
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

เพลี้ยอ่อนถั่ว (African bean aphid, Bean aphid, Black legume aphid)  

ชื่อวิทยาศาสตร์  Aphis craccivora Koch  

     
 

    

  

  

 

 

 

 

 
รูปร่างลักษณะ 

ตัวอ่อนมีขนาดเล็กมากสีเหลืองอ่อน เมื่อโต 

มีสีเทาด าถึงสีด าเป็นมันเงา หัวและหนวดปล้อง

สุดท้ายสีน้ าตาล หนวดสั้นกว่าล าตัว ส่วน

หางมีรูปร่างคล้ายลิ้น มีขน 4-7 เส้น บริเวณ

ส่วนท้องด้านบนมีแถบสีด า  

ลักษณะการเข้าท าลาย 
ดูดกินน้ าเล้ียงจากส่วนต่างๆ ของพืช ท าให้
เกิดอาการหงิกงอ เหี่ยวแห้ง  ใบเหลือง ร่วงหล่น 
แคระแกร็น เมื่อพืชถูกท าลายมากจะหยุด
เจริญเติบโตและตายได้ 

 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. หลีกเล่ียงการปลูกในช่วงฤดูแล้ง

ซ่ึงเหมาะแก่แพร่การระบาด 

2. ควรมีแหล่งน้ าเพียงพอส าหรับ

การปลูกถั่วเขียว 

3. ในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของ

เพลี้ยอ่อนถั่วต้องพักแปลงปลูก 

หรือการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่น

ที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว หรือพืช

ตระกูลแตง มะเขือ มะเขือเทศ 

พริก ข้าวโพด ฯลฯ ซ่ึงเป็นพืช

อาศัยของเพลี้ยอ่อน เพื่อตัดวงจร

การระบาด 

4. ใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น พันธุ์

ชัยนาท 84-1 พันธุ์ชัยนาท 72 

และพันธุ์ก าแพงแสน 2  

5. ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลด

แหล่งสะสมของเพลี้ยอ่อน 
 

1. ส ารวจแปลงปลูกอย่างทุก

สัปดาห์อย่างน้อย 1 ครั้ง สุ่มนับ

จ านวน 10 ต้นต่อจุด ถ้าส ารวจ

พบเพลี้ยอ่อนมากกวา่ 10 ตัว 

ต่อใบให้พ่นด้วยสารเคมีตาม

ค าแนะน า 

 

1. หากพบต้นที่มีเพลี้ยอ่อนอยู่ให้

ถอนออกใส่ถุงทิ้งนอกแปลงปลูก

หรือน าไปเผาท าลายทันที 

2. พ่นด้วยเช้ือราบิวเวอเรียเพื่อ

ก าจัดตัวอ่อน หรือตัวเต็มวัยของ

เพลี้ยอ่อน อัตรา 250 กรัมต่อน้ า 

20 ลิตร ผสมสารจับใบ ควรพ่นใน

ช่วงเวลาเย็น ทุก 3 วันหรือ 7 วัน 

โดยพิจารณาจากจ านวนเพลี้ยอ่อน  

พ่นสารเคมีเลือกชนิดใดชนิดหนึ่ง 

เช่น 

- triazophos 40% EC อัตรา 40 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- carbosulfan 20% EC อัตรา 50 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- imidacloprid 70% WG อัตรา 

20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 

- triazophos 

สารกลุ่ม IRAC : 1B 

ระดับความเป็นพิษชั้น Ib พิษร้ายแรง 

LD50 : 82 mg/kg 

-PHI 7-10 วัน 

- carbosulfan 

สารกลุ่ม IRAC : 1A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 :  250 mg/kg 

- imidacloprid 

สารกลุ่ม IRAC  : 4A 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 450 mg/kg  

 

ถั่วเขียว 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) คริษฐพ์ล หนูพรม และขวัญจิตร สันติประชา 2559 วารสารวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 (พิเศษ) 3) https://www.svgroup.co.th/blog ภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร  

 

 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนแมลงวันเจาะล าต้นถ่ัว1 และ หนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถ่ัว2 (Bean fly)     

ชื่อวิทยาศาสตร์ Melanagromyza sojae (Zehntner)1 และ Ophiomyia phaseoli (Tryon)2 

     
 

    

  

  

 
 

 

รปูร่างลักษณะ  

1. หนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่ว หนอนยาวรี ปากเป็น

ตะขอสีด า สีขาว ดักแด้อยู่ในล าต้น สีเหลืองทรงกระบอก 

ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็กล าตัวสีเทาด า ปีกใส  

2. หนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่ว หนอน ดักแด้ และตัว

เต็มวัยมีรูปร่างคล้ายกับชนดิแรก แตกต่างกันที่ขนาด ช่วง

การเจริญเติบโต และเข้าดักแด้ที่โคนต้นหรือในดินใกล้กับ

โคนต้นถั่ว  

แบ่งตามลักษณะการเข้าท าลาย  

1. หนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่ว ท าลายทุกระยะ โดยตัว

เต็มวัยวางไข่ที่เส้นใบ หนอนท าลายบริเวณกลางล าต้น 

ท าให้แคระแกร็น ข้อโป่ง ปล้องสั้น และผลผลิตลดลง  

2. หนอนแมลงวันเจาะโคนต้นถั่ว ท าลายระยะใบเลี้ยง

บานเต็มที่ หนอนเจาะชอนไชตามเส้นใบไปทีก่้านใบและ

ล าต้น ท าลายใต้ผิวเปลือกบริเวณโคนต้น เนื้อเยื่อเน่า

เปื่อย แคระแกร็นและตายในที่สุด 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก (ดู

รายละเอียดในการควบคุม) 

2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติใน

แปลงโดยการใช้สารเคมีอย่าง

ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

ท าให้ปริมาณศัตรูธรรมชาติ

เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลาย

จนเกิดความสมดุล เช่น  

แตนเบียนอาฟริกา Opius 

phaseoli และ O. importatus 

แตนเบียนดักแด้ Biosteres sp.  
 

1. ส ารวจแปลงระยะกล้า

ตั้งแต่อายุ 14 วันหลัง

หยอดเมล็ด ตรงบริเวณเส้น

ใบ โดยส ารวจ 10 จุดต่อ

แปลง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง 

 

1. เมื่อพบการเข้าท าลายของ

หนอนแมลงวันเจาะล าต้นให้ใช้

มือจับท าลายตัวหนอน รวมถึง

การเด็ดใบหรือถอนต้นที่พบทิ้ง

นอกแปลงปลูก  

1. คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมี 

imidacloprid 70% WS อัตรา 3 

กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม (ถ้าดินเป็น

กรดสามารถควบคุมได้นาน 1 เดือน 

ถ้าดินเป็นด่างฤทธิ์ของสารเคมีจะมี

อายุสั้นลง) 

2. ฉีดพ่นด้วยสารเคมีชนิดใดชนิด

หนึ่ง เช่น  

- triazophos 40% EC อัตรา 50 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- fipronil 5% SC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

ในช่วง 1-35 วันหลังหยอดเมล็ด พ่น 

2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน พ่นครั้งแรกเมื่อ

ใบจริงคลี่ออกมาเต็มที่ หรือ 7 – 10 

วันหลังหยอดเมล็ด 

 

- imidacloprid  

สารกลุ่ม IRAC: 4A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 :  450 mg/kg 
มีพิษสูงต่อสิ่งสัตว์น้ า 

- triazophos  
สารกลุ่ม IRAC : 1B  

ระดับความเป็นพิษชั้น Ib พิษร้ายแรง 

LD50 :  66 mg/kg 

PHI 10 วัน 

มีพิษสูงต่อผึ้งและปลา 

- fipronil  

สารกลุ่ม IRAC : 2B  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 92 mg/kg 

PHI 7 วัน 

มีพิษสูงต่อสัตว์น้ า นก และผึ้ง 

 

 

ถั่วเขียว 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร  2) http://ippc.acfs.go.th  ภาพ Merle Shepard et al.  

O. phaseoli M. sojae 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนกระทู้หอม หรือ หนอนหลอดหอม หรือ หนอนหนังเหนียว (Beet armyworm)   

ชื่อวิทยาศาสตร์ Spodoptera exigua (Hubner)   

 

    

  

 

 

 

 

 

 
รูปร่างลักษณะ 

ไข่เป็นกลุ่มปกคลุมด้วยขนสีน้ าตาลอ่อน 

หนอนมีผนังล าตัวเรียบ มีหลายสี เช่น เขียว

เทาปนด า น้ าตาลด า น้ าตาลอ่อน ด้านข้างมี

แถบสีขาวพาดตามล าตัว ระยะดักแด้ 5-7 วัน 

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้ าตาลเข้ม ปีกคู่

หน้ามีจุดสีน้ าตาลอ่อนตรงกลาง 2 จุด ปีกคู่

หลังสีเทาใส  

ลักษณะการเข้าท าลาย 
ตัวหนอนกัดกินใบ ดอก และฝัก โดยเจาะฝัก
เข้าไปกัดกินภายใน ท าให้ผลผลิตเสียหาย 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ไถพลิกดินก่อนปลูกเพื่อ

ก าจัดตัวหนอนและดักแด้ที่

อยู่ในดิน 

2. ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวยีน 

โดยหลีกเล่ียงพืชอาหารของ

หนอน เช่น พืชตระกูลถั่ว 

พืชตระกูลหอม กระเจี๊ยบ

เขียว พืชตระกูลกะหล่ า 

มะเขือเทศ ฝ้าย กล้วยไม้ 

พริก ดาวเรือง เบญจมาศ 

เป็นต้น 

 

ส ารวจแปลงปลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง

ต่อสัปดาห์ โดยสังเกตดูกลุ่มไข่ 

หรือหนอนใต้ใบ และในตอน

กลางคืนเม่ือใช้กับดักแสงไฟ

ช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. 

จะพบตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน 

1. เก็บกลุ่มไข่ หรือจับหนอนใต้ใบ

ท าลายทิ้งทันที 

2. ใช้กับดักแสงไฟเพื่อก าจดัผีเสื้อหนอน

กระทู้หอม 

3. ใชช้ีวภัณฑ์ควบคุมโดยการพ่น 

- เช้ือแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis 

subsp. Aizawai WDG อัตรา 60-80 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ FC อัตรา 

60-100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ WG 

อัตรา 60-80 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- เช้ือแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis    

subsp. Kurstakii FC อัตรา 60–100 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- เช้ือไวรัสเอ็นพีวี (NPV) อัตรา 10 - 20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 

เมื่อพบใบ ดอก และฝัก ถูกท าลาย

มากกว่า 30% ควรใช้เมื่อหนอนมี

ขนาดเล็ก ให้เลือกพ่นสารเคมีชนิด
ใดชนิดหนึ่ง ได้แก่  

- chlorfenapyr 10%SC อัตรา 

30-40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- spinetoram 12%SC อัตรา 

20-30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- emamectin benzoate 

1.92%EC อัตรา 15 – 20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

- flubendiamide 20% WG 

อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  

ถ้ามีการระบาดมากให้ใชใ้นอตัรา 

สูงและช่วงเวลาที่พ่นต้องถี่ขึ้น  

ต้องสลับกลุ่มสารและใช้ไม่เกิน  
2-3 ครั้ง 

 

- chlorfenapyr 
สารกลุ่ม IRAC  : 13 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 441 mg/kg 

- spinetoram 

สารกลุ่ม IRAC  : 5 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 

LD50 : ˃5,000 mg/kg 
- emamectin benzoate 

สารกลุ่ม IRAC  : 6 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 53-237 mg/kg 

- flubendiamide 

สารกลุ่ม IRAC  : 28 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 

LD50 : ˃2,000 mg/kg 
 

 

ถั่วเขียว 

อ้างอิง  1) กรมวิชาการเกษตร  2) https://www.rakbankerd.com ภาพ กรมวิชาการเกษตร  
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โรคใบด่างถั่วเขียว (Mungbean Yellow Mosaic Virus; MYMV)  

สาเหตุ  เชื้อไวรัสวงศ์ Geminiviridae: Begomovirus และ Potyviridae: Potyvirus   

  
 

    

  

  

 

 

 

 
 

ลักษณะอาการ ใบด่างหรือเกิดจุดสี

เหลืองขนาดเล็กกระจายอยูบ่นใบ ท าให้

ใบมีสีเหลืองปนเขียว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสี

เหลืองจัด ลุกลามขึ้นไปสู่ใบยอด ท าให้

ยอดที่แตกใหม่มีอาการด่างเหลือง ต้น

แคระแกร็น ชะงักการเจริญเติบโต ส่วนมาก

ฝักงอขึ้นไม่ติดเมล็ดหรือเมล็ดลีบเล็กกว่า

ต้นปกติ พบได้ทุกระยะการเจริญเติบโต 

หากระบาดรุนแรงจะไม่สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตได้เลย  

การแพร่ระบาด โดยมีเพลี้ยอ่อนและ

แมลงหวี่ขาวเปน็พาหะถ่ายทอดโรค 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ท าความสะอาดแปลงปลูกและ

ก าจัดวัชพืช 

2. ไถกลบหลังปลูก (แปลงที่พบโรค

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนได้) 

3. ใช้เมล็ดพันธุ์สะอาดปลอดโรค (ไม่

ใช้เมล็ดพันธุ์จากแปลงที่เป็นโรค)  

4. ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการสะสม

ของเช้ือโรค โดยยกเว้นพืชตระกูลถั่ว 

พืชตระกูลแตง หรือพืชอาศัยของ

เพลี้ยอ่อนและแมลงหวี่ขาว  

5. ท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ

หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรหลัง

การใช้งาน 

 

ส ารวจแปลงปลูกอย่างน้อย 1 ครั้ง

ต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะถั่วเขียวทีอ่ยู่

ในระยะก่อนออกดอก หรือเร่ิม

ออกดอก ติดฝัก 

 

1. เมื่อพบเห็นเพลี้ยอ่อน หรือแมลง

หวี่ขาวในจ านวนเล็กน้อยใหท้ าลาย

ทิ้งและน าออกนอกแปลง 

2. ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น ด้วงเต่าตัว

ห้ า แมลงช้างปีกใส ส าหรับก าจัด

เพลี้ยอ่อนและแมลงหวี่ขาว 

3. พ่นด้วยเช้ือราบิวเวอเรีย บาส-

เซียนา อัตรา 250 กรัมต่อน้ า 20 

ลิตร พ่นทุก 3-7 วัน ส าหรับก าจัด

แมลงพาหะ 

 

.พ่นสารเคมีเพื่อก าจัดแมลงพาหะ 

(เพลี้ยอ่อน และแมลงหวี่ขาว) 

เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น 

- fipronil 5 % SC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

- emamectin benzoate  

1.92 % EC อัตรา 10 มิลลิลิตร 

ต่อน้ า 20 ลิตร  

- imidacloprid 70 % WG 

อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  

- carbaryl 85 % WP อัตรา 50 

กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

- fipronil 
สารกลุ่ม IRAC: 2B  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 92 mg/kg  

PHI 10 วัน  

มีพิษสูงต่อผึ้งและนก 

- emamectin Benzoate 

สารกลุ่ม IRAC: 6  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 25-237 mg/kg 

- imidacloprid 

สารกลุ่ม IRAC:4A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง

LD50 : 450 mg/kg 

มีพิษสูงต่อผึ้งและนก เป็นพิษร้ายแรงต่อ

สิ่งมีชีวิตในน้ า 

- carbaryl 

สารกลุ่ม IRAC: 1A 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 300 mg/kg  

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต 

 

 

ถั่วเขียว 

อ้างอิง  กรมวิชาการเกษตร  ภาพ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร  



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนเจาะฝักถั่วเขียว (Pea pod borer)   ชื่อวิทยาศาสตร์ Etiella zinckenella (Treitschke) 

                                    

   
 

    

  

  

 

 

 
รูปร่างลักษณะ 

ระยะไข่เวลา 5-7 วัน ตัวหนอนมีล าตัวสีเขียวหรือ

เขียวเข้ม ตัวหนอนเต็มวัยจะมีจดุสีด าด้านข้าง

และมีแถบสีด าพาดตามความยาวของล าตัว 

ดักแด้อยู่ในดินหรือตามเศษซากพืชนาน 11 วัน 

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกมีแถบสีขาว

คาดขวางบริเวณโคนปีกคู่หน้า 

ลักษณะการเข้าท าลาย 

หนอนเจาะเข้าไปอาศัยกัดกินภายในฝัก เมล็ด

ภายในถูกท าลายเกือบหมด   

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. หากจะปลูกในชว่งฤดูแล้ง

ควรปลูกประมาณกลางเดือน

ธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม 

2. พื้นที่ที่มีประวัติการระบาด

ควรหลีกเล่ียงการปลูก และ

ควรปลุกพืชหมุนเวียน โดย

ยกเว้นพืชตระกูลถั่ว  

 

 

  

 

ส ารวจแปลงปลูกอย่างน้อย  

1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสังเกต

กลุ่มไข่บนฝักอ่อนบริเวณฐาน

ของฝักหรือล าต้นใกล้กับฝัก 

และหนอนใต้ใบ หรือตัวเต็มวัย

ซ่ึงเป็นผีเสื้อกลางคืน สังเกตได้

ในตอนกลางคืน ปีกจะมีแถบสี

ขาวคาดขวางบริเวณโคนของ

ปีกคู่หน้า  

 

1. เมื่อพบกลุ่มไข่ หรือหนอนใต้ใบให้

เด็ดท าลายทิ้งทันที 

2. ใช้กับดักแสงไฟเพื่อก าจดัผีเสื้อหนอน

เจาะฝักถั่วเขยีว ในช่วงเวลา 18.00 น. 

ถึง 22.00 น. 

 

เมื่อถั่วเขียวเร่ิมติดฝักอ่อน และ

ส ารวจพบตัวเต็มวัยของหนอนเจาะ

ฝักถั่วเขียว เลือกพ่นสารเคมีอย่างใด

อย่างหนึ่งห่างกันทุก 7 วัน จ านวน  

3 ครั้ง เช่น 

- triazophos 40% EC อัตรา 50 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- lambda-cyhalothrin 2.5 % EC 

อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  

- triazophos 
สารกลุ่ม IRAC: 1B 

ระดับความเป็นพิษชั้น 1b พิษร้ายแรง  

LD50 : 82  mg/kg  

- lambda-cyhalothrin 

สารกลุ่ม IRAC: 3A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 :  c56 mg/kg 

มีพิษสูงต่อผึ้งและนก เป็นพิษร้ายแรง

ต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า 

- carbaryl 

สารกลุ่ม IRAC: 1A 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 300 mg/kg  

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต 

 

ถั่วเขียว 

อ้างอิง  กรมวิชาการเกษตร  ภาพ Merle S. et al. https://www.invasive.org/ 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

แมลงหว่ีขาวยาสูบ (Tobacco whitefly) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bemisia tabaci (Gennadius)   

                                     

 

    

  

  

 

 

 

 
 

รูปร่างลักษณะ ตัวอ่อนคล้ายรูปไข่ แบน  

ขอบด้านข้างลาดลง สีเขียวอ่อน มีขาเคลื่อนที่

ได้เล็กน้อย ตัวเต็มวัยเป็นแมลงปากดูดขนาด

เล็ก มีปีก 2 คู่ เคลือบด้วยผงสีขาว  

ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย

อาศัยดูดกินน้ าเล้ียงอยู่ใต้ใบพืช การท าลายของ

ตัวอ่อนท าให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืช 

ส่วนตัวเต็มวัยจะท าให้ใบพืชหงิกงอ ต้นแคระ

แกร็น เหี่ยว และขนาดของฝักเล็ก ขับถ่าย

น้ าหวานออกมา ก่อให้เกิดราด าบนใบพืชเช่น 

เดียวกับเพลี้ยอ่อน และเป็นพาหะเชื้อไวรัสโรคพืช 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ท าความสะอาดแปลงปลูก 

เพื่อไม่ให้มีแหล่งที่อยู่อาศัย

ของแมลงหวี่ขาวยาสูบ 

2. ปลูกพืชหมุนเวียน โดย

หลีกเล่ียงการปลูกพืชตระกูล

ถั่ว พริก มะเขือ กระเจี๊ยบ

เขียว มันเทศ พืชตระกูล

กะหล่ า ยาสูบ มันฝร่ัง และ

ฝ้าย เป็นต้น 

3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของ
แมลงหวี่ขาวยาสูบ ได้แก่ 

แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าตัวห้ า 

มวนโอเรียส และแตนเบียน

เอ็นคาเซีย 

 

 

 

  

 

ส ารวจแปลงปลูกอย่างน้อย  

1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสังเกต

ตัวแมลงหวี่ขาวและร่องรอย

การเข้าท าลายของแมลงหวี่

ขาวยาสูบ 

 

1. ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง 

จ านวน 80 กับดักต่อไร่ เพื่อดักจับ

ตัวเต็มวัย  

2. ปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลง

ช้างปีกใส อัตรา 100-1,000 ตัว/ไร ่

3. ใช้สารสกัดธรรมชาติ เช่น  สาร

สะเดา อัตรา เมล็ดสะเดาบด  

1 กิโลกรัมต่อน้ า 20 ลิตร หมักไว้  

1 คืน กรองเอากากออก แล้วน าไป

ฉีดพ่น 

1. คลุกเมล็ดด้วยสารเคมีก่อนปลูก เช่น  

- imidacloprid 60% FS  อัตรา 10 

มิลลิลิตรต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ  

70% WS อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 

2. พ่นสารเคมีเม่ือพบแมลงหวี่ขาวระบาด

มาก พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน ด้วย

สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น 

- imidacloprid 5% EC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรหรือ 10% SL  

อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- petroleum oil 83.9% EC อัตรา 60 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

- imidacloprid 
สารกลุ่ม IRAC: 4A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 :  450 mg/Kg  

PHI 2 วัน  

มีพิษสูงต่อสัตว์น้ า 

- petroleum oil 

กลุ่มกลไกการออกฤทธิ ์UN ไม่ทราบ

กลไกการออกฤทธิ์ที่แน่ชดั ความเป็น

พิษน้อย  

LD50 : 4,300 mg/Kg  

 

ถั่วเขียว 

อ้างอิง  กรมวิชาการเกษตร  ภาพ กรมวิชาการเกษตร  


