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ABSTRACT 
Coffee bean is often damaged by Coffee bean weevil, Araecerus fasciculatus De Geer 

(Coleoptera: Anthribidae) and Tobacco beetle, Lasioderma serricorne (Fabricius) (Coleoptera: 
Anobiidae). The insect controlling must be done carefully. Because regardless of the residue of insecticide 
and quality of coffee is important. Integrated pest management be used to eliminate these important 
insects. This experiment was done in the years 2554-2555 at Samut Prakan and Chumphon Province. By 
comparing the two treatments during IPM and farmer process (do not control insects). IPM treatment 
focused on the use of light traps in conjunction with the use of phosphine fumigation if necessary. The 
results showed that the IPM treatment could control insect infestation better than another treatment. It was 
found that the light trap to trap adult of coffee bean weevil high throughout the experiment. For the loss of 
coffee bean from the insect, it was found the high number of damaged grains reached 20.8% for 
comparing treatment while the IPM treatment showed only 1%. 

 

บทคัดย่อ 

สารกาแฟท่ีเก็บรักษามกัไดรั้บความเสียหายจากดว้งกาแฟ (Coffee bean weevil)   Araecerus 
fasciculatus De Geer (Coleoptera: Anthribidae) และมอดยาสูบ (Tobacco beetle) Lasioderma serricorne 
(Fabricius) (Coleoptera: Anobiidae) การป้องกนัก าจดัแมลงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งท าอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากตอ้ง
ค านึงถึงเร่ืองพิษตกคา้งของสารเคมี และคุณภาพของกาแฟเป็นส าคญั จึงจ าเป็นตอ้งน าวธีิการป้องกนัก าจดั
แบบผสมผสาน มาศึกษาเพื่อการเก็บรักษาสารกาแฟใหค้งคุณภาพดี การทดลองน้ีท าในปี 2554-2555  ณ โรง
เก็บกาแฟจงัหวดัสมุทรปราการ และชุมพร โดยเปรียบเทียบ 2 กรรมวธีิ ระหวา่งกรรมวิธีแบบผสมสานท่ีเนน้
การใชก้ารใชก้บัดกัแสงไฟร่วมกบัการใชส้ารรมฟอสฟีนเม่ือจ าเป็น เปรียบเทียบกรรมวธีิของเกษตรกรซ่ึงไม่
มีการควบคุมแมลงเลย ผลการทดลองพบวา่ ในระยะเวลาการเก็บรักษา 8 เดือน กรรมวธีิแบบผสมผสาน
สามารถควบคุมการเขา้ท าลายของแมลงไดดี้กวา่กรรมวธีิเปรียบเทียบ โดยพบวา่กบัดกัแสงไฟสามารถดกัจบั



ตวัเตม็วยัดว้งกาแฟไดสู้งตลอดการทดลอง และเม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตเ์มล็ดเสีย พบวา่กรรมวธีิ
เปรียบเทียบมีเปอร์เซ็นตเ์มล็ดเสียสูงถึง 20.8 % ส่วนกรรมวธีิผสมผสานพบเพียง 1%  

ค าน า 
  กาแฟเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง ประเทศไทยมีการผลิตการกาแฟทั้งเพื่อการจ าหน่าย
ภายในประเทศ ท่ีเหลือจึงท าการส่งออก เกษตรกรมกัเก็บผลผลิตกาแฟในรูปสารกาแฟ ปัจจุบนัสารกาแฟท่ี
เก็บรักษามกัไดรั้บความเสียหายจากดว้งกาแฟ (Coffee bean weevil)   Araecerus fasciculatus De Geer 
(Coleoptera: Anthribidae) และมอดยาสูบ (Tobacco beetle) Lasioderma serricorne (Fabricius) 
(Coleoptera: Anobiidae) ซ่ึงจะเขา้กดักินอยูภ่ายใน มูลของแมลงท าใหก้ล่ินและรสชาติของกาแฟเปล่ียนไป 
ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อคุณภาพของสารกาแฟอยา่งรวดเร็ว (พรทิพย ์และคณะ, 2551; กรรณิการ์และคณะ, 
2552) ซ่ึงส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (2556) ไดก้ าหนดมาตรฐานสินคา้เมล็ด
กาแฟอราบิกา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าลายของแมลงดงัน้ี เมล็ดกาแฟท่ีมีคุณภาพตอ้งไมพ่บรอ่งรอยการเขา้
ท าลายเมล็ดกาแฟจากดว้งกาแฟ และใหค้  าจ  ากดัความของเมล็ดกาแฟท่ีมีขอ้บกพร่องคือ เป็นเมล็ดถูกแมลง
ท าลาย เมล็ดท่ีถูกแมลงกดั แทะ หรือเจาะจนเกิดเป็นรูไดไ้มเ่กิน 0.5% โดยน ้าหนกั จากมาตรฐานดงักล่าว 
และเกษตรและผูป้ระกอบการคัว่และขายเมล็ดกาแฟในบา้นเรา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง มกัเก็บกาแฟในโรงเก็บท่ีไม่มีการควบคุม และไม่มีการป้องกนัก าจดัแมลงท าใหผ้ลผลิตเสียหาย
อยา่งรวดเร็วท าใหก้าแฟในบา้นเราเป็นกาแฟดอ้ยคุณภาพเป็นส่วนใหญ่ การป้องกนัก าจดัแมลงเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งท าอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงเร่ืองพิษตกคา้งของสารเคมี และคุณภาพของกาแฟเป็นส าคญั 
การใชว้ธีิการแบบผสมผสานท่ีเนน้การตรวจนบัแมลง และการใชก้บัดกัแสงไฟร่วมกบัการใชส้ารรมฟอส
ฟีนเม่ือจ าเป็น เป็นวธีิการท่ีน ามาศึกษาเพื่อการเก็บรักษาสารกาแฟคงคุณภาพดีดงัเดิม 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ทดสอบประสิทธิภาพกบัดกัแสงไฟในการดกัจบัแมลงศตัรูกาแฟในโรงเก็บ 

วางแผนการทดลองแบบ: เปรียบเทียบผลการติดตั้งกบัดกัแสงไฟและไม่ติดตั้งกบัดกั 
1.1. ท าการศึกษา ณ โรงเก็บกาแฟคลงัสินคา้ศรีเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ใชโ้รงเก็บขนาด 1,250 

ตารางเมตร จ านวน 2 โรง โดยแบ่งเป็น 2 กรรมวธีิ คือ ติดกบัดกัแสงไฟและไม่ติดกบัดกั 
1.2. ติดตั้งกบัดกัแสงไฟแบบ ไฟฟ้า-แผน่กาว ยีห่อ้ Franklin ท่ีใชห้ลอดไฟขนาด 20 วตัต ์2 หลอด 

จ านวน  4  กบัดกั ในโรงเก็บกาแฟพื้นท่ี 1,250 ตารางเมตร โดยท าการเปิดไฟตั้งแต่เวลา 6 โมงเยน็-
6 โมงเชา้ (12 ชัว่โมง) ท าการเก็บและเปล่ียนแผน่กาวดกัแมลงทุกสัปดาห์  

1.3. สุ่มกาแฟจ านวน 250 กรัม 4  จุด ในโรงท่ีติดกบัดกัและไม่ติดกบัดกั เพื่อตรวจนบัแมลงทุก 2 
สัปดาห์  



1.4. หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณแมลงจากกบัดกัแสงไฟและปริมาณแมลงจากตวัอยา่งกาแฟท่ีสุ่ม
มา 

1.5. เปรียบเทียบปริมาณแมลงและความเสียหายของกาแฟในแต่ละกรรมวธีิ 
2. การจดัการแมลงศตัรูกาแฟหลงัการเก็บเก่ียวดว้ยวธีิผสมผสาน 

วางแผนการทดลองแบบ: เปรียบเทียบกรรมวธีิแบบผสมผสาน กบักรรมวธีิควบคุม                         (ไม่
มีการควบคุมแมลง) 

2.1. ท าการศึกษา ณ โรงเก็บกาแฟศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร จงัหวดัชุมพร ใชโ้รงเก็บขนาด 20 ตาราง
เมตร จ านวน 2 ห้อง โดยแบ่งเป็น 2 กรรมวธีิ คือ กรรมวธีิแบบผสมผสานและกรรมวธีิควบคุม 

2.2. จดัการท าความสะอาดโรงเก็บก่อนน ากาแฟเขา้เก็บ โดยใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ น และการพน่สาร 
chlorpyrifos 40% EC อตัรา 80 มล./น ้า 20 ลิตร พน่ตามผนงัและพื้นโรงเก็บโดยใหห่้างจากบริเวณ
ท่ีกองกาแฟ 2 เมตร 

2.3. ท าการสุ่มตวัอยา่งกาแฟสาร จ านวน 5 จุดๆ ละ 250 กรัม ทุก 2 สัปดาห์เพื่อตรวจหาการเขา้ท าลาย
ของแมลง  

2.4. ถา้พบดว้งกาแฟใหท้ าการติดตั้งกบัดกัแสงไฟ โดยติดตั้งกบัดกัแสงไฟจ านวน 1 กบัดกัต่อพื้นท่ี 20 
ตารางเมตร เพื่อดกัจบัดว้งกาแฟ ท าการเก็บแผน่กาวและเปล่ียนแผน่กาวทุกสัปดาห์ และท าการ
ตรวจนบัแมลงจากแผน่กาวทุกสัปดาห์ 

2.5. ถา้พบดว้งกาแฟมากกวา่ 1 ตวัต่อกาแฟ 250 กรัม ใหท้  าการรมดว้ยสารรมฟอสฟีน อตัรา 1 tablet 
ต่อกาแฟ 1 ตนั (กรรณิการ์และคณะ, 2552) 

2.6. เปรียบเทียบจ านวนแมลงจากการสุ่มตวัอยา่ง ความเสียหายของกาแฟสาร และราคาการป้องกนั
ก าจดัระหวา่งวธีิผสมผสานกบัวธีิของเกษตรกร 

ระยะเวลาเร่ิมต้น ตุลาคม 2553 ส้ินสุดกนัยายน 2555 ระยะเวลา 2 ปี 

สถานทีท่ าการทดลอง 

- โรงเก็บกาแฟสาร บริษทั ศรีเมืองคลงัสินคา้ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ 
- โรงเก็บสารกาแฟ ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร 

- กลุ่มวจิยัพฒันาเทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว ส านกัวจิยัและพฒันาวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียวและ
แปรรูปผลิตผลเกษตร  กรมวชิาการเกษตร 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 

1. ทดสอบประสิทธิภาพกบัดักแสงไฟในการดักจับแมลงศัตรูกาแฟในโรงเกบ็ 
 ภาพท่ี 1 เป็นภาพกราฟแสดงค่าเฉล่ียจ านวนแมลงท่ีติดกบัดกัแสงไฟ พบวา่มอดยาสูบเป็นแมลงท่ี

ติดกบัดกัแสงไฟมากท่ีสุด โดยพบมากเป็นช่วงๆ เร่ิมในช่วงสัปดาห์ท่ี 2-6 พบมอดยาสูบ 38.5-59.25 ตวัต่อ

กบัดกั จากนั้นปริมาณมอดท่ีติดกบัดกัค่อยๆ ลดลง และเร่ิมสูงข้ึนอีกคร้ังในช่วงสัปดาห์ท่ี 16 พบ 11.25 ตวั



ต่อกบัดกั และจ านวนก็เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จนสัปดาห์ท่ี 30 พบมอดในปริมาณสูงสุด 89.77 ตวัต่อกบัดกั 

จากนั้นปริมาณก็ค่อยๆ ลดลงจนถึงสัปดาห์สุดทา้ย แมลงชนิดท่ีพบมากรองลงมาคือ มอดหนวดยาว โดยพบ

มากเป็นคร้ังคราวไม่ติดต่อกนั พบปริมาณสูงสุดในสัปดาห์ท่ี 26 จ านวน 53.75 ตวัต่อกบัดกั รองลงมาคือ

สัปดาห์ท่ี 28 พบ 47.75 ตวัต่อกบัดกั ส่วนดว้งกาแฟและมอดแป้งพบติดกบัดกัในปริมาณท่ีนอ้ยมาก โดยดว้ง

กาแฟพบมากท่ีสุด 0.25 ตวัต่อกบัดกั เพียง 2 คร้ัง  

ภาพท่ี 2 เป็นภาพกราฟแสดงค่าเฉล่ียจ านวนแมลงท่ีไดจ้ากการสุ่มกาแฟจ านวน 250 กรัม 4 จุด จาก

โรงเก็บกาแฟท่ีติดกบัดกัแสงไฟ และไม่ติดกบัดกัแสงไฟโดยสุ่มทุก 2 สัปดาห์ ท าการสุ่มทั้งหมด 20 คร้ัง 

พบวา่ในโรงท่ีติดกบัดกัแสงไฟพบมอดยาสูบและมอดแป้งจากการสุ่มปริมาณสูงสุด 0.25 ตวัต่อตวัอยา่ง 

ชนิดละ 2 คร้ัง มอดหนวดยาวพบ 0.5 และ 0.25 ตวัต่อตวัอยา่ง อยา่งละ 1 คร้ัง และพบเหาหนงัสือ 0.5-1.25 

ตวั ทั้งหมด 4 คร้ัง ส่วนดว้งกาแฟไม่พบเลยจากการสุ่มตวัอยา่ง ส าหรับโรงท่ีไม่ติดกบัดกัแสงไฟ พบปริมาณ

แมลงจากการสุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนัเล็กนอ้ย โดยพบมอดยาสูบปริมาณสูงสุด 0.5 ตวัต่อตวัอยา่ง 1 คร้ัง และ 

0.25 ตวัต่อตวัอยา่ง 2 คร้ัง พบมอดหนวดยาวสูงสุด 1.25 ตวัต่อตวัอยา่ง 1 คร้ัง แต่ท่ีส าคญัคือพบดว้งกาแฟ 

0.25 ตวัต่อตวัอยา่ง 1 คร้ัง ส่วนเหาหนงัสือและมอดแป้งพบในปริมาณใกลเ้คียงกนั 

แมลงท่ีพบในกบัดกัแสงไฟ และจากการสุ่มตวัอยา่ง มีเพียง 2 ชนิดท่ีเขา้ท าลายสารกาแฟ ซ่ึงก็คือ 

ดว้งกาแฟ และมอดยาสูบ ซ่ึงผลจากการศึกษาประสิทธิภาพกบัดกัแสงไฟดงักล่าวไม่พบความสัมพนัธ์

ระหวา่งปริมาณแมลงท่ีไดจ้ากกบัดกัแสงไฟกบัแมลงท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง จึงไม่สามารถใชก้บัดกัแสงไฟ

ในการพยากรณ์การระบาดของแมลงศตัรูไดจ้ากการทดลองคร้ังน้ี  ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณการระบาดของ

แมลงมีนอ้ยเกินไป โดยเฉพาะดว้งกาแฟ แต่ก็พบวา่กบัดกัแสงไฟสามารถดกัจบัตวัเตม็วยัของมอดยาสูบได้

ในปริมาณมาก ท าใหก้ารลงท าลายในสารกาแฟมีนอ้ยตามไปดว้ย ส่วนการพบมอดหนวดยาว และมอดแป้ง

ติดกบัดกัแสงไฟอาจเน่ืองจากบริเวณท่ีใกลส้ถานท่ีทดลองมีโกดงัเก็บผลิตผลเกษตรอ่ืนๆ เช่น ขา้วสาร อยูจึ่ง

ท าใหพ้บแมลงดงักล่าวบินมาติดกบัดกั 

2. การจัดการแมลงศัตรูกาแฟหลงัการเกบ็เกี่ยวด้วยวธีิผสมผสาน 

จากการทดสอบประสิทธิภาพกบัดกัแสงไฟในโรงเก็บกาแฟ พบวา่กบัดกัแสงไฟสามารถใชด้กัจบั

ตวัเตม็วยัของมอดยาสูบ และดว้งกาแฟ ซ่ึงเป็นศตัรูส าคญัของสารกาแฟไดดี้ จึงน ามาใชใ้นการทดลองการ

จดัการแมลงศตัรูกาแฟหลงัการเก็บเก่ียว โดยใชร่้วมกบัการสุ่มตวัอยา่งทุก 2 สัปดาห์เพื่อตรวจนบัปริมาณ

แมลงถา้พบการเขา้ท าลายของดว้งกาแฟมากกวา่ 1 ตวัต่อกาแฟ 250 กรัมตอ้งท าการรมดว้ยสารรมฟอสฟีน



อตัรา 1 tablet ต่อกาแฟ 1 ตนั โดยการทดลองเร่ิมตน้เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ 2556 ณ โรง

เก็บกาแฟศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีการระบาดของดว้งกาแฟและมอดยาสูบปริมาณสูงใน

กาแฟดงัขอ้มูลความสูญเสียของสารกาแฟเน่ืองจากดว้งกาแฟในปี 2555 ในตารางท่ี 1 โดยพบความสูญเสีย

ของเมล็ดกาแฟตั้งแต่เดือนแรกของการเก็บรักษา และพบการท าลายสูงถึง 22.5-24.2, 25.5-49.0 และ 35.5-

73.0 % หลงัการเก็บรักษาท่ี 6, 9 และ 12 เดือนตามล าดบั  

จากการทดลองกรรมวธีิผสมผสานไดท้  าการติดตั้งกบัดกัแสงไฟเพื่อดกัจบัแมลงระหวา่งการเก็บ

กาแฟ พบวา่ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1-11 พบการระบาดของแมลงศตัรูกาแฟนอ้ยมาก จากนั้นประชากรของดว้ง

กาแฟท่ีดกัจบัไดเ้ร่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ และสูงสุดในสัปดาห์สุดทา้ยของการทดลองพบ 169 ตวัต่อกบัดกั 

ขณะเดียวกนัก็พบมอดยาสูบในปริมาณท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัดว้งกาแฟ (Figure 3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจ านวน

แมลงท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งสารกาแฟ พบวา่โกดงัท่ีติดกบัดกัแสงไฟพบดว้งกาแฟจากตวัอยา่งขนาด 250 

กรัม สูงสุดเพียง 7.2 ตวัต่อตวัอยา่งในสัปดาห์ท่ี 20 ของการเก็บรักษา ขณะท่ีโกดงัท่ีไม่ติดตั้งกบัดกัแสงไฟ

พบดว้งกาแฟสูงสุด 241 ตวัต่อตวัอยา่งในสัปดาห์ท่ี 24 ส่วนมอดยาสูบพบเพียงเล็กนอ้ยทั้ง 2 กรรมวธีิ โดย

พบปริมาณสูงสุดเพียง 1 ตวัต่อตวัอยา่ง แสดงวา่แมลงทั้ง 2 ชนิดมีการแข่งขนักนัในธรรมชาติ (Figure 4) ซ่ึง

ในการทดลองกรรมวธีิผสมผสานไดท้ าการรมกาแฟดว้ยสารรมฟอสฟีน 2 คร้ัง เม่ือพบดว้งกาแฟมากกวา่ 1 

ตวัต่อตวัอยา่ง และรมอีกคร้ังหลงัรมคร้ังแรก 2 เดือน โดยตรวจนบัความเสียหายของสารกาแฟในทั้ง 2 

กรรมวธีิในเดือนท่ี 5-8 ของการเก็บรักษา พบวา่น ้าหนกัสารกาแฟ 500 เมล็ดของกรรมวิธีแบบผสมผสานสูง

กวา่กรรมวธีิเปรียบเทียบในทุกเดือน และเปอร์เซ็นตเ์มล็ดเสียในกรรมวธีิเปรียบเทียบสูงถึง 20.8 % ในเดือน

ท่ี 8 ส่วนกรรมวธีิผสมผสานพบเปอร์เซ็นตเ์มล็ดเสียสูงสุดเพียง 1% (Figure 5)  

ขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัการเมล็ดกาแฟก่อนการจ าหน่าย คือการคดัเมล็ดดอ้ยคุณภาพออกก่อน

การขาย ส าหรับกาแฟในกรรมวธีิแบบผสมผสานเม่ือคดัเมล็ดเสียจากการเขา้ท าลายของแมลงออกพบวา่ได้

ปริมาณเมล็ดดีสูงถึง 99% ส่วนกรรมวธีิควบคุมไดเ้มล็ดดีไม่ถึง 80% 

การค านวณต้นทุนการป้องกันก าจัด 

ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัก าจดัส าหรับกรรมวธีิแบบผสมผสาน ค านวณจากค่าไฟฟ้าจากการใชก้บัดกั

แสงไฟ และค่าใชจ่้ายในการรมฟอสฟีน ดงัน้ี 

- กบัดกัแสงไฟใชห้ลอดไฟขนาน 20 วตัต ์2 หลอด ระยะเวลาการเปิดกบัดกัวนัละ 12 ชัว่โมง (ตั้งแต่ 

6 โมงเยน็- 6 โมงเชา้) เสียค่าไฟ 31.31 บาทต่อเดือน ซ่ึงในการทดลองส าหรับโกดงัขนาด 20 ตาราง



เมตร ใชก้บัดกั 1 ตวั ระยะเวลาเก็บ 8 เดือน จึงเสียค่าไฟฟ้าทั้งหมด 250.48 บาท (การไฟฟ้านคร

หลวง, 2556) 

- ค่าใชจ่้ายในการรมฟอสฟีนประมาณ 10 บาทต่อตนั ท าการรม 2 คร้ัง เท่ากบั 20 บาทต่อตนั 

สรุปผลการทดลอง 

กบัดกัแสงไฟมีประสิทธิภาพในการดกัจบัแมลงศตัรูกาแฟในโรงเก็บไดดี้ ทั้งดว้งกาแฟ และมอด
ยาสูบ เม่ือน ามาใชร่้วมกบัการรมดว้ยสารรมฟอสฟีนเม่ือสุ่มตรวจนบัแมลงแลว้พบแมลงมากกวา่ 1 ตวัต่อ
กาแฟ 250 กรัม ในระยะเวลาการเก็บรักษา 8 เดือน ท าการรมทั้งหมด 2 คร้ัง พบวา่กบัดกัแสงไฟสามารถดกั
จบัตวัเตม็วยัดว้งกาแฟไดสู้งตลอดการทดลองและดกัจบัไดสู้งสุด 169 ตวัต่อกบัดกั เม่ือสุ่มนบัแมลงจากสาร
กาแฟในกรรมวธีิผสมผสานพบดว้งกาแฟจากตวัอยา่งขนาด สูงสุดเพียง 7.2 ตวัต่อกาแฟสาร 250 กรัม ส่วน

กรรมวธีิควบคุมพบดว้งกาแฟสูงสุด 241 ตวัต่อกาแฟสาร 250 กรัม ส าหรับความเสียหายในกรรมวธีิ
เปรียบเทียบพบเปอร์เซ็นตเ์มล็ดเสียสูงถึง 20.8 % ส่วนกรรมวธีิผสมผสานพบเปอร์เซ็นตเ์มล็ดเสียสูงสุดเพียง 

1% ซ่ึงในกรรมวธีิการป้องกนัก าจดัแบบผสมผสานมีค่าใชจ่้าย 2 ส่วน คือค่าไฟฟ้าส าหรับกบัดกัแสงไฟ
ตลอดการทดลอง 250.48 บาท และค่ารมฟอสฟีน 2 คร้ัง เท่ากบั 20 บาทต่อตนั ขณะท่ีกรรมวธีิเปรียบเทียบ
ไม่มีค่าใชจ่้ายในการป้องกนัก าจดั  แต่เม่ือคดัเมล็ดดีเพื่อการจ าหน่ายพบวา่กรรมวธีิไดป้ริมาณเมล็ดดีสูงถึง 

99% ส่วนกรรมวธีิควบคุมไดเ้มล็ดดีไม่ถึง 80%
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Figure 1 Average number of insects be struck on light trap in September 2011 till August 2012 at Samut 

Prakan Province 

 

Figure 2 Average number of insects in 250 gm of coffee bean that kept in storage room with and without 

light trap in September 2011 till August 2012 at Samut Prakan Province 

Table 1 Average number coffee bean damaged by coffee bean weevil at Chumphon Province in 2012  

Storage time (months) 
Average amount of damage (%) 

Packed in Jute bag Packed in PP bag 
1 4.9 5.1 
3 10.8 12.2 
6 22.5 24.2 
9 25.5 49.0 

12 35.5 73.0 
 Source: Chumphon Horticultural Reseach Center  
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Figure 3 Number of  Insects be struck on light trap in May 2012 till February 2013 at Chumphon Province 

 

 

Figure 4 Average number of insects in 250 gm of coffee bean that kept in storage room with and without 

light trap in June 2012 through February 2013 at Chumphon Province 

 

 

Figure 5 Coffee bean quality after storage for 5-8 months at Chumphon Province 
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                                          Figure 6 Insect pest of coffee bean 

   

Figure 7 coffee bean damaged by insect (left: cause by coffee bean weevil; right: cause by Tobacco beetle) 

     

Figure 8 Coffee bean storage (left: Chumphon storage room; right: at Samut Prakan storage room)   

 

Figure 9 Light trap 

Tobacco beetle, Lasioderma serricorne 

 

 Coffee bean weevil,   Araecerus fasciculatus 

Coffee bean weevil, Araecerus fasciculatus 

 
 Coffee bean weevil,   Araecerus fasciculatus 


