
กำจัด
จัดการ

มอดเจาะผลกาแฟ เป�นแมลงศัตรูที่สำคัญของกาแฟทั้งสายพันธุ�อะราบิกาและโรบัสตา 

แมลงจะเจาะเข�าไปอาศัยและกัดกินภายในเมล็ด ทำให�เมล็ดกาแฟเสียหาย และยังทำให� 

เช�้อราและแบคทีเร�ยเข�าทำลายซ้ำทำให�ผลกาแฟร�วง แมลงจะเจาะผลเข�ยวและอาศัย 

อยู�ภายในผลจนกระทั่งผลแดงและแห�งคาต�น ส�งผลต�อคุณภาพชงดื่มและปร�มาณผลผลิต 

หากเก็บเกี่ยวจะได�เมล็ดที่ไม�มีคุณภาพ 

มอดเจาะผลกาแฟ
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ดอกตูม ดอกตูมและบาน ติดผลและผลอ�อน ผลขนาดใหญ�ข�้น ผลเร�่มสุก ผลสุก

มอดใน
ผลแห�ง 
ใต�ต�น, 
บนต�น

มอดอยู�ใน
กาแฟกะลา

ผลสุก 80-90%

มอดในผลแห�ง 
ใต�ต�น บนต�น

มอดในผลแห�งใต�ต�น 
และเจาะผลสดบนต�น

มอดอยู�ในผล มอดอยู�ในผลสุก
มอดอยู�
ในกาแฟ

*พบการทำลายของมอดเจาะผลกาแฟในกาแฟตั้งแต�ผลเข�ยวจนกระทั่งผลแดง*

มอดกาแฟ มาจากไหน?มอดกาแฟ มาจากไหน?

แพร�ขยายพันธุ�ได� 

8-9 รุ�น/ป�

1
เดือน

ผลกาแฟ
แห�งค�างต�น

ติดไปกับกระสอบ
บรรจุกาแฟ

ติดไปกับ
กาแฟกะลา

เข�าทำลายผลกาแฟตั้งแต� 
ผลเข�ยวขนาด 2-3 มม. 

ผลแดงและผลแห�งคาต�น 

เป�นแหล�งสะสมแมลง
ในผลที่เก็บไม�หมด
และผลที่หล�นใต�ต�น

ชื่อสามัญ: มอดเจาะผลกาแฟ (Coffee Berry Borer)  

ชื่อว�ทยาศาสตร�: Hypothenemus hampei (Ferrari)

ตัวเต็มวัยเพศผู�ขนาดเล็กกว�าเพศเมีย 
สัดส�วนเพศ 1:10 (ตัวผู�:ตัวเมีย) ตัวผู�อายุ 

20-47 วัน ตัวเมียอายุ 5 เดือน

มอด เข�าทำลายผลกาแฟ ช�วงไหน?

ระยะดักแด� 7 วัน

ระยะไข� 4 วัน 
ตัวเมียวางไข�ได� 

20-80 ฟอง

ระยะหนอน 15 วัน

*พบการเจร�ญเติบโตทุกระยะของมอดเจาะผลกาแฟ
ในผลเดียวกันและในเวลาเดียวกันได�*

ใช�เวลา
เจร�ญเติบโต   1 เดือน

เป�นตัวเต็มวัย



ป�องกัน-กำจัด
มอดเจาะกาแฟแบบผสมผสาน

เกษตรกรควรใช�หลายๆ ว�ธ�ร�วมกัน
และร�วมมือกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
ในพื้นที่ใกล�เคียง เพื่อป�องกันแมลงเคลื่อนย�าย

เช�้อราบิวเวอเร�ย บาเซ�ยนา (Beauveria bassiana) เป�นเช�้อรากำจัดแมลงที่เข�าทำลายผ�านผนังลำตัวแมลง 
โดยเข�าทำลายได�ทุกระยะการเจร�ญเติบโตตั้งแต�ไข�ถึงตัวแก� สามารถกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญของกาแฟ เช�น 
มอดเจาะผลกาแฟ หนอนเจาะต�นกาแฟ หนอนเจาะกิ่ง เพลี้ยแป�ง เพลี้ยหอย 

อัตราการใช� เช�้อรา 10 ช�อนแกง/น้ำ 20 ลิตร

ผสมเช�้อรากับน้ำที่ผสม
สารจับใบประมาณ 5 ลิตร

คนให�สปอร�
เช�้อราหลุดจาก
วัสดุเลี้ยงเช�้อ

ใช�ผ�าขาวบางกรอง 
วัสดุเลี้ยงเช�้อออก 

(เศษที่กรองสามารถ
นำไปหว�านรอบโคน

ต�นเพื่อควบคุม
แมลงได�)

นำน้ำที่ผ�านการ
กรองไปผสมน้ำที่เหลือฉีดพ�นให�ทั่วทรงพุ�ม 

พ�นทางใบใส�ทางดินอัตราการใช� เช�้อรา 2 ช�อนแกง/ตารางเมตร

*ฉีดพ�นในเวลาเย็นและควรฉีดพ�นให�ถูกตัวแมลงหร�อมีเช�้อราตกค�างบนใบพืช 

7
เดือน

เมื่อเก็บผลกาแฟหมดต�น 
ใช�ติดต�อกันทุกเดือน
จนกาแฟมีอายุผลใหม� 7 เดือน 

หว�านรอบโคนต�น
ให�ทั่วบร�เวณทรงพุ�ม 
และใช�ใบกาแฟหร�อวัชพืช
คลุมเพื่อป�องกันแสงแดด 

พื้นที่ปลูกกาแฟ    1 ไร�   ใช�ชุดกับดัก   6 ชุด    ใช�งานได�นาน 1 ไร� 6 ชุด
4-6 

สัปดาห�

กับดัก 1 ชุด ดักมอดเจาะผลกาแฟได� 100-7,000 ตัว

เป�นเทคนิคการล�อแมลงมาฆ�า (lure and kill) ให�ประสิทธ�ภาพดีกว�าการใช�ยาฆ�าแมลง 
โดยสารล�อแมลงมีสารหอมระเหยกลุ�มแอลกอฮอล� พัฒนาในรูปของแข็ง เมื่อเกิดการ 
ระเหิดจะล�อแมลงตัวเมียเข�ามาตกในน้ำยาดักมอดเจาะผลกาแฟ

1. ขวดน้ำพลาสติก
   ขนาด 1.5 ลิตร 
2. สารล�อมอดเจาะ
   ผลกาแฟ CMU C1  
3. น้ำยาดักมอด
   เจาะผลกาแฟ 
   (Propylene glycol) 

อุปกรณ� ว�ธ�การใช�งาน

1. คว่ำขวดน้ำ ตัดด�านข�างขวดเป�นช�องสี่เหลี่ยม เพื่อเป�นทางเข�าของแมลง

2. เจาะรูด�านข�างขวดเพื่อเพิ่มประสิทธ�การปล�อยกลิ่น

3. เจาะรูตรงกลางจานพลาสติกและที่ก�นขวดน้ำ แล�วใช�ลวดร�อยผ�านรู

   ผูกยึดกับต�นกาแฟให�สูงจากพื้น 1.5 เมตร

4. เทน้ำยาดักมอดเจาะผลกาแฟลงในชุดกับดัก

5. แขวนสารล�อมอดเจาะผลกาแฟ CMU C1 เหนือผิวน้ำยาดักมอดเจาะผลกาแฟ

4. ไม�ไผ� 

5. จานพลาสติก  

6. ลวด 

หลังวางกับดักแล�ว 3 สัปดาห� 
หากสารล�อมอดระเหยหมด
ให�เปลี่ยนถ�วยสารล�อใหม� 

และหากปร�มาณน้ำยาดักมอด
ลดลงให�เติมน้ำเปล�าเพ่ิม

สารล�อ CMU C1

ลวด

น้ำยาดักมอด

CMU C1 

เก็บผลกาแฟ
ที่ค�างบนต�นให�หมด

รักษาความสะอาดแปลง 
กำจัดผลกาแฟร�วง

ใช�เช�้อราบิวเวอเร�ย
หร�อเมตาไรเซ�ยม 

กำจัดแมลงบร�เวณโคนต�น

โรยเศษผงหร�อก�านยาสูบ
ประมาณ 1 กก.ต�อต�น 

บร�เวณโคนต�นเพื่อไล�-กำจัด
มอดที่อยู��ในผลแห�งใต�ต�น

ใช�กับดักและสารล�อมอด
เจาะผลกาแฟซ�เอ็มยู ซ�วัน 
(CMU C1) 6-7 กับดัก/ไร� 

ในช�วงที่ไม�มีฝนตก

การใช�สารล�อมอด 
CMU C1 

การใช�
ราบิวเวอเร�ย

กลุ�มว�จัยบร�หารศัตรูพืชด�วยว�ถีช�วภาพ สถาบันว�จัยเทคโนโลยีเกษตร 

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 

โทรศัพท� 089 628 8705 อีเมล sriwanmal@yahoo.com

ติดต�อสั่งซ�้อบิวเวอเร�ย

บร�ษัท พาร�เวล อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด

โทรศัพท� 0 2434 3671-3 

แฟกซ� 0 2434 3674

ติดต�อสั่งซ�้อสารล�อมอดเจาะผลกาแฟ CMU C1

ผลิตสื่อโดย
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.)

โทรศัพท� 0 2564 7000, 053-948671-80 สายด�วน สท. 096 9964100 
อีเมล agritec@nstda.or.th www.nstda.or.th/agritec
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ภาคว�ชากีฏว�ทยาและโรคพืช 
คณะเกษตรศาสตร� มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม�

ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ 
สถาบันว�จัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา
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