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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2560

“หนอนหัวดาศัตรูร้ายที่ทาลายสวนมะพร้าว”
หนอนหัวดามะพร้าวเป็นศัตรูพืชต่างถิ่นที่เข้ามาระบาดใน
ประเทศไทย พบการระบาดครั้งแรกเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2550 ที่
สวนมะพร้ า วเกษตรกรในต าบลอ่ า วน้ อ ย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
ประจวบคีรีธ์ ขณะนั้นพบการระบาดประมาณ 500 ไร่ ต่อมาเมื่อปี
2551 พบการระบาดเพิ่ม ขึ้ นในพื้น ที่ อ าเภอทั บสะแก จัง หวั ด
ประจวบคี รีธ์ ซึ่ งในปัจจุบั นพบพื้นที่ก ารระบาดของหนอนหัวด า
กระจายอยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ประมาณ 78,954 ไร่ คิดเป็น 6.36 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าว
ทั้งหมด จังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดอันดับต้นในขณะนี้ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีธ์ พื้นที่ประมาณ 62,410 ไร่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี พื้นที่ประมาณ 5,536 ไร่ จังหวัดสมุทรสาคร พื้ นที่ประมาณ 2,669 ไร่ จังหวัดชลบุรี พื้นที่ประมาณ
4,024 ไร่ และจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ประมาณ 953 ไร่ (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560) และในขณะนี้
ในเขตภาคตะวันตกพบการระบาดของหนอนหัวดามะพร้าว กระจายไปยังพื้นที่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดนครปฐม อีกด้วย
ลักษณะการทาลายของหนอนหัวดามะพร้าว หนอนหัวดามะพร้าวจะเข้าทาลายมะพร้าวเฉพาะระยะตัว
หนอนเท่านั้น โดยเฉพาะกินผิวใบบริเวณใต้ใบย่อย จากนั้นจะถักใยแล้วนาเอามูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้าง
ขึ้น สร้างเป็นอุโมงค์เป็นทางยาวตามทางใบเพื่อหุ้มลาตัวไว้ ตัวหนอนจะอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ โดยทั่วๆไปหนอนหัว
ดาจะทาลายใบแก่ของต้นมะพร้าว แต่ถ้าหากมีการทาลายรุนแรงจะพบว่าหนอนหัวดายังทาลายก้านทางใบ จั่น และ
ผลมะพร้าวอีกด้วย และเมื่อหนอนโตเต็มที่จะถักใยหุ้มลาตัวอีกครั้ง เพื่อเข้าดักแด้ในอุโมงค์
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วงจรชีวิตหนอนหัวดามะพร้าว

ตัวเต็มวัย 5-11 วัน

ผีเสื้อหนอนหัวดาเพศเมีย 1 ตัว
สามารถว่างไข่ได้ 49-490 ฟอง

ดักแด้ 9-11 วัน
วิธีการป้องกันกาจัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แนะนาวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. กรณีเพิ่งเริ่มระบาด
1.1 ต้องตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดาทาลาย มากกว่า
50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของทางใบ ไปเผาท าลาย โดยสุ ม เป็ น กองเล็ ก ๆ
ระหว่างต้นมะพร้าวให้กระจายไปทั่วทั้งสวน เน้นการเผาในช่วงเช้า
หรือช่วงเย็นเท่านั้น ถ้าสามารถทาได้เราจะได้ประโยชน์การเผาทางใบ
ในครั้ง นี้ถึง 6 อย่างด้วยกัน กล่าวคื อ 1) สามารถกาจัดไข่ ตัวหนอน
และดักแด้ ที่ติดอยู่กับทางใบ 2) ควันไฟเป็นตัวไล่แม่ผีเสื้อ 3) ควันไฟ
เป็นตัวกระตุ้นให้มะพร้าวออกจั่นได้ดี 4) ขี้เถาถ่านที่ได้จากการเผาจะ
เป็นการเพิ่มธาตุโปแตสเซียมในดิน 5) สามารถทาลายแหล่ง ว่างไข่
ของด้วงแรดมะพร้าว 6) ลดการระบาดของด้วงไฟหรืองด้วงงวง

ไข่ 4-5 วัน

หนอน 32-48 วัน
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1.2 ปล่อยแตนเบียนบราคอนทุก 15 วัน

2. กรณีระบาดรุนแรง
2.1 กรณีต้นมะพร้าวสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้ง มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่
ทาน้าตาล
1. แนะนาให้ตัดทางใบ (ทาเช่นเดียวกับข้อ 1.1)
2. แนะนาให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นทางใบ โดยเลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามคาแนะนาของกรม
วิชาการเกษตร เท่านั้น ดังนี้
1) สารฟลูเบนไดเอไมด์ 20% WG อัตรา 5 กรัม ต่อ น้า 20 ลิตร
2) สารคลอแรนทรานิลิโพร์ล 5.17% SC อัตรา 20 ซีซี ต่อ น้า 20 ลิตร
3) สารสปินโนแสด 12% SC อัตรา 20 ซีซี ต่อ น้า 20 ลิตร
4) สารลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 ซีซี ต่อ น้า 20 ลิตร
การเลือกใช้สารเคมี พ่นทางใบ ควรเลือ กใช้ส ารฟลูเบนไดเอไมด์ หรือ สารคลอแรนทรานิลิ โพร์ล เป็ นอันดั บแรก
เนื่องจากมีพิษน้อยต่อผึ้ง ส่วนสารสปินโนแสด มีพิษสูงต่อผึ้ง และสารลูเฟนนูรอน ไม่ควรใช้ในแหล่งที่มีการเลี้ยงกุ้ง
เนื่องจากมีพิษต่อกุ้ง
2.2 กรณีต้นมะพร้าวสูงกว่า 12 เมตร ให้ใช้สารเคมีอีมาเมกติน เบนโซเอต 1.92% EC ฉีดเข้าต้น อัตรา
30 ซีซี ต่อต้น
ขั้นตอนการฉีดสารเคมีเข้ามะพร้าว
1.ใช้สวานขนาด 5 หุน เจาะเหนือพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร เอียงทามุม 45 องศา ลึกประมาณ 10
เซนติเมตร จานวน 2 รู ตรงข้าม
2. ใช้หลอดฉีดยาดูดสารเคมีแบบเข้มข้นไม่ต้องผสมน้า ฉีดเข้าไปในรูที่เจาะไว้ รูละ 15 ซีซี แล้วปิดด้วยดิน
น้ามันให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีไหลย้อนออกมา
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แต่วิธีนี้ ห้าม .ใช้กับมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวกะทิ และ
มะพร้าวที่ทาน้าตาล

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-481126 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
กองบรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร์; วีระพงษ์ ฉ่ามาก; วีรธรรม ชูใจ; มาลินี หนูงาม: วิชา งามยิ่ง,ภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์,ธีระพงษ์ เล่าโจ้ว
บรรณาธิการ นภัสวรรณ กระจ่างกุล
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
2 หมู่ 12 ต.พลับพลาไชยอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
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