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หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทุกภาคประเทศไทย เฝ้าระวังการระบาดของหนอนเจาะเมล็ด
ทุเรียน ซึ่งแมลงศัตรูที่ส าคัญของทุเรียน เนื่องทุเรียนอยู่ในระยะของการพัฒนาผล การเข้าท าลาย
ของแมลงดังกล่าว ส่งผลเสียต่อผลผลิตทุเรียน ท าให้เนื้อทุเรียนเสียคุณภาพ ดังนั้นเกษตรกรควร
หมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ หากพบการระบาดให้ด าเนินการหาแนวทางควบคุมและป้องกัน
ก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง หรือสามารถขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ
หรือส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

ชื่ออื่น : หนอนใต้ หนอนรู หนอนมาเลย์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mudaria luteileprosa Holloway 
วงศ์ : Noctuidae
อันดับ : Lepidoptera

รูปร่างลักษณะ
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน3วางไข่เป็นฟองเดี่ยวบนผลทุเรียนในขณะที่ผลยังอ่อน จากนั้น

ตัวหนอนที่เพิ่งฟักจะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดภายในผล การเข้าท าลายจะสังเกตรอยเจาะของหนอน
ได้ยาก เนื่องจากมีขนาดเล็กมากและเปลือกทุเรียนที่ก าลังขยายจะปิดรูเจาะหนอนเจริญเติบโต
อยู่ภายในผลกัดกินเมล็ดเป็นอาหาร ถ่ายมูลออกมาท าให้เนื้อทุเรียนเปรอะเปื้อนเสียหาย และอาศัย
อยู่ในผลทุเรียนจนกระทั่งผลแก่ เมื่อหนอนโตเต็มที่หรือถ้าผลร่วงก่อน หนอนจะเจาะรูขนาด
ประมาณ 5 - 8 มิลลิเมตร ออกมาและเข้าดักแด้ในดิน ผีเสื้อตัวเต็มวัยที่ออกจากดักแด้ภายใน
หนึ่งเดือน อาจจะเข้าท าลายทุเรียนรุ่นหลังในปีเดียวกันได้ หรืออาจจะออกจากดักแด้ในปีถัดไป 
โดยมีฝนในช่วงต้นปีเป็นตัวกระตุ้นให้ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้ 

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ตัวเต็มวัย (ผีเสื้อ) หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
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ลักษณะอาการและการเข้าท าลาย
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเป็นแมลงศัตรูที่มีความส าคัญและท าความเสียหายต่อผลผลิต

ทุเรียนมากในเขตภาคตะวันออก หนอนชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศมาเลเซีย แล้วระบาดเข้ามา
ทางภาคใต้ของประเทศไทย การน าเมล็ดพันธุ์จากทางภาคใต้มาเป็นเหตุท าให้หนอนชนิดนี้ติดมาด้วย 
เกษตรกรจึงเรียกหนอนชนิดนี้ว่า “หนอนใต้” หรือ “หนอนมาเลย์” หนอนชนิดนี้เมื่อเข้าท าลายผล
ทุเรียนจะไม่สามารถสังเกตจากลักษณะภายนอกได้ หนอนที่เจาะเข้าไปในผลทุเรียนถ่ายมูลออกมา
ปะปนอยู่กับเนื้อทุเรียน ท าให้เกษตรกรไม่สามารถขายเนื้อทุเรียนสดได้ ต้องน าไปแปรรูปซึ่งราคาต่ า
ท าให้สูญเสียรายได้ จนกระทั่งเมื่อหนอนโตเต็มที่พร้อมเข้าดักแด้ จะเจาะเปลือกเป็นรูออกมาและทิ้งตัว
ลงบนพื้นดินเพื่อเข้าดักแด้ในดิน เห็นแต่รูไม่พบตัวหนอนอยู่ภายในหรือบางครั้งพบความเสียหาย
เมื ่อเก็บเกี ่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วหลังจากหนอนเจาะออกมา จึงเรียกหนอนชนิดนี้อีกชื ่อว่า 
"หนอนรู"

หนอนกัดกินเนื้อเมล็ด รูที่หนอนเจาะออกมาเพื่อเข้าดักแด้

ความเสียหายที่เกิดจากหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
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แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด ดังนี้
1. ไม่ควรขนย้ายเมล็ดทุเรียนจากอื่นเข้ามาปลูก ถ้ามีความจ าเป็นควรคัดเลือกเมล็ด

อย่างระมัดระวังหรือแช่เมล็ดด้วยสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไทออน 83% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ า 
20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 

2. ห่อผลระยะยาวโดยใช้ถุงพลาสติกสีขาวขุ่นขนาด 40 x-75-เซนติเมตร เจาะก้นถุงเพื่อ
ระบายน้ า สามารถป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยมาวางไข่ได้ โดยเริ่มห่อผลตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 6 สัปดาห์
เป็นต้นไปจนถึงเก็บเกี่ยว 

3. การป้องกันก าจัดด้วยวิธีผสมผสาน โดยพ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 
2.5% CS อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร
ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ เริ่มเมื่อผลอายุ 6 สัปดาห์ และห่อด้วยถุงพลาสติกขาวขุ่น ขนาด 40 x-75  
เซนติเมตร เจาะก้นถุงเพื่อระบายน้ า เมื่อผลอายุ 10 สัปดาห์ 

4. การใช้กับดักแสงไฟโดยใช้หลอด black light เพื่อล่อตัวเต็มวัยหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
มาท าลาย 

5. การป้องกันก าจัดโดยใช้สารฆ่าแมลง เมื่อพบตัวเต็มวัยเริ่มระบาดให้ใช้สารคาร์บาริล
85% WPขอัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือเดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้ า 
20 ลิตร หรือแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% CS อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือเบตา-ไซฟลูทริน 
2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ปรึกษา : นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อ านวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
บรรณาธิการ : นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรช านาญการ
เรียบเรียงโดย : นางสาวดวงฤทัย  กิ่งศร  นักวิชาการเกษตร 
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