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Abstract
Calamus is a medicinal plant, which has potential to control storage pests. This 

experiment was aimed to conduct a preliminary test on the efficacy of seed-coated 
calamus powder on insect infestation. The experiment was designed by factorial in RCBD 
with 2 replications and 2 factors e.g. 1) different amounts of calamus powder of 0, 7.5, 
15, and 22.5 g and 2) containers; hemp, plastic and calico. Corn seeds were coated with 
assigned amounts of calamus powder and packed in each different container for 6 months. 
Insects were monthly identified and counted. Corn seeds were weighed at the end of 
the experiment. The result showed that only corn weevil adults were found in corn seeds. 
The adult numbers of corn weevil in non-coated seeds exponentially increased during 
the first 5 months, especially during second and third month of storage, and dropped in 
the sixth month. Two-way ANOVA analysis found significant effect of calamus powder on 
the numbers of corn weevil in each different months through 6 months (P<0.01). 
Furthermore, effects of container type and its interaction were statistically significant on 
second and third storage month only. The comparison of final and initial 300 g seed 
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weights showed that the final weight of non-coated seeds was almost a half of its initial 
weight while weight losses of coated seeds after treatments with different amounts of 
calamus powder were not lower than 13%. In conclusion, calamus powder could efficiently 
control the storage pest in all type of containers in this study. However, intensively 
understanding on the toxicity, application, types of crop seeds and intolerable insect 
pests as well as chemical components of calamus, which grown in Thailand, would be 
useful for application of calamus medicinal plant in the purpose of preventing agricultural 
commodities from storage pests.
Keywords: calamus, storage pests, corn weevil, corn

บทคัดยอ
วานน้ําเปนพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการควบคุมแมลงในโรงเก็บ การทดลองน้ีจึงมีวัตถุประสงค

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องตนของผงวานนํ้าตอการควบคุมแมลงศัตรูโรงเก็บในเมล็ดพันธุขาวโพด 
วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลใน RCBD จํานวน 2 ซํ้า มีสิ่งทดลอง 2 ชนิด ไดแก 1) อัตราของ
ผงวานนํ้าที่ใช ไดแก 0, 7.5, 15, และ 22.5 กรัมตอ 300 กรัมเมล็ดขาวโพด และ 2) ชนิดของภาชนะบรรจุ 
(กระสอบปาน กระสอบพลาสตกิ และถงุผาดบิ) คลกุเมลด็ขาวโพดดวยผงวานนํา้ตามอตัราทีก่าํหนด บรรจุ
ลงในภาชนะบรรจุทั้ง 3 ชนิดและเก็บรักษานาน 6 เดือน จําแนกชนิด นับจํานวนแมลงทุกเดือน และ
ชั่งนํ้าหนักเมล็ดพันธุขาวโพดเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลการทดลองพบวา มีเพียงตัวเต็มวัยของดวงงวง
ขาวโพดท่ีเขาทาํลายเมล็ด จาํนวนตัวเต็มวัยของดวงงวงขาวโพดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกเดอืนต้ังแตเดือน
ที่ 1 ถึงเดือนที่ 5 และเริ่มมีปริมาณลดลงในเดือนที่ 6 ในเมล็ดที่ไมไดคลุกสารใดๆ โดยในเดือนที่ 2 ถึง 3 
มีการเพิ่มปริมาณแบบกาวกระโดด ผลการวิเคราะห 2-way ANOVA พบวา ผงวานสามารถควบคุมแมลง
ศตัรโูรงเกบ็ทีเ่ขาทาํลายเมลด็พนัธุขาวโพดอยางมนียัสาํคญั (P<0.01) ตลอดระยะการเกบ็รกัษาเมลด็พนัธุ
ทั้ง 6 เดือน ขณะที่ชนิดของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุและปฏิสัมพันธของปจจัยนี้มีอิทธิพลตอปริมาณแมลง
ศัตรูโรงเก็บที่เขาทําลายเมล็ดพันธุในสองระยะเทานั้น (เดือนที่ 2 และ 3) เมื่อเปรียบเทียบนํ้าหนักที่
สูญเสียไปของเมล็ดพันธุขาวโพดกับนํ้าหนักเริ่มตน (300 กรัม) พบวา เมล็ดพันธุที่ไมไดผานการคลุกดวย
ผงวานนํา้มนีํา้หนกัสดุทายลดลงเกอืบครึง่หนึง่ของนํา้หนกัเริม่ตน ขณะทีน่ํา้หนกัของเมลด็พนัธุทีผ่านการ
คลุกดวยผงวานน้ําที่อัตราตางๆ มีการสูญเสียนํ้าหนักตํ่ากวา 13% ดังนั้น ผงวานนํ้ามีฤทธ์ิในการควบคุม
แมลงศัตรูโรงเก็บไดดีในทุกภาชนะบรรจุ แตอยางไรก็ตาม การศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับความเปนพิษของ
ผงวานนํ้าตอเมล็ดพันธุ รูปแบบที่เหมาะสมในการใช ชนิดของเมล็ดพันธุและแมลงศัตรูโรงเก็บท่ีออนแอ
ตอผงวานนํ้า รวมถึงองคประกอบทางเคมีของวานนํ้าที่ปลูกในประเทศไทยนาจะมีประโยชนตอการ
ประยุกตใชวานนํ้าสมุนไพรไทยในการควบคุมผลผลิตทางการเกษตรจากแมลงศัตรูโรงเก็บ
คําสําคัญ: วานนํ้า แมลงศัตรูโรงเก็บ ดวงงวงขาวโพด ขาวโพด
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คํานํา
วานนํ้า (Acorus calamus L.) เปนพืช

สมุนไพรชนิดหน่ึงอยูในวงศ Araceae มักพบ
บรเิวณรมินํา้ มลีาํตนเปนเหงาอยูใตดนิ (Rhizome) 
สามารถขยายพันธุ ไดง ายดวยวิธีปกชํา เหงา
สามารถนํามาสกัดเปนน้ํามันหอมระเหย มีการ
แนะนาํใหใชสารสกดัจากวานนํา้ในการควบคมุศตัรู
พชืโดยการฉีดพนในระยะกอนเก็บเก่ียว (สาํนกัวจิยั
พัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร, 2561; 
Tewary et al., 2005; El-Nahal et al., 1989) 
การปองกันกาํจดัแมลงศัตรพูชืทีเ่ขาทาํลายท้ังกอน
และหลังเก็บเก่ียวดวยวิธทีีไ่มใชสารเคมีกาํลงัเปนท่ี
ไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบันแมจะมี
การศึกษามากอนหนานี้เปนระยะเวลานานแลว
ก็ตามทั้งในประเทศและตางประเทศ แมลงใน
โรงเก็บที่มักเขาทําลายผลผลิตทางการเกษตรมักมี 
2 กลุมใหญ ไดแก มอด (มอดขาวเปลือก มอด
สมุนไพร มอดยาสูบ มอดหนวดยาว มอดฟนเลื่อย 
มอดแปง) และดวง (ดวงอฐิ ดวงขาแดง ดวงงวงขาว
สาลี ดวงงวงขาว ดวงหนอนนก)

พชืหลายชนดิมฤีทธิป์องกนักาํจดัแมลงศตัรพูชื
ในระยะกอนเก็บเกี่ยว อยางไรก็ตาม ชนิดของพืช
สมนุไพรทีม่ปีระสทิธภิาพควบคุมแมลงในโรงเก็บที่
เขาทําลายผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวมีเพียงสวนหนึ่ง
เทานัน้ มรีายงานการศึกษาการใชกระเทียม กะเพรา 
ขิง พริกขี้หนู มะกรูด กานพลู ขมิ้นชัน มะนาว 
แมงลัก ขี้เหล็ก เมล็ดนอยหนา เมล็ดสะเดา และ
ตะไครหอมในการไลหรือฆาแมลงโรงเก็บ (อรพิน 
และณัฏฐา, 2561; สุรีรัตน และคณะ, 2561; 
นันทนภัส, 2560; ยืนยงค และพัชราภรณ, 2559) 
แตการทดสอบประสิทธภิาพของผงวานน้ํายงัไมเปน
ทีแ่พรหลายมากนกั เน่ืองจากวานนํา้มกัถกูนาํมาใช
ในรูปแบบของน้ํามันหอมระเหย มีรายงานการใช

สารสกัดหรือนํ้ามันหอมระเหยจากพืชในการ
ควบคมุแมลงศตัรพูชืวาสามารถกําจดัดวงแกรมบีน 
(Callosobruchus analis) ดวงงวงขาวสาลี 
(Sitophilus granarius) ดวงงวงขาว (Sitophilus 
oryzae) และดวงถ่ัวเขียว Callosobrichus 
maculatus ได (Boeke et al., 2001) นํ้ามัน
หอมระเหยจากวานนํา้สามารถกําจดัตวัเต็มวยัของ
เพลีย้ออนไดถงึ 98% เมือ่ใชทีค่วามเขมขน 10,000 
ppm โดยมีคา LC

50
 เทากับ 103.17 ppm เมื่อ

แมลงสัมผัสนํ้ามันหอมระเหยจากวานนํ้านาน 
24 ชั่วโมง (Tewery et al., 2005) และกําจัด
เหาหนังสือ (Liposcelis bostrychophila) ไดดี
อีกดวย โดยมีคา LC

50
 เทากับ 392.13 ug/L air 

(Liu et al., 2013) อยางไรก็ตาม El-Nahal et al. 
(1989) แนะนําวา ระยะเวลาการสัมผัสของแมลง
ศตัรพูชืตอไอระเหยของนํา้มนัหอมระเหยเปนปจจยั
สําคัญที่กําหนดประสิทธิภาพของการกําจัดแมลง
มากกวาความเขมขนของนํ้ามันหอมระเหยที่ใช

องคประกอบทางเคมีของสารสําคัญที่พบ
ในน้ํามนัหอมระเหยจากวานน้ํามคีวามแตกตางกัน
ตามชนดิ cytotype ของวานนํา้ ซึง่ม ี4 cytotypes 
ไดแก Diploid, Triploid, Tetraploid และ 
Hexaploid โดยกลุม Diploid จะไมผลิตสาร 
β-asarone (Liu et al., 2013) อยางไรก็ตาม 
ฤดูปลูก สถานที่ปลูก ระดับความสูงเหนือนํ้าทะเล 
ชวงเวลาเก็บเกี่ยว สภาพภูมิอากาศ รวมถึงสภาพ
การเก็บรกัษามผีลโดยตรงตอองคประกอบทางเคมี
และสัดสวนของสารสําคัญในวานนํ้า Liu et al. 
(2013) แยกชนิดสารสําคัญจากนํ้ามันหอมระเหย
จากเหงาของวานนํ้าดวยวิธี GC-MS ผลการศึกษา
พบวา พบสาร α-Asarone สูงถึง 50.09% รอง
ลงมา คือ (E)-methyllisoeugenol (14.01%) 
ขณะท่ี β-Asarone พบเพยีง 3.51% ขณะท่ี Huang 
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et al. (1993) แยกสาร β-Asarone จากเหงาของ
วานนํ้าไดสูงถึง 85.68% ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของ Lin et al. (2012) และ Gong et al. (2007) 
ที่วาสาร β-Asarone คือสารหลักที่พบในนํ้ามัน
หอมระเหย แตพบเพียง 59.60% และ 47.43% 
ตามลําดับ

สําหรับการใชผงวานนํ้าในการปองกันกําจัด
แมลงโรงเก็บในผลผลิตทางการเกษตร มีรายงาน
ไมมากเทาการใชนํ้ามันหอมระเหย แตมีการพบ
บันทึกที่กลาววา การใชผงจากเหงาวานนํ้าเพื่อ
ปองกันเมล็ดพันธุพืชจากแมลงโรงเก็บวาเปนวิธี
ดัง้เดมิของเกษตรกรในแถบหิมาลยั (Mehta et al., 
2012) นอกจากนี้ มีรายงานจากประเทศเนปาล
ที่ศึกษาความเปนพิษของผงวานนํ้าที่มีตอดวงงวง
ขาวสาลี และดวงงวงขาว ผลการศึกษาพบวา ดวง
งวงขาวสาลีมคีวามทนทานตอฤทธ์ิของผงวานน้ําสงู
กวาดวงงวงขาว เม่ือคลุกขาวสาลีดวยผงวานนํ้าที่ 
1% w/w พบวาที่ระยะเวลา 7 วัน ตัวเต็มวัยของ
ดวงทัง้สองชนิดถกูกาํจัดหมดไป 100% นอกจากน้ี 
เมื่อสกัดและแยกสารสําคัญในผงวานนํ้าชนิดนั้น 
พบวา มีสาร β-Asarone เพียง 3-6% ตามระยะ
เวลาเก็บเก่ียว และพ้ืนที่ปลูก (Paneru et al., 
1997) ดังนั้น จะเห็นไดวา วานน้ําเปนพืชสมุนไพร
ที่มีศักยภาพที่อาจนํามาใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ควบคุมแมลงในโรงเก็บได การทดลองนี้จึงมี
วัตถุประสงคในการทดสอบประสิทธิภาพของผง
วานนํา้ในเบือ้งตนในการปองกนัเมลด็พันธุขาวโพด
จากการเขาทําลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บ

อุปกรณและวิธีการ
แผนการทดลอง

เริ่มดําเนินการทดลองในชวงเดือนมกราคม 
ถึงกรกฎาคม 2560 ในหองปฏิบัติการ ใชแผนการ
ทดลองชนิดแฟคทอเรียลใน RCBD จํานวน 2 ซํ้า 
มสีิง่ทดลอง 2 ชนดิ ไดแก 1) ปรมิาณของผงวานนํา้
ที่ใชในการคลุกเมล็ดขาวโพดหนัก 300 กรัม ไดแก 
0, 7.5, 15, และ 22.5 กรมั และ 2) ชนดิของภาชนะ
บรรจุ ซึ่งประกอบดวย กระสอบปาน กระสอบ
พลาสติก และถุงผาดิบ ขนาด 9x12 นิ้ว หนวย
ทดลองทั้งหมดเทากับ 24 หนวย (4 ระดับความ
เขมขน * 3 ชนิดของภาชนะบรรจุ * 2 ซํ้า)

การเตรียมผงวานน้ําและการคลุกเมล็ดพันธุ
ขาวโพด

ใชเหงาวานนํ้าท่ีเก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 1 ป 
นําเหงามาตากแหงและห่ันเปนทอน หลังจากน้ัน
นาํมาบดจนไดผงทีม่ลีกัษณะเปนผงหยาบ สนีํา้ตาล 
และมีกลิ่นฉุน นําผงที่ไดมาคลุกเมล็ดพันธุขาวโพด
ขาวเหนียวน้ําหนัก 300 กรัม จากน้ันบรรจุเมล็ดพนัธุ
ขาวโพดดังกลาวลงในภาชนะบรรจุชนิดตางๆ โดย
ทําทั้งหมด 2 ซํ้า โดยแตละซ้ําเก็บไวตางสถานที่กัน 
นาน 6 เดือน สภาพแวดลอมทั้ง 2 ที่มีความ
คลายคลึงกัน มีคาเฉล่ียของอุณหภูมิและความช้ืน
สมัพทัธภายในหองท่ีเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ คอื 30 °C 
และ 78%RH ตามลําดับ

การเก็บขอมูลและวิเคราะห
จําแนกชนิด นับจํานวนแมลงตัวเต็มวัย และ

วัดขนาดตัวของแมลงตัวเต็มวัยท่ีพบในภาชนะ
บรรจุเมล็ดขาวโพดทุกเดือน นาน 6 เดือน และ
ชั่งนํ้าหนักของเมล็ดพันธุ เมื่อเก็บรักษาไวนาน 
6 เดอืน รวมถึงสงัเกตเมล็ดภายในภาชนะบรรจุหากมี
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การปนเปอนของเช้ือรา นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
คาสถิติพรรณนา และทดสอบผลกระทบของผง
วานน้ํา ชนิดของภาชนะบรรจุ รวมถึงปฏิสัมพันธ
ระหวางปจจัยสองชนิดนี้ และสถานท่ีเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ ที่มีผลตอจํานวนตัวเต็มวัยของดวงงวง
ขาวโพด และนํ้าหนักเมล็ดพันธุขาวโพดที่ระยะ 
6 เดือน ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนแบบ 
Two-way ANOVA โดยทดสอบท่ี 3 ระดับนยัสาํคัญ 
ไดแก 0.05, 0.01 และ 0.001 พรอมเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยดวยวิธี Least Significant Difference 
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในโปรแกรม R Version 
3.4.0

ผลการทดลองและวิจารณผล
แมลงที่เขาทําลายเมล็ดพันธุขาวโพด

จากการจําแนกชนิดของแมลงที่พบในการ
ทดลองนี ้ดวยวธิสีงัเกตและเปรยีบเทยีบกบัหนงัสือ
การจําแนกแมลงศัตรูพืชในขาวโพด (Ortega, 
1987) พบเพียงตัวเต็มวัยของดวงงวงขาวโพด 
(Sitophilus  zeamais) ซึง่จดัอยูในกลุม Coleoptera: 
Curculionidae มีขนาดตัวเต็มวัยประมาณ 3-3.5 
มิลลิเมตร ซึ่งเขาทําลายโดยการเจาะเมล็ดพันธุ
ขาวโพดใหเปนรู และวางไขในโพรงเมล็ด อยางไร
กต็ามจากการตรวจสอบเบ้ืองตนดวยสายตา ไมพบ
การปนเปอนของเชือ้ราในเมลด็พนัธุทีม่กีารเขาทาํลาย
ของดวงงวงขาวโพด

จากการนับจํานวนแมลงท่ีพบในเมล็ดพันธุ
ขาวโพดทีไ่มไดคลกุสารใดๆ พบวา จาํนวนตวัเต็มวัย
ของดวงงวงขาวโพดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกเดือน
ตั้งแตเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 5 และเร่ิมมีปริมาณ
ลดลงในเดือนที่ 6 (Figure 1) โดยในเดือนที่ 5 พบ

คาเฉลี่ยของปริมาณดวงงวงขาวโพดสูงที่สุดถึง 
1,180 ตัว/ 300 กรัมเมล็ดขาวโพด รองลงมาคือ 
เดือนที่ 6 ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 1,060.67 ตัว/300 
กรมัเมลด็ขาวโพด ปรมิาณแมลงทีล่ดลงนีอ้าจเปนผล
มาจากปริมาณของเมล็ดพันธุขาวโพดในภาชนะ
บรรจุที่มีอยูอยางจํากัด (300 กรัม) จึงทําใหแหลง
วางไขและอาหารไมเพียงพอตอการเพิ่มประชากร
ของแมลง นอกจากนี้ความหนาแนนของประชากร
ดวงงวงขาวโพดรุนพอแมมีผลตอประชากรรุนลูก
ของแมลงในแงของระยะเวลาการเจริญเติบโตและ
ปรมิาณ โดยประชากรของตัวหนอนดวงงวงขาวโพด
จะเกดิการแขงขันกันเองหากอาศยัอยูภายในเมลด็
ขาวโพดเมล็ดเดียวกัน ในสภาพความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศท่ีสูง (75% RH) และอุณหภูมิหอง
ประมาณ 30 องศาเซลเซยีส ดวงงวงขาวโพดตวัเมยี
สามารถวางไขไดมากถึง 3-8 ฟอง/ชัว่โมง (Thorne, 
1994) จาก Figure 1 เสนประ แสดงแนวโนมของ
ปริมาณดวงงวงขาวโพดแบบ Exponential 
(Y=17.011X2.47, R2=0.9318) โดยในเดือนที่ 2 ถึง 
3 มีการเพ่ิมปริมาณแบบกาวกระโดด ผลการ
ทดลองนี้สอดคลองกับรายงานของ Tefera et al. 
(2011) ที่ศึกษาเปอรเซ็นตความเสียหายของเมล็ด
ขาวโพดที่ถูกดวงงวงขาวโพดเขาทําลาย โดยพบวา
เมื่อเก็บขาวโพดไวนาน 2 เดือน เปอรเซ็นตความ
เสียหายของเมล็ดจากดวงงวงขาวโพดมีประมาณ 
10% แตพบระดับความเสียหายสูงถึง 80% เมื่อ
เก็บไวนาน 3 เดือน ผลการทดลองน้ีจึงชี้ใหเห็นวา 
ในระยะสามเดอืนแรกเปนระยะทีส่าํคญัมากในการ
จดัการเมล็ดพนัธุ เพือ่ควบคุมจํานวนดวงงวงขาวโพด
ไมใหสรางความเสียหายตอเมล็ดพันธุในชวงเวลา
ถัดไป
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ผลกระทบของผงวานน้ําท่ีมีตอปริมาณแมลง
ที่เขาทําลายเมล็ดพันธุขาวโพด

เมื่อวิเคราะหจํานวนเฉลี่ยของแมลงโรงเก็บ
ที่เขาทําลายเมล็ดพันธุขาวโพดในทุกชนิดของ
ภาชนะบรรจุเมล็ดพนัธุในแตละเดือน นาน 6 เดอืน 
ดังแสดงใน Figure 2A ซึ่งเห็นไดชัดถึงความ
แตกตางของปริมาณดวงงวงขาวโพดท่ีพบในเมล็ด
ขาวโพดท่ีไมไดผานการคลุกผงวานน้ําและท่ีผาน
การคลุกดวยผงวานนํ้าทั้ง 3 ระดับ ในเมล็ดพันธุ
ขาวโพดที่ผานการคลุกผงวานนํ้า พบคาเฉลี่ย
จาํนวนตวัเตม็วยัของดวงงวงขาวโพดตํา่กวา 10 ตวั
ตั้งแตเดือนที่ 1 (Figure 2B) โดยการใชผงวานน้ํา
ที่ปริมาณสูงขึ้นใหคาเฉลี่ยจํานวนดวงงวงขาวโพด
ลดลงตามลําดับตลอด 3 เดือนแรก จนกระทั่ง
ในเดอืนที ่4 ไมพบตวัตวัเตม็วยัของดวงงวงขาวโพด
ที่มีชีวิตในภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุอีก

จากผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนชนิด 
2-Way ANOVA (Table 1) เพื่อทดสอบนัยสําคัญ
ของผลกระทบของผงวานนํา้ ชนดิของภาชนะบรรจุ 
และปฏิสัมพันธระหวางปจจัยท้ังสองชนิดท่ีมีตอ
ปริมาณแมลงท่ีเขาทาํลายเมล็ดพันธุขาวโพด พบวา 
ผงวานนํา้สามารถควบคมุจาํนวนแมลงโรงเกบ็ท่ีเขา
ทาํลายเมลด็พนัธุขาวโพดอยางมนียัสาํคญั (P<0.01) 
ตลอดระยะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุทั้ง 6 เดือน 
(M1-M6) ขณะที่ชนิดของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ
และปฏิสัมพันธของปจจัยนี้มีอิทธิพลตอปริมาณ
แมลงโรงเก็บที่เขาทําลายเมล็ดพันธุในสองระยะ 
ไดแก M2 และ M3 ตามลําดับ (Table 1) ซึ่ง 
Figure 3 แสดงปริมาณของแมลงโรงเก็บท่ีพบใน
แตละภาชนะในเดือนที่ 2 (Figure 3A) และเดือน
ที่ 3 (Figure 3B) จะเห็นไดวา ในเดือนที่ 2 ภาชนะ
บรรจุที่ผลิตจากผาดิบ พบดวงงวงขาวโพดในเมล็ด

Figure 1  Amount of adult corn weevil found in different storing periods (for 6 months). Dot 
line is the fitted Exponential function with its regression equation and R-square
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พันธุที่ไมไดคลุกดวยผงวานน้ําจํานวนมากที่สุด ซึ่ง
มคีาเฉล่ียอยูที ่90 ตวั รองลงมาไดแก กระสอบปาน 
(22 ตวัโดยเฉล่ีย) และพลาสติก (20.5 ตวัโดยเฉลีย่) 
อยางไรก็ตาม ในเดือนที่ 3 (เสนสีแดง ใน Figure 
3B) พบวา ประสิทธิภาพของภาชนะบรรจุในการ
ปองกันแมลงโรงเก็บแตกตางไป โดยคาเฉล่ียของ
ดวงงวงขาวโพดที่พบภาชนะที่ผลิตจากพลาสติกมี

คาสงูท่ีสดุในเมลด็ขาวโพดทีไ่มไดผานการคลกุดวย
ผงวานนํา้ (504 ตวัโดยเฉลีย่) รองลงมา ไดแก ผาดบิ 
(387.5 ตัวโดยเฉลี่ย) และกระสอบปาน (283 ตัว
โดยเฉล่ีย) ผลการทดลองน้ีชีใ้หเหน็ถงึความแตกตาง
ของประสิทธิภาพของภาชนะบรรจุในระยะเวลาท่ี
แตกตางกันเมื่อเมล็ดพันธุไมไดผานการคลุกดวย
สารใดๆ

Table 1  Two-way ANOVA for amounts of corn weevil at different 6 time periods (M1 to 
M6)

Source of variation DF
Mean square

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Replication
Amounts of Calamus 
powder (Ca)
Containers (Co)
Ca*Co
Error

1
3

2
6
11

96
564.3***

33.0417
29.0417
26.9091

247.04
2810.5***

870.79**

762.90**

111.04

3725.04
226269***

6113.79*

6152.29**

1006.77

35266.67

527473.5***

6403.63
6403.63
10564.39

121268.17

2088600***

51033.5
51033.5
74821.98

607380.17
1687520.7**

48263.79
48263.79
210704.44

Total 23

*, **, *** = Significant difference at probability level 0.05, 0.01 and 0.001, respectively

การสูญเสียนํ้าหนักของเมล็ดพันธุ ที่ผ านการ
เก็บรักษานาน 6 เดือน

เมื่อเปรียบเทียบน้ําหนักของเมล็ดพันธุ 
ขาวโพดที่สูญเสียไปกับนํ้าหนักเริ่มตนที่ 300 กรัม 
ดังแสดงใน Figure 4 พบวา เมล็ดพันธุขาวโพด
ที่ไมไดผานการคลุกดวยผงวานนํ้า มีการสูญเสีย
นํ้าหนักหลังจากเก็บรักษาไวนาน 6 เดือนสูงท่ีสุด 
โดยนํ้าหนักลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของนํ้าหนักเริ่มตน 

(159.66 กรัมเมล็ดขาวโพด) ขณะท่ีนํ้าหนักของ
เมลด็พนัธุทีผ่านการคลกุดวยผงวานนํา้ทีร่ะดบั 15, 
7.5 และ 22.5 กรัม มีนํ้าหนักเมล็ดสุดทายเทากับ 
284.27, 271.44 และ 259 กรัม ตามลําดับ ซึ่ง
นํ้าหนักที่สูญเสียไปมีคาตํ่ากวา 13% ผลในสวนนี้
มีความสอดคลองกับปริมาณดวงงวงขาวโพดท่ีเขา
ทําลายเมล็ดพันธุ ที่ผานการคลุกดวยผงวานนํ้า
ที่ระดับตาง ๆ  (Figure 2B)
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สรุปผลการศึกษา
ผลการทดสอบเบื้องตนพบวา ผงวานนํ้ามี

ฤทธิ์ในการปองกันและควบคุมแมลงโรงเก็บไดดี
ในทุกภาชนะบรรจุที่ถูกเก็บในสภาพอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธอากาศที่มีความเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของแมลงในโรงเก็บ อยางไรก็ตามควร
มีการศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับความเปนพิษของผง

วานนํา้ตอเมลด็พนัธุ ไดแก อตัราการงอกของเมลด็ 
ความแข็งแรงของตนกลา เปนตน รปูแบบทีเ่หมาะสม
ในการนําไปใช ชนิดของเมล็ดพันธุ ชนิดของแมลง
โรงเก็บ รวมถึงองคประกอบทางเคมีของวานนํ้าใน
ประเทศไทยนาจะมีประโยชนตอการประยุกตการ
ใชวานนํา้สมนุไพรไทยในการควบคมุปองกนัผลผลติ
ทางการเกษตรจากแมลงโรงเก็บ

Figure 2  Average amounts of corn weevil found over 6 months in different amounts of 
calamus powder of 0, 7.5, 15 and 22.5 g/300 g seeds (2A) whereas bar graph on 
the right (2B) is the inset plot of 2A with 3 different amounts of calamus powder 
only
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Figure 4  Initial seed weight (dark bars) and final seed weight (6th storage month) shown in 
gray bars with its standard deviation on different amount of calamus power

Figure 3  Amounts of corn weevil in each type of seed containers (Calico, Hemp and Plastic) 
in which were contained with coated seeds with different amounts of calamus 
powder (0, 7.5, 15 and 22.5 g/300 g seeds)
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