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บทคัดยอ 

 

มอดกาแฟ (coffee berry borer) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Hypothenemus hampei (Ferris)  เปนแมลง

สําคัญที่ทําลายผลผลิตกาแฟทั้งในระยะผลออน ผลสุกและในระหวางการเก็บรักษา แมลงชนิดนี้สามารถ

แพรกระจายไปยังแหลงปลูกอื่นๆอยางรวดเร็ว และเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกๆปหากมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

การใชสารเคมีเพื่อควบคุมมอดสามารถใชไดในระดับหนึ่ง แตก็ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในผูบริโภคและความ

ปลอดภัยตอสภาพแวดลอมดวยโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงซึ่งเปนแหลงตนน้ําลําธาร  ในการทดลองนี้ไดผสมผสาน

วิธีการคุมมอดกาแฟโดยการใชสารเคมี เชื้อราขาวรวมกับการตัดแตงกิ่งเพื่อเปนการลดการใชสารเคมี โดยวาง

แผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ้ํา ในแปลงทดลองที่ดอยวาวีและดอยสะเก็ด ดังนี้ 1.การตัดแตงกิ่งกาแฟ 

(ควบคุม)  2.การใชสาร dinotefuran  3.การใชเชื้อราขาว (Beauveria bassiana)  4.การตัดแตงกิ่งรวมกับการ

ใชสาร dinotefuran และ 5.การตัดแตงกิ่งรวมกับใชเชื้อราขาว สําหรับแปลงทดลองที่เขาคอไดเพิ่มกรรมวิธีที่6คือ

การใชสาร clothianidin ผลการทดลอง พบวาที่ดอยวาวีเกิดน้ําคางแข็งเปนเวลานานทําใหไมเกิดการระบาด 

สําหรับแปลงดอยสะเก็ดพบวา การตัดแตงกิ่งและใชเชื้อราขาวพบการเขาทําลายของมอดกาแฟนอยกวากรรมวิธี

อื่นๆ ผลการทดลองที่เขาคอพบวาวากรรมวิธีที่ที่มีการตัดแตงกิ่งรวมอยูดวย  มีเปอรเซ็นตการระบาดนอยกวา

กรรมวิธีที่ไมมีการตัดแตงกิ่ง สรุปวาการควบคุมมอดกาแฟใหไดผลดีควรมีการตัดแตงกิ่งใหทรงพุมกาแฟโปรง

รวมกับการใชเชื้อราขาวเพื่อใหมีผลในการควบคุมในระยะยาว และทําความสะอาดแปลงไมปลอยใหเปนแหลง

สะสมของมอดกาแฟซ่ึงจะทําใหเกิดการระบาดในแปลงปลูกในฤดูกาลตอไป 
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Abstract 

 

Coffee berry borer (Hypothenemus hampei (Ferris)) can attack all developmental stage 
of coffee bean and green bean.  This beetle was rapidly distribution and accumulation in the 
favorable environment. Chemical control should only be used as a supplement because it is 
due to the danger of the environment. Integrated management is necessary for sustained 
control of CBB. These experiments are conducted on 3 locations named Doi Wawee, Doi Saket 
and Kao Khor. In Doi Wawee and Doi Saket, the experimental design was a randomized 
complete block with 5 treatments 4 replications following: 1.pruning (control), 2.dinotefuran 
insecticide, 3.pruing with Beauveria bassiana, 4.pruning with dinotefuran insecticide   and 
5.pruning with Beauveria bassia. At Kao Khor experimental farm had 6 treatments, 5 treatments 
are as same as conduct on the first two locations and the treatment six is clothianidin 
insecticide.   The results of the experiments are: at Doi Wawee experimental farm there was 
frost injury for quite long time which is very sensitive to the CBB occurs in nature. In Doi Saket, 
the treatment of pruning with Beauveria bassiana found the lowest damage of CBB.  In Kao 
Khor, every treatment with pruning was lower damage of CBB than no pruning.    With these 
experiments concluded that the strategy of CBB control must have pruning system, use of 
Beauveria bassiana  and sanitation. With those methods can reduce the source of CBB in the 
future crops.    
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คํานํา 
 

 แมลงศัตรูที่เปนปญหาตอการผลิตกาแฟที่สําคัญมากชนิดหนึ่งคือมอดกาแฟ (coffee berry borer) ซึ่งมี

ชื่อวิทยาศาสตรวา Hypothenemus hampei (Ferris) แมลงชนิดนี้จะเขาทําลายเมล็ดกาแฟในระยะที่ผลกาแฟ

ออน ผลสุก และในระหวางการเก็บรักษา โดยพบทําลายทั้งในกาแฟโรบัสตาและกาแฟอาราบิกา ในกรณีที่เขา

ทําลายในเมล็ดกาแฟออนจะทําใหเมล็ดรวง หากเขาทําลายในเมล็ดแกจะทําลายสวนของ endosperm และสวน

อื่นๆของเมล็ดทั้งเมล็ดโดยตัวออนและตัวแกจะดูดกินเนื้อเมล็ดและสรางอุโมงคอยูในเมล็ด (Crowe, 2004; 

Pelley, 1968)  มอดกาแฟนอกจากจะทําใหผลผลิตเสียหายทั้งดานปริมาณและคุณภาพแลวยังสามารถ

แพรกระจายไปยังแหลงปลูกอื่นๆอยางรวดเร็วและเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกๆปในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มอด

กาแฟมีถิ่นกําเนิดในอาฟริกา และมีความสัมพันธุใกลชิดกับมอดเจาะผลมะคาเดเมียที่พบในฮาวายที่มีชื่อ

วิทยาศาสตรวา Hypothenemus obscurus (Fabricius)  ตอมาไดแพรกระจายมาที่ชวาโดยติดมากับเมล็ดกาแฟ 

ในป ค.ศ. 1909 และพบในฟลิปปนสเมื่อป ค.ศ. 1963 ตอมาพบในอินเดีย มาเลเซีย ไทย เวียตนาม และ นิวคาลี

โดเนีย (Eduardo et al, 1995)    

ชีววิทยาของมอดกาแฟพบวามอดตัวแกมีสีดํามีความยาว 2 มิลลิเมตร  ความกวาง 1 มิลลิเมตร ตัวเมียจะ

เจาะรูที่ปลายผลกาแฟเขาไปอยูในเมล็ด ตัวเมียจะวางไข 8 – 12 ครั้ง ใน 3 – 7 สัปดาห ตลอดวงจรชีวิตจะวางไข 

30-70 ฟอง ตัวออนสีขาวมีหัวสีน้ําตาลออน ตัวออนอายุ 10-26 วัน ดักแดอายุ 4-9 วัน ตัวผูออกจากดักแดเร็วกวา

ตัวเมีย  จากไขเปนตัวแกกินเวลาประมาณ 25-35 วัน  ตวัเมียเทานั้นที่จะบินออกไปหาแหลงอาศัยใหม  ตัวออน

สามารถอาศัยอยูในเมล็ดแหงที่มีความชื้นมากกวา 13.5 %  อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 10 : 1  วงจรชีวิต

โดยเฉลี่ยมากกวา 156 วัน (Lan C.C. and J.H. Wintgens, 2004) จากรายงานของจรัสศร ี (2535) ใน

การศึกษาชีวประวัติของมอดกาแฟพบวาอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 16 : 1  ในขณะที่ Pelley (1968) 

รายงานวาอัตราสวนระหวางเพศเมียตอเพศผูมีความแปรปรวนระหวาง 500 :1 ถึง 20:1  

เนื่องจากอัตราสวนระหวางเพศเมียตอเพศผูสูงจึงทําใหมีการแพรระบาดและเขาทําความเสียหายในแปลง

กาแฟมาก การใชสารเคมีเพื่อควบคุมมอดสามารถใชไดในระดับหนึ่งแตก็ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในผูบริโภค

และความปลอดภัยตอสภาพแวดลอมดวยโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงซึ่งเปนแหลงตนน้ําลําธาร นอกจากสารเคมีแลวยัง

พบวาการทําความสะอาดแปลงและการตัดแตงกิ่งอยางถูกตองชวยลดการระบาดลงได นอกจากนี้แลวยังพบเชื้อรา

ขาว (Beauveria bassiana) ก็เปนเชื้อราขาวชนิดหนึ่งที่ใชควบคุมมอดไดโดยชีวิธีและเปนมิตรตอสภาพแวดลอม 

(ยุพิน, 2545)  

 



 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ  

1. แปลงกาแฟอาราบิกา  

2. เครือ่งมือและอุปกรณในการเก็บตัวอยางมอดกาแฟ  

3.  เครื่องมือและอุปกรณในการตัดแตงก่ิงกาแฟ 

4. เครื่องมือและอุปกรณในการบันทึกและวิเคราะหขอมูล 

5. สารเคมีและเชื้อราขาวปองกันกําจัดมอด  

6. แปลงกาแฟอาราบิกา  

7. เครื่องมือและอุปกรณในการเก็บตัวอยางมอดกาแฟ  

8.  เครื่องมือและอุปกรณในการตัดแตงก่ิงกาแฟ 

9. เครื่องมือและอุปกรณในการบันทึกและวิเคราะหขอมูล 

10. สารเคมีและเชื้อราขาวปองกันกําจัดมอด  

 

วิธีการ 

1. สํารวจและคัดเลือกแปลงกาแฟอาราบิกาที่มีการทําลายของมอดกาแฟประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต 

2. วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธ ี4 ซ้ํา(4 ตนตอหนวยการทดลอง,  16 ตนตอซ้ํา) ดังนี้ 

กรรมวิธีที1่ ตัดแตงกิ่งกาแฟ(ควบคุม) 

กรรมวิธีที2่ สาร dinotefuran 

กรรมวิธีที3่ ใช Beauveria bassiana (เชื้อราขาว)ปองกันกําจัดมอด 

กรรมวิธีที4่  ตัดแตงกิ่งและสาร dinotefuran 

กรรมวิธีที5่ ตัดแตงกิ่งและใชเชื้อราขาว 

 3. เก็บตวัอยางเชื้อราขาวที่พบทําลายมอดกาแฟในธรรมชาติที่ดอยสะเก็ดแลวนํามาขยายปริมาณ กอน

ทําการทดสอบเปอรเซ็นตการทําลายมอดกาแฟในหองปฏิบัติการ  

 4. เตรียมสารละลายสปอรเชื้อราขาวเขมขน 108 สปอร/มล (ยุพิน, 2545; Coffee Borard,2001) ในการ

พนเชื้อรา 

5.  การทดลองในกรรมวิธีที่ใชสารเคมีและเชื้อราขาวจะทําการใหสารทุกเดือนหลังพบการระบาดของมอด

กาแฟโดยเฉลี่ยไมต่ํากวา 5 % ของแปลงทดลอง และหยุดการใหสารกอนเก็บเก่ียวกาแฟ 1 เดือน 

 

การบันทึกขอมูล 

1. บันทึกเปอรเซ็นตการระบาดกอนเริ่มทําการทดลองตามกรรมวิธีที่กําหนดและหลังการการจัดการแปลง

ทดลองตามกรรมวิธีที่กําหนดทุกเดือน  

2. เก็บขอมูลการตายของมอดที่ถูกเชื้อราขาวเขาทําลายในหองปฏิบัติการ 

3. สุมเก็บเปอรเซ็นตการทําลายของมอดเจาะผลกาแฟเมื่อเริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตจนเก็บเกี่ยวผลผลิตหมด 



 

 

เวลาและสถานที่  

 ระยะเวลา เริ่มตน ตุลาคม  2551 สิ้นสุดกนัยายน 2554 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

เปอรเซ็นตการระบาดของมอดกาแฟในแปลงกอนการทดลอง 

จากการสุมนับเปอรเซ็นตการระบาดของมอดกาแฟกอนทําการทดลองในแปลงกาแฟบนดอยวาวีและบน

ดอยสะเก็ด โดยสุมแปลงละ 20 จุด เมื่อนํามาผลทั้งหมดที่สุมไดมาหาเปอรเซ็นตการระบาด พบวาการระบาดมอด

กาแฟบนดอยวาวีนอยกวาการระบาดที่ดอยสะเก็ดและเขาคอ  (ตารางที่ 1) จากจํานวนจุดที่สุมเทากันแตจํานวน

ผลกาแฟที่ดอยสะเก็ดนอยกวาดอยวาวีเนื่องจากที่ดอยสะเก็ดไดเก็บกาแฟไปแลวมากกวา50 เปอรเซ็นตของ

ผลผลิต ในขณะที่แปลงที่วาวียังไมไดเก็บผลผลิต ซึ่งทําใหในการสุมนี้พบเปอรเซ็นตการระบาดที่แตกตางกันมาก

เพราะมอดกาแฟมักเขาทําลายผลกาแฟในระยะผลสุกมากกวาผลออน จากการศึกษาของจรัสศรี(2535)พบการ

ทําลายกาแฟในเมล็ดออนนิ่ม 1.28 เปอรเซ็นต ขณะที่การทําลายในเมล็ดแข็งสูงถึง 6.34 เปอรเซ็นต และพบการ

ทําลายในตนฤดูที่ผลกาแฟเริ่มสุก (กันยายน-ตุลาคม) มีการทําลายของมอดนอยกวาในปลายฤดูซึ่งเปนระยะที่

กาแฟสุกและเก็บเกี่ยว (มกราคมถึงกุมภาพันธุ) โดยพบการทําลายในตนฤดูและปลายฤดูเทากับ 7.57 % และ 

54.87 % ตามลําดับ สําหรับที่เขาคอมีการระบาดมากที่สุดเนื่องจากแปลงกาแฟไมไดรับการดูแลรักษาและปลูก

ภายใตสภาพที่มีไมบังรมทึบมากซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการเปนแหลงอาศัยของมอดกาแฟที่มีลักษณะ

นิสัยไมชอบแสงและยังพบวามีผลกาแฟแหงดําติดอยูบนตนและบนพื้นดินซึ่งเปนแหลงอาศัยขามปของมอด  

 

ตารางที่ 1. เปอรเซ็นตการระบาดของมอดกาแฟทําการทดลองทีด่อยวาวี จังหวัดเชียงรายและดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม 

สถานที ่ จํานวนผลกาแฟ(ผล) ผลที่มอดทําลาย(ผล) การระบาด(%) 

ดอยวาวี 984 44 4.47 

ดอยสะเก็ด 420 60 14.29 

เขาคอ 21,365 4,238 19.83 

 

ประสิทธิภาพของเชื้อราขาวตอการเขาทําลายมอดกาแฟ 

  เปอรเซ็นตตายของมอดกาแฟในกรรมวิธีที่มีการใชราขาวทั้งสองกรรมวิธีทําใหมอดตายไดมากกวา 90 

เปอรเซ็นต ในขณะท่ีไมมีการใหเชื้อราพบวามอดตายเพียง 8 เปอรเซ็นตเทานั้น ดังแสดงในตารางที่2. การจุมผล

กาแฟใน spore suspension อาจทําใหspore เชื้อราขาวอยูรวมกันที่ปลายผลกาแฟเมื่อมอดเริ่มเขาเจาะปลาย

ผลเพื่อเขาไปอยูอาศัยในเม็ดกาแฟก็เปนสาเหตุให spore เชื้อราหลุดเขาไปอยูในผลกาแฟและมีโอกาศเขาทําลาย



 

มอดไดมากข้ึน ซึ่งการจุมผลการแฟใน spore suspension จะไดสภาพเสมือนจริงในการพนเชื้อราขาวในสภาพ

สวน  

 

ตารางที่2. ประสิทธิภาพของเชื้อราขาว (Beauveria bassiana) ตอการเขาทําลายของมอดกาแฟ (มอด 100 ตัว

ตอกรรมวิธี 

กรรมวิธี 
มอดตาย(%) 

เห็นเชื้อรา ไมเห็นเชื้อรา รวม 

จุมมอดใน spore suspension กอนวางบนผลกาแฟ 46 48 94 

จุมผลกาแฟใน spore suspension กอนใสมอด 66 34 100 

control 0 8 8 

 

ตารางที่3. เปอรเซ็นตการระบาดของมอดกาแฟที่ดอยวาวี (ตุลาคม – ธันวาคม 2552) 

กรรมวิธี 
การทําลายของมอดในผลกาแฟ(%) 

ตุลาคม พฤศจิกายน 

1. ตัดแตงกิ่งกาแฟ(ควบคุม) 0.02 0 

2. สาร dinotefuran 0.07 0.06 

3. ใชเชื้อราขาวปองกันกําจัดมอด 0.08 0.09 

4. ตัดแตงกิ่งและสาร dinotefuran 0 0.03 

5. ตัดแตงกิ่งและใชเชื้อราขาว 0.05 0.02 

 

 

 

แปลงทดลองมอดกาแฟที่ดอยวาวี 

 ผลการทดลองที่ดอยวาวีพบวาการระบาดของมอดกาแฟในป 2552-2553 พบวาหลังการทดลอง

เปอรเซ็นตการระบาดของมอดลดนอยลงมากจนไมสามารถนําไปวิเคราะหหาคาแตกตางทางสถิติ เนื่องจากใน

ปลายป 2552 แปลงกาแฟที่วาวีประสบภัยหนาว เกิดน้ําคางแข็งเปนเวลานานซึ่งเปนการตัดวงจรชีวิตของมอด

กาแฟไปไดเปนระยะเวลาหนึ่งและสงผลใหในป 2553 พบการระบาดของมอดกาแฟนอยมากไมเพียงพอที่จะทํา

การทดลอง (ตารางที่3)  

 

แปลงทดลองมอดกาแฟที่ดอยสะเก็ด 

 แปลงทดลองนี้เกิดความผิดพลาดในการตัดแตงกิ่งครั้งแรกกอนเริ่มการทดลองโดยผูดูแลแปลงไดตัดทํา

สาว(rejuvenation) ตนกาแฟทั้งแปลงกอนใสกรรมวิธีการทดลอง ทําใหในป2552  ไมสามารถเก็บผลผลิตได ในป



 

2553  พบวา การตัดแตงกิ่งและใชเชื้อราขาวพบการเขาทําลายของมอดกาแฟนอยกวากรรมวิธีอื่นๆ หลังจากหยุด

การใหสาร dinotefuran และเชื้อราขาว ซึ่งผลของสาร dinotefuran มีผลในการควบคุมมอดอยูไดประมาณ 6 

สัปดาห ดังนั้นจึงเห็นไดวาการใชสารdinotefuran เมื่อหยุดการใหสารการระบาดของมอดจะมากขึ้นกวากรรมวิธี

อื่นๆ ในขณะที่การตัดแตงกิ่งและมีการใหเชื้อราขาวสามารถควบคุมมอดไดดเีพราะเชื้อราขาวที่นําไปพนเปนเชื้อรา

ขาวที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากเพิ่งเก็บจากสภาพธรรมชาติมาเพิ่มปริมาณและไดทดสอบการเขาทําลายมอดตาม

ตารางที่2. นอกจากนั้นเชื้อราขาวยังสามารถเพิ่มปริมาณและคงอยูในสภาพแวดลอมได จึงมีผลการควบคุมมอด

กาแฟไดในระยะยาวกวาการใชสารเคม ี(ตารางที่4)  

 

ตารางที4่. เปอรเซ็นตการระบาดของมอดกาแฟที่ดอยสะเก็ด (ตุลาคม – ธันวาคม 2553) 

กรรมวิธี 
การทําลายของมอดในผลกาแฟ(%) 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

1. ตัดแตงกิ่งกาแฟ(ควบคุม) 1.38a 3.03b 4.09b 

2. สาร dinotefuran 3.42b 4.34c 4.91b 

3. ใชเชื้อราขาวปองกันกําจัดมอด 2.65b 3.27b 3.44ab 

4. ตัดแตงกิ่งและสาร dinotefuran 2.61b 3.14b 3.52ab 

5. ตัดแตงกิ่งและใชเชื้อราขาว 1.35a 2.26a 2.56a 

C.V. (%) 33.9 16.8 23.9 

 

 

แปลงทดลองมอดกาแฟที่เขาคอ 

 แปลงนี้มีการระบาดรุนแรงมาก หลังทําการทดลองในป 2552 พบวากรรมวิธีการใหสาร clothianidin 

พบการทําลายของมอดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับการใชสาร dinotefuran แตไมแตกตางกับกรรมวิธีอื่นๆ 

(ตารางที่5.) ในขณะที่การทดลองในป 2553 กอนดําเนินการตามกรรมวิธีตางๆ มีการระบาดของแมลงโดยเฉลี่ย

มากกวา 50 เปอรเซ็นต แลวทั้งนี้เนื่องจากเกิดการระบาดของมอดกาแฟจากแปลงขางๆ เขามาทําลายในแปลง

ทดลองดวย เนื่องจากแปลงกาแฟบริเวณนั้นไมมีการดูแลรักษาแตยังคงเห็นไดวากรรมวิธีที่มีการตัดแตงกิ่งมี

เปอรเซ็นตการระบาดนอยกวากรรมวิธีที่ไมมีการตัดแตงกิ่ง(ตารางที่5.)  ทั้งนี้เนื่องจากการตัดแตงกิ่งทําใหสภาพ

ของตนกาแฟไดรับแสงมากกวาตนที่ไมมีการตัดแตงกิ่งซึ่งคอนขางทึบแสงและมีความชื้นสูงกวาตนที่ตัดแตงกิ่งซึ่ง

เปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการระบาดของมอดกาแฟ ในแปลงนี้จะเห็นไดวาหากมีการระบาดของมอดอยาง

รุนแรงแลวสารเคมีก็ไมสามารถควบคุมมอดไดถึงแมจะเปนสารเคมีชนิดดูดซึมก็ตาม เนื่องจากสารเคมีเคลื่อนยาย

เขาสูเมล็ดกาแฟไดคอนขางยากเพราะเนื้อเมล็ดกาแฟแกมีลักษณะแข็งทําใหฤทธิ์สารเคมีไมสามารถเขาทําลาย

มอดที่อาศัยในเมล็ดกาแฟได กรณีการใชสารเคมีจะไดผลในระยะที่เมล็ดกาแฟกําลังเริ่มพัฒนาและกอนเนื้อเมล็ด

กาแฟ (endosperm)พัฒนาเปนเนื้อเยื่อที่แข็ง (Coffee Board, 2001) หากไมมีการจัดการโดยวิธีการอื่นๆ เขา



 

รวมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะกอนออกดอกชุดใหญบานควรมีการตัดแตงกิ่งใหโปรงเพื่อลดการเขาทําลาย

ของมอด และหลังดอกบานควรมีการใชเชื้อราขาวเพื่อชวยควบคุมมอดท่ีหลงเหลืออยู (Crowe, 2004)  

 

ตารางที5่. เปอรเซ็นตความเสียหายของเมล็ดกาแฟที่เกิดจากการเขาทําลายของมอดที่เขาคอเดือนตุลาคม 2552 

กรรมวิธี การทําลายของมอด(%) 

1. ตัดแตงกิ่งกาแฟ(ควบคุม) 25.79ab 

2. สาร dinotefuran 41.49b 

3. เชื้อราขาวปองกันกําจัดมอด 26.56ab 

4. ตัดแตงกิ่งและสาร dinotefuran 30.80ab 

5. ตัดแตงกิ่งและใชเชื้อราขาว 28.53ab 

6. สาร clothianidin 12.35a 

C.V. 40.8 

 

ตารางที6่. เปอรเซ็นตความเสียหายของเมล็ดกาแฟที่เกิดจากการเขาทําลายของมอดที่เขาคอป 2553  

กรรมวิธี 
การทําลายของมอดในผลกาแฟ(%) 

กันยายน ตุลาคม 

1. ตัดแตงกิ่งกาแฟ(ควบคุม) 55.67a 57.82a 

2. สาร dinotefuran 82.59bc 87.02b 

3. ใชเชื้อราขาวปองกันกําจัดมอด 68.34ab 83.57ab 

4. ตัดแตงกิ่งและสาร dinotefuran 60.64a 64.65a 

5. ตัดแตงกิ่งและใชเชื้อราขาว 55.13a 58.82a 

6. สาร clothianidin 90.41c 88.75b 

C.V. (%) 22.3 18.2 

 

การพนเชื้อราขาวควรพนเวลาในประมาณ 16.00-17.00 น. เนื่องจากเปนเวลาที่มอดกาแฟบินออกมา

จากเมล็ดกาแฟมากที่สุด จากการศึกษาเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ทําการกําจัดไมใหมีเมล็ดกาแฟแหงติดใตตน

และพื้นที่ปลูกกาแฟที่ไมมีการกําจัดเมล็ดกาแฟแหงขามฤดูใน 3 พื้นที่ พบวาโดยเฉลี่ยพื้นที่ที่มีการเก็บรวบรวม

เมล็ดที่ถูกมอดทําลายเพื่อทําความสะอาดแปลงพบการระบาดเพียง 1.49 % ขณะที่พื้นที่ที่ไมมีการเก็บรวบรวม

เมล็ดที่ถูกทําลายพบการระบาดถึง 13.56 % (Coffee Board, 2001) 

 

 

 



 

 

สรุปผลการทดลอง 
 

 การควบคุมมอดกาแฟใหไดผลดีควรมีการตัดแตงกิ่งใหทรงพุมกาแฟโปรง รวมกับการใชเชื้อราขาวในชวง

กาแฟเริ่มสุก  เพื่อใหมีผลในการควบคุมในระยะยาว และทําความสะอาดแปลงไมปลอยใหเปนแหลงสะสมของ

มอดกาแฟซึ่งจะทําใหเกิดการระบาดในแปลงปลูกในฤดูกาลตอไป และควรรณรงคใหแปลงกาแฟในบริเวณใกลๆ

ทําการกําจัดมอดกาแฟรวมดวย 
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