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ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒๘ ประจ ำวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ 
เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง 

 
            เตือนเกษตรกรท่ีปลูกถั่วเหลืองทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะท่ีถั่วเหลืองอยู่ในระยะเริ่ม
ติดฝักอ่อนจนถึงระยะเริ่มติดเมล็ด ระวังการระบาดของเพลี้ยอ่อน ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นส ารวจปปลง
ปลูกถั่วเหลืองอย่างสม่ าเสมอ หากพบการท าลายของเพลี้ยอ่อนในปปลงให้รีบปจ้งเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
เกษตรอ าเภอ หรือส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที เพื่อหาปนวทางการป้องกันก าจัด 
 
ชื่อวิทยาศาสตร ์:   Aphis glycines Matsumura 
 

วงศ์ :   Aphididae 
 

อันดับ :   Hemiptera 
 
รูปร่างลักษณะ 
            เพลี้ยอ่อนถั่วเหลืองเป็นปมลงปากดูดขนาดเล็กเคลื่อนไหวช้า อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามส่วนต่าง 
ๆ ของถั่วเหลือง เช่น ใต้ใบ ล าต้น ยอด ปละฝัก ท้ังตัวอ่อนปละตัวเต็มวัยมีรูปร่างลักษณะอ้วนคล้าย  
ผลฝรั่ง ล าตัวสีเขียวอ่อน ตาสีด า ส่วนหัวเรียวเล็กปละส่วนท้องพองโต ปลายส่วนท้องมีท่อเล็ก ๆ  
ยื่นออกมา ๒ อัน เรียกว่า cornicles ตัวอ่อนมีขนาดเล็กกว่าตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีท้ังชนิดมีปีกปละไม่มีปีก 
ออกลูกเป็นตัวโดยไม่ต้องผสมพันธุ์ (Parthenogenesis) ลอกคราบ ๔ - ๕ ครั้ง ขนาดล าตัวของเพลี้ยอ่อนท่ี
โตเต็มท่ีกว้าง ๐.๖ มิลลิลิตร ปละยาว ๐.๘ - ๐.๙ มิลลิลิตร ระยะตัวอ่อน ๕ - ๗ วัน เฉลี่ย ๖ วัน จะเริ่ม
ขยายพันธุ์หลังจากเป็นตัวเต็มวัย ๑ วัน สามารถออกลูกได้ ๒ - ๑๐ ครั้งต่อตัวปละเพลี้ยอ่อน ๑ ตัว 
สามารถออกลูกได้ ๑๓ - ๕๑ ตัว ระยะตัวเต็มวัย ๓ - ๑๔ วัน เฉลี่ย ๘.๕ วัน ตลอดชีพจักรรวม ๘ - ๑๘ วัน 
เฉลี่ย ๑๓ วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิปละสภาพปวดล้อม 
 
ลักษณะอาการ 
            เพลี้ยอ่อนถั่วเหลืองเป็นปมลงศัตรูปากดูดท่ีส าคัญของถั่วเหลือง ท าความเสียหายให้กับถั่ว
เหลือง โดยท้ังตัวอ่อนปละตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ เป็นสาเหตุท าให้ต้นถั่วเหลืองปคระ 
ปกรน ใบหงิกงอปละฝักบิดเบี้ยว ผลผลิตลดลงมากกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เข้าท าลายตั้งปต่ถั่วเหลือง
เจริญเติบโตอยู่ในระยะถั่วเหลืองเริ่มติดฝักอ่อนจนถึงระยะเริ่มติดเมล็ด มูลหวานของเพลี้ยอ่อนเป็น
อาหารของราด า (Sooty mold) ท าให้ราด าเจริญเติบโตปกคลุมตามส่วนต่าง ๆ ของต้นถั่วเหลือง 
นอกจากนี้ ยังเป็นพาหะของโรควิสาหลายชนิดกับถั่วเหลือง เช่น โรคใบด่างขีด (Peanut strips virus) 
เป็นต้น 
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การแพร่กระจาย 
            พบระบาดท่ัวไปในปหล่งปลูกถั่วเหลืองท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วเหลืองท่ีปลูกใน 
ฤดูปล้ง หรือในช่วงอากาศปห้งฝนท้ิงช่วงนาน 
 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
            ๑. ส ารวจปปลงปลูกถั่วเหลืองอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
            ๒. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 
               แมลงตวัห้ ำ 
                     ๒.๑ ตัวอ่อนปละตัวเต็มวัยด้วงเต่า (Lady beetle, Coleoptera: Coccinelliddae) 
กัดกินเพลี้ยอ่อน ดังนี้  
                        - ด้วงเต่า Coccinella rependa Thunberg  
                        - ด้วงเต่า Ileis cincta Fabricius 
                        - ด้วงเต่าหกจุด Menochilus sexmaculatus Fabricius 
                        - ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis discolor Fabricius 
                        - ด้วงเต่า Synonycha grandis Thunb 
                     ๒.๒ ตัวอ่อนปมลงวันดอกไม้ (Syrphid fly) Syrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) 
                     ๒.๓ ปมลงช้างปีกใส (Green lacewings) Chrysopa spp. (Neuroptera: Chrysopidae) 
               แมลงตวัเบียน ปตนเบียนดักปด้ Trioxys sp. 
            ๓. หากพบการระบาดของเพลี้ยอ่อนมาก จ าเป็นต้องใช้สารเคมีก าจัดปมลงปนะน าให้พ่นด้วย
สารเคมีก าจัดปมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง จ านวน ๑ - ๒ ครั้ง ห่างกันทุก ๗ - ๑๐ วัน ดังนี้ 
                        - triazophos ๔๐% EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ  
                        - carbosulfan ๒๐%EC อัตรา ๕๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ  
                        - lambda-cyhalothrin ๒.๕% EC อัตรา ๑๐ มิลลิลิตร ต่อน้ า ๒๐ ลิตร 
 
            ในฤดูปลูกถัดไป 
            ๔. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูปล้ง ควรปลูกไม่เกินกลางเดือนมกราคม 
            ๕. ก่อนปลูกถั่วเหลืองควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีก าจัดปมลง imidacloprid ๗% WS  
อัตรา ๒ กรัมต่อเมล็ดถั่วเหลือง ๑ กิโลกรัม 
 
 
ท่ีมา  :  สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
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ที่มำภำพ :  ๑. http://www.uniprot.org/taxonomy/307491 
               ๒. httpbugguide.netnodeview1114550 
               ๓. http://www.thairath.co.th/content/611823 


