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Abstract 

Phosphine fumigation in stored maize silo was carried out to study the effectiveness of 
phosphine during fumigation against all stages of Sitophilus zeamais  Tribolium castaneum and 
Crytolestes ferrugineus. There are 2 experiments, the first experiment, fumigation of maize in 
3800 m3 steel silos was applied with 3 tablets of aluminium phosphide per cubic meter and 
the fumigation contimued for 7 days. The experimental design was CRD, fumigation in seal silo 
and with recirculation facilities (T1), fumigation in seal silo and without recirculation facilities 
(T2), fumigation in unseal silo and with recirculation facilities (T3) and fumigation in unseal silo 
and without recirculation facilities (T4) with 4 replications. The experiment was carried out in 
laboratory of Postharvest Technology Research and Development Group, Posthrvest and 
Product Processing Research and Development Office and warehouse of Bangkok Food 
Products CO., LTD. (CPF), Lop Buri province during the year 2010-2013. The results on 
effectiveness of phosphine in stored maize silo fumigation showed that no insects of any stage 
were alive at T1 but egg and pupa stages could survive in T2, T3 and T4.  The second 
experiment, fumigation of maize in 3800 m3 steel silos was applied with 4 and 5 tablets of 
aluminium phosphide per cubic meter and the fumigation continued for 7 and 10 days. The 
results on effectiveness of phosphine in stored maize silo fumigation showed that no insects of 
any stage were alive in all 4 treatments. 
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บทคัดย่อ 

 การใช้สารรมฟอสฟีนในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยวในสภาพไซโล ท า
การทดลองเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ด้วงงวงข้าวโพด 
(Sitophilus zeamais)  มอดแป้ง (Tribolium castaneum) และมอดหนวดยาว (Crytolestes ferrugineus)    
โดยแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 การหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพ

ไซโล โดยรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งบรรจุในไซโลขนาด 3,800 ตันด้วยฟอสฟีนอัตรา 3 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. นาน 7 

วัน เพ่ือก าจัดด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้ง โดยวางแผนการทดลองแบบ   CRD มี 5 กรรมวิธี  จ านวน 4 ซ้ า 

ได้แก่ 1. รมโดยมีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและมีระบบหมุนเวียนอากาศ 2.  รมโดยมีการป้องกันการรั่วไหล
ของก๊าซแต่ไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศ 3. รมโดยไม่มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซแต่มีระบบหมุนเวียนอากาศ 
4. รมโดยไม่มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศ และ 5. ไม่ใช้สารรม (Control) 
ด าเนินการทดลองระหว่างปี 2554-2556 ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ส านักวิจัย
และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และไซโลเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของบริษัทกรุงเทพ
ผลิตภัณฑ์อาหารจ ากัด (CPF) อ.โคกตูม  จ.ลพบุรี ผลการทดลองพบว่าการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไซโลที่มีการ
ป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและมีระบบหมุนเวียนอากาศเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการก าจัด
ด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ส่วนการรมด้วยวิธีการอ่ืนๆ ไม่สามารถก าจัดด้วงงวง
ข้าวโพดและมอดแป้งได้ทุกระยะการเจริญเติบโต จากนั้น น าวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ มีการป้องกันการ
รั่วไหลของก๊าซและมีระบบหมุนเวียนอากาศ มาใช้โดยรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งบรรจุในไซโลขนาด 3,800 ตัน เพ่ือ

ก าจัดมอดหนวดยาว โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 กรรมวิธี  จ านวน 4 ซ้ า ได้แก่ รมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ด้วยฟอสฟีนอัตรา 4 และ 5 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. ระยะเวลา 7 และ 10 วัน ผลการทดลองพบว่าการใช้ฟอสฟีนทุก
อัตราและทุกระยะเวลามีประสิทธิภาพในการก าจัดมอดหนวดยาวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต  
 

ค าน า 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์
ของผลผลิตข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมากหลังจากที่มีการขยายการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และยังคงมีความต้องการเพ่ิมขึ้นทุก
ปี  ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยวแล้วจ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาก่อนน าไป     แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือ
เก็บเป็นเมล็ดส าหรับท าพันธุ์ ปัญหาส าคัญของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยว คือ การเข้าท าลายของแมลง ซึ่ง
จะท าให้คุณภาพของเมล็ดเสียไป แมลงศัตรูที่ส าคัญของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการเก็บเกี่ยวมีหลายชนิด ได้แก่ ด้วง
งวงข้าวโพด, Sitophilus zeamais Motschulky;  ด้วงงวงข้าว, S. oryzae (Linnaeus); มอดหัวป้อมหรือมอด
ข้าวเปลือก, Rhyzopertha dominica (Fabricius); มอดแป้ง,  Tribolium castaneum (Herbst) และมอด
หนวดยาว, Cryptolestes ferrugineus (พรทิพย์ และคณะ, 2548) 
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 การใช้สารรมเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เนื่องจากสามารถท าลายแมลงศัตรู
ผลิตผลเกษตรได้เกือบทุกชนิด และทุกระยะการเจริญเติบโต ไม่มีพิษตกค้างเมื่อเทียบกับวิธีการใช้สารฆ่าแมลง 
สารรมที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีเพียง 2 ชนิด คือ เมทิลโบรไมด์ (methylbromide) และฟอสฟีน (phosphine) 
แม้ว่าสารรมเมทิลโบรไมด์จะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางแต่เนื่องจากถูกระบุว่าเป็นตัวการท าลายชั้นโอโซนใน
บรรยากาศ ท าให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านมายังโลกได้โดยตรงมีผลท าให้โลกร้อนขึ้น และแสงอุลตราไวโอเลตที่มากกว่า
ปกติก็จะท าให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงมีมาตรการลดการใช้จนถึงยกเลิกการใช้ในที่สุด ยกเว้นเฉพาะการ
รมเพ่ือการส่งออก (Banks, 1994) สารรมฟอสฟีนเป็นสารรมที่นิยมใช้รองลงมาจากเมทิลโบรไมด์ และการใช้สาร
รมฟอสฟีนในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต อัน
เนื่องมาจากมาตรการลดและเลิกการใช้เมทิลโบรไมด์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คุณสมบัติของสารรมฟอสฟีน เป็นก๊าซที่
ไม่มีสี มีกลิ่นเล็กน้อยคล้ายกระเทียม สูตรเคมี คือ PH3  มีน้ าหนักโมเลกุล 34.1 หนักกว่าอากาศ 1.18 เท่า ละลาย
น้ าได้ประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนัก/ปริมาตรที่อุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส) จุดเดือด   -87.4 องศาเซลเซียส 
ก๊าซฟอสฟีนที่เข้มข้นมากจะระเบิดลุกเป็นไฟได้ ท าปฏิกิริยากับโลหะ เช่น ทองแดง และเงิน มีพิษต่อสัตว์เลือดอุ่น
สูงมาก ไม่มีพิษตกค้าง (Bond, 1984) แม้ว่าการใช้สารรมฟอสฟีนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนักแต่การรมที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องด าเนินการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์
เก็บรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในไซโลขนาดใหญ่  ดังนั้นจึงควรศึกษาประสิทธิภาพและอัตราการใช้ที่เหมาะสมของ
การรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสารรมฟอสฟีนในสภาพไซโล เพ่ือให้การใช้สารรมฟอสฟีนมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์และผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1.  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ข้าวกล้อง  และร าข้าว   
2.  มอดหัวป้อมหรือมอดข้าวเปลือก มอดแป้ง และมอดหนวดยาว 
3.  ไซโล 
4.  กระดาษซับ  ถาด และพู่กัน ถุงผ้า 
5.  สารรมฟอสฟีน 

วิธีการ 
1. การเลี้ยงขยายพันธุ์แมลง 

การทดลองครั้งนี้ใช้แมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ 3  ชนิด ได้แก่ ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus 
zeamais)  มอดแป้ ง (Tribolium castaneum) และมอดหนวดยาว (Crytolestes ferrugineus)   สุ่มเก็บ
ตัวอย่างแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรจากไซโลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลพบุรี น ามาเลี้ยงขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ
ที่อุณหภูมิ 30+2°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65+5% โดยปล่อยตัวเต็มวัยอายุ 2-3 สัปดาห์ จ านวน 100 ตัว  ในอาหารที่
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เหมาะสมกับแมลงแต่ละชนิด อาหารจะบรรจุในขวดแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ซม. สูง 18 ซม. ปิดฝาขวด
ด้วยกระดาษซับ ปล่อยให้แมลงวางไข่นาน 72 ชั่วโมงร่อนตัวเต็มวัยออก แมลงที่เกิดใหม่จะมีความสม่ าเสมอกัน 
เลี้ยงขยายพันธุ์เช่นนี้ทุกสัปดาห์เพื่อใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ส าหรับแมลงทดสอบ  
2. การเตรียมแมลงที่ใช้ทดสอบ 

แมลงที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพในการรมจะบรรจุอยู่ในถุงผ้าดิบขนาด 10x15 ซม. ซึ่งจะน าไปวางด้านบน
ของไซโลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะท าการรม โดยแมลงแต่ละชนิดจะประกอบด้วย ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็ม
วัย โดยวางแมลงไว้ด้านบนของไซโลกดลึกลงไปในกองข้าวโพด 1 เมตร 

2.1 การเตรียมด้วงงวงข้าวโพด  ระยะไข่  สามวันก่อนการทดลองปล่อยตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดอายุ 
2-3 สัปดาห์ จ านวน 300 ตัว ในข้าวกล้อง 200 กรัม  ปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงเพ่ือให้ตัวเต็มวัยวางไข่  จากนั้นร่อน
ตัวเต็มวัยออก จะได้ระยะไข่ท่ีมีความสม่ าเสมอกันส าหรับน าไปทดสอบ ระยะหนอนและดักแด้ เตรียมเช่นเดียวกับ
ไข่แต่ปล่อยตัวเต็มวัยก่อนการทดลอง 21 และ 28 วัน ตามล าดับ ระยะตัวเต็มวัย หนึ่งวันก่อนการทดลองปล่อยตัว
เต็มวัยอายุ 2-3 สัปดาห์ จ านวน 100 ตัว ในข้าวกล้อง 200 กรัม 

2.2 การเตรียมมอดแป้ง ระยะไข่  สามวันก่อนการทดลองปล่อยตัวเต็มวัยมอดแป้งอายุ 2-3 สัปดาห์ 
จ านวน 100 ตัว ในร าข้าว 25 กรัม ปล่อยทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงเพ่ือให้ตัวเต็มวัยวางไข่  จากนั้นร่อนตัวเต็มวัยออก 
ระยะหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย หนึ่งวันก่อนการทดลองปล่อยหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยจ านวน 100 ตัว ในร า
ข้าว 25 กรัม ขวดละ 1 ระยะการเจริญเติบโต  

2.3 การเตรียมมอดหนวดยาว  ระยะไข่  ห้าวันก่อนการทดลองปล่อยตัวเต็มวัยมอดหนวดยาวอายุ 2-3 
สัปดาห์ จ านวน 300 ตัว ในข้าวโพดปั่น+ข้าวโอ๊ต 200 กรัม  ปล่อยทิ้งไว้ 72 ชั่วโมงเพ่ือให้ตัวเต็มวัยวางไข่  
จากนั้นร่อนตัวเต็มวัยออก จะได้ระยะไข่ท่ีมีความสม่ าเสมอกันส าหรับน าไปทดสอบ ระยะหนอนและดักแด้ เตรียม
เช่นเดียวกับไข่แต่ปล่อยตัวเต็มวัยก่อนการทดลอง 28 และ 33 วัน ตามล าดับ ระยะตัวเต็มวัย หนึ่งวันก่อนการ
ทดลองปล่อยตัวเต็มวัยอายุ 2-3 สัปดาห์ จ านวน 100 ตัว ในข้าวกล้อง 200 กรัม 
3. การด าเนินการทดลอง 
 3.1  การหาวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการรมในสภาพไซโล 

การหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพไซโล โดยท าการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่ง
บรรจุในไซโลขนาด 3,800 ตันด้วยฟอสฟีนอัตรา 3 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. นาน 7 วัน เพ่ือก าจัดด้วงงวงข้าวโพด 
และมอดแป้ง โดยวางแผนการทดลองแบบ  CRD มี 5 กรรมวิธี  จ านวน 4 ซ้ า 
    กรรมวิธีที่ 1 รมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยมีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและมีระบบหมุนเวียนอากาศ  
     กรรมวิธีที่ 2  รมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยมีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซแต่ไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศ  
     กรรมวิธีที่ 3 รมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยไมมี่การป้องกันการรั่วไหลของก๊าซแต่มีระบบหมุนเวียนอากาศ  

กรรมวิธีที่ 4 รมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศ 
      กรรมวิธีที่ 5 ไม่ใช้สารรม (Control) 
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3.2 การหาอัตราและระยะเวลาการรมท่ีเหมาะสมในการก าจัดมอดหนวดยาว 
 น าวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ได้จากการทดลองข้อ 1 มาใช้โดยรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งบรรจุในไซโล

ขนาด 3,800 ตัน เพ่ือก าจัดมอดหนวดยาว โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 กรรมวิธี  จ านวน 4 ซ้ า 

     กรรมวิธีที่ 1 รมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยฟอสฟีนอัตรา 4 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. ระยะเวลา 7 วัน  
     กรรมวิธีที่ 2 รมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยฟอสฟีนอัตรา 4 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. ระยะเวลา 10 วัน  
     กรรมวิธีที่ 3 รมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยฟอสฟีนอัตรา 5 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. ระยะเวลา 7 วัน  

กรรมวิธีที่ 4 รมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยฟอสฟีนอัตรา 5 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. ระยะเวลา 10 วัน      
 กรรมวิธีที่ 5 ไม่ใช้สารรม (Control) 

3.3 สารรม 
สารรมฟอสฟีนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ สตาร์ฟอส เป็นฟอสฟีนชนิด tablet น าเข้าจากประเทศ

จีน สารรมฟอสฟีน  1 เม็ด(tablet) ประกอบด้วย aluminium phosphide 56% ซึ่งก๊าซฟอสฟีนจะเกิดจากการ
สลายตัวของอลูมิเนียมฟอสไฟด์ที่ท าปฏิกิริยากับไอน้ าในอากาศ (สารรมฟอสฟีน 1 เม็ด(tablet) มีน้ าหนัก 3 กรัม 
เมื่อท าปฏิกิริยาแล้วจะให้ก๊าซฟอสฟีนประมาณ 1 กรัม)  

3.4 การตรวจสอบประสิทธิภาพของสารรมฟอสฟีน 
-ประสิทธิภาพของสารรมฟอสฟีนในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะตัดสินจากอัตรา

การตายของแมลงที่ใช้ทดสอบจากกองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ท าการรม  น ามาตรวจเช็คอัตราการตายหลังเสร็จสิ้น
การรม และตรวจเช็คอัตราการตายของแมลงใน control จากนั้นเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 27+2 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 
65+5%  แล้วน ามาตรวจเช็คอีกครั้งหลัง 6 สัปดาห์เพื่อดูการรอดชีวิตของแมลง  

- การตรวจเช็คอัตราการตายของตัวเต็มวัยให้ตรวจเช็คหลังเสร็จสิ้นการรม 1 วัน ส่วนแมลงระยะ
อ่ืนๆ ให้ตรวจเช็คอัตราการตายหลังเสร็จสิ้นการรมแล้ว 1-5 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของแมลงที่ท าการ
ตรวจสอบ 

- ถ้ามีการตายใน control ต้องปรับเปอร์เซ็นต์การตายโดยใช้ Abbott’s formula 
 

    Corrected percentage mortality =    % test mortality - % control mortality  X 100 
                       100 - % control mortality 

 
ระยะเวลา เริ่มต้น  ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2556 
สถานที ่ กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลงัการเก็บเกี่ยว ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

และแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
ไซโลเก็บข้าวโพดของบริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑ์ อาหารจ ากัด (CPF) อ.โคกตูม  จ.ลพบุรี 

 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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1.  การหาวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการรมในสภาพไซโล 
การหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพไซโล โดยท าการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่ง

บรรจุในไซโลขนาด 3,800 ตันด้วยฟอสฟีนอัตรา 3 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. นาน 7 วัน เพ่ือก าจัดด้วงงวงข้าวโพด 
และมอดแป้ง ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งบรรจุในไซโลโดยมีการป้องกันการรั่วไหล
ของก๊าซและมีระบบหมุนเวียนอากาศเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงงวงข้าวโพดและ
มอดแป้งได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ส่วนการรมที่มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซแต่ไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศ  
การรมที่ไม่มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซแต่มีระบบหมุนเวียนอากาศ และการรมที่ไม่มีการป้องกันการรั่วไหล
ของก๊าซและไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศ ไม่สามารถก าจัดด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งได้ทุกระยะการเจริญเติบโต 
แม้ว่าจะสามารถก าจัดระยะหนอน และระยะตัวเต็มวัยได้ แต่ไม่สามารถก าจัดระยะไข่และดักแด้ได้ (ตารางที่ 1)  
เมื่อครบ 6 สัปดาห์น ามาตรวจเช็คอีกครั้งกรรมวิธีมีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและมีระบบหมุนเวียนอากาศไม่
พบแมลงรอดชีวิตทุกระยะการเจริญเติบโต  
2. การหาอัตราและระยะเวลาการรมท่ีเหมาะสมในการก าจัดมอดหนวดยาว 
 วิธีการทีเ่หมาะสมที่สุดในการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพไซโลที่ได้จากการทดลองในข้อที่ 1 คือ  
การรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งบรรจุในไซโลโดยมีระบบหมุนเวียนอากาศ และมีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซ 
จากนั้นโดยท าการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งบรรจุในไซโลขนาด 3,800 ตันด้วยฟอสฟีนอัตรา 4 และ 5 เม็ด
(tablets)/ลบ.ม. นาน 7 และ 10 วัน เพ่ือก าจัดมอดหนวดยาว ผลการทดลองพบว่าการใช้ฟอสฟีนทุกอัตราและ
ทุกระยะเวลามีประสิทธิภาพในการก าจัดมอดหนวดยาวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต (ตารางท่ี 2)   
3. ความชื้นภายในเมล็ด (Moisture content) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
 ความชื้นภายในเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนและหลังการรมมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ความชื้น
ภายในเมล็ดก่อนการรมและหลังการรม ได้แก่ 13.5-14.2% และ 13.8-14.9% ตามล าดับ 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
การรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งบรรจุในไซโลขนาด 3,800 ตันด้วยฟอสฟีนอัตรา 3 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. นาน 

7 วัน เพ่ือก าจัดด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้งนั้น วิธีการที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ การรมโดยมีการป้องกันการรั่วไหล
ของก๊าซและมีระบบหมุนเวียนอากาศ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งได้ทุก
ระยะการเจริญเติบโต ส่วนการรมที่มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซแต่ไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศ  การรมที่ไม่มี
การป้องกันการรั่วไหลของก๊าซแต่มีระบบหมุนเวียนอากาศ และการรมที่ไม่มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและไม่
มีระบบหมุนเวียนอากาศ ไม่สามารถก าจัดด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งได้ทุกระยะการเจริญเติบโต  เมื่อน าวิธีการ
ป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและมีระบบหมุนเวียนอากาศมาใช้ในการก าจัดมอดหนวดยาวก็พบว่าการใช้ฟอสฟีนทุก
อัตราและทุกระยะเวลามีประสิทธิภาพในการก าจัดมอดหนวดยาวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต  
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ในประเทศไทยมีการใช้สารรมฟอสฟีนกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นวิธีการเดียวที่สามารถก าจัดแมลง
ศัตรูผลิตผลเกษตรได้ทุกระยะการเจริญเติบโตโดยไม่มีพิษตกค้าง แต่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารรมฟอสฟีน โดยการรมฟอสฟีนในไซโลยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซ จึงท าให้
การมไม่ประสบความส าเร็จและแมลงสร้างความต้านทานต่อสารรม ดังนั้นความรู้ที่ได้ในครั้งนี้สามารถน าไป
เผยแพร่แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีความเข้าใจการรมฟอสฟีนในสภาพไซโล เพ่ือให้ท าการ
รมอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณบริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหารจ ากัด (CPF) อ.โคกตูม จ.ลพบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสถานที่ส าหรับท าการทดลอง ท าให้การทดลองครั้งนี้ประสบความส าเร็จด้วยดี 
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ตารางที่  1    เปอร์เซ็นต์การตายของด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งหลังการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย aluminium phosphide อัตรา 3 tablets/ตัน  
                   ในระยะเวลา 7 วัน ตามกรรมวิธีต่างๆ 

กรรมวิธี 
% การตายของด้วงงวงข้าวโพด1/ % การตายมอดแป้ง1/ 

ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย  ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย 
T1 (มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและมี
ระบบหมุนเวียนอากาศและ) 

100a2/ 100a 100a 100a  100a2/ 100a 100a 100a 

T2 (มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซแต่ไม่ มี
ระบบหมุนเวียนอากาศ) 

98.5a  100a 99.1a 100a  96.4a 100a 97.4a 100a 

T3 (ไม่มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซแต่มี
ระบบหมุนเวียนอากาศและ) 

78.1b 100a 82.3b 100a  81.9b 100a 83.9b 100a 

T4 (ไม่มีการป้องกันการรั่วไหลของก๊าซและไม่มี
ระบบหมุนเวียนอากาศและ) 

54.3c 100a 65.5c 100a  57.1c 100a 66.1c 100a 

Control 0d 0b 0d 0b  0d 0b 0d 0b 

CV 0.3 1.7 1.4 5.2  0.3 6.8 4.7 3.9 
1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า 
2/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  วิเคราะห์ โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่  2    เปอร์เซ็นต์การตายของมอดหนวดยาวหลังการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วย  
                  aluminium phosphide อัตราและระยะเวลาต่างๆ   

อัตรา 
% การตายมอดหนวดยาว1/ 

ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย 
T1 (4 เม็ด นาน 7 วัน) 100 100 100 100 
T2 (4 เม็ด นาน 10 วัน) 100 100 100 100 
T3 (5 เม็ด นาน 7 วัน) 100 100 100 100 
T4 (5 เม็ด นาน 10 วัน) 100 100 100 100 
Control 0 0 0 0 

CV 0.8 4.3 7.2 1.5 
1/ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า 

 


	1. การเลี้ยงขยายพันธุ์แมลง
	การหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพไซโล โดยทำการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งบรรจุในไซโลขนาด 3,800 ตันด้วยฟอสฟีนอัตรา 3 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. นาน 7 วัน เพื่อกำจัดด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้ง โดยวางแผนการทดลองแบบ  CRD มี 5 กรรมวิธี  จำนวน...
	3.2 การหาอัตราและระยะเวลาการรมที่เหมาะสมในการกำจัดมอดหนวดยาว
	การหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสภาพไซโล โดยทำการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งบรรจุในไซโลขนาด 3,800 ตันด้วยฟอสฟีนอัตรา 3 เม็ด(tablets)/ลบ.ม. นาน 7 วัน เพื่อกำจัดด้วงงวงข้าวโพด และมอดแป้ง ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีการรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...
	2. การหาอัตราและระยะเวลาการรมที่เหมาะสมในการกำจัดมอดหนวดยาว

