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บทคัดย่อ 

การใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซ่ึงประกอบดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลกดว้ยดาวเทียม (GPS) ในการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแมลงศตัรู
กาแฟอาราบิกา้ในจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย ในพื้นท่ีของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงตีนตก และ
ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงป่าเม่ียง จงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงห้วยโป่ง และศูนย์
พฒันาโครงการหลวงห้วยน ้ าขุ่น จงัหวดัเชียงราย ระหวา่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงพฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 โดยใช้กบัดกัดดัแปลงร่วมกบัสารล่อมอดเจาะผลกาแฟ CMU-C1 และการสุ่มส ารวจนับ
ดว้ยตาเปล่า ผลการศึกษาพบแมลงทั้งหมด จ านวน 8 อนัดบั 35 วงศ ์โดยมีแมลงท่ีมีจ านวนประชากร
แมลงท่ีส ารวจได้มากท่ี สุดได้แก่  วงศ์  Coccidae (อันดับ  Hemiptera) วงศ์  Formicidae (อันดับ 
Hymenoptera) วงศ์ Scolytidae, Anthribidae และ  Nitidulidae (อันดับ Coleoptera) และพบจ านวน
แมลงในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงห้วยโป่งมากท่ีสุดและศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงห้วยน ้ าขุ่น
น้อยท่ีสุด ในการศึกษาคร้ังน้ีพบแมลงศตัรูท่ีส าคญัของกาแฟอาราบิก้า 2 ชนิด ได้แก่ มอดเจาะผล
กาแฟ Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae) และเพล้ียหอยสีเขียว Coccus viridis 
(Green) (Hemiptera: Coccidae) นอกจากน้ีพบจ านวนประชากรมอดเจาะผลกาแฟในกบัดกัสูงสุดใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ในทุกพื้นท่ีและเพล้ียหอยสีเขียวพบมากในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2555 เม่ือน าขอ้มูลจ านวนประชากรของมอดเจาะผลกาแฟและเพล้ียหอยสีเขียวมาหา
ความสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิแต่ละพื้นท่ีพบว่า มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกับอุณหภูมิ ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ ทั้งสองชนิดตามล าดบัในทุกพื้นท่ี ยกเวน้ในพื้นท่ีของศูนยพ์ฒันาโครงการ
หลวงป่าเม่ียงและห้วยน ้ าขุ่นพบวา่จ านวนประชากรของมอดเจาะผลกาแฟไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
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มีนยัส าคญัทางสถิติกบัอุณหภูมิ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวน
ประชากรมอดเจาะผลกาแฟและเพล้ียหอยสีเขียวกบัปริมาณน ้ าฝน พบวา่มอดเจาะผลกาแฟมีแนวโนม้
ความสัมพนัธ์ในเชิงลบกับปริมาณน ้ าฝนและไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับ
ปริมาณน ้าฝนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์แต่เพล้ียหอยสีเขียวมีแนวโนม้ความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัปริมาณน ้ าฝน จ านวนประชากรของเพล้ียหอยสีเขียวมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณน ้ าฝนสะสม ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ในทุกพื้นท่ี   

 ในงานวิจยัคร้ังน้ีใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
น าเสนอขอ้มูลจ านวนประชากรของแมลงศตัรูเชิงพื้นท่ีและสร้างแผนท่ีการระบาดของมอดเจาะผล
กาแฟและเพล้ียหอยสีเขียวในแต่ละฤดูกาลของแต่ละพื้นท่ี พบจ านวนมอดเจาะผลกาแฟในแปลง
กาแฟพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงห้วยโป่งมากท่ีสุดและการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟในดา้น
ทิศเหนือของแปลงเป็นส่วนใหญ่ โดยพบในจุดวางกบัดกับริเวณขอบแปลงกาแฟก่อนเสมอจากนั้นมี
การระบาดทัว่ทั้งแปลง พบมากในแปลงท่ีปลูกในพื้นท่ีป่าและติดกบัแหล่งน ้ า และพบการระบาดมาก
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นช่วงฤดูร้อน โดยมีปริมาณมอดเจาะผล
กาแฟสูงท่ีสุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 จ านวน 18-22 ตวัต่อกบัดกั ทั้ง 4 พื้นท่ี และจ านวนมอดเจาะ
ผลกาแฟนอ้ยท่ีสุดในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน และพบวา่
เพล้ียหอยสีเขียวในแปลงกาแฟพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงทั้ง 4 พื้นท่ี พบระบาดมากท่ีสุดอยูใ่น
ระดบั 5 (>61 ตวั/ตน้) ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน พบนอ้ย
ท่ีสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นช่วงฤดูหนาว มีการกระจาย
ตวัในทางทิศเหนือเป็นส่วนใหญ่พบมากในแปลงกาแฟท่ีปลูกในพื้นท่ีป่าและติดกบัแหล่งน ้ า ผลจาก
การท าวิจยัคร้ังน้ีสามารถจดัท าแผนท่ีแสดงขอ้มูลการกระจายตวัของประชากรของมอดเจาะผลกาแฟ
และเพล้ียหอยสีเขียวในเชิงพื้นท่ีไดเ้พื่อเป็นประโยชน์ในการจดัการแมลงศตัรูกาแฟต่อไป 
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ABSTRACT 

 
Use of geo-information technology to study species and distribution of Arabica coffee insect 

pests in Chiang Mai and Chiang Rai provinces was carried out. A study in Teentok Royal Project 
Development Center (RPDC), Pamiang RPDC, Huai Pong RPDC and Huai Nam Khun RPDC was 
carried out during May 2012 to August 2013. Coffee berry borer (CBB) collection in Arabica coffee 
plantations by CMU -C1  (Coffee berry borer lures) and modified traps and visual counting of other 
insect pests were conducted every month. Thirty five families in 8 orders  of insects were found in 
the field collected from traps and direct counting.  Dominant families included Coccidae (Hemiptera); 
Formicidae (Hymenotera) ;  Scolytidae Anthribidae and Nitidulidae (Coleoptera); were found in the 
studied sites. The highest abundance of all insects was found in the Huai Pong RPDC, and lowest 
abundance was in Huai Nam Khun RPDC. The coffee berry borer, Hypothenemus hampei (Ferrari) 
(Coleoptera: Scolytidae) and coffee green scale (GS), Coccus viridis (Green)  are major pests of 
Arabica coffee in those 4 coffee plantation areas.   The greatest number of CBB was found in 
modified traps in April and the greatest number of GS was found during May to August 2012 in all 
areas. The correlation between temperature and number of insect pests, CBB and GS, was positive 
(P < 0.05) in Teentok RPDC and Huai Pong RPDC while there was not significant of correlation in 
Pamiang RPDC and Huai Nam Khun RPDC (P > 0.05). The correlation between rainfall amount 
and number of CBB was negative while the GS number was positive. Using of geographical 
information system (GIS) to present a spatial data and mapping of the CBB and GS during May 2012 
to May 2013 in all studied sites was done. We found that the highest CBB found in modified traps 
showed in February to May 2013. There was the highest number (18-22 number/trap) in Huai Pong 
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RPDC. Distribution of CBB moved up to north and tended to find them in the plantation area near 
roadside. The highest number of GS was found during May to September 2012 in level 5 (>61 insects 
/plant) in all studied sites.  Distribution of GS was the same as in CBB which moved up to north 
especially in shaded coffee plantation areas near water reservoirs. This geo-spatial distribution of CBB 
and GS can be applied for insect monitoring, warning and pest management in coffee plantation 
areas under supervision of the Royal Project Foundation. 
 
 


