
1 
 

1. แผนงานวิจัย: การลดความสูญเสียในผลิตผลเกษตรจากศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียวและสารพิษจากเชื้อรา 
2. โครงการวิจัย: การลดความสูญเสียผลิตผลเกษตรจากแมลงศัตรู 
   กิจกรรม: การใช้สารรมและสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดแมลงอย่างเหมาะสม 
   กิจกรรมย่อย: - 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย): การตรวจสอบความต้านทานของมอดยาสูบต่อสารรมฟอสฟีนในประเทศไทย  
   ชื่อการทดลอง (ภาษอังกฤษ): Studies on Phosphine Resistance of Lasioderma serricorne 

(Fabricius) in Thailand 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง: นางสาวรังสิมา เก่งการพานิช 

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
    ผู้รว่มงาน:  นางสาวดวงสมร สุทธิสุทธิ ์
   กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  

นางกรรณิการ์ เพ็งคุ้ม  
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
นางสาวศรุตา สิทธิไชยากุล 
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

5. บทคัดย่อ 

การตรวจสอบความต้านทานของมอดยาสูบต่อสารรมฟอสฟีนในประเทศไทย  ด าเนินการทดลองระหว่าง
เดือน ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว พืชไร่ กองวิจัย
และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร โดยเก็บตัวอย่างมอดยาสูบจากโรงเก็บใบยาสูบใน
จังหวัดต่างๆ  ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  จ านวน 6 จังหวัด รวม 16 แหล่ง แบ่งเป็น 
ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 แหล่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น 
นครพนม และร้อยเอ็ด  รวม 9 แหล่ง และภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ และ แพร่ รวม 6 แหล่ง ท าการ
ทดสอบระดับความต้านทานของมอดยาสูบต่อสารรมฟอสฟีน ตามวิธีการของ FAO (FAO Method No. 16) โดย 
discriminating dose ของมอดยาสูบ คือ 0.03 มก./ลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถก าจัดตัวเต็มวัย
มอดยาสูบได้ 100 % ให้เพ่ิมความเข้มข้นครั้งละ 1 เท่า จนกว่าจะก าจัดตัวเต็มวัยมอดยาสูบได้ 100 % ผลการ
ทดลอง พบว่า มอดยาสูบจากภาคกลางต้านทานต่อฟอสฟีนมากกว่า 30 เท่า มอดยาสูบจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไม่ต้านทานต่อฟอสฟีน 1 แหล่ง ต้านทานต่อฟอสฟีน 2 เท่า 1 แหล่ง ต้านทาน 3 เท่า 5 
แหล่ง ต้านทาน 5 เท่า 1 แหล่ง และต้านทานมากกว่า 10 เท่า 1 แหล่ง มอดยาสูบจากภาคเหนือ ไม่ต้านทานต่อ
ฟอสฟีน 1 แหล่ง ต้านทานต่อฟอสฟีน 15 เท่า 1 แหล่ง ต้านทาน 20 เท่า 2 แหล่ง ต้านทานมากกว่า 20 เท่า 1 
แหล่ง และต้านทานมากกว่า 60 เท่า 1 แหล่ง   

ค าหลัก: สารรมฟอสฟีน มอดยาสูบ ความต้านทานต่อสารรม 

Abstract 

The investigation of phosphine resistance on Lasioderma serricorne (Fabricius) adults 
was carried out in laboratory of Postharvest Technology on Field Crops Research and 
Development Group, Postharvest and Processing Research and Development Division during 
2016-2017. L. serricorne was collected from Tobacco warehouse in Central, Northeast and 
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North of Thailand for 16 locations in 6 provinces and phosphine resistance assay was employed 
following FAO method (FAO Method No.16). The discriminating dose of L. serricorne was 0.03 
mg/l at 24-hour exposure time. If it is found that L. serricorne adult cannot be eradicated for 
100%, the concentration of phosphine will be increased 100% for next fumigation until 
completely eradication. The results of the studies showed that L. serricorne from the Central of 
Thailand resistant to phosphine more than 30 times. L. serricorne taken from the Northeast of 
Thailand was susceptible to phosphine for 1 location, resistant to phosphine 2, 3 and 5 times 
were 1, 5 and 1 locations and resistant to phosphine more than 10 times was 1 location. L. 
serricorne taken from the North of Thailand was susceptible to phosphine for 1 location, 
resistant to phosphine 15 and 20 times were 1 and 2 locations and resistant to phosphine more 
than 20 and 60 times was 1 location for each. 
Keywords : phosphine, resistance, Lasioderma serricorne 
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6. ค าน า 

การใช้สารรมฟอสฟีนในการก าจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันกว้างขวางทั่วโลก 
เนื่องจากสามารถท าลายแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรได้เกือบทุกชนิดและทุกระยะการเจริญเติบโต ไม่มีพิษตกค้างเมื่อ
เทียบกับการใช้สารฆ่าแมลง ฟอสฟีนเป็นก๊าซที่ไม่มีสี มีกลิ่นเล็กน้อยคล้ายกระเทียม สูตรเคมี คือ PH3 มีน้ าหนัก
โมเลกุล 34.1 หนักกว่าอากาศ 1.18 เท่า ละลายน้ าได้ประมาณ 26 %  (น้ าหนัก/ปริมาตรที่อุณหภูมิ 17 °C) จุด
เดือด -87.4 °C ก๊าซฟอสฟีนที่เข้มข้นมากจะระเบิดลุกเป็นไฟได้ ท าปฏิกิริยากับโลหะ เช่น ทองแดง และเงิน มีพิษ
ต่อสัตว์เลือดอุ่นสูงมาก ไม่มีพิษตกค้าง (Bond, 1984)  การใช้ฟอสฟีนมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึนทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพราะฟอสฟีนเป็นสารรมเพียงชนิดเดียวที่สามารถใช้ทดแทนเมทิลโบรไมด์ได้ในขณะนี้  ประสิทธิภาพของ
ฟอสฟีนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เนื่องจาก ในขณะนี้ ฟอสฟีนเป็นสารรมเพียงชนิดเดียวที่สามารถใช้ก าจัดแมลงศัตรู
ผลิตผลเกษตรในประเทศไทยได้ การสร้างความต้านทานของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรต่อฟอสฟีนมีการรายงานเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายปีที่ผ่านมา เกิดข้ึนเนื่องจากการใช้ฟอสฟีนติดต่อกันเป็นเวลานาน ใช้บ่อยครั้ง อัตราการใช้
ไม่ถูกต้อง และใช้ผิดวิธี เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและการจัดการที่ดี การรมยาในโครงสร้างที่
ไม่เหมาะสมมีการรั่วไหลของก๊าซซ้ าๆ หลายครั้งเป็นเวลานาน การรมซ้ าหลายครั้งเมื่อล้มเหลว ท าให้แมลงบาง
ชนิดสร้างความต้านทานต่อฟอสฟีน หากยังมีการใช้อย่างผิดวิธีเช่นในปัจจุบันแมลงจะสร้างความต้านทานเพิ่มมาก
ขึ้น และท าให้ประเทศ ไทยอาจสูญเสียฟอสฟีนในฐานะสารรมที่มีประสิทธิภาพไป ดังนั้นการ รมยาอย่างถูกต้อง จึง
เป็นสิ่งจ าเป็น  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ฟอสฟีนเป็นสารรมที่มีประสิทธิภาพไดน้านที่สุด 

ในระหว่างปี ค.ศ. 1972-1973 มีการสุ่มตัวอย่างแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
จ านวน 85 ประเทศ น ามาทดสอบความต้านทานต่อ สารรมฟอสฟีนตามวิธีการของ FAO แมลงที่ทดสอบได้แก่ 
ด้วงงวงข้าว,  Sitophilus oryzae (L.); ด้วงงวงข้าวสาลี , S. granarius (L.) ; มอดข้าวเปลือกหรือมอดหัวป้อม, 
Rhyzopertha dominica (Fabricius); มอดแป้ง,  Tribolium castaneum (Herbst); มอดแป้ง,T. confusum;  
มอดฟันเลื่อย, Oryzaephilus surinamensis Linnaeus และมอดฟันเลื่อยใหญ่ O. Mercator 
(Fauvel)(Champ และ Dyte, 1976)  ซึ่งในขณะนั้นพบว่าแมลงสร้างความต้านทานต่อฟอสฟีนเพียงไม่ก่ีสายพันธุ์ 
แต่ต่อมามีรายงานว่าแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรอย่างน้อย 11 ชนิด ใน 45 ประเทศท่ัวโลกสร้างความต้านทานต่อ
ฟอสฟีน เช่น ด้วงอิฐ, Trogoderma granarium Evert; มอดหัวป้อม และมอดฟันเลื่อย  เป็นต้น (Taylor และ 
Halliday, 1986; Taylor, 1989)  

ในประเทศไทย บุษราและคณะ (2537, 2541) ตรวจสอบความต้านทานต่อฟอสฟีนของแมลงศัตรูผลิตผล
เกษตร ได้แก่ มอดหัวป้อมหรือมอดข้าวเปลือก, Rhyzopertha dominica (Fabricius) ด้วงงวงข้าวโพด , 
Sitophilus zeamais Motschulky และมอดแป้ง, Tribolium castaneum (Herbst)  โดยตรวจสอบจากภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ 21 จังหวัด จ านวน 23 แหล่ง  พบว่าด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้งทุกแหล่งไม่แสดงความต้านทาน
ต่อฟอสฟีน แต่มอดหัวป้อม 3 แหล่ง จากจังหวัดเชียงราย สกลนคร และสุพรรณบุรี แสดงความต้านทานต่อฟอสฟีน 
และมอดหัวป้อมจากจังหวัดเชียงรายแสดงความต้านทานสูงถึง 3 เท่าของอัตราทดสอบปกติ Chotimanothum 
(2000) ตรวจสอบความต้านทานต่อฟอสฟีนของมอดหัวป้อมในเขตภาคกลางของประเทศไทย 16 จังหวัด จ านวน 
16 แหล่ง มีเพียง 2 แหล่ง เท่านั้นที่ไม่แสดงความต้านทานต่อฟอสฟีน ได้แก่ นครนายก และสมุทรปราการ  และ
พบถึง 6 แหล่งที่ต้านทานถึง 3 เท่า ได้แก่ อ่างทอง กรุงเทพฯ  ลพบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 
2551-2552 รังสิมาและคณะ ตรวจสอบความต้านทานต่อฟอสฟีนของด้วงงวงข้าวโพด จากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาค
ของประเทศ จ านวน 26 จังหวัด รวม 54 แหล่ง พบว่าด้วงงวงข้าวโพดทั้ง 54 แหล่งไม่แสดงความต้านทานต่อฟอส
ฟีน  ดวงสมรและคณะ (2557) ตรวจสอบความต้านทานต่อฟอสฟีนของ มอดฟันเลื่อย ( Oryzaephilus 
surinamensis L.) จากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ จ านวน 32 จังหวัด รวม 50 แหล่ง พบว่ามอดฟัน
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เลื่อยจากทุกแหล่ง แสดงความต้านทานต่อฟอสฟีน  โดยพบระดับความต้านทานมากกว่า 9 เท่า จ านวน 43 แหล่ง 
ต้านทาน 8 เท่า จ านวน 2 แหล่ง ต้านทาน 3, 4 และ 5 เท่า พบอย่างละ 1 แหล่ง ต้านทาน 2 เท่าพบ 2 แหล่ง 
กรรณิการ์และคณะ (2558) ตรวจสอบความต้านทานต่อฟอสฟีนของ มอดหนวดยาว (Cryptolestes spp.) จาก
จังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ จ านวน 22 จังหวัด รวม 47 แหล่ง พบว่ามอดหนวดยาวต้านทาน ต่อสารรม
ฟอสฟีน  33 แหล่ง  โดยพบมอดหนวดยาวสายพันธุ์ต้านทานกระจายตัวในทุกภาค และเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น
จังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น และพัทลุง โดยพบว่า มอดหนวดยาวสายพันธุ์ต้านทาน จาก  33 แหล่งแสดงความ
ต้านทานระดับสูงเพียง 2 แหล่งได้แก่ นครราชสีมา และเพชรบูรณ์ ใจทิพย์และคณะ (2558) ตรวจสอบความ
ต้านทานต่อฟอสฟีนของ มอดแป้งจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศจ านวน 45 จังหวัด รวม 125 โรงสี 
พบว่ามอดแป้งจากโรงสี 121 โรงสี มีค่า LC 50 ระหว่าง 4.93-34.96 µg/l โดยมอดแป้งที่มีค่า LC 50 ต่ าสุดที่ 4.93 
µg/l คือ มอดแป้งจากโรงสี จ.ฉะเชิงเทรา และมอดแป้งที่มีค่า LC 50 สูงสุดที่ 34.96µg/l คือ มอดแป้งจากโรงสี จ.
ปราจีนบุรี และมี 4 โรงสีที่พบว่ามอดแป้งมีค่า LC50 สูง คือ โรงสี จ.เพชรบูรณ์ 2 โรงสี จ.ลพบุรี 1 โรงสี และโรงสี
ใน จ.กาญจนบุรี 1 โรงสี โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 335.76, 255.58, 286.84 และ 724.68 µg/l ตามล าดับ 

การตรวจสอบความต้านทาน ของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร ต่อสารรมฟอสฟีนมีหลายวิธี ได้แก่ ตรวจสอบ
ความต้านทานตามมาตรฐาน FAO (FAO Method No. 16) ซึ่งเป็นวิธีการที่แม่นย าและใช้กันแพร่หลายทั่วโลก 
อย่างไรก็ตามข้อเสียของวิธีการนี้ คือ การตรวจสอบต้องใช้เวลานาน ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามคิดค้นวิธีการ
ใหม่ๆ เพ่ือให้การตรวจสอบความต้านทานรวดเร็วขึ้น เช่น ตรวจสอบความต้านทานโดยวัดระดับเอนไซม์ esterase 
และ glutathione S-transferase ซึ่งเป็นเอนไซม์ขจัดพิษ เมื่อมีสารพิษเข้าไปในร่างกายของแมลงเอนไซม์เหล่านี้
จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท าให้สารพิษมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่เป็นพิษต่อแมลง และสามารถก าจัดออกนอก
ร่างกายผ่านทางระบบขับถ่ายต่างๆ ได้ง่าย  แมลงที่มีความต้านทานจะมีเอนไซม์เหล่านี้สูง นอกจากนี้ยังมีวิธีการ
ตรวจสอบความต้านทานของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรต่อฟอสฟีนด้วย DNA fingerprint แต่ข้อเสียของทั้งสอง
วิธีการที่กล่าวมาแล้ว คือ ความยุ่งยากในการปฏิบัติ  ต้องอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยและผู้ปฏิบัติต้องมีประสบการณ์
สูงไม่เช่นนั้นอาจเกิดความผิดพลาดและผลที่ได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการตรวจสอบความต้านทาน ในครั้งนี้เลือกใช้
วิธีการตามมาตรฐานของ FAO (FAO Method No. 16) 

แมลงอีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญ  คือ มอดยาสูบ เนื่องจากมอดยาสูบเข้าท าลายผลิตผลเกษตรได้หลาย
ชนิด เช่น ใบยาสูบ เห็ดหอมแห้ง มะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น  โดยมอดยาสูบเป็นศัตรูที่
ส าคัญที่สุดของใบยาสูบแห้ง ซึ่งในปัจจุบันการเก็บรักษาใบยาสูบนั้นจ าเป็นต้องรมด้วยฟอสฟีนเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นอาจท าให้มอดยาสูบสร้างความต้านทานต่อฟอสฟีนได้  จึงควรมีการตรวจติดตามความต้านทานของมอด
ยาสูบต่อฟอสฟีน โดย การตรวจสอบความต้านทาน ของแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร ต่อฟอสฟีนมีหลายวิธี แต่ในการ
ทดลองครั้งนี้เลือกใช้วิธีการตามมาตรฐานของ FAO (FAO Method No. 16) ซึ่งเป็นวิธีการที่แม่นย าและใช้กัน
แพร่หลายทั่วโลก  
 
7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. แป้งข้าวสาลี ร าข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ยีสต์ 
2.  มอดยาสูบ 
3.  ขวดแก้ว กระดาษซับ กระดาษกรอง ถาด พู่กัน กรดซัลฟูริก (H2SO4) และสารรมฟอสฟีน 
4.  โหลสุญญากาศ (desiccator) บีกเกอร์ หลอดแก้วปลายเปิด กรวยแก้ว กระปุกพลาสติก 
5.  กระบอกฉีดยา (Hamilton gas-tight syring) ขนาด 25-1,000 L 
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- วิธีการ 
1. การสุ่มเก็บตัวอย่างและเลี้ยงขยายพันธุ์มอดยาสูบ 
ส ารวจและสุ่มเก็บตัวอย่าง มอดยาสูบ จาก โกดังเก็บใบยาสูบใน จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยใช้กับดักแสงไฟ น าแมลงทีดั่กได้ใส่ในขวดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 
ซม. สูง 18 ซม. ที่มีอาหารของมอดยาสูบ (ข้าวสาลีปั่น +ข้าวโอ๊ต+แป้งข้าวสาลี +ยีสต์)  200 กรัม  ปิดฝาขวดด้วย
กระดาษซับให้เรียบร้อย น ามาเลี้ยงขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 30 +2°C ความชื้นสัมพัทธ์ 65+5% โดย
ปล่อยให้ตัวเต็มวัยวางไข่นาน 10 วัน จากนั้นร่อนตัวเต็มวัยออก จะได้อาหารที่มีไข ่ปล่อยทิ้งไว้ 5-6 สัปดาห์จะได้ตัว
เต็มวัยมอดยาสูบชุดใหม่ (F1) ที่มีความสม่ าเสมอกันอายุประมาณ 2-10 วัน ส าหรับน าไปทดสอบความต้านทาน  

2. การเตรียมก๊าซฟอสฟีน 
-  เตรียมสารละลายกรด  H2SO4 เข้มข้น 5% ในบีกเกอร์ขนาด 5,000 มล.  น าเม็ดฟอสฟีนห่อด้วยกระดาษ

กรอง และหุ้มผ้าขาวบางพันชายด้วยสก๊อตเทปใส่ในสารละลายกรด H2SO4  ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จะได้ก๊าซฟอสฟีนที่
น ามาใช้งานได ้

-  สารรมฟอสฟีนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ phostoxin ชนิด tablet เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Degesh
ประเทศเยอรมนี  

3. การตรวจสอบความต้านทานของมอดยาสูบต่อสารรมฟอสฟีนตามวิธีการของ FAO (FAO 
Method No.16)(Anonymous, 1975)  

3.1 เตรียมแมลงทดสอบโดยใส่ มอดยาสูบจ านวน 50 ตัว ในกระปุกพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง        6 
ซม. สูง 3 ซม. ปิดฝาและเจาะรูเพื่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ จ านวน 2 กระปุก  ต่อ 1 ความเข้มข้น น าไป
วางไว้ใน desiccator ท าความเข้มข้นละ 3 ซ้ า 

3.2 ความเข้มข้นที่ใช้ในการทดสอบความต้านทานเรียกว่า discriminating dose  ส าหรับมอดยาสูบเท่ากับ 
0.03 มก./ลิตร ระยะเวลา 24 ชั่วโมง  

3.3 ใช้กระบอกฉีดยา (Hamilton gas-tight syring) ดูดก๊าซฟอสฟีนใส่ใน desiccator ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 37 ซม. (ปริมาตร 22.32 ลิตร) โดยใช้ฟอสฟีนความเข้มข้น 0.03 มก./ลิตร ระยะเวลาการรม 
24 ชั่วโมง โดยไม่มีการหมุนเวียนอากาศภายใน desiccator 

3.4 หากการทดสอบที่ความเข้มข้น 0.03 มก./ลิตร พบแมลงรอดชีวิตให้ท าการทดสอบใหม่ โดยเพิ่มความ
เข้มข้นครั้งละ 1 เท่า เป็น 0.06, 0.09, 0.12,....ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่พบแมลงรอดชีวิต 

3.5 ท าการตรวจสอบความต้านทานของมอดยาสูบ สายพันธุ์อ่อนแอ  (susceptible strain) โดยใช้ฟอสฟีน
ความเข้มข้น 0.03 มก. /ลิตร  ระยะเวลาการรม 24 ชั่วโมง  โดยไม่มีการหมุนเวียนอากาศภายใน 
desiccator เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ โดยมอดยาสูบ สายพันธุ์อ่อนแอที่น ามา ใช้ในการทดลองครั้งนี้  ได้
เลี้ยงขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 

3.6 หลังสิ้นสุดการรมเปิดฝา desiccator เพ่ือระบายอากาศ จากนั้นน ากระปุก มอดยาสูบ ใส่อาหารเล็กน้อย 
น าไปเก็บที่อุณหภูมิ 30+2°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65+5% 

3.7 บันทึกจ านวนมอดยาสูบที่รอดชีวิต (alive) สลบ (knocked down) และ ตาย (dead) หลังเสร็จสิ้นการรม 
3 วันและผู้ตรวจสอบอัตราการตายต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีความช านาญในการตรวจสอบการตาย
ของแมลง เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ 

3.8 ที่ discriminating dose มอดยาสูบสายพันธุ์อ่อนแอที่น ามาเปรียบเทียบต้องตายทั้งหมด (100%)   
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3.9 ถ้ามอดยาสูบ ที่ทดสอบตายหมดแสดงว่าไม่ต้านทาน แต่ถ้าพบ มอดยาสูบ รอดชีวิตไม่ว่าจ านวนเท่าไหร่  
หมายความว่าแมลงแสดงความต้านทานต่อฟอสฟีน หรืออาจเกิดความผิดพลาดในการทดสอบต้องท าการ
ทดสอบซ้ า   

3.10 ถ้าแมลง control ตายมากกว่า 10% ต้องทดสอบใหม่ 
 

- เวลาและ สถานที่ : 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2560 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืชไร่ 
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. แหล่งของมอดยาสูบที่น ามาตรวจสอบความต้านทาน 
มอดยาสูบ ที่น ามาตรวจสอบเก็บมาจากโ กดังเก็บใบยาสูบใน จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจ านวน 6 จังหวัด รวม 16 แหล่ง ดังนี้ 
ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 แหล่ง   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม และร้อยเอ็ด จ านวน 9 แหล่ง   
ภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ และแพร่ จ านวน 6 แหล่ง 
2. การตรวจส อบความต้านทาน ของมอดยาสูบต่อสารรมฟอสฟีน ตามวิธีการของ FAO (FAO 

Method No.16) 
ภาคกลาง พบว่ามอดยาสูบต้านทานต่อฟอสฟีนมากกว่า 30 เท่า จ านวน 1 แหล่ง ที่ จ.กรุงเทพมหานคร  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบว่ามอดยาสูบไม่ต้านทานต่อฟอสฟีนจ านวน 1 แหล่ง ที่ จ.นครพนม 

ต้านทานต่อฟอสฟีน 2 เท่าจ านวน 1 แหล่ง ที่ จ. ขอนแก่น ต้านทานต่อฟอสฟีน 3 เท่า จ านวน 5 แหล่ง โดยพบท่ี 
จ.ขอนแก่น 4 แหล่ง และ จ. นครพนม 1 แหล่ง ต้านทานต่อฟอสฟีน 5 เท่า จ านวน 1 แหล่ง ที่ จ.ขอนแก่น และ
ต้านทานต่อฟอสฟีนมากกว่า 10 เท่า จ านวน 1 แหล่ง ที่ จ.ร้อยเอ็ด 

ภาคเหนือ พบว่ามอดยาสูบไม่ต้านทานต่อฟอสฟีนจ านวน 1 แหล่ง ที่ จ.เชียงใหม่  ต้านทานต่อฟอสฟีน 
15 เท่า จ านวน 1 แหล่ง ที่ จ.แพร่ ต้านทานต่อฟอสฟีน 20 เท่า จ านวน 2 แหล่ง ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แพร่ อย่าง
ละ 1 แหล่ง ต้านทานต่อฟอสฟีนมากกว่า 20 เท่า จ านวน 1 แหล่ง ที่ จ.แพร่ และต้านทานต่อฟอสฟีนมากกว่า 60 
เท่า จ านวน 1 แหล่ง ที่ จ.เชียงใหม่ (Table 1)  

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ามอดยาสูบที่เก็บตัวอย่างจากเขตภาคกลางและเขตภาคเหนือ มีระดับความ
ต้านทานค่อนข้างสูงในเกือบทุกแหล่งที่ท าการทดสอบ ทั้งนี้อาจเกิดข้ึนเนื่องจากในการเก็บรักษาใบยาสูบมีการเข้า
ท าลายของมอดยาสูบจึงท าให้มีการใช้สารรมฟอสฟีนในการก าจัดมอดยาสูบ ซึ่งหากมีการใช้บ่อยครั้ง อัตราการใช้
ไม่ถูกต้อง หรือวิธีการใช้ไม่ถูกต้อง ก็จะท าให้มอดยาสูบสร้างความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีนในระดับท่ีสูงได้ 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบพบว่ามอดยาสูบจ านวน 16 แหล่ง ที่เก็บจากโกดังเก็บใบยาสูบ ในเขตภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จ านวน 6 จังหวัด ไม่ต้านต่อฟอสฟีน 2 แหล่ง ต้านทานต่อฟอสฟีนในระดับ 
2-10 เท่า 8 แหล่ง ต้านทานตั้งแต่ 15 เท่าข้ึนไป 4 แหล่ง และต้านทานมากกว่า 60 เท่า 1 แหล่ง ถ้ายังมีการใช้
ฟอสฟีนอย่างผิดวิธีเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจท าให้ มอดยาสูบสร้างความต้านทาน ในระดับสูงกว่าที่พบในปัจจุบัน 
และจังหวัดที่ควรเฝ้าระวังเนื่องจาก มอดยาสูบที่น ามาตรวจสอบมีความ ต้านทานต่อฟอสฟีนสูงกว่าแหล่งอ่ืนๆ คือ 
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เขตจังหวัดภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบความต้านทานของมอดยาสูบต่อสารรมฟอสฟีนเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบเป็นประจ า และหากไม่ควบคุมวิธีการใช้สารรมฟอสฟีนอย่างถูกต้อง ก็อาจท าให้
ประเทศไทยสูญเสียสารรมฟอสฟีนในฐานะที่เป็นสารรมที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดมอดยาสูบได้ 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาวิธีการป้องกันก าจัดมอดยาสูบที่เหมาะสมต่อไป  
 
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการเก็บตัวอย่างมอดยาสูบในโกดัง
เก็บใบยา ท าให้การทดลองครั้งนี้ประสบความส าเร็จด้วยดี 
 
12. เอกสารอ้างอิง 

กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม ใจทิพย์ อุไรชื่น และ ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม. 2558. การตรวจสอบความต้านทานของมอดหนวดยาว, 
Cryptolestes  spp., ต่อสารรมฟอสฟีนในประเทศไทย. ในรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม ปี 2558 . กองวิจัย
และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร, กรมวิชาการเกษตร. หน้า. 401-407.  

ใจทิพย์ อุไรชื่น และ กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม. 2558. การตรวจสอบความต้านทานของมอดแป้ง (Tribolium 
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Table 1 The phosphine resistance level of Lasioderma serricorne (Fabricius)  
 

Part of 
Thailand 

Location 
Province District Resistance level (Time)* 

Central Bangkok KlongToey >30 
North East Roi Et  Si Somdet >10 

 KhonKaen Chonnabot 1 5  
  Chonnabot 2 3 
  Chonnabot 3 3 
  Chonnabot 4 2 
  Ban Phai 1 3 
  Ban Phai 2 3 
 NakhonPhanom That Phanom 1 3 
  That Phanom 2 Not resistance 

North Phrae Denchai 1 15 
  Denchai 2 20 
  RongKwang >20 
 Chiang Mai Mae Taeng Not resistance 
  Sansai 1 20 
  Sansai 2 >60 

*Comparing with discriminating concentration (0.03 mg/L) 
 


