดเ้ห็นควำมส ำคญัของกำรเขำ้ท ำลำยผลิตผลเกษตรของแมลงและกำร
ควบคุมแมลง และสำมำรถตดัสินใจจดักำรกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนเม่ือถึงเวลำท่ีเหมำะสม 
ค ำส ำคญั: ควำมสูญเสีย กำรประเมิน ขำ้วโพด หลงัเก็บเก่ียว แมลงศตัรู  

ค าน า 
ในแต่ละปีประเทศไทยเพำะปลูกพืชชนิดต่ำง ๆ จนไดรั้บผลผลิตเป็นจ ำนวนมำกทั้งพืชไร่ พืชสวน พืช
บำงชนิดสำมำรถส่งออกไปขำยยงัต่ำงประเทศได ้ประเทศไทยส่งออกสินคำ้เกษตรหลำยชนิดในปริมำณ
มำก เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งออกขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์๒๕๗,๕๒๐ ตนั มูลค่ำ ๑,๕๗๒ ลำ้นบำท ถัว่เขียว 
๒๓,๑๖๑ ตนั มูลค่ำ ๖๕๖ ล้ำนบำท กำแฟ ๒๕,๐๐๐ ตนั มูลค่ำ ๑,๐๕๘ ล้ำนบำท แป้งมนัส ำปะหลัง 
๑,๖๗๐,๖๑๑ ตนั มูลค่ำ ๑๓,๖๕๔ ลำ้นบำท เป็นตน้ (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2553) สินคำ้เกษตร
เหล่ำน้ี ตั้งแต่เก็บเก่ียวจนถึงมือผูบ้ริโภค ไม่ว่ำมนุษยห์รือสัตว ์มีกำรลดปริมำณลงอย่ำงมำกเน่ืองจำก
สำเหตุทำงธรรมชำติซ่ึงยำกท่ีจะป้องกนัทั้งคุณภำพและปริมำณของเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืชอำจไม่เหมือน
ตำมท่ีระบุไวเ้สมอไปเม่ือเก็บไวห้ลำยวนัหรือหลำยเดือน ควำมสูญเสียทำงกำยภำพของเมล็ดท่ีเก็บรักษำ
ไวเ้ป็นผลจำกกำรเขำ้ท ำลำยของศตัรูพืช ไดแ้ก่ แมลง นก หนู กำรปนเป้ือนจำกเช้ือโรค กำรเปล่ียนแปลง
ควำมช้ืน กำรหำยใจของเมล็ด หำกประเมินควำมสูญเสียแลว้ แมลงสร้ำงควำมเสียหำยแก่ขำ้วและผลิตผล
เกษตรต่ำง ๆ มำกเป็นอนัดบัหน่ึง ในประเทศอำเซียนมีรำยงำนว่ำควำมเสียหำยเน่ืองจำกแมลง นก และ
หนูท่ีมีต่อขำ้วเปลือกคิดเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ ำหนกั 0.5 ถึง 12% และควำมเสียหำยส่วนใหญ่เกิดจำกแมลง 
(Semple, 1985) FAO ได้ประมำณไวว้่ำควำมเสียหำยของผลิตผลเกษตรท่ีเกิดจำกแมลงโดยเฉล่ียอยู่
ระหวำ่ง 5-10% (ชูวิทยแ์ละคณะ, 2539) แมลงศตัรูขำ้วโพดหลงัเก็บเก่ียวท่ีส ำคญัท่ีพบทัว่ไป ไดแ้ก่ ดว้ง
งวงข้ำว ด้วงงวงข้ำวโพด ผีเส้ือข้ำวโพด มอดข้ำวเปลือก มอดแป้ง มอดฟันเล่ือย มอดหนวดยำว 
นอกจำกน้ีอำจพบแมลงบำงชนิดในสภำพโรงเก็บแต่ไม่ท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยโดยตรงกบัผลิตผลเกษตร 
แมลงเหล่ำน้ีไดแ้ก่ ดว้งคำเดล และเหำหนงัสือ เป็นตน้ 
ถึงแมว้ำ่ควำมเสียหำยหลงักำรเก็บเก่ียวส่วนใหญ่ของผลิตผลเกษตร จะเกิดจำกแมลงศตัรู แต่คนส่วนมำก
ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรป้องกนัและก ำจดัแมลงศตัรูในไร่นำมำกกวำ่กำรควบคุมแมลงศตัรูหลงักำรเก็บ
เก่ียว เห็นได้จำกกำรส ำรวจโรงเก็บ โรงสีในจงัหวดัต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ ผูป้ระกอบกำรบำงส่วนอำจรม
ผลิตผลเกษตรดว้ยสำรรมทนัที โดยท่ียงัมิไดมี้กำรตรวจสอบวำ่เร่ิมมีแมลงเขำ้ท ำลำยแลว้หรือไม่ ซ่ึงกำร



รมดว้ยสำรรมเป็นกำรก ำจดัแมลงท่ีมีอยู ่มิใช่วิธีกำรป้องกนั และผูป้ระกอบกำรบำงส่วนมกัจะเก็บผลิตผล
เกษตรไวใ้นโรงเก็บโดยไม่ท ำอะไรเลยทั้งท่ีเร่ิมมีแมลงเขำ้ท ำลำยแลว้ จนกวำ่จะมีกำรสั่งซ้ือขำย จึงน ำมำ
ขดัสีใหม่แลว้ส่งให้ลูกคำ้ โดยอำจมีหรือไม่มีกำรรมก่อนส่งสินคำ้ และถำ้ไม่มีกำรรมอำจมีกำรปนเป้ือน
ของแมลงศตัรูติดไปดว้ยได ้
ควำมสูญเสียของผลิตผลเกษตรหลงักำรเก็บเก่ียว อำจเกิดข้ึนไดต้ั้งแต่ระหว่ำงกำรเก็บเก่ียว กำรนวด กำร
ตำก กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และระหวำ่งกำรรอแปรรูป ถำ้สำมำรถลดควำมสูญเสียหลงักำรเก็บเก่ียวน้ี
ได ้ผลผลิตเพื่อกำรบริโภคในโลกจะเพิ่มข้ึน 30-40% โดยไม่ตอ้งเพิ่มพื้นท่ีเพำะปลูก หรือเพิ่มค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย กำรชลประทำน และกำรป้องกนัก ำจดัระหว่ำงกำรปลูกพืช (Badawi, 2010) Harris 
และ Linblad (1976) ไดใ้ห้ควำมหมำยของค ำวำ่ สูญเสีย (losses) ไวว้ำ่ กำรเปล่ียนแปลงใดใดของอำหำร
ในเร่ืองควำมสำมำรถ กำรกินได ้ควำมเป็นประโยชน์ หรือคุณภำพ ท่ีท ำให้ไม่สำมำรถบริโภคอำหำรนั้น
ได ้ซ่ึงอำจเป็นควำมสูญเสียโดยตรงหรือโดยออ้ม ควำมสูญเสียโดยตรงเช่น กำรหกหล่นหำยไป กำรถูก
แมลง หนู นกกดักิน ส่วนควำมสูญเสียโดยออ้มเป็นกำรลดลงของคุณภำพ จนถึงระดบัท่ีผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภค
ปฏิเสธท่ีจะรับประทำน ซ่ึงเรำสำมำรถควบคุม หรือลดปริมำณควำมสูญเสียของผลิตผลเกษตรหลงักำร
เก็บเก่ียวน้ีใหน้อ้ยลงได ้
กำรช้ีให้เห็นควำมส ำคญัของแมลงศตัรูหลังกำรเก็บเก่ียว และควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน ถ้ำไม่มีกำร
ป้องกนักำรเขำ้ท ำลำยหรือกำรควบคุมท่ีถูกตอ้งและเหมำะสม จึงเป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิ่ง เพื่อเป็นกำรรักษำ
คุณภำพและปริมำณ รวมถึงช่ือเสียงของประเทศไทยในตลำดกำรคำ้ ส ำหรับในประเทศไทยได้มีกำร
ส ำรวจยุง้ฉำงของเกษตรกร พบวำ่หลงักำรเก็บเก่ียว 1 เดือน ควำมเสียหำยเน่ืองจำกแมลงยงัมีนอ้ย แต่หลงั
เก็บขำ้วเปลือกไวใ้นยุง้ประมำณ 6-7 เดือน เปอร์เซ็นต์ควำมเสียหำยของขำ้วเปลือกท่ีถูกแมลงท ำลำย
เพิ่มข้ึน โดยพบว่ำเปอร์เซ็นต์น ้ ำหนักเสียโดยเฉล่ีย 1.73% แมลงท่ีเป็นสำเหตุส ำคญัของกำรสูญเสีย
น ้ ำหนกัของขำ้วเปลือกไดแ้ก่ ผีเส้ือขำ้วเปลือก และมอดขำ้วเปลือก (กุสุมำและคณะ, 2522) หลงัจำกนั้นชูวิทย์
และคณะ (2524) ไดป้ระเมินควำมเสียหำยของขำ้วเปลือกท่ีเกิดจำกกำรท ำลำยของแมลงในยุง้ของสถำนี
ทดลองของกรมวิชำกำรเกษตร 6 แห่ง พบวำ่ควำมเสียหำยของขำ้วเปลือกคิดเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้ ำหนกั
เท่ำกับ 2.02% ในระยะกำรเก็บ 7 เดือน และในปี 2526 ได้มีรำยงำนว่ำ ควำมเสียหำยโดยทัว่ไปของ
ขำ้วเปลือกเกิดจำกแมลง นก และหนู แต่ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรท ำลำยของแมลง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดย
น ้ำหนกัเท่ำกบั 4.54% (ประสูติและคณะ, 2526) 
แมลงศตัรูผลิตผลเกษตรโดยทัว่ไปจะมีขนำดเล็ก กินอำหำรไดน้อ้ยมำก แต่เน่ืองจำกตวัเมียสำมำรถวำงไข่
ไดใ้นปริมำณมำก และแมลงส่วนใหญ่วงจรชีวติค่อนขำ้งสั้น ประมำณเดือนเศษ ประกอบกบัประเทศไทย
มีสภำพภูมิอำกำศแบบร้อนช้ืน ซ่ึงเหมำะกบักำรเจริญเติบโตของแมลง จึงท ำให้แมลงศตัรูผลิตผลเกษตร
แพร่ขยำยพนัธ์ุไดง่้ำย ประชำกรแมลงเพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็ว เป็นผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผลิตผลเกษตร
ได้อย่ำงรวดเร็วเช่นเดียวกนั แมลงหน่ึงตวักินอำหำรประมำณ 10-20 มิลลิกรัมต่อ 1 ชัว่อำยุ (กุสุมำและ



คณะ, 2548) ถำ้หำกมีดว้งงวงเพศเมียและเพศผูเ้พศละ 1 ตวัเร่ิมเขำ้ท ำลำยขำ้วสำร เม่ือเวลำผำ่นไป 4 เดือน 
จ ำนวนตวัเต็มวยัเพิ่มเป็น 200 ตวั สำมำรถกินข้ำวได้ 2,000-4,000 มิลลิกรัม (ใจทิพยแ์ละคณะ , 2553) 
ถึงแมจ้ะดูวำ่เป็นปริมำณนอ้ยมำก แต่ในสภำพโรงเก็บตำมธรรมชำติมิไดมี้แมลงเพียงหน่ึงคู่ และมีอำหำร
ในปริมำณไม่จ  ำกดั ดงันั้นอำจเกิดควำมเสียหำยของขำ้วหรือผลิตผลเกษตรชนิดอ่ืนเป็นจ ำนวนมำกได ้
กำรได้มำซ่ึงข้อมูลกำรประเมินควำมสูญเสียท่ีน่ำเช่ือถือเป็นส่ิงจ ำเป็น ถึงแม้ว่ำวิธีกำรประเมินควำม
สูญเสียหลงักำรเก็บเก่ียวจะไม่สำมำรถลดควำมสูญเสียท่ีเกิดข้ึนไปแลว้ได ้แต่ถำ้พบควำมสูญเสียในระดบั
ต ่ำ อำจสำมำรถน ำวิธีกำรป้องกนัหรือก ำจดัท่ีเหมำะสมมำใชไ้ดท้นัท่วงที งำนวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษำปริมำณควำมสูญเสียท่ีเกิดข้ึนของขำ้วโพดหลงัเก็บเก่ียว เม่ือมีแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรแต่ละชนิด
เขำ้ท ำลำยในจ ำนวนท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดอ้ำจมีควำมสัมพนัธ์กนั และสำมำรถน ำไปสู่กำรพยำกรณ์
ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนเม่ือพบแมลงในจ ำนวนต่ำง ๆ และเป็นข้อมูลท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ตดัสินใจวำ่ ควรด ำเนินกำรป้องกนัก ำจดัหรือไม่ และควรเลือกวธีิกำรใดท่ีเหมำะสมท่ีสุด 

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
วสัดุและอุปกรณ์ 
เมล็ดขำ้วโพด แมลงศตัรูผลิตผลเกษตร ไดแ้ก่ ดว้งงวงขำ้วโพด (maize weevil; Sitophilus zeamais) มอด
ขำ้วเปลือก (lesser grain borer; Rhyzopertha dominica) มอดแป้ง (red flour beetle; Tribolium 
castaneum) และมอดหนวดยำว (flat grain beetle; Cryptolestes spp.) เคร่ืองชัง่ กระดำษซบั ขวดแกว้ 
ขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 8 เซนติเมตร สูง 19.5 เซนติเมตร เคร่ืองวดัควำมช้ืนเมล็ด กลอ้งจุลทรรศน์ 
ตะแกรงร่อน 
วธีิการ 
การส ารวจชนิดและปริมาณแมลงในโรงเกบ็ 
สุ่มตวัอยำ่งเมล็ดขำ้วโพดท่ีเก็บไวใ้นสภำพโรงเก็บตำมธรรมชำติ แหล่งละ 5 ตวัอยำ่ง ๆ ละ 400 กรัม น ำมำ
ตรวจจ ำแนกชนิดและนบัจ ำนวนแมลงศตัรูท่ีเขำ้ท ำลำย ตรวจนบัควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน วดัควำมช้ืน เก็บ
ตวัอยำ่งขำ้วโพดไวใ้นหอ้งปฏิบติักำรเป็นเวลำ 45-60 วนั เพื่อตรวจนบัจ ำนวนแมลงรุ่นต่อไปท่ีอำจเกิดข้ึน 
การเตรียมตัวอย่างเมลด็ข้าวโพดส าหรับการทดลอง 
ใชเ้มล็ดขำ้วโพดพนัธ์ุสุวรรณ 5 ท่ีผำ่นกำรท ำควำมสะอำดดว้ยกำรแช่ในตูเ้ยน็จดัท่ีมีอุณหภูมิประมำณ -20 
องศำเซลเซียส เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั แลว้น ำออกมำปรับสภำพจนกระทัง่มีอุณหภูมิปกติก่อนน ำมำใช้
ทดสอบ ขำ้วมีควำมช้ืนระหวำ่ง 14-16 เปอร์เซ็นต ์



การเตรียมตัวอย่างแมลงส าหรับทดลอง 
กำรศึกษำคร้ังน้ีใชด้ว้งงวงขำ้วโพด มอดขำ้วเปลือกหรือมอดขำ้วเปลือก มอดแป้ง และมอดหนวดยำว ในกำร
ทดสอบ ซ่ึงเก็บรวบรวมมำจำกโรงสีขำ้วและโกดงัต่ำง ๆ ในบริเวณภำคกลำง น ำมำเล้ียงขยำยพนัธ์ุเพิ่ม
ปริมำณเพื่อใหไ้ดต้วัเตม็วยัแมลงทุกชนิดจ ำนวนมำก ใชเ้มล็ดขำ้วโพดเป็นอำหำรส ำหรับดว้งงวงขำ้วโพด 
มอดขำ้วเปลือก และมอดหนวดยำว และใชร้ ำส ำหรับมอดแป้ง ปล่อยแมลงท่ีรวบรวมมำได ้ 300 ตวัต่อ
ขำ้วโพด 200 กรัม ปิดปำกขวดดว้ยกระดำษซบัแลว้เก็บไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งในสภำพหอ้งปฏิบติักำร เม่ือ
ครบ 7 วนัน ำตวัเตม็วยัแมลงออกใหห้มดและปิดปำกขวดไวเ้ช่นเดิม หลงัจำกนั้น 45 วนัจะไดต้วัเตม็วยั
แมลงท่ีมีอำยปุระมำณ 10-14 วนั ส ำหรับน ำไปใชท้ดสอบ 
การศึกษาปริมาณความเสียหายเม่ือแมลงเข้าท าลายจ านวนแตกต่างกัน 
ด้วงงวงข้าวโพด น ำเมล็ดขำ้วโพดท่ีสะอำดปรำศจำกแมลงจ ำนวน 250 กรัมใส่ในขวดแก้ว 
ปล่อยตวัเต็มวยัดว้งงวงขำ้วโพดท่ีแยกเพศแลว้อำยุ 10-14 วนัลงในขวดแต่ละใบในจ ำนวนท่ีแตกต่ำงกนั คือ 
1 คู่, 5 คู่, 10 คู่ และ 20 คู่ เม่ือปล่อยแมลงแลว้ ปิดฝำดว้ยกระดำษซับ แล้วเก็บไวใ้นอุณหภูมิห้อง ปล่อยให้
ดว้งงวงขำ้วโพดท ำลำยขำ้วโพดตำมธรรมชำติเป็นระยะเวลำ 1-6 เดือน ทดสอบทั้งหมด 4 ซ ้ ำ หลงัจำกนั้น 1, 
2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน น ำออกมำแยกแมลง นับจ ำนวนแมลง วดัควำมช้ืน นบัเมล็ดท่ีเสียหำยจำก 500 เมล็ด 
ชัง่น ้ำหนกัเมล็ดท่ีเหลือ 
มอดข้าวเปลือก มอดแป้ง และมอดหนวดยาว    เตรียมเมล็ดขำ้วโพดเช่นเดียวกบักำรทดสอบด้วงงวง
ขำ้วโพด แต่ใส่ตวัเต็มวยัมอดขำ้วเปลือก มอดแป้ง และมอดหนวดยำว อำยุ 10-14 วนัโดยไม่แยกเพศ 
จ ำนวน 10, 20, 30 และ 40 ตวั ลงในขวดแต่ละใบ ปิดฝำแลว้เก็บไวใ้นอุณหภูมิห้อง ทดสอบทั้งหมด 4 ซ ้ ำ 
เม่ือครบก ำหนดทุกเดือนเป็นเวลำ 6 เดือน น ำขำ้วท่ีมีแมลงแต่ละชนิดท ำลำยออกมำแยกตวัเต็มวยั นับ
จ ำนวนแมลง วดัควำมช้ืน นบัเมล็ดท่ีเสียหำยจำก 500 เมล็ด ชัง่น ้ำหนกัเมล็ดท่ีเหลือ 
เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลำในกำรทดสอบ: ตุลำคม 2553 – กนัยำยน 2555 
สถำนท่ี: ห้องปฏิบติักำรกลุ่มวิจยัพฒันำเทคโนโลยีหลงักำรเก็บเก่ียว ส ำนกัวิจยัและพฒันำ
วิทยำกำรหลงักำรเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร และโรงเก็บเมล็ด โรงสีเอกชน 
ในจงัหวดัต่ำง ๆ 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 

การส ารวจชนิดและปริมาณแมลงในโรงเกบ็ 
เน่ืองจำกมีกำรเก็บรักษำเมล็ดขำ้วโพดในสภำพโรงเก็บเป็นระยะเวลำค่อนขำ้งสั้น ช่วงตน้ฤดูของกำรเก็บ
รักษำมีแมลงเขำ้ท ำลำยเมล็ดขำ้วโพดน้อยมำก หลงัจำกนั้นเมล็ดขำ้วโพดก็ถูกเคล่ือนยำ้ยไปตำมบริษทั
ผลิตอำหำรสัตว ์ซ่ึงยำกต่อกำรเขำ้ถึงเพื่อกำรสุ่มตวัอยำ่ง อีกทั้งบริษทัเหล่ำน้ีจะจำ้งบริษทัรมยำเพื่อท ำกำร
รมยำเมล็ดข้ำวโพดเป็นประจ ำ ท ำให้ไม่สำมำรถเก็บข้อมูลชนิดและปริมำณแมลงท่ีเข้ำท ำลำยเมล็ด



ขำ้วโพดไดม้ำกเท่ำท่ีควร อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรส ำรวจโรงเก็บเมล็ดและโรงสีท่ีมีกำรเก็บเมล็ดขำ้วโพด
ตำมสภำพธรรมชำติ โดยสุ่มเก็บตวัอยำ่งแหล่งละ 5 ตวัอยำ่ง ๆ ละ 400 กรัม มำตรวจ จ ำแนกชนิดและนบั
จ ำนวนแมลงศตัรูท่ีเขำ้ท ำลำยในห้องปฏิบติักำร พบวำ่ ในจ ำนวน 33 ตวัอยำ่งท่ีส ำรวจ เป็นเมล็ดขำ้วโพด 
28 ตวัอยำ่ง งำด ำ 2 ตวัอยำ่ง ถัว่เขียว ถัว่แดงและขำ้วฟ่ำงชนิดละ 1 ตวัอย่ำง โดยส ำรวจจำก 7 จงัหวดั คือ 
ลพบุรี นครสวรรค ์เพชรบูรณ์ จนัทบุรี แพร่ พะเยำ และเลย (Table 1) กำรเก็บรักษำขำ้วโพด ส่วนใหญ่จะ
กองกับพื้นปูน โดยแมลงท่ีพบมำกได้แก่ มอดแป้ง (red flour beetle ) และมอดหนวดยำว (flat grain 
beetle ) ซ่ึงพบชนิดละ 17 ตวัอยำ่ง คิดเป็น 51.50 เปอร์เซ็นตข์องตวัอยำ่งท่ีส ำรวจ รองลงมำไดแ้ก่ ดว้งงวง
ขำ้วโพด (maize weevil) พบ 13 ตวัอย่ำง คิดเป็น 39.40 เปอร์เซ็นต์ และพบมอดขำ้วเปลือก (lesser grain 
borer) 11 ตวัอยำ่ง เท่ำกบั 33.33 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกน้ีในโรงเก็บเมล็ดขำ้วโพดบำงแหล่งยงัพบมอดฟัน
เล่ือย (saw-toothed beetle) และเหำหนงัสือ (book lice) ซ่ึงแต่ละแหล่งนั้นมกัพบแมลงหลำยชนิดอำศยัอยู่
ร่วมกนั พบมำกท่ีสุดท่ีแมลงอำศยัอยู่ร่วมกนั 5 ชนิด จ ำนวน 1 ตวัอย่ำง แมลงอำศยัอยู่ร่วมกนั 4 ชนิด 
จ ำนวน 2 ตวัอย่ำง และตวัอย่ำงส่วนใหญ่พบแมลงอำศยัอยู่ร่วมกนั 2-3 ชนิด โดยพบจ ำนวน 9 และ 10 
ตวัอยำ่งตำมล ำดบั 

การศึกษาปริมาณความเสียหายเม่ือแมลงเข้าท าลายจ านวนแตกต่างกนั 
ด้วงงวงข้าวโพด 
กำรปล่อยด้วงงวงขำ้วโพด (maize weevil) ในจ ำนวนท่ีแตกต่ำงกนัคือ 1, 5, 10 และ 20 คู่ (แยกเพศ) ให้
เขำ้ท ำลำยเมล็ดข้ำวโพด 250 กรัมพบว่ำจ ำนวนแมลงเพิ่มข้ึนตำมจ ำนวนแมลงตั้งต้นท่ีใส่เข้ำไป และ
เพิ่มข้ึนตำมระยะเวลำดว้ย (Table 2) โดยในเดือนท่ี 6 ดว้งงวงขำ้วโพด 1 คู่สำมำรถเพิ่มจ ำนวนเป็น 23.25  
ตวั ดว้งงวง 5 คู่เพิ่มเป็น 290.50 ตวั ดว้งงวง 10 คู่เพิ่มเป็น 349.25 ตวั และดว้งงวง 20 คู่เพิ่มเป็น 811.50 
ตวั จะเห็นว่ำในเดือนแรกจ ำนวนแมลงท่ีพบยงัคงเท่ำเดิม ทั้งน้ีในเดือนแรกยงัไม่พบตวัเต็มวยัเกิดใหม่ 
เน่ืองจำกแมลงยงัอยูใ่นระยะหนอนหรือดกัแด ้ซ่ึงเจริญเติบโตอยู่ภำยในเมล็ดยงัไม่สำมำรถตรวจนบัได ้
เม่ือปล่อยใหด้ว้งงวงท ำลำยขำ้วโพดนำนข้ึนเป็น 2 และ 3 เดือน จ ำนวนแมลงเพิ่มข้ึนประมำณ 3-8 เท่ำ แต่
เม่ือปล่อยให้ดว้งงวงขำ้วโพดเขำ้ท ำลำยขำ้วโพดนำนเพิ่มข้ึนเป็น 6 เดือน จ ำนวนแมลงเพิ่มข้ึนเป็น 11-29 
เท่ำข้ึนอยูก่บัจ  ำนวนแมลงตั้งตน้ ทั้งน้ีเม่ือปล่อยดว้งงวงขำ้วโพดจ ำนวน 5, 10 และ 20 คู่ แมลงท่ีเกิดใหม่
เพิ่มมำกท่ีสุดในเวลำ 6 เดือนคือ 29 เท่ำ, 17 เท่ำ และ 20 เท่ำตำมล ำดบั  
เม่ือน ำข้ำวโพดท่ีผ่ำนกำรเข้ำท ำลำยของด้วงงวงข้ำวโพดเป็นระยะเวลำต่ำง ๆ มำชั่งน ้ ำหนักและคิด
เปอร์เซ็นตก์ำรสูญเสียน ้ำหนกั พบวำ่ ดว้งงวงขำ้วโพด 1 คู่ยงัไม่ท ำให้เกิดกำรสูญเสียน ้ำหนกัแมจ้ะผำ่นไป 
6 เดือน (Table 3) แต่เม่ือแมลงตั้งตน้มำกข้ึนน ้ำหนกัเมล็ดขำ้วโพดท่ีเหลือยิง่นอ้ยลง กำรสูญเสียน ้ ำหนกัยิ่ง
มำกข้ึน โดยเฉพำะในเดือนท่ี 6 ดว้งงวงขำ้วโพด 5, 10 และ 20 คู่ ท  ำใหสู้ญเสียน ้ ำหนกัขำ้วโพด 6.22, 7.54 
และ 14.59 เปอร์เซ็นต์ตำมล ำดบั ควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบัเมล็ดขำ้วโพดน้อยกวำ่เมล็ดขำ้วสำรตำมท่ี ใจ
ทิพยแ์ละคณะ (2553) ไดศึ้กษำไวว้ำ่ดว้งงวงขำ้วโพด 20 คู่ท  ำควำมเสียหำยแก่ขำ้วไดม้ำกถึง 36 เปอร์เซ็นต์



เม่ือเก็บขำ้วไวน้ำน 6 เดือน ซ่ึงต่ำงจำกท่ี Adams (1976) พบวำ่เมล็ดขำ้วโพดเกิดควำมสูญเสียจำกดว้งงวง
ขำ้วโพดมำกกวำ่ขำ้วสำร โดยสูญเสียน ้ ำหนกัไป 18.3 เปอร์เซ็นตเ์น่ืองจำกเมล็ดขำ้วโพดมีขนำดใหญ่กวำ่
ขำ้วสำร ซ่ึงดว้งงวงขำ้วโพดสำมำรถอำศยัอยู่ในเมล็ดไดม้ำกกวำ่ 1 ตวัและควำมสูญเสียน้ีมำจำกกำรเขำ้
ท ำลำยของดว้งงวงขำ้วโพดเฉล่ีย 2 ตวัต่อเมล็ด 
มอดข้าวเปลือก 
เม่ือปล่อยมอดขำ้วเปลือก (lesser grain borer) ในจ ำนวนท่ีแตกต่ำงกนัคือ 10, 20, 30 และ 40 ตวัโดยไม่
แยกเพศให้เขำ้ท ำลำยขำ้วโพด 250 กรัม พบว่ำในเดือนท่ี 1 มอดขำ้วเปลือกยงัไม่เพิ่มปริมำณ (Table 2) 
และเพิ่มข้ึนอย่ำงเห็นไดช้ดัในเดือนท่ี 3 เป็นตน้ไป จำกมอดขำ้วเปลือกเร่ิมตน้ 10 ตวัเพิ่มข้ึนเป็น 28.00, 
52.75, 62.00 และ 105.00 ตวัในเดือนท่ี 3, 4, 5 และ 6 ตำมล ำดบั เม่ือใส่มอดขำ้วเปลือก 20 ตวั จ ำนวน
มอดข้ำวเปลือกเกิดใหม่เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตำมระยะเวลำจนสูงสุดในเดือนท่ี 6 เช่นกัน แต่เม่ือใส่มอด
ข้ำวเปลือก 30 ตัว มอดข้ำวเปลือกเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงเดือนท่ี 6 กลับลดลง ในขณะท่ีกำรใส่มอด
ขำ้วเปลือก 40 ตวั มอดขำ้วเปลือกเร่ิมคงท่ีในเดือนท่ี 5  
น ้ำหนกัขำ้วโพดท่ีเหลือหลงัจำกปล่อยมอดขำ้วเปลือกเขำ้ท ำลำยขำ้วโพด ลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ แสดงวำ่เมล็ด
ขำ้วโพดมีกำรสูญเสียน ้ ำหนกัมำกข้ึนเม่ือมอดขำ้วเปลือกเขำ้ท ำลำยมำกข้ึน และเป็นเวลำนำนข้ึน เม่ือใส่
มอดขำ้วเปลือก 10 ตวั ท ำให้สูญเสียเมล็ดขำ้วโพด 2.52, 3.13, 8.97, 10.96, 8.76 และ 6.62 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือ
เวลำผำ่นไป 1-6 เดือนตำมล ำดบั (Table 3) แต่เม่ือใส่มอดขำ้วเปลือกเพิ่มข้ึน ในเดือนแรกยงัไม่เห็นควำม
แตกต่ำงของกำรสูญเสียน ้ ำหนกั เร่ิมเห็นควำมแตกต่ำงชดัเจนข้ึนเม่ือถึงเดือนท่ี 3 โดยมอดขำ้วเปลือก 20 
และ 40 ตวั ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่เมล็ดขำ้วโพดมำกท่ีสุดคือ 20.02 และ 19.11 เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบั
ในเดือนท่ี 4 
มอดแป้ง 
เม่ือทดสอบกบัมอดแป้ง (red flour beetle) ไม่แยกเพศจ ำนวน 10, 20, 30 และ 40 ตวัพบว่ำเม่ือใช้เมล็ด
ขำ้วโพด 250 กรัมเป็นอำหำร มอดแป้งคงจ ำนวนไวใ้กลเ้คียงกบัจ ำนวนเร่ิมตน้ โดยเพิ่มจ ำนวนเล็กนอ้ยใน
บำงช่วง (Table 2) ทั้งน้ีเน่ืองจำกมอดแป้งเป็น secondary pest จะเขำ้ท ำลำยผลิตผลเกษตรก็ต่อเม่ือมีแมลง
ชนิดอ่ืนเขำ้ท ำลำยก่อนแลว้ เมล็ดขำ้วโพดท่ีใชท้ดสอบเป็นเมล็ดท่ีสมบูรณ์ ไม่มีรอยเจำะใด ๆ มอดแป้งจึง
ไม่สำมำรถเขำ้ท ำลำยไดโ้ดยตรง นอกจำกจ ำนวนท่ีไม่เพิ่มข้ึนแลว้ยงัเห็นไดจ้ำกกำรสูญเสียน ้ ำหนกัของ
เมล็ดขำ้วโพดท่ีเกิดข้ึนนอ้ยดว้ย (Table 3) เม่ือเปรียบเทียบกบัเมล็ดขำ้วโพดท่ีถูกดว้งงวงขำ้วโพดและมอด
ขำ้วเปลือกเขำ้ท ำลำย โดยเกิดกำรสูญเสียน ้ ำหนักมำกท่ีสุด 5.81 เปอร์เซ็นต์เม่ือใส่มอดแป้ง 20 ตวัเป็น
เวลำ 2 เดือน 
มอดหนวดยาว 
เม่ือปล่อยมอดหนวดยำว (flat grain beetle) ไม่แยกเพศจ ำนวน 10, 20, 30 และ 40 ตวัเข้ำท ำลำยเมล็ด
ข้ำวโพด พบว่ำมอดหนวดยำวสำมำรถเพิ่มปริมำณได้มำกกว่ำมอดแป้งทั้ งท่ี เป็น secondary pest 



เช่นเดียวกนั โดยเพิ่มปริมำณตำมจ ำนวนแมลงตั้งตน้และตำมระยะเวลำท่ีนำนข้ึน มอดหนวดยำว 10 และ 
20 ตวัสำมำรถเพิ่มปริมำณเป็น 120 และ 170  ตวั ตำมล ำดบัเม่ือผ่ำนไป 6 เดือน (Table 2) แต่เม่ือมอด
หนวดยำวตั้งต้น 30 และ 40 ตัว ปริมำณมอดหนวดยำวกลับลดลงในเดือนท่ี 5 ทั้ งน้ีเน่ืองจำกมีกำร
ปนเป้ือนของดว้งงวงขำ้วโพดและเหำหนงัสือมำก ดงันั้นน ้ ำหนกัท่ีสูญเสียไปของเมล็ดขำ้วโพดท่ีสูงถึง 43 
เปอร์เซ็นต ์(Table 3)  ในเดือนท่ี 5 ส่วนใหญ่จึงเกิดจำกดว้งงวงขำ้วโพด โดยมอดหนวดยำว 10 ตวัสำมำรถท ำ
ให้เมล็ดข้ำวโพดสูญเสียน ้ ำหนักประมำณ 16 เปอร์เซ็นต์ในเดือนท่ี 4 และเดือนท่ี 5 ของกำรเข้ำท ำลำย 
ในขณะท่ีมอดหนวดยำว 40 ตวัท ำใหสู้ญเสียเมล็ดขำ้วโพดประมำณ 18 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือผำ่นไป 4 เดือน 
เม่ือเปรียบเทียบแมลงศตัรูผลิตผลเกษตรทั้งส่ีชนิด พบว่ำเม่ือใช้แมลงเร่ิมตน้ 10, 20 หรือ 40 ตวัเท่ำกนั 
ดว้งงวงขำ้วโพดสำมำรถเพิ่มจ ำนวนได้มำกท่ีสุด รองลงมำได้แก่ มอดหนวดยำว มอดขำ้วเปลือก และ
มอดแป้งตำมล ำดบั และเม่ือเปรียบเทียบควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกแมลงแต่ละชนิด พบวำ่ควำมเสียหำยของ
ขำ้วโพดเพิ่มข้ึนตำมจ ำนวนแมลงท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือเวลำผำ่นไป 6 เดือนท่ีจ ำนวนแมลงเร่ิมตน้ 10 และ 20 ตวั
เท่ำกนั มอดหนวดยำวท ำควำมเสียหำยได้มำกท่ีสุด รองลงมำคือด้วงงวงขำ้วโพดและมอดขำ้วเปลือก 
ส่วนมอดแป้งนั้นท ำควำมเสียหำยนอ้ยท่ีสุด เม่ือแมลงเร่ิมตน้ 40 ตวัเท่ำกนัควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกดว้งงวง
ขำ้วโพดมำกท่ีสุด รองลงมำคือมอดขำ้วเปลือกและมอดหนวดยำวตำมล ำดับ มอดแป้งยงัคงท ำควำม
เสียหำยใหน้อ้ยท่ีสุด 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
กำรศึกษำกำรประเมินควำมสูญเสียของขำ้วโพดหลงัเก็บเก่ียวท่ีเกิดจำกแมลง พบว่ำแมลงศตัรูขำ้วโพด
หลงัเก็บเก่ียวท่ีส ำรวจจำกขำ้วโพด 33 ตวัอย่ำงนั้นพบแมลง 6 ชนิดเรียงตำมล ำดบัจ ำนวนตวัอย่ำงท่ีพบ
จำกมำกไปหำนอ้ยดงัน้ี มอดแป้งและมอดหนวดยำว พบในจ ำนวนเท่ำกนั รองลงมำคือดว้งงวงขำ้วโพด 
มอดขำ้วเปลือก เหำหนงัสือ และมอดฟันเล่ือย ซ่ึงแต่ละแหล่งนั้นมกัพบแมลงหลำยชนิดอำศยัอยูร่่วมกนั 
พบมำกท่ีสุดท่ีแมลงอำศยัอยูร่่วมกนั 5 ชนิด แต่ตวัอยำ่งส่วนใหญ่จะพบแมลงอยูร่่วมกนั 2-3 ชนิด ดว้งงวง
ขำ้วโพด 1 คู่ สำมำรถเพิ่มปริมำณไดถึ้ง 10 เท่ำในเวลำ 6 เดือนแต่อำจยงัไม่เห็นควำมเสียหำยไดช้ดัเจน 
เช่นเดียวกบัมอดแป้ง 10 ตวั แต่เม่ือพบดว้งงวงขำ้วโพด มอดขำ้วเปลือก และมอดหนวดยำว 10 ตวั พบวำ่
ในเวลำ 6 เดือนสำมำรถเพิ่มปริมำณแมลงและท ำควำมเสียหำยแก่เมล็ดขำ้วโพดได้มำก ซ่ึงตอ้งท ำกำร
ควบคุมก่อนเกิดควำมเสียหำยเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีนอกจำกชนิดและปริมำณแมลงจะเป็นปัจจยัท่ีท ำให้เกิดควำม
สูญเสียแล้ว ปริมำณกำรสูญเสียน ้ ำหนักหรือกำรสูญเสียคุณภำพของผลิตผลเกษตรยงัข้ึนอยู่กับ 
สภำพแวดลอ้มขณะท่ีเก็บ ระยะเวลำกำรเก็บ รวมไปถึงตวัผลิตผลเกษตรเองดว้ย ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
กำรเก็บรักษำขำ้วโพด หรือผลิตผลเกษตรอ่ืน ควรหมัน่ส ำรวจโรงเก็บดว้ยกำรสุ่มตวัอยำ่ง ตรวจนบัชนิด
และจ ำนวนแมลงอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้ได้ขอ้มูลส ำหรับกำรตดัสินใจในกำรด ำเนินกำรควบคุมแมลง
ต่อไป 



การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
สำมำรถน ำข้อมูลจำกกำรศึกษำน้ีไปถ่ำยทอดหรือเผยแพร่แก่ผูป้ระกอบกำร โรงสี ผูส่้งออก และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบักำรเก็บรักษำขำ้วโพด รวมถึงผลิตผลเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ให้เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรเขำ้
ท ำลำยผลิตผลเกษตรของแมลงศตัรู ตระหนักถึงควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงจะส่งผลต่อกำรคำ้ กำร
ส่งออก และใชข้อ้มูลน้ีในกำรตดัสินใจเลือกวธีิกำรและเวลำท่ีเหมำะสมในกำรควบคุมแมลง 
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Table 1 Species and number of insect pests found in grain sampling 

No. of 
sources 

District Provinces 
Grain 
type 

No. of  insects found in 2 kg of grain 
Damaged 
grain in 

500 grains 

Moisturre 
content of 
grain (%) 

Sampling 
Date 

Maize 
weevil 

Lesser 
grain 
borer 

Red flour 
beetle 

Saw-
toothed 
beetle 

Flat grain 
beetle 

Book lice 

1 โคกส ำโรง ลพบุรี ขำ้วโพด 8 21 15   14   7.8 16.96 25-ม.ค.-55 

2     ขำ้วโพด   197 56       57.6 14.92 25-ม.ค.-55 

3     ขำ้วฟ่ำง   3     11       25-ม.ค.-55 

4     งำด ำ     105   7 มำก   5.24 25-ม.ค.-55 

5 โคกส ำโรง ลพบุรี งำด ำ   13 26         4.26 25-ม.ค.-55 

6 โคกส ำโรง ลพบุรี ขำ้วโพด   4     1 19 11.2 16.92 25-ม.ค.-55 

7     ขำ้วโพด 8       6 10 7 17.36 25-ม.ค.-55 

8     ขำ้วโพด - 24 112 - 288 - 29.2 13.08 12-มิ.ย.-55 

9 โคกส ำโรง ลพบุรี ขำ้วโพด   8 71   2   12.6 12.72 12-มิ.ย.-55 

10 ชยับำดำล ลพบุรี ขำ้วโพด         4   21.6 19.28 27-ส.ค.-55 

11 ชยับำดำล ลพบุรี ขำ้วโพด             0 17.56 27-ส.ค.-55 

12 ตำกฟ้ำ นครสวรรค ์ ขำ้วโพด 1 3     34   42.4 12.36 12-มิ.ย.-55 

13 หนองไผ ่ เพชรบูรณ์ ขำ้วโพด             4.6 26.08 13-มิ.ย.-55 

14 บำ้นโภชน์ เพชรบูรณ์ ขำ้วโพด 74 59 29 5 1   44.2 14.78 28-ต.ค.-53 

15     ขำ้วโพด   47 19   73   56.4 11.54 13-มิ.ย.-55 

16 หนองไผ ่ เพชรบูรณ์ ขำ้วโพด     2   27   24 13.52 13-มิ.ย.-55 



Table 1 Species and number of insect pests found in grain sampling (Con'd) 

No. of 
sources 

District Provinces 
Grain 
type 

No. of  insects found in 2 kg of grain 
Damaged 
grain in 

500 grains 

Moisturre 
content of 
grain (%) 

Sampling 
Date 

Maize 
weevil 

Lesser 
grain 
borer 

Red flour 
beetle 

Saw-
toothed 
beetle 

Flat grain 
beetle 

Book lice 

17     ถัว่เขียว 37     9     5.2 5.6 13-มิ.ย.-55 
18 บึงสำมพรำน เพชรบูรณ์ ขำ้วโพด 8 1 20   12   42 12.42 13-มิ.ย.-55 
19 ต. นำเฉลียง เพชรบูรณ์ ขำ้วโพด 113   26   19   7.2 13.22 13-มิ.ย.-55 
20   เพชรบูรณ์ ขำ้วโพด     5   5   4.2 13.5 13-มิ.ย.-55 
21 หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ ขำ้วโพด               19.7 30-ส.ค.-55 
22 หล่มเก่ำ เพชรบูรณ์ ขำ้วโพด               17.54 30-ส.ค.-55 
23 เขำสอยดำว จนัทบุรี ขำ้วโพด 8   2   1   17.2 18.22 25-เม.ย.-55 
24 เขำสอยดำว จนัทบุรี ขำ้วโพด 1   1       28.4 17.04 25-เม.ย.-55 
25   แพร่ ขำ้วโพด 2   2       62.2 18.14 3-ก.ค.-55 
26   แพร่ ขำ้วโพด             53.2 18.84 3-ก.ค.-55 
27   พะเยำ ขำ้วโพด 13           41.4 20.6 4-ก.ค.-55 
28 ท่ำล่ี เลย ขำ้วโพด 123   2   6   44.6 16.24 29-ส.ค.-55 
29 ท่ำล่ี เลย ขำ้วโพด             12.8 18.26 29-ส.ค.-55 
30 ท่ำล่ี เลย ขำ้วโพด             24.6 16.5 29-ส.ค.-55 
31     ถัว่แดง 1   2         12.1 29-ส.ค.-55 
32 เชียงคำน เลย ขำ้วโพด               23.84 29-ส.ค.-55 
33 เชียงคำน เลย ขำ้วโพด               16.22 29-ส.ค.-55 



Table 2 Number of each insect found after releasing insects at various initiated numbers  

No. of insects 
Time after releasing (month) 

1   2   3   4   5   6 
Maize weevil            

1 pair 2.00  2.75  13.75  7.00  3.50  23.25 
5 pairs 10.00  11.50  24.00  39.75  68.50  290.50 

10 pairs 20.00  24.25  56.75  64.25  193.75  349.25 
20 pairs 40.00   43.50   329.75   72.75   169.00   811.50 

Lesser grain borer            
10 adults 10.00  11.25  28.00  52.75  62.00  105.00 
20 adults 20.00  23.75  47.75  67.50  101.50  105.00 
30 adults 30.00  26.00  64.00  77.00  218.50  103.50 
40 adults 40.00   37.75   88.00   144.25   140.50   142.00 

Red flour beetle            
10 adults 15.50  16.50  19.00  9.75  9.25  18.75 
20 adults 31.50  16.75  22.00  11.00  16.25  32.50 
30 adults 45.00  42.25  32.00  18.00  21.75  31.75 
40 adults 39.00   45.25   37.50   22.25   18.75   39.75 

Flat grain beetle            
10 adults 6.75  27.25  57.75  71.25  83.25  120.00 
20 adults 14.50  38.25  70.75  73.00  128.00  170.25 
30 adults 20.25  39.75  80.25  81.00  70.75  108.00 
40 adults 24.50   48.00   63.50   143.00   87.75   60.25 

 
  



Table 3 Percentage of maize losses caused by each insect      

No. of insects 
Time after releasing (month) 

1   2   3   4   5   6 
Maize weevil            

1 pair 0.76  0  0  0  0  0 
5 pairs 2.35  0.25  0  1.82  1.67  6.22 

10 pairs 2.20  1.54  0.44  4.47  7.09  7.54 
20 pairs 2.99   2.15   2.97   5.27   5.78   14.59 

Lesser grain borer            
10 adults 2.52  3.13  8.97  10.96  8.76  6.62 
20 adults 0.99  2.25  12.41  20.02  14.08  5.55 
30 adults 1.26  6.06  15.11  16.26  18.94  5.77 
40 adults 0.57   3.99   16.35   19.11   16.75   9.43 

Red flour beetle            
10 adults 2.27  0.91  0.76  2.38  0.15  3.11 
20 adults 4.36  5.81  0.70  3.20  3.71  2.34 
30 adults 2.74  3.46  0.00  3.02  3.86  2.91 
40 adults 1.60   1.69   3.34   1.47   3.11   2.62 

Flat grain beetle            
10 adults 1.82  7.72  9.40  16.58  16.05  10.28 
20 adults 0.82  2.89  4.48  2.03  7.10  10.13 
30 adults 6.36  0.77  16.25  0.61  6.35  14.72 
40 adults 8.11  11.11  16.29  17.98  43.06  7.46 

 
 


