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บทคัดยอ
การศึกษาชีววิทยาของหนอนหัวดํามะพราว Opisina arenosella Walker เพาะเลี้ยงดวยใบมะพราว
พบวา ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขเปนกลุมสีครีมอมเหลือง หนอนระยะแรกลําตัวสีแดงอมสม จากนั้นเปลี่ยนเปน
สีเหลืองออน มีเสนสีน้ําตาลพาดตามยาวของลําตัวจํานวนสามเสน สวนหัวสีน้ําตาลเขม สวนอกสีน้ําตาลออน
ขาสีน้ําตาล ดักแดสีน้ําตาลเขม ลักษณะยาวรี ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กในวงศ Oecophoridae
สวนหัว หนวด อก ปก และสวนทอง สีเทาออน เพศเมียมีขนาดใหญกวาเพศผู เพศเมียสามารถวางไขไดเฉลี่ย
166.88 ± 18.53 ฟอง ระยะไข 6.75 ± 0.71 วัน หนอนมี 5 ระยะ ใชเวลาในการเจริญเติบโต 34.10 ± 2.73 วัน
ระยะดักแด 11.73 ± 0.45 วัน ตัวเต็มวัยเพศผูและเพศเมียมีอายุ 13.42 ± 1.44 และ 13.38 ± 1.51 วัน ตามลําดับ
หนอนหัวดํามะพราวมีวงจรชีวิตเฉลี่ย 55.75 ± 3.43 วัน การศึกษาศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดํามะพราวในพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบแมลงตัวเบียน 6 ชนิด และแมลงตัว
ห้ํา 2 ชนิด
คําสําคัญ : ชีววิทยา ศัตรูธรรมชาติ หนอนหัวดํามะพราว Opisina arenosella Walker

ABSTRACT
Biological study of the black-headed caterpillar, Opisina arenosella Walker reared with
coconut leaves showed that female adults laid eggs in mass with yellowish creamy color. The newly
hatched larva was orange-red and then turned to pale yellow. The head was dark brown. Three
brown lines ran along the lengthwise of the body. Thorax color was paler than that in head and legs.
The oval shape pupae were dark brown. The adult is a small moth in the family Oecophoridae. Head,
antennae, wings and abdomen of adult were light gray. Female was larger than males. Average
number of egg laid was 166.88 ± 18.53 per female with an incubation period 6.75 ± 0.71 days. Larva
of O. arenosella had five instars with a larval period 34.10 ± 2.73 days. The pupal period was 11.73 ±
0.45 days. Longevity of male and female were 13.42 ± 1.44 and 13.38 ± 1.51 days, respectively. Life
cycle of O. arenosella was 55.75 ± 3.43 days. The study on natural enemies of O. arenosella in
coconut plantations at Prachuap Khiri Khan province, Thailand from January to July 2011, found six
species of parasitoid and two species of predator.
1

ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
National Biological Control Research Center Central Regional Center, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus,
Nakorn Pathom 73140

31

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
Key Words : biology, natural enemies, Opisina arenosella Walker
E-mail : beebee_khem@hotmail.com

คํานํา
หนอนหัวดํามะพราว (coconut black-headed caterpillar, Opisina arenosella Walker) (Lepidoptera:
Oecophoridae) เปนแมลงศัตรูสําคัญที่เขาทําลายตนมะพราว กอใหเกิดความเสียหายอยางมาก โดยระยะตัว
หนอนกัดแทะผิวใบดานใตใบมะพราว ถักเสนใยหุมลําตัว โดยนํามูลรวมกับขุยใบมะพราวที่กัดแทะสรางเปนทาง
ยาวคลายอุโมงคปกคลุมลําตัว เมื่อหนอนใกลเขาดักแดจะถักเสนใยหุมลําตัวอยางแนนหนาติดกับใบมะพราว
และเข า ดั ก แด ภ ายในนั้ น ตั ว เต็ ม วั ย เป น ผี เ สื้ อ กลางคื น ถ า เข า ทํ า ลายรุ น แรงทํ า ให ต น มะพร า วชะงั ก การ
เจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และบางตนยืนตนตาย หากการระบาดรุนแรงในพื้นที่กวางเปนผลใหเกิดวิกฤติผลผลิต
มะพราวไมเพียงพอตอความตองการของตลาด
หนอนหัวดํามะพราวมีถิ่นกําเนิดในประเทศพมา อินเดีย บังกลาเทศ และศรีลังกา (Perera et al., 1989)
เมื่อปลายป 2550 พบการลงทําลายของหนอนหัวดํามะพราวทําลายใบมะพราวครั้งแรกที่อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เปนบริเวณพื้นที่ประมาณ 50 ไร และปลายป 2553 พบการระบาดอยางรุนแรงใน พื้นที่อําเภอ
เมือง และอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนบริเวณกวาง ประกอบกับการแกไขปญหาของเกษตรกร
และเจาหนาที่ของรัฐดําเนินไมทันการณ ทําใหการระบาดรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จนถึงปจจุบันรวมพื้นที่ที่ไดรับความ
เสียหายจากหนอนหัวดํามะพราวลงทําลายมากกวา 150,000 ไร (ที่มา: สมาคมชาวสวนมะพราวแหงประเทศ
ไทย)
ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงมีวัตถุประสงค
ดําเนินการศึกษาชีววิทยาของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella และศึกษาชนิดของแมลงศัตรูธรรมชาติของ
หนอนหัวดํามะพราว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใชเปนแนวทางในการควบคุมหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella
โดยชีววิธีอยางมีประสิทธิภาพ คุมคาทางเศรษฐกิจ และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

อุปกรณและวิธีการ
1. ชีววิทยาของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella
ดําเนินการศึกษาชีววิทยาของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella โดยเก็บรวบรวมหนอนหัวดํามะพราว
จากแปลงมะพราวในสภาพธรรมชาติจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ มาเพาะเลี้ยงในกลองพลาสติกทรงกลมขนาด
เสนผานศูนยกลาง 22 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร ภายในกลองรองดวยกระดาษทิชชู เพาะเลี้ยงตัวหนอนดวยใบ
มะพราวแกที่มีสีเขียวเขม จํานวน 50 ตัวตอกลอง จนไดเปนผีเสื้อตัวเต็มวัย ปลอยใหผสมพันธุในกลองพลาสติก
ทรงกลมขนาดเทากับกลองเพาะเลี้ยงหนอน และใหน้ําผึ้งผสมน้ําเปนอาหาร เมื่อตัวเต็มวัยวางไขบนใบมะพราว
หรือกระดาษทิชชู แยกไขใสกลองพลาสติกขนาดเทาเดิม เมื่อหนอนฟกออกจากไข แยกไปเพาะเลี้ยงในกลอง
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร กลองละ 1 ตัว จํานวน 40 ตัว เปลี่ยนใบมะพราวแกที่มีสี
เขียวเขมทุก 3 วัน บันทึกชวงอายุการเจริญเติบโต จนกระทั่งหนอนหัวดํามะพราวเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต
ศึกษาในหองปฏิบัติการที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 28±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 75±2 เปอรเซ็นต
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2. ศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella
เก็บรวบรวมศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella ในพื้นที่ปลูกมะพราว 4 แปลง ๆ ละ
1 ไร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในชวงเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สุมเก็บตัวอยาง
จากตนมะพราวจํานวน 4 ตนตอแปลง ใชการสุมเก็บตัวอยางแบบสุมอยางงาย (simple random sampling)
ใชมีดตัดทางใบมะพราวจํานวน 1 ทางใบตอตน ตัดใบยอยมะพราวนําใสในถุงพลาสติกขนาด 20×26 เซนติเมตร
นํามาคัดแยกหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella ใสในกลองพลาสติกทรงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 22
เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร และคัดแยกแมลงศัตรูธรรมชาติที่พบ เก็บรักษาตัวอยางดวยการดองในแอลกอฮอล
70
เปอร เ ซ็ น ต นํ า ตั ว อย า งไปจํ า แนกชนิ ด ที่ ศู น ย วิ จั ย ควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี วิ น ทรี ย แ ห ง ชาติ ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ชีววิทยาของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella
รูปรางลักษณะทั่วไป
ตัว เต็ม วั ย เพศเมี ย วางไขเ ป นกลุ ม มีสี ค รีม ค อ นข า งเหลื อ งและเปลี่ย นเปน สี น้ํา ตาลแดงเมื่ อ ใกล ฟ ก
(Figure 1) ตัวหนอนระยะแรกลําตัวสีขาวครีม หลังจากนั้นเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลออน มีเสนสีน้ําตาลพาดตามยาว
ของลําตัวจํานวน 3 เสน สวนหัวสีน้ําตาลเขม สวนอกสีน้ําตาลออน ขาสีน้ําตาล (Figure 1) หนอนมี 5 ระยะ
ดักแดสีน้ําตาลเขม ลักษณะยาวรี (Figure 1) ตัวเต็มวัย เปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก สวนหัว หนวด อก ปก และ
สว นทอ ง สีเ ทาออ นมีจุ ดสี เทาเขม อยูบ ริเ วณปลายปก ลํา ตัว มีลั กษณะแบน เพศเมี ยมี ขนาดใหญ กว าเพศผู
(Figure 1) จากผลการศึกษาพบรูปรางลักษณะของหนอนหัวดํามะพราวใกลเคียงกับการศึกษาของ Sujatha
(2007) แตแตกตางที่หนอน มี 7-8 ระยะ

a

b

d
c
Figure 1 Developmental stages of coconut black-headed caterpillar, Opisina arenosella
Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)
(a) Eggs
(b) Larva
(c) Pupa
(d) Adult
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ระยะการเจริญเติบโตของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella
หนอนหัวดํามะพราว O. arenosella มีระยะไขเฉลี่ย 6.75 ± 0.71 วัน หนอนมี 5 ระยะ ใชเวลาในการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย 34.10 ± 2.73 วัน ระยะดักแดมีอายุเฉลี่ย 11.73 ± 0.45 วัน ตัวเต็มวัยเพศผูและเพศเมียมีอายุ
เฉลี่ย 13.42 ± 1.44 และ 13.38 ± 1.51 วัน ตามลําดับ รวมวงจรชีวิตของหนอนหัวดํามะพราวเฉลี่ย 55.75 ±
3.43 วัน และอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1.5:1 (Table 1) ซึ่งผลการศึกษาใกลเคียงกับการศึกษาของ
Sujatha (2007) รายงานวา มีระยะฟกไขประมาณ 5-6 วัน ระยะตัวหนอนมีอายุประมาณ 32-48 วัน ระยะดักแด
มีอายุประมาณ 9-11 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 5-11 วัน
Table 1 Duration period of developmental stages of coconut black-headed caterpillar, Opisina arenosella
Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) under laboratory condition (28 ± 2 °C and 75 ± 2% RH)
Stage of development
N
Mean ± S.D. (days)
Range (days)
Egg:
40
6.75 ± 0.71
6-8
Larva: Instar I
40
6.53 ± 0.51
6-7
Instar II
40
6.93 ± 0.80
6-8
Instar III
40
7.33 ± 1.10
6-9
Instar IV
40
6.43 ± 1.08
5-8
Instar V
40
6.90 ± 0.63
6-8
Total: larval stage
40
34.10 ± 2.73
30-40
Pupa:
40
11.73 ± 0.45
11-12
Adult: Male
12
13.42 ± 1.44
11-14
Female
8
13.38 ± 1.51
11-15
Sex ratio Male: Female
1.5: 1
Total: Life cycle
55.75 ± 3.43
51-62
2. ศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella
จากการเก็บรวบรวมศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella ในพื้นที่ปลูกมะพราวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ระหวางเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2554 พบศัตรูธรรมชาติที่เปนแตนเบียนในอันดับ
Hymenoptera 6 ชนิด และแมลงตัวห้ําในอันดับ Hemiptera 1 ชนิด และ Dermaptera 1 ชนิด ไดแก แตนเบียน
Bracon hebetor Say (Braconidae) แตนเบียน Brachymeria euploea Westwood (Chalcididae) แตนเบียน
Eupelmid (Eupelmidae) แตนเบียน Eurytomid (Eurytomidae) แตนเบียน Eulophid (Eulophidae) มวนตัวห้ํา
Eocanthecona furcellata (Wolff) (Pentatomidae) และแมลงหางหนีบ Chelisoches morio F. (Chelisochidae)
(Figure
2) ศั ต รู ธ รรมชาติ ข องหนอนหั ว ดํ า มะพร า วที่ พ บในประเทศอิ น เดี ย ที่ เ ป น แตนเบี ย นในอั น ดั บ
Hymenoptera ไดแก แตนเบียนไข Trichogramma embyophagum Htg. (Trichogrammatidae) (Sujatha,
2007) แตนเบียนหนอน Apanteles taragamae Viereck (Braconidae) (Sujatha, 2007; Chandrika and
Sathiamma, 2007) แตนเบียนหนอน B. hebetor แตนเบียนหนอน Goniozus nephantidis Mues (Bethylidae)
แตนเบียนดักแด Elasmus nephantidis Rohw (Elasmidae) แตนเบียนดักแด Antrocephalus hakonesis
Ashm แตนเบียนดักแด Brachymeria nosatoi Habu แตนเบียนดักแด Brachymeria nephantidis Gahan
แตนเบียนดักแด Brachymeria atteviae Joseph และแตนเบียนดักแด Brachymeria isaus Walker
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(Chalcididae) แตนเบียนดักแด Xanthopimpla punctata F. และแตนเบียนดักแด Xanthopimpla nana nana Schulz
(Ichneumonidae) (Sathiamma et al., 2001) แตนเบียนหนอน – ดักแด Meteoridea hutsoni (Nixon) (Hymenoptera:
Braconidae) สวนแมลงศัตรูธรรมชาติที่เปนตัวห้ําในอันดับ Hemiptera ไดแก มวนตัวห้ํา Eocanthecona sp.
(Pentatomidae) และมวนตัวห้ํา Cardiastethus exiguous Poppius (Anthocoridae) และแมลงชางปกใส
Mallada astur (Banks) (Neuroptera: Chrysopidae) ในสวนของ B. hebetor นั้น มีการนําไปควบคุมหนอนหัว
ดํามะพราวอยางจริงจังในประเทศอินเดียเชนกัน (Sujatha, 2007)
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา มีแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella ที่ยังไมเคยมี
รายงานมากอน คือ แตนเบียนในวงศ Eulophidae เขาทําลายระยะหนอนวงศ Eupelmidae วงศ Eurytomidae
เขาทําลายระยะดักแด และแมลงหางหนีบ C. morio เขาทําลายระยะหนอนของหนอนหัวดํามะพราว ซึ่งเปนศัตรู
ธรรมชาติประจําถิ่นประเทศไทย โดยเฉพาะแตนเบียน B. hebetor มีการใชควบคุมหนอนหัวดํามะพราวอยาง
จริงจังในประเทศอินเดีย ซึ่งพบเปนแมลงศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดํามะพราวเชนกัน เหมาะสมสําหรับพัฒนา
เพื่อนําไปใชประโยชนในการควบคุมหนอนหัวดํามะพราวไดอยางมีประสิทธิภาพ
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Figure 2 Natural enemies of coconut black-headed caterpillar, Opisina arenosella Walker
(Lepidoptera: Oecophoridae) found in Thailand.
(a) Adult of Bracon hebetor Say laid eggs on the larva of O. arenosella.
(b) B. hebetor
(c) Brachymeria euploea Westwood
(d) Eupelmid *
(e) Eurytomid *
(f) Eulophid *
(g) Eocanthecona furcellata (Wolff)
(h) Chelisoches morio F.
* Unidentified species
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สรุป
การศึกษาชีววิทยาของหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella พบวา ตัวเต็มวัยเพศเมียโดยทั่วไปวางไข
เปนกลุม สีครีมเหลือง ระยะตัวหนอนฟกใหมลําตัวสีขาวครีม หลังจากนั้นเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลออนเหลือง มีเสนสี
น้ําตาลพาดตามยาวของลําตัวจํานวน 3 เสน สวนหัวสีนํ้าตาลเขม สวนอกสีออนกวา ขาสีน้ําตาล ระยะหนอนมี
5 วัย ระยะดักแด มีสีน้ําตาลเขม ลักษณะยาวรี ซึ่งตัวเต็มวัย เปนผีเสื้อกลางคืนในวงศ Oecophoridae สวนหัว
หนวด อก ปก และสวนทอง มีสีเทาออน เพศเมียมีขนาดใหญกวาผู เพศเมียสามารถวางไขไดเฉลี่ย 166.88 ±
18.53 ฟอง รวมวงจรชีวิตทั้งหมดของหนอนหัวดํามะพราวเฉลี่ย 55.75 ± 3.43 วัน แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบเปน
แตนเบียน 6 ชนิด และแมลงตัวห้ํา 2 ชนิด ซึ่งเปนศัตรูธรรมชาติประจําถิ่น เหมาะสมสําหรับพัฒนาเพื่อการ
ควบคุมหนอนหัวดํามะพราว O. arenosella ตอไป
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