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บทคัดย่อ 
 
การศกึษาการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟในพืน้ท่ีในแปลงสาธิตห้วยแก้ว ศนูย์

พฒันาโครงการหลวงป่าเมี่ยง  แ ละพืน้ท่ีปลกูกาแฟของเกษตรกร บ้านปางไฮ  ต าบลเทพเสดจ็ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่พบมอดเจาะผลกาแฟเข้าท าลายผลกาแฟเฉล่ีย 27.91 ± 
22.01 %  ของผลผลิตในปี 2551 และเมื่อน ากบัดกั multiple funnel ชดุดดัแปลงใช้ร่วมกบัสารลอ่ 
CMU-C1 มาดกัมอดเจาะผลกาแฟในพืน้ท่ีท่ีกะเทาะเปลือกหรือตากกาแฟ พบวา่กบัดกัสว่นใหญ่
สามารถดกัแมลงได้ ปริมาณความเสียหายของกาแฟจากมอดเจาะผลกาแฟในปี 2552 พบวา่ใน
แปลงท่ีไมม่ีการจดัการ เก่ียวกบัมอดเจาะผลกาแฟพบความเสียหายของผลกาแฟเฉล่ีย 26.00%  
(คา่ต ่าสดุ = 0, คา่สงูสดุ = 70.64%) และเมื่อน ากบัดกัและสารลอ่มอดเจาะผลกาแฟ CMU-C1
วางในสภาพแปลงตัง้แตร่ะยะติดผลในเดือนพฤษภาคม 2552 จนถึงระยะเก็บเก่ียวในเดือน
พฤศจิกายน 2552 ความเสียหายของผลผลิตกาแฟลดลงเป็น 14.22% (คา่ต ่าสดุ = 1.64, 
คา่สงูสดุ = 46.88%)  การใช้สารคลอไพริฟอสในการก าจดัมอดเจาะผลกาแฟอตัรา 0.07% ของ
สารออกฤทธ์ิหรืออตัราแนะน า พบวา่สามารถท าให้มอดเจาะผลกาแฟตายได้ประมาณ 90 
เปอร์เซ็นต ์หลงัได้รับสารเคมีเป็นเวลา 7 วนัในสภาพห้องปฏิบตัิการ สว่นในสภาพแปลงปลกูกาแฟ 
ความเสียหายท่ีเกิดจากมอดเจาะผลกาแฟได้จากระดบั 37.61  และ 33.24 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิต
กาแฟในก่ิงบนและก่ิงลา่ง คลอไพริฟอสสามารถลดความเสียหายจากมอดเจาะผลกาแฟเป็นการ
ใช้สารคลอไพริฟอสสามารถ ลด 8.4 และ 3.19 เปอร์เซ็นต์  และ หลงัและจากการพ่นสารคลอไพริ
ฟอสจ านวน 2 ครัง้ ห่างกนั 2 สปัดาห์  พบสารคลอไพริฟอส ในผลผลิตกาแฟ  0.662 ppm หลงั
การฉีดพ่นสารคลอไพริฟอสครัง้ท่ี 2 เป็นเวลา 60 วนั  การใช้กบัดกัมอดเจาะผลกาแฟในสภาพ
แปลงเพ่ือลดปริมาณแมลงอย่างตอ่เน่ือง และการใช้สารเคมีเมื่อมีแมลงระบาดเป็นวิธีการท่ีส าคญั
สามารถน ามาใช้จดัการมอดเจาะผลกาแฟร่วมกบัวิธการอ่ืน ๆ ได้ในอนาคต  
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Abstract 

 
 Integrated control of coffee berry borer, Hypothenemus hampei (Ferrari) in 
arabica coffee area in the northern of Thailand has started since 2009 at Huay Kaew 
agricultural demonstration area, Pa Miang Royal Project Foundation Research Center, 
and in other coffee plantation areas, Thep Sadet sub district,   Doi Saket District, Chiang 
Mai Province.  It showed that the damage of coffee berry borer was 27.91 ± 22.01 % of 
total coffee yield in 2008. Thirty sets of multiple funnel traps with CMU-C1 lures were set 
as the insect mass trapping to reduce insect damage on coffee berry for 200 plants. 
There was a decrease in coffee berry borer damage as the multiple funnel and CMU-C1 
lures were applied for 7 months (May to November 2009). Coffee berry yield was 
14.22% (minimum = 1.64, maximum = 46.88%) compared to the yield in untreated area 
was 26.00% (minimum = 0, maximum = 70.64%).  In chemical control, chlorpyrifos 
efficacy was tested by dipping cherry at recommendation rate 0.07%. Insect mortality at 
7 days after treatment was 90% in laboratory at 28-32◦C. Chlorpyrifos was applied to 
coffee trees at green cherry stage with 0.5 cm. in diameter.  Two applications of 
chlorpyrifos were conducted with 2 weeks interval. Coffee berry damage at harvesting 
period in untreated control was 37.61 and 33.24%   in the upper and lower branches 
while in the chlorpyrifos treatment were 8.4 and 3.19% respectively. The residue of 
chlorpyrifos at harvesting time was 0.662 ppm. The use of trap and lures throughout the 
coffee growing period is able to reduce number of coffee berry borer while the chemical 
would be used as the insect outbreak management. Mass trapping and chemical control 
will be important tools in insect pest management in the future.  

 
 
 

 

 

 

 


