
แมลงศัตรูกาแฟอะราบิกา 
1. มอดเจาะผลกาแฟ (Coffee Berry Borer; CBB) 
ช่ือวิทยาศาสตร ์ : Hypothenemus  hampei Ferrari                          
อันดับ : Coleoptera                        
วงศ  : Scolytidae 
 
์์์เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญต่อการปลูกกาแฟในหลายพื้นที่ สร้างความ
เสียหายให้กับผลผลิตกาแฟได้มากถึง 50 เบอร เซ็นต  ผลกาแฟที่ถูก
เจาะจะเป็นช่องทางให้เช้ือราและเช้ือแบคทีเรียเข้าท าลายซ้ า ผลร่วง
เสียหาย์ผลผลิตและคุณภาพของกาแฟลดลง์ 
์์์มอดเจาะผลกาแฟ เป็นแมลงปกีแข็งขนาดเล็ก ขนาด์ 1.2-1.5 
มิลลเิมตร ล าตัวสดี า์ขยายพันธุ ได ้8-9 รุ่นต่อปี เพศเมยีวางไข่ได ้ 
20-80 ฟอง์วงจรชีวิต์28-34 วัน์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
 

ลักษณะการเข้าท าลาย 
 
 
 
 
 
 

-์ระยะผลอ่อน ความเสียหายรุนแรงจะเกิดกับเนื้อเยื่อภายในผล  
 
 
 
 
 

 
- ระยะผลก าลังสุก ท าให้เมล็ดเป็นรูพรุน์โรคพืชต่างๆ์เข้าท าลายซ้ า์
เมล็ดเสียคุณภาพและท าให้ผลร่วงหล่นก่อนก าหนด 
 
 
 
 
 
 

การป้องกันก าจัด 
1. ส ารวจการระบาดของมอด 

เจาะผลกาแฟอย่างสม่ าเสมอ 
2. รักษาความสะอาดแปลง  

ตัดแต่งกิ่ งและทรงพุ่มให้โปร่ง ์  
เก็บเกี่ยวผลกาแฟให้หมดต้น   
เก็บผลกาแฟที่ถูกมอดเจาะท าลายออกไปท าลายนอกแปลง   
เพื่อลดการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟที่อยู่ในผล 
   3. วางกับดักและสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ์์(เมทิลแอลกอฮอล ์: 
เอทิลแอลกอฮอล ์อัตราส่วน์1:1) อัตรา์5-10 จุดต่อไร่์และเติมสาร
ล่อทุกๆ์2์สัปดาห  
    4. ใช้เ ช้ือรา์บิวเวอเรีย์บาสเซียนา์สายพันธุ ์ดีโอเอบี์4  
์(  Beauveria bass iana  สายพันธุ ์DOA B4)์ซึ่ งมีความ
เฉพาะเจาะจงกับมอดเจาะผลกาแฟ์อัตรา์1 ถุง์(200 กรัม)  
ต่อน้ า์10 ลิตร ฉีดพ่นเดือนละ์1 ครั้ง์ในช่วงติดผลจนถึงเก็บเกี่ยว
ผลผลติ 
**์ค าแนะน า์: ควรท าการป้องกันก าจัดร่วมกันแบบผสมสาน 
 

2. หนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟสีแดง (Red Coffee Borer) 
ช่ือวิทยาศาสตร ์์ : Zeuzera coffeae Nietner                          
อันดับ์: Lepidoptera   วงศ ์: Cossidae 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
   หนอนเจาะเข้าไป 
กินเนื้อเยื่อภายในก่ิง 
และล าต้น์ท าให้ก่ิง 
และล าต้นแห้งตาย์ 
ตัวเต็มวัยเป็นผเีสื้อกลางคืน์ปีกสขีาวมีจุดประทั่วท้ังปีก์วางไข่บริเวณ
เปลือกของล าต้น ไข่มีสเีหลือง์ตัวเมีย์1 ตัว์วางไข่ได้์300-500 ฟอง์
ระยะไข่์์7-10 วัน  ตัวหนอนมีล าตัวสีแดง เจาะเข้าไปกัดกินเนื้อเยื่อ
ภายในกิ่งและล าต้นกาแฟ์ระยะหนอน์2-5 เดือน์ระยะดักแด้์2-3 
สัปดาห ์ระบาดมากช่วง เดือน ์เมษายน์– ์มิถุนายน และ์เดือน์
กันยายน 
การป้องกันก าจัด 
   1. ท าความสะอาดแปลงและตรวจดูตามกิ่งและล าต้นกาแฟอยู่เสมอ 
   2. หากพบการเข้าท าลายของหนอนเจาะกิ่งกาแฟ/หนอนกาแฟ 
สีแดง์ให้ตัดกิ่งและล าต้นออกไปเผาท าลายนอกแปลง 

   3. ใช้สารฆ่าแมลง์คลอร ไพรีฟอส 
4 0   เ ป อ ร เ ซ็ น ต อี ซี ์ (% E C )    
ใช้แบบเข้มข้น์อัตรา์3-5 มิลลิลิตร์ 
ฉี ด เ ข้ า ต า ม รู ที่ ห น อน เ จ า ะ  
เ ข้ า ไปท าล ายแล้วใช้ดินน้ ามัน์ 
หรือ ปูนปาสเตอร อุดรูไว้์ 
 

3. ด้วงหนวดยาวกาแฟ (White Coffee Stem-borer) 
ช่ือวิทยาศาสตร ์์ : Xylotrechus quadripes Cherrolat                          
 

อันดับ์: Coleoptera                                                               
วงศ ์: Cerambycidae 
 

ลักษณะการเข้าท าลาย 
์์์์์ด้วงหนวดยาวกาแฟเป็นแมลงที่ส าคัญและสร้างความเสียหาย
อย่างมาก์พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นกาแฟที่ปลูกในสภาพกลางแจ้ง 
โดยเฉพาะกาแฟที่มีอายุมากกว่า์5 ปี ตัวเต็มวัยสีขาวอมฟ้า์มีสีขาว
คาดที่ล าตัวและปีก์ยาว์15-20 เซนติเมตร ต้นกาแฟที่ถูกหนอนเจาะ
ท าลายจะแสดงอาการใบเหลือง์เหี่ยว์และมีอาการยืนต้นตายในที่สุด์
พบร่องรอยการควั่นของหนอนเจาะล าต้นกาแฟตั้งแต่บริเวณโคนต้น
ขึ้นมาจนถึงกึ่งกลางต้น์ตัวเต็มวัยจะกัดกินเนื้อไม้ในลักษณะการควั่น
ไปรอบล าต้น์และเจาะเข้าไปกินในต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การป้องกันก าจัด 
   1. หมั่นส ารวจการเข้าท าลายภายในแปลงอย่างสม่ าเสมอ หากพบ
การเข้าท าลายให้ตัดกิ่งและล าต้นออกทิ้งนอกแปลง์และเผาท าลาย 
   2. พ่นสารฆ่าแมลง์อิมิดาคลอพริด์10 เปอร เซ็นต เอสแอล์(%SL)  
อัตรา์30 มิลลิลิตรต่อน้ า์20 ลิตร์หรือ์ใช้สารฆ่าแมลง์คลอร ไพรีฟอส์
40 เปอร เซ็นต อีซี์(%EC) ์เข้มข้น์อัตรา์3-5 มิลลิลิตร์์์ฉีดเข้าตามรู
ที่หนอนเจาะเข้าไปท าลายแล้วใช้ดินน้ ามัน์หรือ ปูนปาสเตอร อุดรูไว้์์ 
 



4. เพลี้ยหอยเขียว (Green Coffee Scale) 
ช่ือวิทยาศาสตร ์์ : Coccus viridis  
อันดับ์: Homoptera                                                               
วงศ ์: Coccidae 
 

ลักษณะการเข้าท าลาย 
์์์์์เป็นเพลี้ยหอยเกราะอ่อน์รูปร่างรี์์ 
สีเหลืองปนเขียว์์หลังนูน์์ทั้งตัวอ่อน 
และตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณกิ่ง 
ก้าน์์และใบ์์ท าให้ใบร่วง์์ต้นกาแฟ 
ชะงักการเจริญเติบโตและทรุดโทรมลง 
์หากระบาดในระยะติดผลจะท าให้ผลอ่อนมีขนาดเล็กลง์์เมล็ดลีบ 
และผลร่วง์นอกจากน้ีเพลี้ยหอยเขียวยังถ่ายน้ าหวาน์(honey dew)  
ขึ้นปกคลุมผิวใบ์ส่งผลให้พื้นที่ ในการสังเคราะห แสงลดลง์  
และเป็นแหล่งเพาะราด า 
การป้องกันก าจัด 
   1. ท าความสะอาดแปลงและหมั่นตรวจดูตามยอดอ่อน์ใบอ่อน์กิ่ง์  
ก้าน์ใบ์ของกาแฟอยู่เสมอ 
   2. เมื่อพบการเข้าท าลาย์ให้ตัดบริเวณที่ถูกท าลายออกไปเผา
ท าลายนอกแปลง 
   3. พ่น์ไวท ออย์67เปอร เซ็นต อีซี์(%EC) อัตรา 100 มิลลิลิตรตอ่น้ า์
20 ลติร  
 
5. เพลี้ยแป้งกาแฟ (Coffee Mealybug) 
ช่ือวิทยาศาสตร ์์ : Planococcus  lilacinus (Cockerell)                         
อันดับ์: Homoptera    
วงศ ์: Pseudococcidae 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
   เป็นเพลี้ยแป้งรูปไข่์สีชมพูปน
ม่วงอ่อน์มีไขสีขาวปกคลุมอยู่รอบ
ล าตัว์์มีขนาดสั้น์ไขทางปลาย
ยาวกว่าเล็กน้อย์ไขบนหลังบางจน
เห็นเป็นเส้นจางๆ์กลางล าตัว และ
มีขนแข็ง์ (setae) ค่อนข้างยาว์
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณยอดอ่อน์กิ่ง์ก้าน์ใบ์ 
ท าให้ยอดหงิกงอผิดรูป์ต้นชะงักการเจริญเติบโตและทรุดโทรมลง  

มีการถ่ายน้ าหวาน์(honey dew) ขึ้นคลุมผิวใบ์ท าให้พ้ืนท่ีสังเคราะห 
แสงลดลง์และเป็นแหล่งเพาะราด า 
การป้องกันก าจัด 
   1. ท าความสะอาดแปลงและหมั่นตรวจดูตามยอดอ่อน์ใบอ่อน์กิ่ง์  
ก้าน์ใบ์ของกาแฟอยู่เสมอ 
   2. เมื่อพบการเข้าท าลาย์ให้ตัดบริเวณที่ถูกท าลายออกไปเผา
ท าลายนอกแปลง 
   3. พ่น์ไวท ออย์67 เปอร เซ็นต อีซี์(%EC)  อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อ
น้ า์20 ลิตร หรือ์พ่นสารฆ่าแมลง์ได้แก่์ไดโนทีฟูแรน์10์เปอร เซ็นต 
ดับเบิ้ลยูพี์(%WP)  อัตรา์20 กรัมต่อน้ า์20 ลิตร ไทอะมีโทแซม์
เปอร เซ็นต ดับเบิ้ลยูพี์(%WP)  อัตรา์3 กรัมต่อน้ า์20 ลิตร์และ 
์อิมิดาโคลพริด์70 เปอร เซ็นต ดับเบิ้ลยูจี์(%WG) อัตรา์4 กรัมต่อน้ า์
20 ลติร 
 

6. เพลี้ยอ่อนส้มสีด า (Black Citrus Aphid) 
ช่ือวิทยาศาสตร ์์ : Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe)                                                
อันดับ์: Homoptera    
วงศ ์: Aphididae 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
์์์์์เพลี้ยอ่อนมีสีค่อนข้างด าทั้งตัวอ่อน 
และตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณ 
ยอดอ่อน์และใบอ่อน์ท าให้ยอดอ่อนและใบอ่อนชะงักการเจริญเตบิโต
และโทรมลง์นอกจากนี้เพลี้ยอ่อนยังถ่ายน้ าหวาน์(honey dew) ขึ้น
ปกคลุมผิวใบ์ส่งผลให้พ้ืนท่ีในการสังเคราะห แสงลดลง์และเป็นแหล่ง
เพาะราด า์เพลี้ยอ่อนชนิดนี้เป็นพาหะน าโรคไวรัสมาสู่กาแฟอีกด้วย 
 

การป้องกันก าจัด 
1. ท าความสะอาดแปลงและหมั่นตรวจดูตามยอดอ่อน์ใบอ่อน์ 

ของกาแฟอยู่เสมอ 
      2. เมื่อพบการเข้าท าลาย์ให้ตัดบริเวณที่ถูกท าลายทิ้งนอกแปลง 
และเผาท าลาย 
      3. พ่นสารฆ่าแมลง์ได้แก่์ไซเพอร เมทริน์6.25 เปอร เซ็นต อีซี์์
(%EC)  อัตรา์40์มิลลิลิตรต่อน้ า์20์ลิตร ์อิมิดาโคลพริด์10 
เปอร เซ็นต เอสแอล์(%SL) อัตรา์20 มิลลิลิตรต่อน้ า์20 ลิตร และ  
ฟิโปรนิล์5 เปอร เซ็นต เอสซี์(%SC) อัตรา์40 มิลลิลิตรต่อน้ า์20 ลติร 
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แมลงศัตรูกาแฟอะราบิกา 
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