
 
 
 
 

เดือน เมษายน 2563  (ฉ-6) 

เฝ้าระวัง หนอนหัวด ามะพร้าว 

ช่วงที่มีอากาศร้อน และมีฝนตกบางพืน้ที่  เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเฝ้าระวังการเข้าท าลายของ

หนอนหัวด ามะพร้าว ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่า เร่ิมมีการระบาดในบางพืน้ที่ จึงขอแจ้งเตือน

เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและพืชตระกูลปาลม์ให้หมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

หนอนหัวด ามะพร้าว เข้าท าลายมะพร้าวได้ทั้งในระยะที่ต้นมะพร้าวยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลติแล้ว 

โดยตัวหนอนจะเข้าท าลายแทะกินผิวใต้ทางใบ จากน้ันตัวหนอนจะถักใยโดยใช้มูลที่ถา่ยออกมาผสมเส้นใยที่

สร้างขึ้น น ามาท าอุโมงค์คลุมล าตัวยาวตามใต้ทางใบ ตัวหนอนจะอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึน้และแทะกิน

ผิวใบแก ่ กรณีระบาดรุนแรง จะพบหนอนหัวด ามะพร้าวท าลายก้านทางใบ จั่น และผลมะพร้าว ตัวหนอนจะ

ถักใยดงึใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ และเข้าดักแดอ้ยู่ในอุโมงค์น้ัน ดักแด้มสีีน้ าตาลเข้ม เมื่อฟักเป็นผีเสื้อ

แล้วจะผสมพันธุ์และวางไข่บนเสน้ใยอุโมงค์หรือซากใบที่ถูกท าลาย เมื่อตัวหนอนฟักออกจากไข่จะอยูร่วมเป็น

กลุ่ม 1-2 วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว จึงมักพบตัวหนอนหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบเดยีวกัน  ท าให้

มะพร้าวใบแห้งจากใบลา่ง ผลผลิตลดลง หากการเข้าท าลายรุนแรง อาจท าให้ต้นมะพร้าวตายได้ 

ลักษณะและการเจริญเติบโต 

ช่ือสามัญ หนอนหัวด ามะพร้าว (coconut black-headed caterpillar) 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Opisina arenosella Walker 

วงศ ์Oecophoridae  อันดับ Lepidoptera 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวเต็มวัย เป็นผเีสื้อกลางคืน ขนาดล าตัวยาว 1 - 1.2 เซนติเมตร ปีกสีเทาออ่น มีจุดสเีทาเข้มที่

ปลายปีก ผีเสื้อหนอนหัวด ามะพร้าวเพศเมียสามารถวางไขต้ั่งแต่ 49 - 490 ฟอง 

ไข ่ลักษณะกลมรี แบน วางไข่เป็นกลุ่ม สเีหลอืงอ่อน สจีะเข้มขึน้เมื่อใกล้ฟัก ระยะไข ่4 - 5 วัน 

ตัวหนอน เมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ก่อนที่จะย้ายเข้าไปกัดกินใบมะพร้าว  ตัวหนอนที่

ฟักใหม่ๆ จะมีหัวสีด า ล าตัวสีเหลอืง สขีองส่วนหัวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้มเมื่ออายุมากขึน้ ตัวหนอนมีสี

น้ าตาลอ่อนและมีลายสน้ี าตาลเข้มพาดยาวตามล าตัว เมื่อโตเต็มที่จะมีล าตัวยาว 2 - 2.5 เซนติเมตร ลอก

คราบ 8 ครัง้ หรืออาจพบมีการลอกคราบ  6 - 10 ครัง้ได้ ระยะหนอน 32 - 48 วัน 

ดักแด้ มีสีน้ าตาลเข้ม  ระยะดักแด้ 9 - 11 วัน 

 

ตัวเต็มวัย 5–11 วัน ไข่ 4–5 วัน หนอน 32-48 วัน ดักแด้ 9–11 วัน 
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พชือาหารของหนอนหัวด ามะพร้าว  ได้แก่ มะพร้าว ตาลโตนด อินทผลัม หมาก ปาล์มน้ ามัน 

ปาล์มประดับต่างๆ เช่น ตาลฟ้า ปาล์มหางกระรอก หมากเขียว หมากแดง เป็นต้น 

การป้องกันก าจัด 

เกษตรกรควรใช้วิธปี้องกันก าจัดแบบผสมผสาน คือ วิธีกล ชวีวิธ ีและการใช้สารเคมี  

1. ให้ตัดใบที่มหีนอนหัวด ามะพร้าวน าไปเผาท าลายทันที  ไมค่วรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าว ปาล์ม

น้ ามัน หรือพืชตระกูลปาล์ม มาจากแหลง่ที่มีการระบาด  

2. การใช้ชีววิธ ี– ให้เกษตรกรปลอ่ยแตนเบียนบราคอน ในช่วงเวลาเย็น อัตรา 200 ตัวตอ่ไร่ โดย

ปลอ่ยให้กระจายทั่วแปลงทุก 15 วัน  

 3. การใช้สารเคมี  

- ต้นมะพร้าวตน้สูงกว่า 12 เมตร ให้ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซีเข้มข้น ไม่ผสมน้ าฉีด

เข้าล าต้น อัตรา 30 มิลลลิติรต่อตน้ โดยฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลลิติร และปิดรูด้วยดินน้ ามัน วิธีน้ี

จะป้องกันก าจัดหนอนได้นานมากกว่า 3 เดือน และป้องกันก าจัดศัตรูชนิดอื่นได้ด้วย วิธีนี้ห้ามใช้กับมะพร้าว

น้ าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ใช้ท าน้ าตาล 

** วิธีการฉีดสารเคมีเข้าล าต้น - ใช้สว่านเจาะรูที่ล าต้นให้สูงจากพื้นดิน 1 เมตร เอียงลง 45 องศา 

ลกึ 10-15 เซนติเมตร เจาะ 2 รู ให้รูอยู่ตรงข้ามกันและต่างระดับกันเล็กน้อย 

- ต้นมะพร้าวที่ต่ ากว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้ าหอม และมะพร้าวที่ใช้ท าน้ าตาล 

ในพ้ืนที่ระบาดรุนแรงและไม่ได้มีการปล่อยแตนเบียน ให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบ โดยเลือกใช้สารเคมีตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ชนิดใดชนิดหน่ึง ดังนี ้

- สารฟลูเบนไดอะไมด์ 20% ดับเบิล้ยูจี อัตรา 5 กรัมต่อน้ า 20 ลติร  

- สารคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 มิลลลิติรต่อน้ า 20 ลติร  

- สารสปินโนแซด 12% เอสซี อัตรา 20 มิลลลิติรต่อน้ า 20 ลติร  

- สารลูเฟนนูรอน 5% อีซ ีอัตรา 20 มิลลลิติรต่อน้ า 20 ลติร  

โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 1-2 ครัง้ ห่างกัน 15 วัน   

กรณีที่ปลอ่ยแตนเบียน ให้ปล่อยหลังพ่นสารเคมี 2 สัปดาห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  กรมวิชาการเกษตร 


