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บทคดัย่อ 

มอดเจาะผลกาแฟ Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae) เป็นแมลงศตัรู
ส าคัญท่ีเข้าท าลายผลกาแฟทั่วโลก การใช้กับดักในการควบคุมมีความเป็นไปได้ ดังนั้ นจึงได้
ท าการศึกษาเพื่อพฒันากบัดกัดดัแปลง และทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมมอดเจาะผลกาแฟ 
รวมทั้งเทคนิคการสุ่มส ารวจท่ีเหมาะสมข้ึนในพื้นท่ี ต. เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ท ากบัดกั
เป็นกบัดกัแบบแขวนพฒันาข้ึนจากวสัดุในทอ้งถ่ิน คือ ขวดน ้ าพลาสติก จานพลาสติก ภายในขวดมี
สารล่อมอดเจาะผลกาแฟบรรจุในภาชนะขนาดเล็ก และใชน้ ้ าผสมโพรพิลีนไกลคอลในอตัรา 1:3 ใน
ปริมาตร 80-100 มิลลิลิตรส าหรับดกัแมลง ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมมอดเจาะผล
กาแฟ ด าเนินการวางกบัดกับรรจุสารสารล่อมอดเจาะผลกาแฟในกรรมวิธีต่าง ๆ ในพื้นท่ีศึกษาเป็น
เวลาต่อเน่ืองกนัตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงธนัวาคม พ.ศ. 2555 พบวา่จ านวนมอดเจาะผลกาแฟท่ีเก็บได้
จากกบัดกัสูงในเดือน พฤศจิกายน และธนัวาคม สูตรของสารล่อมอดเจาะผลกาแฟใน 3 กรรมวิธี คือ 
สัดส่วนของเอทานอลต่อเมทานอล 1:1, น ้ าต่อเอทานอลต่อเมทานอล 2:1:1 และเอทานอลต่อเมทา
นอล 1:3 สามารถดกัจบัมอดเจาะผลกาแฟได้สูงสุด 3,802, 1,566 และ 1,192 ตวั ตลอดระยะเวลาท่ี
ท าการศึกษา  เดือนธนัวาคมเป็นช่วงเวลาท่ีพบแมลงมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียจ านวนแมลงท่ีดกัไดต้่อกบัดกั 
เป็น 210.33±459.79, 156.6±202.57 และ 95.11±88.39 ตวั ตามล าดบั  อตัราการระเหยของสารล่อใน
สภาพแบบจ าลองความช้ืนสูง (75% RH)  และต ่า (57% RH) พบว่าสารล่อทุกกรรมวิธีมีการระเหย
แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเอทานอลต่อเมทานอล 1:3 มีอตัราการระเหยสูงสุดตามดว้ย เอ
ทานอลต่อเมทานอล 1:1 และ น ้ าต่อเอทานอลต่อเมทานอล 2:1:1 ตามล าดบั สารล่อมอดเจาะผลกาแฟ
ทุกสูตรสามารถอยูใ่นสภาพความช้ืนสูงและต ่าเป็นเวลา 4-5 สัปดาห์  การติดตามการเขา้ท าลายของ
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มอดเจาะผลกาแฟในสภาพแปลงโดยการสุ่มนบัผลกาแฟท่ีถูกมอดเจาะผลกาแฟเจาะเขา้ท าลายบนตน้
กาแฟดว้ยวิธีสุ่มก่ิงล่างและก่ิงบนของล าตน้ อย่างละ 3 ก่ิง พบว่าในแปลงท่ี 1 ความเสียหายของผล
กาแฟในก่ิงล่าง มีมากกวา่ก่ิงบนแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ในขณะท่ีแปลงท่ี 2 ไม่พบ
ความแตกต่าง การประเมินความเสียหายของผลกาแฟท่ีมีสาเหตุจากมอดเจาะผลกาแฟ 2 วิธี คือ การ
สุ่มส ารวจผลกาแฟจาก 6 ก่ิงต่อตน้ กบัการเก็บผลกาแฟทั้งหมด พบว่าค่าเฉล่ียการสุ่มส ารวจความ
เสียหายจากก่ิงกาแฟ 6 ก่ิงต่อตน้ ไม่แตกต่างทางสถิติจากการตรวจนบัทั้งตน้ 
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ABSTRACT 

The coffee berry borer (CBB), Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae), is 
one of the most important insect pests of coffee worldwide. The use of attractant trap has potential 
to control this CBB. Therefore, this study was carried out to develop the modified attractant trap, its 
efficiency to control CBB and technique to survey CBB in the field of Thep Sadet subdistrict, Doi 
Saket district, Chiang Mai province. Developed trap is hanging type modified from common 
materials: plastic bottle, plastic plate, inserted with bottle of lure and mixture of 80-100 ml of 1:3 
propylene glycol and water inside. Evaluation on trap efficiency was carried out during August to 
December 2012 and revealed that the high CBB caught was found on November and December. 
Three lure mixtures: ethanol : methanol (1:1), water : ethanol : methanol (2:1:1) and ethanol : 
methanol (1:3) were determined and the maximum numbers of CBB were caught in December with 
the average of 210.33459.79, 156.6202.57 and 95.1188.39 CBB/trap, respectively. Evaporation 
rate of lure mixtures was performed under the relative humidity at 57% and 75% and result showed 
that evaporation rates of all lure mixtures were significantly different. The fastest rate was found in 
ethanol : methanol (1:3) followed by water : ethanol : methanol (2:1:1) and ethanol : methanol (1:1). 
However, all lure mixtures were effective till 4-5 weeks after application. The sampling technique 
of damaged coffee cherry from 3 upper and lower branches compared to the whole tree was also 
determined in 2 coffee plantations. The result showed that in plantation 1, the mean numbers of 
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damaged coffee cherry found on the lower branches was higher than that from the higher branches 
whereas no difference between that from upper and lower branches was found in plantation 2. In 
addition, the mean of damaged coffee cherry determined from 6 sample branches was not 
significant difference to that from the whole tree. 


