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ป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบนแบบผสมผสาน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อแมลงศัตรู

ธรรมชาติ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 5 กรรมวิธี 4 ซ  า คือ กรรมวิธีที่ 1 

วิธีของเกษตรกร (control) กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งกิ่งกาแฟ + ใช้กับดักฟีโรโมน (เมธิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ 

= 50 : 50) กรรมวิธีที่  3 ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน (เมธิลแอลกอฮอล์  : 

เอทิลแอลกอฮอล์ = 50 : 50) กรรมวิธีที่ 4 ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน (เมธิล



แอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ = 50 : 50) + ตัดแต่งกิ่งกาแฟ และ กรรมวิธีที่ 5 สาร Dinotefuran  ด าเนินการใน

พื นที่แปลงปลูกกาแฟอะราบิกาของเกษตรกร อ.แม่ริม และ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระยะเวลา ปี 2559-2561 

จากผลการทดลองพบว่า ในพื นที่แปลงปลูกกาแฟอะราบิกา อ.แม่ริม และ อ.ดอยสะเก็ด กรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพ

มากที่สุดคือ กรรมวิธีที่ 4 ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน (เมธิลแอลกอฮอล์ : 

เอทิลแอลกอฮอล์ = 50 : 50) + ตัดแต่งกิ่งกาแฟ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีอ่ืน รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 

ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน (เมธิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ = 50 : 50) 

และ กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งก่ิงกาแฟ + ใช้กับดักฟีโรโมน (เมธิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ = 50 : 50) ตามล าดับ   

Abstract  

 Integrated Pest Management of Coffee Berry Borer in the Northern of Thailand. The 
purpose is to researching methods integrated Pest Management of Coffee Berry Borer in the 
Northern of Thailand, effective, safe natural enemies, consumer and the environment. The 
experimental design was RCBD 5 treatment 4 replication is treatment 1 farmers' methods 
 (control). Treatment 2 pruning + pheromone trap (methyl alcohol : ethyl alcohol = 50 : 50). 
Treatment 3 spraying Beauveria bassiana DOA B4 + pheromone trap (methyl alcohol : ethyl 
alcohol = 50 : 50). Treatment 4 spraying Beauveria bassiana DOA B4 + pheromone trap (methyl 
alcohol : ethyl alcohol = 50 : 50) + pruning. Treatment 5 spraying Dinotefuran.  Operate in the 
area arabica coffee plantations of farmers at Mae Rim District And  Doi Saket District, Chiang Mai, 
during 2016-2018. From the experimental results found that the most effective method is 
treatment 4 spraying Beauveria bassiana DOA B4 + pheromone trap (methyl alcohol : ethyl 
alcohol = 50 : 50) + pruning coffee. Followed by treatment 3 spraying Beauveria bassiana DOA 
B4 + pheromone trap (methyl alcohol : ethyl alcohol = 50 : 50) and treatment 2 pruning coffee 
+ pheromone trap (methyl alcohol : ethyl alcohol = 50 : 50) respectively. Significantly different 
from other treatments.  
 

6. ค าน า :                               
ในการปลูกกาแฟในปัจจุบันพบว่า มีการเข้าท าลายของศัตรูพืชทั งโรคและแมลงเพ่ิมมากขึ น โดยเฉพาะ

มอดเจาะผลกาแฟ ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญต่อการปลูกกาแฟในหลายพื นที่   สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต
กาแฟได้มากถึง 50% ผลกาแฟที่ถูกเจาะจะเป็นช่องทางให้เชื อราและแบคทีเรียเข้าท าลายซ  า ท าให้ผลร่วงเสียหาย 
ส่งผลให้ผลผลิตกาแฟลดลง หากสามารถเก็บเกี่ยวผลกาแฟที่มอดเจาะท าลายอยู่ เมล็ดกาแฟที่ได้จะไม่มีคุณภาพ 
(บัณฑูรย์ และคณะ, 2551)   



ชีววิทยาของมอดกาแฟพบว่า มอดเจาะผลกาแฟตัวเต็มวัยมีสีด า ความยาว 1.2-1.5 มิลลิเมตร  ตัวเมียจะ
เจาะรูที่ปลายผลกาแฟเข้าไปอยู่ในเมล็ด ตัวเมียจะวางไข่ 8 -12 ครั ง ใน 3-7 สัปดาห์ ตลอดวงจรชีวิตจะวางไข่   
30-70 ฟอง โดยวางไข่วันละ 2-3 ฟอง ตัวอ่อนสีขาวมีหัวสีน  าตาลอ่อน ตัวอ่อนอายุ 10-26 วัน ดักแด้อายุ 4-9 วัน 
ตัวผู้ออกจากดักแด้เร็วกว่าตัวเมีย  จากไข่เป็นตัวแก่กินเวลาประมาณ 25-35 วัน  ตัวเมียเท่านั นที่จะบินออกไปหา
แหล่งอาศัยใหม่  ตัวอ่อนสามารถอาศัยอยู่ในเมล็ดแห้งที่มีความชื นมากกว่า 13.5 เปอร์เซ็นต์  อัตราส่วนเพศผู้ต่อ
เพศเมียเท่ากับ 10 : 1  วงจรชีวิตโดยเฉลี่ยมากกว่า 156 วัน (Lan C.C. and J.H. Wintgens, 2004) จากรายงาน
ของจรัสศรี (2535) ในการศึกษาชีวประวัติของมอดกาแฟพบว่าอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 16 : 1  ในขณะ
ที่ Pelley (1968) รายงานว่าอัตราส่วนระหว่างเพศเมียต่อเพศผู้มีความแปรปรวนระหว่าง 500 :  1 ถึง 20 : 1 
เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างเพศเมียต่อเพศผู้สูงจึงท าให้มีการแพร่ระบาดและเข้าท าความเสียหายในแปลงกาแฟ
มาก การใช้สารเคมีเพ่ือควบคุมมอดสามารถใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในผู้บริโภคและ
ความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะบนพื นที่สูงซึ่งเป็นแหล่งต้นน  าล าธาร นอกจากสารเคมีแล้วยัง
พบว่าการท าความสะอาดแปลงและการตัดแต่งก่ิงอย่างถูกต้องช่วยลดการระบาดลงได้ นอกจากนี แล้วยังพบเชื อรา
ขาว (Beauveria bassiana) ก็เป็นเชื อราขาวชนิดหนึ่งที่ ใช้ควบคุมมอดกาแฟได้โดยชีวิธีและเป็นมิตรต่อ
สภาพแวดล้อม (ยุพิน และคณะ, 2545)  

เยาวลักษณ์ (2554) กล่าวว่า มอดเจาะผลกาแฟเป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็กประมาณ 1.5 -2 มม. ในปี 
2553 พบว่ามอดตัวเต็มวัยเข้าท าลายผลกาแฟได้ตั งแต่ขนาดผลกาแฟมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.3 ม.ม. ขึ น
ไป โดยเพศเมียจะเจาะผลกาแฟบริเวณปลายผลหรือสะดือของผล ในผลกาแฟสามารถพบแมลงได้ทุกระยะการ
เจริญเติบโต (ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย) แมลงอาศัยกัดกิน ขยายพันธุ์ในผลจนกระทั่งผลกาแฟสุก และ
ยังสามารถอยู่ในผลกาแฟที่แห้งคาอยู่ในต้น ผลกาแฟที่หล่นลงพื นดิน และแมลงอยู่ในกาแฟกะลาได้ในระยะหนึ่งถ้า
เมล็ดกาแฟมีความชื นเหมาะสม ซึ่งแมลงยังคงท าลายเมล็ดกาแฟกะลาระหว่างการตากเมล็ด ร่องรอยการเข้า
ท าลายของมอดเจาะผลกาแฟจะเห็นเป็นรูขนาดเล็กที่ปลายผลกาแฟบริเวณสะดือผล มักสังเกตได้ยาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากเกษตรกรไม่ทราบ อาจไม่ทันที่จะป้องกันหรือจัดการกับมอดเจาะผลกาแฟ 

แนวทางในการป้องกันก าจัด ควรใช้การก าจัดแมลงหลายๆ วิธีร่วมกัน ได้แก่ 
- ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของมอดกาแฟ โดยการเก็บผลกาแฟที่ค้างอยู่บนต้นให้หมด เนื่องจากในแต่ละผล 

มอดสามารถอาศัยอยู่ได้มากถึง 65 ตัว (พบในภาคเหนือ) (บันฑูรย์ และคณะ, 2551) 
- รักษาความสะอาดแปลง เก็บท าลายผลที่มีมอดเจาะผลกาแฟท าลาย หรือใช้เชื อราก าจัดแมลง 

Beauveria bassiana โรยหรือฉีดพ่นที่พื นดินบริเวณโคนต้นในช่วงฝนตก หรือมีความชื นสูงเพ่ือก าจัดแมลงที่มีใน
ผลแห้งที่โคนต้น 

- เกษตรกรควรร่วมมือก าจัดแมลงในแปลงใกล้เคียงกัน และท าโดยพร้อมเพรียงกัน ช่วยลดปริมาณแมลง
ได้เป็นอย่างด ี

- ลดปริมาณแมลงโดยใช้กับดักและสารล่อมอดเจาะผลกาแฟเพ่ือดึงดูดมอดเจาะผลกาแฟมาท าลาย ใช้กับ
ดักประมาณ 7-15 ชุด ต่อไร่ วางกระจายให้ทั่ว 



ผลการติดตามการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟพบว่า ในฤดูการผลิตปี 2549/2550 มีการระบาดของ
มอดเจาะผลกาแฟในพื นที่ดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  บ้าน
ห้วยตาด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และพื นที่ ดอยมูเซอ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก  ในพื นที่ที่มีการระบาดพบ
ความเสียหายในสภาพตั งแต่ 1.5-25.25% ส่วนความเสียหายของสารกาแฟหลังจากสีแล้วพบว่า มีตั งแต่       
1.20-18.17% แหล่งอาศัยนอกฤดูติดผลของกาแฟที่ส าคัญคือ ผลกาแฟค้างปีจากฤดูการเก็บเกี่ยวก่อนหน้านั น 
โดยพบมอดเฉลี่ย 13.23 ตัว/ผล (ตั งแต่ 1-65 ตัว/ผล) ผลกาแฟที่ออกผิดฤดู และกาแฟชนิดอ่ืนๆ เช่น กาแฟโร
บัสต้า ซึ่งเกษตรกรไม่เก็บเกี่ยว  การใช้กับดัก multiple-funnel ที่มีสารล่อบรรจุอยู่ภายใน เพ่ือล่อแมลงให้มาติด
กับพบว่า ที่บ้านปางไฮ และบ้านกิ่วต่ า ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีมอดติดอยู่ในกับดักเฉลี่ย 633.6 
และ 40.33 ตัว/กับดัก ตามล าดับ โดยพบสูงสุดถึง 6,565 ตัว/กับดักที่บ้านปางไฮ  เดือนที่ดักได้มากที่สุดคือ เดือน
มีนาคม  ซึ่งเป็นระยะหลังการเก็บเกี่ยวและไม่มีผลกาแฟอยู่บนต้น  ส่วนเดือนที่แมลงติดกับดักน้อยที่สุดคือ เดือน
สิงหาคม  การใช้สารชีวภาพพ่นที่ผลกาแฟที่ถูกมอดเจาะท าลายพบว่า สามารถลดเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายลงได้ 
(บัณฑูรย์ และคณะ, 2551) 

ประภาพร  และคณะ (2556)  ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดมอดกาแฟในแหล่งปลูก
ภาคเหนือ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ  า ได้แก่   การตัดแต่งกิ่งกาแฟ(ควบคุม)  การใช้สาร 
dinotefuran  การใช้เชื อราขาว (Beauveria bassiana) การตัดแต่งกิ่งร่วมกับการใช้สาร dinotefuran และการ
ตัดแต่งก่ิงร่วมกับใช้เชื อราขาวในแปลงทดลองที่ดอยวาวีและดอยสะเก็ด ผลการทดลอง พบว่าที่ดอยวาวีเกิดน  าค้าง
แข็งเป็นเวลานานท าให้ไม่เกิดการระบาด ส าหรับแปลงดอยสะเก็ดพบว่า การตัดแต่งกิ่งและใช้เชื อราขาวพบการ
เข้าท าลายของมอดกาแฟน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  สรุปว่าการควบคุมมอดกาแฟให้ได้ผลดีควรมีการตัดแต่งก่ิงให้ทรง
พุ่มกาแฟโปร่งร่วมกับการใช้เชื อราขาวเพ่ือให้มีผลในการควบคุมในระยะยาว และท าความสะอาดแปลงไม่ปล่อยให้
เป็นแหล่งสะสมของมอดกาแฟซึ่งจะท าให้เกิดการระบาดในแปลงปลูกในฤดูกาลต่อไป  หมั่นตรวจเช็คการเข้า
ท าลายของมอดกาแฟในแปลง ถ้าพบการเข้าท าลายของมอดกาแฟเกินกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ให้เตรียมเชื อราขาวอย่าง
ง่าย เพ่ือฉีดพ่น โดยเฉพาะพื นที่ปลูกกาแฟอราบิก้าที่เป็นพื นที่แหล่งต้นน  า โดยพ่นเชื อราขาวที่ได้จากการเตรียม 
ทุก 2 – 4 สัปดาห์ โดยท าการฉีดพ่นในหลัง 16.00 น. 

ดังนั น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการป้องกันก าจัดมอดเจาะผล

กาแฟโดยด่วน เพ่ือลดปริมาณและการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟ  ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาได้

เมล็ดกาแฟที่มคีุณภาพ และมีปริมาณเพ่ิมมากขึ น สร้างรายได้สู่เกษตรกร 

7. วิธีด าเนินการ :    

- อุปกรณ ์ 

1) แปลงกาแฟอะราบิกาของเกษตรกร อ.แม่ริม และ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่     

2) ขวดน  า มีดคัตเตอร์ เชือก ส าลี ส าหรับท ากับดักฟีโรโมน 

3) สารเคมี เช่น เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์   



4) เชื อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 

5) สารฆ่าแมลง Dinotefuran   

6) ไม้หลักและป้ายส าหรับท าเครื่องหมายแปลงทดลอง 

7) กระบอกตวงขนาด 250 มิลลิลิตร และ ช้อนตวงขนาด 20 กรัม   

8) เครื่องพ่นยา ขนาด 20 ลิตร  

9) ถังน  าขนาด 5 ลิตร 

10) กรรไกรตัดกิ่ง 

11) กระดาษบันทึกผลการทดลอง             

- วิธีการ  วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 5 กรรมวิธี 4 ซ  า ดังนี  
 กรรมวิธีที่ 1   วิธีของเกษตรกร (control) 
 กรรมวิธีที่ 2   ตัดแต่งก่ิงกาแฟ + ใช้กับดักฟีโรโมน (เมธิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์  

= 50 : 50) 
 กรรมวิธีที่ 3   ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน (เมธิล 

แอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ = 50 : 50) 
 กรรมวิธีที่ 4   ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน (เมธิล 

แอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮฮล์ = 50 : 50) + ตัดแต่งก่ิงกาแฟ 
 กรรมวิธีที่ 5   สาร Dinotefuran 

 ด าเนินการในแปลงปลูกกาแฟอะราบิกาของเกษตรกร อ.แม่ริม และ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อายุต้น
กาแฟอะราบิกา 7-15 ปี  
 - ท าการส ารวจและคัดเลือกแปลงกาแฟอะราบิกาที่มีการท าลายของมอดเจาะผลกาแฟประมาณ 5-10 
เปอร์เซ็นต ์
 -  การทดลองในกรรมวิธีที่ใช้สารเคมีและเชื อราขาว จะท าการฉีดพ่นสารทุก 1 เดือน หลังพบการ
ระบาดของมอดเจาะผลกาแฟโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 5% ของแปลงทดลอง และหยุดการให้สารก่อนเก็บเกี่ยวกาแฟ   
1 เดือน 
 การบันทึกข้อมูล 
  1. บันทึกเปอร์เซ็นต์การระบาดก่อนเริ่มท าการทดลองตามกรรมวิธีที่ก าหนด และหลังการจัดการแปลง
ทดลองตามกรรมวิธีที่ก าหนดทุกเดือน 
  2. การเก็บข้อมูลการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟ  โดยสุ่มกิ่งกาแฟจ านวน 10 กิ่ง ต่อต้น ใน 1 กิ่ง 
สุ่มนับผลกาแฟจ านวน 5 ข้อ 
  3. สุ่มเก็บเปอร์เซ็นต์การท าลายของมอดเจาะผลกาแฟเมื่อเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตจนเก็บเกี่ยวผลผลิต
หมด 
  เวลาและสถานที่ 



 ระยะเวลาด าเนินการ    เริ่มต้น 2559 – สิ นสุด 2561  
 สถานที่ท าการทดลอง   - แปลงเกษตรกร  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  

     - แปลงเกษตรกร  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ :   
แปลงเกษตรกร อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับความสูงจากระดับน  าทะเล 360 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.63 ± 2.13 องศาเซลเซียส ความชื น

สัมพัทธ์เฉลี่ย 60.90 ± 12.63%  

จากการตรวจนับปริมาณการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟในแปลงเกษตรกร จ านวน 17 ครั ง ระหว่าง
ปี 2560-2561 พบว่า ในการตรวจนับการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟในครั งที่ 1-7 และ ครั งที่ 9 ทุกกรรมวิธี
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ในครั งที่ 8 และ ครั งที่ 10-17 พบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกกรรมวิธี และมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยในครั งที่ 17 กรรมวิธีที่ 4 ใช้ 
Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน + ตัดแต่งกิ่งกาแฟ มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีมากที่สุด 
เท่ากับ 96.24% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับ กรรมวิธีที่ 5 สาร dinotefuran (87.45%) และ กรรมวิธีที่ 1 วิธีของ
เกษตรกร (control) (81.60%) ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ กรรมวิธีที่ 3 ใช้ Beauveria  
bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน (91.29%) และ กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งกิ่งกาแฟ + ใช้กับดักฟีโรโมน 
(90.32%) ตามล าดับ และเมื่อมาคิดเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีเฉลี่ยทั ง 17 ครั งแล้ว พบว่า กรรมวิธีที่ 4 ใช้ Beauveria 
bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน + ตัดแต่งกิ่งกาแฟ มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีมากที่สุด เท่ากับ 99.20% 
รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 ใช้ Beauveria  bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน เท่ากับ 96.79% และ 
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งกิ่งกาแฟ + ใช้กับดักฟีโรโมน เท่ากับ 96.55% ตามล าดับ (ตารางที่ 1-2) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ยุพิน และคณะ (2545) และ ประภาพร  และคณะ (2556) ที่รายงานไว้ว่า การตัดแต่งกิ่งและใช้เชื อราขาว 
(Beauveria bassiana) ซึ่ งเป็น เชื อราขาวชนิดหนึ่ งที่ ใช้ควบคุมมอดกาแฟได้ โดยชีวิธีและเป็นมิตรต่อ
สภาพแวดล้อม พบการเข้าท าลายของมอดกาแฟน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  สรุปว่าการควบคุมมอดกาแฟให้ได้ผลดี
ควรมีการตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มกาแฟโปร่งร่วมกับการใช้เชื อราขาว (Beauveria bassiana) เพ่ือให้มีผลในการ
ควบคุมในระยะยาว และท าความสะอาดแปลงไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งสะสมของมอดกาแฟซึ่งจะท าให้เกิดการระบาด
ในแปลงปลูกในฤดูกาลต่อไป   

ต้นทุนในการด าเนินการพบว่า กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งกิ่งกาแฟ + ใช้กับดักฟีโรโมน มีต้นทุนน้อยที่สุด 
เท่ากับ 3,040.00 บาท/ไร่/ปี รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดัก  
ฟีโรโมน เท่ากับ 3,138.40 บาท/ไร่/ปี และ กรรมวิธีที่  5 สาร Dinotefuran เท่ากับ 3 ,788.80 บาท/ไร่/ปี 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางท่ี 1  เปอร์เซ็นต์เมล็ดกาแฟที่ดี ไม่ถูกมอดเจาะผลกาแฟเข้าท าลายในแต่ละกรรมวิธี ปี 2560-2561 
               พื นที่แปลงเกษตรกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 



หน่วย : เปอร์เซ็นต ์

กรรมวิธี 
ครั งท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
2 
3 
4 
5 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

94.57 
96.54 
96.63 
99.99 
97.18 

94.75 
96.25 
97.50 
99.99 
96.50 

91.07 b 
96.50 ab 
97.30 ab 
99.99 a 
97.44 ab 

92.31 
99.48 
91.31 
99.99 
97.27 

% CV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 5.0 4.1 8.6 

 

ตารางท่ี 2  เปอร์เซ็นต์เมล็ดกาแฟที่ดี ไม่ถูกมอดเจาะผลกาแฟเข้าท าลายในแต่ละกรรมวิธี ปี 2560-2561 
               พื นที่แปลงเกษตรกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ต่อ) 

หน่วย : เปอร์เซ็นต ์
 

กรรมวิธ ี
ครั งที ่  

เฉลี่ย 
10 11 12 13 14 15 16 17 

1 97.76 c 93.80 c 90.69 c 92.01 b 92.73 c 88.55 c 82.03 c 81.60 c 93.64 
2 98.25 b 97.19 ab 93.60 bc 93.75 b 95.58 b 93.42 b 90.48 b 90.32 ab 96.55 
3 98.77 b 98.61 a 96.10 ab 94.66 b 96.17 b 94.28 b 92.82 ab 91.29 ab 96.79 
4 99.90 a 99.43 a 98.71 a 98.55 a 98.62 a 97.87 a 97.13 a 96.24 a 99.20 
5 98.13 c 95.56 bc 94.02 bc 93.04 b 93.99 bc 92.55 b 88.03 bc 87.45 bc 95.95 

%CV. 0.4 1.5 2.7 1.9 1.6 2.3 4.5 5.2  

 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในแต่ละกรรมวิธี พื นที่แปลงเกษตรกร อ.แม่ริม  
               จ.เชียงใหม่ 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/ไร/่ปี) 

วิธีด าเนินการ 
กรรมวิธ ี1 กรรมวิธ ี2 กรรมวิธ ี3 กรรมวิธ ี4 กรรมวิธ ี5 
4,848.80 3,040.00 3,138.40 4,338.40 3,788.80 

 

แปลงเกษตรกร อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ระดับความสูงจากระดับน  าทะเล 1,000 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22.54 ± 1.46 องศาเซลเซียส ความชื น 

สัมพัทธ์เฉลี่ย 67.00 ± 17.17%   
จากการตรวจนับปริมาณการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟในแปลงเกษตรกร จ านวน 15 ครั ง ระหว่าง

ปี 2560-2561 พบว่า ในการตรวจนับการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟในครั งที่ 1-9 ทุกกรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ในครั งที่ 10-15 ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมี



แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยในครั งที่ 15 กรรมวิธีที่ 4 ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับ
ดักฟีโรโมน + ตัดแต่งกิ่งกาแฟ มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีมากที่สุด เท่ากับ 98.00% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับทุก
กรรมวิธี รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3  ใช้ Beauveria  bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน เท่ากับ 
95.27% และ กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งกิ่งกาแฟ + ใช้กับดักฟีโรโมน เท่ากับ 94.18% ตามล าดับ และเมื่อมาคิด
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีเฉลี่ยทั ง 15 ครั งแล้ว พบว่า กรรมวิธีที่ 4 ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับ
ดักฟีโรโมน + ตัดแต่งกิ่งกาแฟ มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีมากที่สุด เท่ากับ 99.19% รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 ใช้ 
Beauveria  bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน เท่ากับ 98.61% และ กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งก่ิงกาแฟ 
+ ใช้กับดักฟีโรโมน เท่ากับ 98.01% ตามล าดับ (ตารางที่ 4-5) ซึ่งสอดคล้องกับ ยุพิน และคณะ (2545) และ 
ประภาพร  และคณะ (2556) ที่รายงานไว้ว่า การตัดแต่งกิ่งและใช้เชื อราขาว (Beauveria bassiana) ซึ่งเป็นเชื อ
ราขาวชนิดหนึ่งที่ใช้ควบคุมมอดกาแฟได้โดยชีวิธีและเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม พบการเข้าท าลายของมอดกาแฟ
น้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  สรุปว่าการควบคุมมอดกาแฟให้ได้ผลดีควรมีการตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มกาแฟโปร่งร่วมกับการ
ใช้เชื อราขาว (Beauveria bassiana) เพ่ือให้มีผลในการควบคุมในระยะยาว และท าความสะอาดแปลงไม่ปล่อย
ให้เป็นแหล่งสะสมของมอดกาแฟซึ่งจะท าให้เกิดการระบาดในแปลงปลูกในฤดูกาลต่อไป   

ต้นทุนในการด าเนินการพบว่า กรรมวิธีที่ 5 สาร Dinotefuran เท่ากับ 2,528.80 บาท/ไร่/ปีรองลงมาคือ 
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแต่งกิ่งกาแฟ + ใช้กับดักฟีโรโมน มีต้นทุนน้อยที่สุด เท่ากับ 3,040.00 บาท/ไร่/ปี และ กรรมวิธีที่ 
3 ใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 + กับดักฟีโรโมน เท่ากับ 3,138.40 บาท/ไร่/ปี ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 4  เปอร์เซ็นต์เมล็ดกาแฟที่ดี ไม่ถูกมอดเจาะผลกาแฟเข้าท าลายในแต่ละกรรมวิธี ปี 2560-2561  
               พื นที่แปลงเกษตรกร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

หน่วย : เปอร์เซ็นต ์
กรรมวิธ ี ครั งท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 100 100 100 100 99.84 99.84 99.99 99.70 99.38 
2 100 100 100 100 99.44 99.44 99.43 99.28 98.95 
3 100 100 100 100 99.79 99.79 99.99 99.52 98.29 
4 100 100 100 100 98.26 98.26 99.69 99.83 99.83 
5 100 100 100 100 98.73 98.73 98.96 98.68 98.69 

%CV 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.7 1.0 1.0 

            
 ตารางท่ี 5  เปอร์เซ็นต์เมล็ดกาแฟที่ดี ไม่ถูกมอดเจาะผลกาแฟเข้าท าลายในแต่ละกรรมวิธี ปี 2560-2561  
               พื นที่แปลงเกษตรกร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ต่อ) 

หน่วย : เปอร์เซ็นต ์
กรรมวิธ ี ครั งท่ี เฉลี่ย 



10 11 12 13 14 15 
1 95.41 b 93.71 b 92.55 c 93.35 b 93.84 b 93.11 d  97.38 
2 99.46 a 97.34 a 96.02 b 94.51 ab 92.05 b 94.18 c 98.01 
3 99.87 a 98.78 a 97.89 ab 95.45 ab 94.47 b 95.27 b 98.61 
4 99.99 a 99.33 a 98.62 a 98.03 a 97.97 a 98.00 a 99.19 
5 97.18 b 97.51 a 96.72 ab 94.57 ab 92.32 b 92.68 d 97.65 

%CV 1.3 1.6 1.6 1.9 1.7 0.6  

 
ตารางท่ี 6  แสดงคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการในแต่ละกรรมวิธี พื นที่แปลงเกษตรกร อ.ดอยสะเก็ด  
               จ.เชียงใหม่ 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/ไร/่ปี) 

วิธีด าเนินการ 
กรรมวิธ ี1 กรรมวิธ ี2 กรรมวิธ ี3 กรรมวิธ ี4 กรรมวิธ ี5 
4,968.80 3,040.00 3,138.40 4,338.40 2,528.80 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

จากการทดลองการป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบนแบบผสมผสาน พบว่า ทั งใน
พื นที่แปลงกาแฟอะราบิกาของเกษตรกร อ.แม่ริม และ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ การใช้ Beauveria bassiana  
สายพันธุ์ DOA B4 ร่วมกับ กับดักฟีโรโมน (เมธิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮฮล์ = 50 : 50) และ ตัดแต่งกิ่งกาแฟ       
มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟดีที่สุด รองลงมาคือ การตัดแต่งกิ่งกาแฟ ร่วมกับ กับดัก      
ฟีโรโมน (เมธิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ = 50 : 50) และ การใช้ Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA 
B4 ร่วมกับ กับดักฟีโรโมน  (เมธิลแอลกอฮอล์ : เอทิลแอลกอฮอล์ = 50 : 50) ตามล าดับ ซึ่งวิธีการป้องกันก าจัด
ดังกล่าวเป็นการลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด เพื่อก้าวสู่การผลิตกาแฟแบบอินทรีย์ ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตกาแฟ สร้างมูลค่าเพ่ิม มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และควรร่วมมือกันท าการป้องกันก าจัด
มอดเจาะผลกาแฟในทุกพื นที่อย่างจริงจัง ถูกต้อง ถูกวิธี และถูกเวลา เพ่ือลดการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟที่
จะระบาดในรุ่นต่อๆ ไป 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

- ไดว้ิธีการป้องกันก าจัดมอดเจาะผลกาแฟแบบผสมผสาน ปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ ผู้บริโภค 
และสิ่งแวดล้อม  ถ่ายทอดสู่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟต่อไป  

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) :  

ผู้ท าวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน        



กรมวิชาการเกษตร ที่ได้ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัยในครั งนี  
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13. ภาคผนวก : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การตรวจนับการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟก่อนท าการทดลอง การวางผังแปลง และติดตั งกับดัก     



           ฟีโรโมน ณ แปลงปลูกกาแฟอะราบิกาของเกษตรกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ท าการเปลี่ยนน  ายาในกับดักฟีโรโมน และฉีดพ่นเชื อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4  

            ณ แปลงปลูกกาแฟอะราบิกาของเกษตรกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ท าการตรวจนับการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟในผลกาแฟ ณ แปลงปลูกกาแฟอะราบิกาของ 

             เกษตรกร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 การวางผังแปลง ณ แปลงปลูกกาแฟอะราบิกาของเกษตรกร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การวางกับดักฟีโรโมน และฉีดพ่นเชื อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 ณ แปลงปลูก 

           กาแฟอะราบิกาของเกษตรกร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การขายเชื อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ DOA B4 ของกรมวิชาการเกษตร 


