
 
 

ชุดโครงการวิจัย:  การลดการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันก าจัดศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว 
โครงการวิจัย:   การพัฒนาการจัดการศัตรูผลิตผลเกษตรเพื่อรักษาคุณภาพ 
กิจกรรมที ่ :   การพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์และการน าไปใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรู 

ผลิตผลเกษตร 
ชื่อการทดลอง:   ประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด 

   (Sitophilus zeamais) และมอดหนวดยาว ( Cryptolestes pusillus)  
   ในโรงเก็บ 
หัวหน้าการทดลอง: อัจฉรา เพชรโชติ      สังกัด   สวป. 
ผู้ร่วมงาน:  ดวงสมร  สุทธิสุทธิ์       สังกัด  สวป. 

ใจทิพย์ อุไรชื่น       สังกัด  สวป. 
ภาวินี  หนูชนะภัย      สังกัด  สวป. 
ศรุตา สิทธิไชยากุล   สังกัด  สวป. 

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

Abstract 
 This research study was carried out at Postharvest and Processing Research and 
Development Office and the Office of Agricultural Research and Development in Lopburi 
province, during October 2010 to September 2013. It aimed to determine the efficiency of 
herb extracts on controlling Sitophilus zeamais and Cryptolestes pusillus in field storage. The 
plants under investigation were Aglaia odorata, Melia azadirach, and Lansium domesticum. 
The experiments were conducted by mixing corn seeds with the herb extract and stored in 
field storage for a period of 1, 2, 3, 4, 5 and 6 months. The mixing of corn seeds and the 
herb extract were done at 3 different concentration levels; 20, 25 and 30 percentage. The 
results showed that the extracts from A. odorata at all three concentration levels were not 
effective in controlling S. zeamais and had a low efficiency against C. pusillus. The extract 
from M. azadirach at 30% concentration showed the most effective in controlling S. 
zeamais. The extract from L. domesticum at 20% and 25% concentration levels showed 
good efficiency in controlling S. zeamais. The extracts from M. azadirach and L. domesticum 
at all concentration levels showed good efficiency in controlling C. pusillus. The extracts 
from the 3 plants did not affect germination of the corn seeds. 
 

 



 
 
 

บทคัดย่อ 
ประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด ( Sitophilus zeamais) และ

มอดหนวดยาว ( Cryptolestes pusillus) ในโรงเก็บ ด าเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  และ
โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 
2556 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดและมอด
หนวดยาวในโรงเก็บ ท าการทดสอบโดยวิธีคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ 
ประยงค์ เลี่ยน และลางสาด ที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 30 % แล้วเก็บไว้ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน พบว่า สารสกัดจากประยงค์ที่ระดับความเข้มข้นดังกล่าว ไม่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด และมีประสิทธิภาพน้อยต่อมอดหนวดยาว สารสกัดจากเลี่ยนที่
ระดับความเข้มข้น 30 % มีประสิทธิภาพในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดได้ดีที่สุด สารสกัดจากลางสาดที่ระดับ
ความเข้มข้น 20 และ 25 % มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด สารสกัดจากเลี่ยนและลางสาดที่
ทุกระดับความเข้มข้นสามารถควบคุมมอดหนวดยาวได้ดี และสารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิดไม่มีผลต่อการงอกของ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 

 
ค าน า 

 ด้วงงวงข้าวโพด ( Sitophilus zeamais) เป็นแมลงศัตรูส าคัญที่สุดของเมล็ดธัญพืช รวมถึงเมล็ด

ข้าวโพด ทั้งที่ใช้ท าพันธุ์ หรือเพ่ือการบริโภค โดยอาศัยกัดกินภายในเมล็ดพันธุ์  เมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้เป็น
เวลา 6 เดือน จะได้รับความเสียหายสูงถึง 22 เปอร์เซ็นต์ ท าให้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปไม่ได้ (พรทิพย์และคณะ

, 2551)  มอดหนวดยาว ( Cryptolestes pusillus) เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งของเมล็ดข้าวโพด 

มันจะท าลายเมล็ดให้แตก หรือเมล็ดที่เหลือจากการท าลายของแมลงชนิดอ่ืน  พบได้ทั่วไปในโรงเก็บเมล็ด
ข้าวโพด เกษตรกรมักนิยมใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและให้ผลดี 
แต่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ รวมถึงมีแนวโน้มที่จะท าให้แมลงสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง ปัจจุบันได้มีผู้
ศึกษาวิจัยน าพืชสมุนไพรพ้ืนเมืองที่มีศักยภาพในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรมาใช้เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรใน
ประเทศ สามารถผลิตใช้ได้เอง อีกทั้งยังช่วยลดการใช้สารฆ่าแมลง ซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศด้วย พืชที่
ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในการน ามาใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ สะเดา ซึ่งอยู่ในวงศ์ 
Meliaceae (ภิรมย์, 2556) และยังมีพืชในวงศ์เดียวกับสะเดาอีกหลายชนิดที่เป็นพิษกับแมลง เช่น ประยงค์ 
เลี่ยน และลางสาด เป็นต้น ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืช
สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดนี้ ในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดและมอดหนวดยาวในโรงเก็บ 



 
 

  ประยงค์ (Aglaia odorata Lour.) เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินฟ้าอากาศเกือบทุกชนิด และมีความ
อดทนต่อความแห้งแล้งได้ดีมาก สามารถน ามาใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบ
ของสาร rocaglamide ซึ่งออกฤทธิ์ในการฆ่าแมลง และยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง โดยสอดคล้องกับการ
ทดลองของ Koul et al. (1997) ที่ได้ท าการศึกษาผลของสารสกัดอย่างหยาบ (crude) จากกิ่งและใบของ
ประยงค์ต่อหนอนกระทู้ ผัก  (Spodoptera litula) และหนอนเจาะสมอฝ้ ายอเมริกัน  (Helicoverpa 
armigera) ผลปรากฏว่า สารสกัดจากประยงค์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลงทั้งสองชนิดนี้ได้ดี  

เลี่ยน (Melia azadirach Linn.) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ นิยมปลูกในแปลง เพ่ือประดับบ้านและสวน 
ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคและศัตรู เพราะมีความทนทานต่อสภาพธรรมชาติได้ดี มีสารส าคัญพวก triterpenoids  
ภายในเปลือกต้นมี triacontane, B-sitosterol, glucose ภายในใบมี carotenoid และ meliantin ภายใน
ผลมี bakayanin, neo-bakayanin ภายในเมล็ดมี tetranortriterpenoids สารนี้มีฤทธิ์ในการก าจัดแมลง 
และน้ ามันที่ได้จากเมล็ดมีสารพวก fatty acid (linoleic acid, oleic acid, myristic acid, palmitic acid) 
สามารถขับไล่แมลง ยับยั้งการดูดกิน และยับยั้งการเจริญเติบโต ได้แก่ ด้วงงวง มอดแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล หนอนเจาะผลโกโก้ หนอนกระทู้ ตั๊กแตน และไรแดงส้ม เป็นต้น โดยการน าใบเลี่ยนสด 
จ านวน 2 กิโลกรัมหรืออาจใช้ใบแห้ง จ านวน 1 กิโลกรัม น ามาแช่น้ า 1 ปี๊บ นาน 2 วัน จากนั้นจึงคั้นเอาแต่น้ า
หมักท่ีได้ ไปกรอง ใช้ฉีดพ่นป้องกันก าจัดแมลงดังกล่าว (นิรนาม ก, 2554) 

ลางสาด (Lansium domesticum,Corr.) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ส่วนต่างๆ น ามาใช้ประโยชน์ได้
แทบทุกส่วน และในเมล็ดมีสาร Acid Alkaloid ซึ่งเป็นพิษกับแมลงและหนอน สามารถน าเมล็ดลางสาด 0.5 
กิโลกรัม บดให้ละเอียด แล้วน ามาผสมกับน้ า 20 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นกรองเอาแต่น้ าผสมสารจับใบ ฉีด
พ่นในแปลงผัก เพ่ือควบคุมและก าจัดหนอนหลอดหอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนผีเสื้อชนิดอ่ืนๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (นิรนาม ข, 2554) 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
 2. พืชที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ ประยงค์ เลี่ยน และลางสาด 
 3. อุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

4. ผ้าขาวบาง ส าลี กระดาษกรองเบอร์ 1  
5. แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ และพาราฟิล์ม 
6. เครื่องระเหย Rotary Evaporation 
7. เครื่องปั่นน้ าผลไม้ 
8. เอทิลแอลกอฮอล์ 
9. เครื่องชั่ง 



 
 

10. กระสอบป่าน 
11. กล่องพลาสติกขนาดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 11.5 นิ้ว สูง 4 นิว้ 
12. กระดาษซับ 

วิธีการ 
การเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร 

เตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 3 ชนิด ได้แก่ ประยงค์ เลี่ยน และลางสาด 
  1. น าใบประยงค์ ใบเลี่ยน และเมล็ดลางสาด  มาล้างน้ าให้สะอาด จากนั้น น าส่วนของพืชชนิดต่าง ๆ 
ผึ่งลมจนแห้ง ชั่งตัวอย่างพืชให้ได้น้ าหนัก 1 กิโลกรัม แล้วบดด้วยเครื่องปั่นผลไม้ บรรจุลงในขวดแก้วรูปชมพู่ 
(flask) ขนาด 2,000 มิลลิลิตร 
  2. เทเอทิลแอลกอฮอล์ลงในตัวอย่างพืชให้พอท่วม ปิดปากขวดด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ และพารา
ฟิล์ม แช่ทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 7 วัน 
  3. กรองตัวอย่างพืชที่บดละเอียด ซึ่งได้จากการท าละลายด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ดังกล่าวข้างต้น โดยใช้
ส าลีและกระดาษกรองเบอร์ 1 
  4. น าสารละลายมาระเหยเอาเอทิลแอลกอฮอล์ออกด้วยเครื่อง Rotary Evaporation  
  5. บรรจุสารสกัดจากพืชที่ได้ในขวดแก้วสีชา ปิดฝาให้สนิท แล้วเก็บไว้ในตู้เย็น 

การเลือกใช้ความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชในงานวิจัยนี้ ท าโดยการสุ่มและทดสอบสารเบื้องต้นของ
สารสกัดอย่างหยาบ (crude extract) ที่เจือจางด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95 % Harborne (1973) 
ได้กล่าวว่า วิธีการสกัดสารแบบนี้จะไม่ท าให้สารเสื่อมสภาพ และเป็นขั้นตอนแรกของการหาสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 
การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชสมุนไพร 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot design จ านวน 4 กรรมวิธี  4 ซ้ า โดยที่  
Main plot คือ ระดับความเข้มข้นของสารสกัด 20, 25 และ 30 %   
Sub plot   คือ ระยะเวลาที่เก็บรักษา 1-6 เดือน  

กรรมวิธีที่ 1 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคลุกด้วยสารสกัดท่ีระดับความเข้มข้น 20 % 
กรรมวิธีที่ 2 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคลุกด้วยสารสกัดท่ีระดับความเข้มข้น 25 %  
กรรมวิธีที่ 3 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคลุกด้วยสารสกัดท่ีระดับความเข้มข้น 30 % 
กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีควบคุม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่ได้คลุกด้วยสารสกัด 
น าสารสกัดจากพืชสมุนไพร มาเจือจางด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ให้มีระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 30 

% ปริมาณ 50 มิลลิลิตร คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 5 กิโลกรัม บรรจุลงในกระสอบป่าน เก็บไว้ในโรงเก็บเมล็ด
ข้าวโพด เป็นเวลา 6 เดือน ตรวจสอบโดยท าการสุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากกระสอบป่านตัวอย่างละ 250 กรัม 
มาตรวจนับจ านวนด้วงงวงข้าวโพดและมอดหนวดยาวที่เข้าท าลายเดือนละ 1 ครั้ง  
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดโดยการทดสอบความงอก 



 
 

เมื่อท าการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว สุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดตัวอย่างละ 100 เมล็ด มาเพาะบนกระดาษซับ 
วางไว้ในกล่องพลาสติกขนาดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 11.5 นิ้ว สูง 4 นิ้ว พ่นน้ าให้ชุ่มทุกวัน ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน จึง
น ามาตรวจนับจ านวนเมล็ดที่งอก  
 
ระยะเวลา    ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556 
สถานที่ด าเนินการ กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  
    ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี   

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 ประสิทธิภาพสารสกัดจากประยงค์ในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในโรงเก็บ (ตารางที่ 1) พบว่า 
ค่าเฉลี่ยจ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่พบในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซ่ึงคลุกด้วยสารสกัดจากประยงค์ที่ระดับความเข้มข้น 
20 ,25 และ 30 % แล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน คือ 15.6, 27.9 และ 24.2 ตัว 
ตามล าดับ มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยจ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่พบในกรรมวิธีควบคุม ซึ่งเท่ากับ 14.9 ตัว แสดงว่า 
สารสกัดจากประยงคท์ี่ระดับความเข้มข้นดังกล่าว ไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในโรงเก็บ 
 ประสิทธิภาพสารสกัดจากประยงค์ในการควบคุมมอดหนวดยาวในโรงเก็บ (ตารางที่ 2) พบว่า จ านวน
มอดหนวดยาวที่พบในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งคลุกด้วยสารสกัดจากประยงค์ที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 
30 % แล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน คือ 28, 30 และ 22 ตัว ตามล าดับ มีค่าเท่ากับ
และใกล้เคียงจ านวนมอดหนวดยาวที่พบในกรรมวิธีควบคุม ซึ่งเท่ากับ 30 ตัว แสดงว่า สารสกัดจากประยงค์มี
ประสิทธิภาพน้อยในการควบคุมมอดหนวดยาวในโรงเก็บ 

แต่อย่างไรก็ตามควรจะมีการศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดของสาร rocaglamide ต่อไป เนื่องจากเป็น
สารออกฤทธิ์ที่น่าสนใจ การทดสอบนี้อาจเลือกใช้ระดับความเข้มข้นที่ต่ าจนเกินไป จึงท าให้สารสกัดจาก
ประยงค์ไม่มีผลต่อด้วงงวงข้าวโพด และมีประสิทธิภาพน้อยต่อมอดหนวดยาวในโรงเก็บ  

ประสิทธิภาพสารสกัดจากเลี่ยนในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในโรงเก็บ (ตารางที่ 3) พบว่า ค่าเฉลี่ย
จ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่พบในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งคลุกด้วยสารสกัดจากเลี่ยนที่ระดับความเข้มข้น 20 และ 
25 % แล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน คือ 23.8 และ 20.3 ตัว ตามล าดับ มีค่ามากกว่า
ค่าเฉลี่ยจ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่พบในกรรมวิธีควบคุม ซึ่งเท่ากับ 18.9 ตัว ส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่คลุก
ด้วยสารสกัดจากพืชชนิดนี้ที่ระดับความเข้มข้น 30 % เก็บไว้ในระยะเวลาเดียวกัน มีค่าเท่ากับ 13.2 ตัว ซึ่ง
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยจ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่พบในกรรมวิธีควบคุม แสดงว่า สารสกัดจากเลี่ยนที่ระดับความ
เข้มข้น 30 % สามารถน าไปใช้ในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในโรงเก็บได้ ตัวเลขจ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่พบ
ในแต่ละเดือนมีค่าสูงต่ าไม่สม่ าเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานที่ที่ใช้ท าการทดลองไม่สะอาดเท่าที่ควร มีการ



 
 

โยกย้ายหรือน ากระสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเข้าและออกจากโรงเก็บ จึงส่งผลให้แมลงเข้าท าลายได้ง่าย การ
เลือกใช้ความเข้มข้นในระดับที่สูงกว่า 30 % ก็อาจเป็นวิธีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของสารสกัดจากเลี่ยนได้  
 ประสิทธิภาพสารสกัดจากเลี่ยนในการควบคุมมอดหนวดยาวในโรงเก็บ (ตารางที่ 4) พบว่า จ านวน
มอดหนวดยาวที่พบในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งคลุกด้วยสารสกัดจากเลี่ยนที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 30 
% แล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน คือ 3, 5 และ 17 ตัว ตามล าดับ มีค่าน้อยกว่าจ านวน
มอดหนวดยาวที่พบในกรรมวิธีควบคุม ซึ่งเท่ากับ 68 ตัว อย่างเด่นชัด แสดงว่า สารสกัดจากเลี่ยนมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมมอดหนวดยาวในโรงเก็บได้ดี 
 ประสิทธิภาพสารสกัดจากลางสาดในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในโรงเก็บ (ตารางที่ 5) พบว่า 
ค่าเฉลี่ยจ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่พบในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งคลุกด้วยสารสกัดจากลางสาดที่ระดับความเข้มข้น 
20 และ 25 % แล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน คือ 7 และ 11.4 ตัว ตามล าดับ มีค่าน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยจ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่พบในกรรมวิธีควบคุม ซึ่งเท่ากับ 16.7 ตัว ส าหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่
คลุกด้วยสารสกัดจากพืชชนิดนี้ที่ระดับความเข้มข้น 30 % เก็บไว้ในระยะเวลาเดียวกัน มีค่าเท่ากับ 20.3 ตัว 
ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยจ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่พบในกรรมวิธีควบคุม แสดงว่า สารสกัดจากลางสาดที่ ระดับความ
เข้มข้น 20 และ 25 % สามารถน าไปใช้ในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในโรงเก็บได้ดี 
 ประสิทธิภาพสารสกัดจากลางสาดในการควบคุมมอดหนวดยาวในโรงเก็บ (ตารางที่ 6) พบว่า จ านวน
มอดหนวดยาวที่พบในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งคลุกด้วยสารสกัดจากลางสาดที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 
30 % แล้วเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน คือ 5, 5 และ 7 ตัว ตามล าดับ มีค่าน้อยกว่า
จ านวนมอดหนวดยาวที่พบในกรรมวิธีควบคุม ซึ่งเท่ากับ 15 ตัว แสดงว่า สารสกัดจากลางสาดมีประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใช้ในการควบคุมมอดหนวดยาวในโรงเก็บได้ 
 จากตารางที่ 4, 5 และ 6 ตัวเลขของจ านวนแมลงที่พบในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งคลุกด้วยสารสกัดจาก
พืชในระดับความเข้มข้นต่ า แสดงผลการควบคุมแมลงในโรงเก็บได้ดีกว่าสารสกัดจากพืชในระดับความเข้มข้นที่
สูงขึ้น อาจเนื่องมาจากมีความผิดพลาดบางประการในการทดลอง หรือเป็นเพราะความแปรปรวนจาก
สภาพแวดล้อมในโรงเก็บ ควรมีการศึกษาควบคุมปัจจัยเหล่านี้เพ่ิมเติม เพ่ือให้การเลือกใช้สารสกัดจากพืชมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนด้วงงวงข้าวโพดและมอดหนวดยาวที่พบในโรงเก็บ ดังตัวเลขที่แสดงในทุก
ตาราง จะพบว่า จ านวนด้วงงวงข้าวโพดมีการเข้าท าลายผลผลิตมากกว่าจ านวนมอดหนวดยาว ซึ่งเป็นปกติที่
พบโดยทั่วไปในโรงเก็บ เนื่องจากด้วงงวงข้าวโพดมีการแพร่ระบาด และหาได้ง่ายกว่ามอดหนวดยาว 
 การเลือกใช้ความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชในงานวิจัยนี้ ท าโดยการสุ่มและทดสอบสารเบื้องต้น ใน
ห้องปฏิบัติการที่ระดับความเข้มข้น 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 % ของสารสกัดอย่างหยาบ (crude extract) 
ที่เจือจางด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95 % เมือ่น ามาคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด แล้วปล่อยด้วงงวงข้าวโพด
และมอดหนวดยาวให้เข้าท าลาย พบว่า สารสกัดจากพืชที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 30 % ให้ผลดี
ใกล้เคียงกัน จงึน ามาทดสอบในโรงเก็บ  



 
 

 การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยสารสกัดจากประยงค์และเลี่ยน ท าให้สีของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย แต่สีของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่คลุกด้วยสารสกัดจากลางสาดไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และยังช่วยเพ่ิมความเงางามให้กับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอีกด้วย 
 
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดโดยการทดสอบความงอก 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดโดยการทดสอบความงอก พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่คลุกด้วยสาร
สกัดจากประยงค์ เลี่ยน และลางสาดในทุกกรรมวิธี (ตารางที่ 7) มีค่าอัตราการงอกของเมล็ดเท่ากับ 100 % 
แสดงว่า สารสกัดจากพืชทุกชนิดไม่มีผลต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 

 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

การใช้สารสกัดจากประยงค์ เลี่ยน และลางสาด ที่ระดับความเข้มข้น 20, 25 และ 30 % คลุกเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเก็บไว้ในโรงเก็บเป็นระยะเวลา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เดือน สามารถน ามาใช้เพ่ือควบคุมด้วงงวง
ข้าวโพดและมอดหนวดยาวในโรงเก็บได้ และไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด แต่ควรมีการควบคุม
ปัจจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาดภายในโรงเก็บ และการโยกย้ายผลผลิตเข้าหรือออกจาก
โรงเก็บ เป็นต้น การเพิ่มระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ซ่ึงท าให้สารเหล่านี้สามารถ
ควบคุมแมลงศัตรใูนโรงเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่  ฝ่าย

วิชาการสถิติ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ที่ให้ ค าปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  และ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุน และให้ความเอ้ือเฟ้ือ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการท าวิจัยนี้ 
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Table 1  Mean number of S. zeamais found in the corn seeds which were mixed with herb 

extract from A. odorata at 20%, 25%, 30% concentration levels and stored for 1, 2, 
3, 4, 5 and 6 months. 

 
 

Concentration 
(%) 

Period of time (month)  

M-Mean 
1 2 3 4 5 6 

20 24.8 7.6 10.9 11.9 23.0 15.5 15.6 
25 70.6 27.9 21.8 14.6 17.5 15.1 27.9 
30 30.1 14.4 24.1 20.0 26.2 30.5 24.2 

Control 19.9 9.4 19.8 15.8 12.3 12.2 14.9 

S-Mean 36.4b 14.8a 19.1a 15.6a 19.8a 18.3a 20.7 
CV (a) = 35.06 % CV (b) = 20.32 % a = main plot, b = sub plot 
Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
Table 2  Mean number of C. pusillus found in the corn seeds which were mixed with herb 

extract from A. odorata at 20%, 25%, 30% concentration levels and stored for 1, 2, 
3, 4, 5 and 6 months. 

 
 

Concentration 
(%) 

Period of time (month)  

Total 
1 2 3 4 5 6 

20 3 2 3 5 6 9 28 



 
 

25 0 1 2 7 0 20 30 
30 1 1 4 8 1 7 22 

Control 0 0 0 10 10 10 30 
 
Table 3  Mean number of S. zeamais found in the corn seeds which were mixed with herb 

extract from M. azadirach at 20%, 25%, 30% concentration levels and stored for 1, 
2, 3, 4, 5 and 6 months. 

 
 

Concentration 
(%) 

Period of time (month)  

M-Mean 
1 2 3 4 5 6 

20 61.3 8.9 19.1 15.1 15.0 23.3 23.8 
25 27.9 3.2 7.0 7.0 14.1 62.6 20.3 
30 12.8 9.0 5.5 10.9 12.3 28.9 13.2 

Control 40.2 9.4 15.5 7.4 14.8 26.4 18.9 

S-Mean 35.5c 7.7a 11.8ab 10.1ab 14.0b 35.3c 19.1 
CV (a) = 53.06 % CV (b) = 27.13 % a = main plot, b = sub plot 
Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
Table 4  Mean number of C. pusillus found in the corn seeds which were mixed with herb 

extract from M. azadirach at 20%, 25%, 30% concentration levels and stored for 1, 
2, 3, 4, 5 and 6 months. 

 
 

Concentration 
(%) 

Period of time (month)  

Total 
1 2 3 4 5 6 

20 0 0 0 0 0 3 3 
25 0 1 0 0 3 1 5 
30 2 0 1 1 10 3 17 

Control 0 0 2 0 64 2 68 

 
 



 
 

 
 
 
Table 5  Mean number of S. zeamais found in the corn seeds which were mixed with herb 

extract from L. domesticum at 20%, 25%, 30% concentration levels and stored for 
1, 2, 3, 4, 5 and 6 months. 

 
 

Concentration 
(%) 

Period of time (month)  

M-Mean 
1 2 3 4 5 6 

20 6.1a 1.4a 2.0a 5.4ab 12.3a 14.7a 7.0 
25 27.0b 6.5b 8.0b 10.3bc 9.3a 7.2a 11.4 
30 44.3b 11.6b 14.4b 18.9c 13.5a 19.1a 20.3 

Control 40.0b 12.3b 19.3b 2.9a 8.4a 17.4a 16.7 

S-Mean 29.3 8.0 10.9 9.4 10.9 14.6 13.9 

CV (a) = 32.96 % CV (b) = 26.81 % a = main plot, b = sub plot 
Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
Table 6  Mean number of C. pusillus found in the corn seeds which were mixed with herb 

extract from L. domesticum at 20%, 25%, 30% concentration levels and stored for 
1, 2, 3, 4, 5 and 6 months. 

 
 

Concentration 
(%) 

Period of time (month)  

Total 
1 2 3 4 5 6 

20 0 0 1 0 1 3 5 
25 0 1 0 0 1 3 5 
30 0 0 2 0 1 4 7 

Control 0 0 0 0 13 2 15 
 
 
 



 
 

 
 
Table 7  Germination of the corn seeds mixed with A. odorata, M. azadirach and L. 

domesticum 
 

 

Treatment 
Germination of corn seeds (%) 

0 20 25 30 

A. odorata 100 100 100 100 
M. azadirach 100 100 100 100 

L. domesticum 100 100 100 100 

 
 
 
 
 


