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ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔๘ ประจ ำวันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๐ 
หนอนหัวด ำมะพร้ำว 

 

             เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและปาล์มน ้ามันในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี 
สมุทรสาคร ชลบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ระวังการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าว 
เนื่องจากฝนเริ่มตกน้อยลง อากาศร้อนในช่วงกลางวัน แห้งแล้ง สภาพเหมาะต่อการระบาดของหนอนหัวด้า
มะพร้าวเกษตรกรควรหมั่นส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมอ โดยส้ารวจจ้านวนต้นท่ีพบการท้าลายแบ่งเป็น
ความสูงมากกว่า ๑๒ เมตร ขึ นไป และสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร มะพร้าวน ้าหอม มะพร้าวกะทิ และให้รีบ
รายงานส้านักงานเกษตรอ้าเภอ หรือส้านักงานเกษตรจังหวัดทันที 
 

ชื่อวิทยำศำสตร์  Opisina arenosella 
 

วงศ์   Oecophoridae 
 

อันดับ    Lepidoptera 
 

ลักษณะทั่วไปและกำรท ำลำย 
             ตัวเต็มวัยของหนอนหัวด้ามะพร้าวเป็นีีเสื อกลางคืน ขนาดล้าตัววัดจากหัวถึงปลายท้องยาว
ประมาณ 1 - 1.2 เซนติเมตร ปีกสีเทาอ่อนมีจุดสีเทาเข้มท่ีปลายปีก ล้าตัวแบน ชอบเกาะนิ่งแนบตัว
ติดีิวพื นท่ีเกาะ เวลากลางวันจะเกาะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้าว หรือในท่ีร่ม ีีเสื อเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่า
เพศีู้เล็กน้อย ีีเสื อหนอนหัวด้ามะพร้าวเพศเมียวางไข่ตัวละประมาณ 200 ฟอง ไข่มีลักษณะกลมรี แบน 
วางไข่เป็นกลุ่ม ไข่เมื่อวางใหม่ ๆ มีสีเหลืองอ่อน สีจะเข้มขึ นเมื่อใกล้ฟัก ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะ
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ก่อนท่ีจะย้ายเข้าไปกัดกินใบมะพร้าว ตัวหนอนท่ีฟักใหม่ จะมีหัวสีด้า ล้าตัวสีเหลือง 
สีของส่วนหัวจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเข้มเมื่ออายุมากขึ น ล้าตัวของตัวหนอนมีสี น ้าตาลอ่อนมีลายสีน ้าตาลเข้ม
พาดยาวตามล้าตัว เมื่อโตเต็มท่ีจะยาว  ประมาณ 2 – 2.5 เซนติเมตร การท้าลายเกิดในระยะตัวหนอน
เท่านั น โดยตัวหนอนจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ และสร้างอุโมงค์เป็นทางยาวอาศัยกัด
กินใบอยู่ภายในอุโมงค์ ชอบท้าลายใบแก่ เมื่อตัวหนอนโตเต็มท่ีแล้ว จะถักใยหุ้มล้าตัวอีกครั ง และเข้าดักแด้
อยู่ภายในอุโมงค์  ดักแด้มีสีน ้าตาลเข้ม ดักแด้เพศีู้จะมีขนาด เล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อยตัวหนอน
เมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 1 - 2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว มักจะพบ
หนอนหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบมะพร้าวใบเดียวกัน หนอนจะสร้างใยีสมกับมูล ท้าเป็นอุโมงค์และ
อาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ หนอนทุกระยะจะแทะกินีิวใบ การท้าลายส่วนใหญ่พบบน ใบแก่ ใบท่ีถูกท้าลาย 
จะมีลักษณะแห้งเป็นสีน ้าตาล ใบย่อยแต่ละใบจะถูกดึงยึดเรียงกันเป็นแพ ลักษณะของีีเสื อ ตัวหนอน 
ดักแด้ 
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กรมส่งเสริมกำรเกษตรขอแนะน ำวิธีกำรป้องกันและก ำจัดดังนี้ 
             ๑. ตัดทางใบท่ีถูกหนอนหัวด าท าลายมาเผา เพื่อท าลายหนอนหัวด าในระยะไข่ ระยะตัวหนอน 
และระยะดักแด้ โดยเกษตรกรต้องหมั่นเข้าไปส ารวจทางใบมะพร้าวถ้าพบมีการท าลายของหนอนหัวด าให้
ตัดทางใบนั้นมาเผาท าลายทันที 
             ๒. พ่นด้วยเชื้อบีที (Bacillus thuringiensis) พ่นหนอนท่ีฟักออกมาจากไข่ใหม่ จานวน ๓ ครั้ง 
แต่ละครั้งห่างกัน ๗ - ๑๐ วัน อัตรา ๘๐ - ๑๐๐ ซีซี ต่อน้ า ๒๐ ลิตร ผสมด้วยสารจับใบ อัตราตาม
ค าแนะน าในฉลาก ไม่ควรพ่นในขณะท่ีมีแสงแดดจัดเพราะจะท าให้เชื้อบีทีอ่อนแอ ควรพ่นช่วงเช้า 
ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. หรือช่วงเย็นหลังเวลา ๑๖.๐๐ น. และต้องใช้เชื้อบีทีท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนกับ 
กรมวิชาการเกษตรแล้วเท่านั้น 
             ๓. ปล่อยแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมา (Trichogramma sp.) เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหวั
ด า อัตราไร่ละ ๑๐ แผ่น แผ่นละ ๒,๐๐๐ ตัว โดยปล่อย ๑๒ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน 
             ๔. ปล่อยแตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor) เพื่อควบคุมระยะหนอน ของหนอนหัวด า 
อัตราไร่ละ ๒๐๐ ตัว กระจายท่ัวท้ังแปลง โดยปล่อย ๑๒ ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน ๑๕ วัน 
             ๕. ใช้สารเคมีอิมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) 1.92 % EC ฉีดเข้าล าต้น 
อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อต้น โดยการเจาะล าต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร จ านวน ๒ รู ให้รูอยู่
ตรงกันข้ามกัน ใช้ดอกสว่านขนาด ๔ - ๕ หุนเจาะลึก ๑๐ เซนติเมตร ใส่สารรูละ ๑๕ มิลลิลิตร แล้วใช้ดิน
น้ ามันอุดรูทันที 
             ๖. กรณีมะพร้าวท่ีมีความสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร มะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวท่ี
ท าน้ าตาลให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะนาของกรมวิชาการเกษตร 
ดังนี้ 
                        - ฟลูเบนไดเอไมด์ ๒๐% ดับบลิวจี อัตรา ๕ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
                        - คลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๗% เอสจี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
                        - สปินโนแสด ๑๒% เอสจจี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
                        - ลูเฟนยูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
 
***   ห้ามใชก้ับมะพร้าวท่ีมีล าต้นสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร และไม่ให้ใช้ในมะพร้าวน้ าหอมและมะพร้าวกะทิ 
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