
ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์แนวหนา้ 
ฉบบัวนัพฤหสับดทีี ่9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 
 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฝ้าระวังสวนมะพร้าวช่วงที่อากาศร้อน และมีฝนตกบางพื้นที่ กรมวิชาการ

เกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเฝ้าระวังการเข้าท าลายของหนอนหัวด ามะพร้าว สามารถพบได้ทั้งใน
ระยะที่ต้นมะพร้าวยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลิตแล้ว จะพบตัวหนอนเข้าท าลายแทะกินผิวใต้ ทางใบ
มะพร้าว จากนั้น ตัวหนอนจะถักใยโดยใช้มูลที่ถ่ายออกมาผสมเส้นใยที่สร้างขึ้นน ามาท าอุโมงค์คลุมล าตัว
ยาวตามใต้ทางใบ ตัวหนอนจะอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นและแทะกินผิวใบแก่ 

กรณีระบาดรุนแรง จะพบหนอนหัวด ามะพร้าวท าลายก้านทางใบ จั่น และผลมะพร้าว ตัวหนอนจะ
ถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะถักใยหุ้มล าตัวเพื่อเข้าดักแด้อยู่ใน
อุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ าตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อย ผีเสื้อหนอนหัวด า
มะพร้าวที่ผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่บนเส้นใยอุโมงค์หรือซากใบที่ถูกท าลาย เมื่ อตัวหนอนฟักออกจากไข่จะ
อยู่รวมเป็นกลุ่ม 1-2 วัน ก่อนย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว จึงมักพบตัวหนอนหลายขนาดกัดกินอยู่ในใบ
เดียวกัน หากการเข้าท าลายรุนแรง อาจส่งผลท าให้ต้นมะพร้าวตายได้ 

เกษตรกรควรใช้วิธีป้องกันก าจัดแบบผสมผสานคือ วิธีเขตกรรม วิธีกล ชีววิธีและการใช้สารเ คมี 
ส าหรับวิธีเขตกรรมและวิธีกล ให้เกษตรกรตัดใบที่มีหนอนหัวด ามะพร้าวน าไปเผาท าลาย ไม่ควรย้ายต้น
พันธุ์มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน หรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด ส่วนการใช้ชีววิธีก าจัด ให้
เกษตรกรปล่อยแตนเบียนโกนีโอซัส นีแฟนติดิสในช่วงเวลาเย็นพลบค่ า อัตรา 200 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง โดย
ปล่อยให้กระจายทั่วแปลงเดือนละครั้ง ถ้าปล่อยแตนเบียนได้มาก จะเห็นผลในการควบคุมเร็วขึ้น 

การใช้สารเคมีในมะพร้าวต้นสูงมากกว่า 12 เมตรขึ้นไป ให้เกษตรกรใช้สว่านเจาะรูที่ล าต้นให้รูอยู่
สูงจากพื้นดิน 1 เมตร เอียงลง 45 องศา ลึก 10-15 เซนติเมตร เจาะ 2 รู ให้รูอยู่ตรงข้ามกันและต่าง
ระดับกันเล็กน้อย จากนั้นให้ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% อีซีเข้มข้น ไม่ผสมน้ าฉีดเข้าล าต้น
มะพร้าว อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยฉีดสารฆ่าแมลงลงไปรูละ 15 มิลลิลิตร และปิดรูด้วยดินน้ ามัน 
วิธีนี้จะป้องกันก าจัดหนอนได้นานมากกว่า 3 เดือน และป้องกันก าจัดศัตรูชนิดอื่นได้ด้วย วิธีนี้ห้ามใช้กับ
มะพร้าวน้ าหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ใช้ท าน้ าตาลโดยเด็ดขาด 

ส าหรับมะพร้าวที่ต้นสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้ าหอม และมะพร้าวที่ใช้
ท าน้ าตาลในพื้นที่ ระบาดรุนแรง และไม่ได้ปล่อยแตนเบียน ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารเคมีฟลูเบนไดอะไมด์ 
20% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 5 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารคลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี อัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารสปินโนแซด 12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารลู
เฟนนูรอน 5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม 1-2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน 
กรณีปล่อยแตนเบียน ให้ปล่อยหลังพ่นสารเคมี 2 สัปดาห์ วิธีนี้ใช้เคลื่อนย้ายต้นพันธุ์เพื่อป้องกัน
แพร่กระจายของหนอนหัวด ามะพร้าวได้เช่นกัน 

เตอืนเฝา้ระวงัหนอนหวัด ามะพรา้ว 



 
 

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยผล
ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายเดือนเมษายน 
2562 ที่ผ่านมาว่า ได้มอบหมายให้ ส านักงานพาณิชย์ทั้ง 7 
แห่ง เร่งประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของไทย โดยจะร่วมกับ
ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ของจีน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไป
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 รวมทั้งให้ทูตพาณิชย์ลงพื้นที่
เมืองรอง และเร่งจัดท าแผนเจาะเมืองศักยภาพในการน าเข้า

ผลไม้จากไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งมีประชากรกว่า 300 ล้านคน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการค้าไทย-จีน ให้มีมูลค่า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 ตามที่ตกลงกัน 

โดยกลุ่มสินค้าไทยที่ยังคงมีศักยภาพในตลาดจีน ได้แก่ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
โดยเฉพาะผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และล าไย โดยผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งมีมูลค่าส่งออกไปยัง
ตลาดจีน 298.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 129.29% ในขณะที่ผลไม้
กระป๋องและแปรรูปมีมูลค่าส่งออกไปจีน 317.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯขยายตัว 114.23% 

ขณะที่ ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง รายงานว่า ด่านน าเข้าเมืองผิง
เสียง ซึ่งเป็นด่านค้าชายแดนอันดับ 1 ของจีน และเป็นด่านส าคัญในการน าเข้าผลไม้จากไทย ได้กลับมาสู่
ภาวะปกติอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ มีการตรวจพบแมลงศัตรูพืชจ านวนมาก ท าให้ด่านศุลกากรเปิด
ตรวจตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกผลไม้ไทย 100% จึงด าเนินพิธีการศุลกากรตรวจ-ปล่อยสินค้าได้ช้า เป็น
เหตุให้รถติดสะสมในฝั่งเวียดนามก่อนผ่านด่านเข้าสู่จีน และตู้ขนสินค้าหมุนเวียนไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบัน
ด่านแห่งนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง 

“ถือเป็นข่าวดี ที่จะท าให้ผู้ประกอบการ และพี่น้องเกษตรกรไทยได้ส่งผลไม้คุณภาพของไทยเข้าสู่
ตลาดจีน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยผลักดันให้ฝ่ายจีน เปิดด่านให้สินค้าผลไม้ไทยผ่านอย่าง
ราบรื่นอีกครั้ง หวังว่าผู้ประกอบการไทยจะใช้โอกาสส่งออกผลไม้เมืองร้อนสู่ตลาดจีนให้มากขึ้น” 

ทั้งนี้หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนผ่านด่านผิงเสียง และได้ยกระดับ
ความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเมืองผิงเสียงเป็นเป็นหุ้นส่วนทา งยุทธศาสตร์ และรักษา
ความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด และจากสถิติการส่งออกพบว่า ผลไม้เมืองร้อนของไทย โดยเฉพาะทุเรียน 
มังคุด และล าไย เกือบครึ่งหนึ่งที่ส่งมาตลาดจีนจะใช้การขนส่งทางถนน เนื่องจากรวดเร็วและเข้าถึงจีน
ตอนในได้ภายในระยะเวลา 4 – 5 วันเท่านั้น นอกจากนี้เมืองผิงเสียงยังสนใจขยายความร่วมมือกับไทย
ในสินค้าตัวอื่นๆ อีก เช่น รังนกและธัญพืชต่างๆ รวมทั้งเปิดรับนักลงทุนมาตั้งโรงงานแปรรูปอีกด้วย 

รมช.พาณิชย์ ยังเปิดเผยการส่งออกไปจีนว่า ในช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2562 (เดือนมกราคม – 
มีนาคม) ประเทศไทยมีอัตราการส่งออกไปจีนคิดเป็นมูลค่ารวม 6,694 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือว่าลดลง
ร้อยละ 9.15 

ไทยหาชอ่งดนัสง่ออกจนี หลงัยอดไตรมาสแรกลดลงรอ้ยละ9.15 


