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5. บทคัดย่อ 

การส ารวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูถั่วเขียวและศัตรูธรรมชาติในพ้ืนที่ปลูกถั่วเขียวของเกษตรกร เขต
พ้ืนที่ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ในแต่ละฤดูปลูก โดยรวบรวมข้อมูลการระบาดของแมลงแต่ละชนิดและการ
ป้องกันก าจัดของเกษตรกรในแต่ละปี เพ่ือสังเกตแนวโน้มการแพร่ระบาด ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2553 - กันยายน 2558 แบ่งตามช่วงฤดูปลูก คือ ต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 
ปลายฤดูฝน ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน และฤดูแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม ซึ่งถั่ว
เขียวมีอายุ 35 – 45 วัน พบว่า ในทุกฤดูปลูกมีการเข้าท าลายของเพลี้ยอ่อนเป็นจ านวนมาก โดยพบมากที่สุดใน
ปลายฤดูฝน รองลงมาคือ ฤดูแล้ง ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเขียวในทั้ง 2 ฤดูนี้ ควรต้องระมัดระวังและมีการส ารวจ
แปลงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งเตรียมวิธีการป้องกันก าจัด เพ่ือลดความเสียหายจากการเข้าท าลายได้ นอกจากนี้ยัง
พบว่าการปลูกถั่วเขียวในปลายฤดูฝนมีโอกาสการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชได้มากกว่าฤดูอ่ืนอีกด้วย 

 
ค าหลัก แมลงศัตรู ศัตรูธรรมชาติ ถั่วเขียว การส ารวจ การระบาด 
 

ABSTRACT 



 The survey species and quantity of pests and natural enemies in the mungbean 
plantation of the farmers Central and Lower North in each season to observed insect pest 
outbreaks and control of individual farmers each year. The survey and collect data was 
conducted since October 2010 - September 2015. The during the growing season was the early 
rainy season between May - June, the late rainy season between August - November, and the 
dry season between December - March which the mungbean between 35-45 days. The results 
found that the infestation of aphids in all season had numerous. The most common in the late 
rainy season and the later in the dry season. The mungbean growers in both seasons, Therefore, 
this should be explored carefully and consistently for be prepared to prevent removal and to 
minimize the damage from the infestation.  
 
Keywords: insect pest, natural enemies, mungbean, survey, outbreaks 

 
6. ค าน า 

การปลูกถั่วเขียวของเกษตรกรในปัจจุบันประสบกับปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูหลายชนิดเช่น 
แมลงประเภทเจาะล าต้นและโคนต้น เช่น หนอนแมลงวันเจาะล าต้น [Ophiomyia phaseoli (Tryon)] เข้า
ท าลายถั่วเขียวตั้งแต่ระยะต้นอ่อนถึงระยะเติบโตทางล าต้นและใบ โดยกัดกินเนื้อเยื่อบริเวณโคนต้นติดกับคอดินจน
เน่าเปื่อย หากพืชเจริญเติบโตและรอดตายได้ หนอนแมลงวันชนิด [Melanagromyza sojae (Zehntner)]  เข้า
ท าลายซ้ า โดยกัดกินเนื้อเยื่อแกนกลางล าต้น ซึ่งแมลงทั้ง 2 ชนิดท าให้ถั่วเขียวข้อ ปล้องสั้น และผลผลิตลดลง 
(กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืชน้ ามันและพืชไร่ตระกูลถั่ว, 2543)  

แมลงประเภทปากกัด เช่น ด้วงหมัดกระโดด [Phyllotreta sinuta (Stephens)] หนอนกระทู้ผัก 
[Spodoptera litura (Fabricius)] หนอนกระทู้ ห อม  [S. exigua (Hubner)] หนอนม้ วน ใบ  [Hedylepta 
indicate (Fabricius), H. diemenalis (Guenee) และ Archips micaceana Walker] หนอนเจาะสมอฝ้าย 
[Helicoverpa armigera Hubner] หนอนเจาะฝักมารูค่า (Maruca vitatra Fabricius) เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญ
ที่สุดของถั่วเขียวในระยะเริ่มติดดอกจนถึงระยะติดฝักอ่อน ท าความเสียหายกับถั่วเขียวโดยสร้างใยมาพันช่อดอก
แล้วอาศัยอยู่ภายในกัดกินเกสรดอก และกลีบดอกจนหมดแล้วเคลื่อนย้ายไปเจาะกัดกินดอกอ่ืน ๆ ต่อไป หนอนที่
ระบาดท าลายในระยะดอกท าให้ดอกเสียหายมาก (โรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ , 2553) และหนอนผีเสื้อสีน้ าเงิน 
[Lampides boeticus (Linnaeus)] ท าลายพืชโดยการกัดกินส่วนต่าง ๆ ของพืช ทั้งใบ ดอก ฝัก และเมล็ด ส่งผล
ให้ผลผลิตถั่วเขียวลดลง (กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืชน้ ามันและพืชไร่ตระกูลถั่ว, 2543)  

แมลงประเภทปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน (Aphis craccivora Koeh) เพลี้ยไฟ [Frankliniella williamsi 
Hood และ Megalurothrips usitatus (Bagnall)] เพลี้ยจักจั่น (Empoasca sp.) ท าลายถั่วเขียวโดยการดูดกิน
น้ าเลี้ยงบริเวณส่วนอ่อนของพืช แมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci Gennadius) ดูดกินน้ าเลี้ยงโดยไม่ทิ้งร่องรอยให้
เห็น แต่ท าให้ใบร่วง และต้นเหี่ยวตาย แมลงวันหนอนชอนใบ (Liriomyza spp.) ท าลายพืชโดยการชอนไชเป็น



ทางอยู่ภายในใบพืช ท าให้ใบพืชแห้ง และชะงักการเจริญเติบโต      ไรขาว (Polyphagotarsonemus latus 
(Banks) และไรแมงมุม (Tetranychus spp.) ดูดกินน้ าเลี้ยงของพืชเช่นกัน ส่วนมวนเขียวข้าว [Nezara viridula 
(Linnaeus)] และมวนเขียวถั่ว [Piezodorus hybneri Gmelin) มีผลโดยตรงต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 
เพราะท าให้ฝักลีบร่วงหล่น และเมล็ดลีบเหี่ยวย่น  

ด้วงเต่าตัวห้ า เป็นด้วงขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีล าตัวกลม โค้งนูน และมีลักษณะเป็นมัน สีแดง เหลือง 
หรือน้ าเงิน แมลงในวงศ์นี้มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรมาก เพราะเกือบทุกชนิดทั้งตัวอ่อนและตัว
เต็มวัยกินแมลงและไรเป็นอาหาร เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เพลียแป้ง และไรแดง ฯลฯ ดังนั้นจึงมีการน าเอาด้วง
เต่าหลายชนิดไปใช้ประโยชน์ในการปราบแมลงศัตรูพืชต่างๆ (ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2555) 

การศึกษาการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเขียวในแต่ละพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง จะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามา
พิจารณาเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประกอบในการตัดสินใจป้องกันก าจัดแมลงศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์  แว่นขยาย  ถุงกระดาษ  สวิงจับแมลง มีดคัดเตอร์ 
วิธีการ 

ส ารวจการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเขียว ทั้งชนิด และปริมาณ ในแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนล่าง ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ ก าแพงเพชร  ตาก 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ ในแต่ละฤดูปลูก รวบรวมข้อมูลเพ่ือดูแนวโน้มการระบาดของ
แมลงแต่ละชนิดในแต่ละปี รวมทั้งการป้องกันก าจัดของเกษตรกร โดยใช้อุปกรณ์ในการสุ่มนับแมลง เก็บตัวอย่าง 

บันทึกข้อมูล แหล่งปลูกท่ีมีการระบาดของแมลง ชนิดของแมลงที่ระบาด ความรุนแรงของการระบาด การ
ป้องกันก าจัดแมลงของเกษตรกร ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ าฝน ณ สถานี
อุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้แหล่งปลูกที่สุด จัดท าฐานข้อมูล เช่น ชนิดของแมลงที่ระบาดในแต่ละแหล่งปลูก แมลงที่
ระบาดทุกปี แมลงที่ระบาดรุนแรง เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตือนภัยให้เกษตรกรป้องกันก าจัดแมลงในแต่ละแหล่งปลูก  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2558 
สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนยว์ิจัยพืชไร่ชัยนาท และไร่เกษตรกรในจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ชัยนาท อุทัยธานี และ
นครสวรรค์ 
                          

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการส ารวจในปี 2554 พบว่า จากการส ารวจแปลงถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวด าของเกษตรกรใน
จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ และพิษณุโลก ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน กันยายน 2554 แมลงที่พบมาก
ที่สุด คือ เพลี้ยจักจั่น ด้วงหมัดกระโดดแถบลาย แมลงวันเจาะล าต้นถั่วเขียว หนอนม้วนใบ หนอนกระทู้ผัก หนอน
กระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะฝักมารูค่า เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน โดยแมลงที่มีการระบาดมากที่ สุด 



คือ เพลี้ยจักจั่น พบ 3.3 ตัว/ 50 ต้น รองลงมา คือ ด้วงหมัดกระโดดแถบลายและแมลงวันเจาะต้นถั่วเขียว พบ 
3.1 และ 2.2 ตัว/ 50 ต้น ตามล าดับ 

จากการส ารวจในปี 2555 พบว่า จากการส ารวจแปลงถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวด าของเกษตรกรใน 
จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์  ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2555 ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม 2554 
ถึง เดือนมกราคม 2555 เกิดน้ าท่วมยังไม่สามารถออกส ารวจได้ จึงท าการออกส ารวจในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2555 ถึง เดือนกันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 63 แปลง แมลงที่พบมากที่สุดในต้นฤดูฝน คือหนอนกระทู้ผัก พบ 4.6 
ตัว/ 50 ต้น รองลงมาคือ เพลี้ยอ่อน พบ 3.3 ตัว/ 50 ต้น ส่วนในช่วงปลายฤดูฝนพบ เพลี้ยอ่อนมากที่สุด 102.9 
ตัว/ 50 ต้น รองลงมาพบ ด้วงหมัดกระโดดแถบลายและหนอนเจาะฝักมารูค่า 15.4 และ 8 ตัว/ 50 ต้น ตามล าดับ  
และในช่วงฤดูแล้ง พบด้วงหมัดกระโดดแถบลายมากที่สุด 65.5 ตัว/ 50 ต้น รองลงมาพบ หนอนกระทู้ผักและ
หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า 24.0 และ 11.5 ตัว/ 50 ต้น ตามล าดับ อย่างไรก็ตามพบว่ามีแมลงศัตรูธรรมชาติอีก
หลายชนิด เช่น ด้วงเต่าตัวห้ า แมลงช้างปีกใส  ด้วงก้นกระดก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

จากการส ารวจในปี 2556 พบว่า จากการส ารวจแปลงถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวด าของเกษตรกรใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก ชัยนาท อุทัยธานี และ นครสวรรค์ ระหว่างเดือนตุลาคม  2555 ถึงเดือนกันยายน 
2556 รวมจ านวนทั้งสิ้น 84 แปลง โดยส ารวจเมื่อถั่วเขียวอายุประมาณ 30 วัน โดยแปลงเกษตรกรที่ส ารวจใน
เดือนพฤศจิกายน 2555 มีการปลูกถั่วเขียวในจังหวัดพิษณุโลก พบแมลงมากที่สุด พบ 26 ชนิด แมลงที่พบมาก
ที่สุด คือ เพลี้ยอ่อน พบ 38.0 ตัว/ 50 ต้น รองลงมาคือ หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่าและหนอนกระทู้ผัก พบ 34.4 
และ 30.1 ตัว/ 50 ต้น ส่วนในช่วงฤดูแล้ง พบเพลี้ยอ่อนมากที่สุด 562.6 ตัว/ 50 ต้น รองลงมาคือ หนอนม้วนใบ 
และเพลี้ยไฟ พบ 23.5 และ 18.8 ตัว/ 50 ต้น ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าในทุกฤดูยังพบด้วงเต่าตัวห้ าอยู่ใน
แปลงมีจ านวนมากพอสมควร ซึ่งมีความสามารถท าลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง   
เพลี้ยหอย  ไรศัตรูพืชรวมทั้งไข่ของแมลงศัตรูพืชอีกหลายชนิด  

จากการส ารวจในปี 2557 พบว่า จากการส ารวจแปลงถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวด าของเกษตรกรใน
จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุทัยธานี และชัยนาท ระหว่างเดือนตุลาคม  2556 ถึงเดือนกันยายน 
2557 รวมจ านวนทั้งสิ้น 130 แปลง โดยแปลงที่ส ารวจในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เป็นแปลงของเกษตรกรใน
จังหวัดตาก พิษณุโลก ลพบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และสุโขทัย ในช่วงปลายฤดูฝนแมลงที่พบมากที่สุด คือ เพลี้ย
อ่อน พบ 1,103.0 ตัว/ 50 ต้น รองลงมาคือ หนอนเจาะฝักถ่ัวมารูค่า และหนอนม้วนใบ 101.8 และ 18.4 ตัว/ 50 
ต้น โดยพบมากในแปลงเกษตรกรจังหวัดตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ช่วงฤดูแล้งคือระหว่างเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคมพบเพลี้ยอ่อนมากที่สุด คือ 262.5 ตัว/ 50 ต้น รองลงมาคือหนอนกระทู้ผักและเพลี้ยไฟ พบ 20.7 
และ 14.2 ตัว/ 50 ต้น ในแปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์และเพชรบูรณ์ ในเดือนพฤษภาคม พบเพลี้ยอ่อนและ
หนอนเจาะสมอฝ้ายที่แปลงเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี จ านวน 12.5 และ 2.4 ตัว / 50 ต้น 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าในทุกฤดูยังพบด้วงเต่าตัวห้ าอยู่ในแปลงมีจ านวนมากพอสมควร ซึ่งมีความสามารถ

ท าลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ไรศัตรูพืชรวมทั้งไข่ของแมลงศัตรูพืชอีก
หลายชนิด  



นอกจากนี้ยังพบแมลงที่ไม่เคยพบในแปลงถั่ว เขียวมาก่อน คือ ด้วงหมัดผักแถบลาย Phyllotreta 
flexuosa (Illiger) ด้วงหมัดจุด (leaf beetle, leaf eating beetle) หรือเรียกอีกชื่อว่า ด้วงเต่าแตงจุดขาว (leaf 
eating beetle) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Monolepta signata Olivier มีรายงานว่าเป็น แมลงศัตรูท าลายข้าวไร่ใน
ระยะเป็นต้นกล้าและแตกกอ หนอนผีเสื้อจรวด ซึ่งอยู่ในวงศ์สฟิงจิดี้ (Sphingidae) เป็นศัตรูส าคัญของ มะเขือเทศ 
ยาสูบ มันเทศ กาแฟและไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากหนอนมีขนาดใหญ่ ดังนั้นหากมีการระบาดมากอาจท าให้พืช
ปราศจากใบและตายได้  

จากการส ารวจในปี 2558 พบว่า จากการส ารวจถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวด าแปลงเกษตรกรในจังหวัด 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานีและนครสวรรค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2558 โดยแปลงที่
ส ารวจในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นแปลงของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคมส ารวจจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ส ารวจจังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถุนายน ส ารวจจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 42 แปลง พบว่า  

ในปลายฤดูฝน ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 พ้ืนที่ปลูกถั่วเขียวผิวมัน ได้แก่ จังหวัด
พิษณุโลก โดยแมลงศัตรูถั่วเขียวที่พบมากในถั่วเขียวอายุ 14 -21 วัน ได้แก่ แมลงประเภทปากดูด คือ เพลี้ยอ่อน
ถั่ว รองลงมาคือ  มวนเขียวถั่ว พบ 123.0 และ 1.2 ตัว/50 ต้น ตามล าดับ และแมลงประเภทปากกัดที่พบมาก
ที่สุด คือ หนอนม้วนใบและหนอนกระทู้ผัก พบ 1.7 และ 1.1 ตัว/50 ต้น ตามล าดับ และในถั่วเขียวอายุ 35 -45 
วัน แมลงศัตรูถั่วเขียวที่พบมาก ได้แก่ แมลงประเภทปากดูด คือ เพลี้ยอ่อนถั่วและมวนเขียวถั่ว พบ 462.4 และ 
15.2 ตัว/50 ต้น และแมลงประเภทปากกัด คือ หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่าและหนอนม้วนใบ พบ 10.4 และ 2.4 ตัว/
50 ต้น ตามล าดับ  

ในฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558 พ้ืนที่ปลูกถั่วเขียวผิวมัน ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยแมลงศัตรูถั่วเขียวที่พบมากในถั่วเขียวอายุ 14-21 วัน ได้แก่ แมลงประเภทปากดูด คือ เพลี้ยอ่อนถั่วรองลงมา
คือเพลี้ยไฟ พบ 112.9 และ 17.1 ตัว/50 ต้น ตามล าดับ และแมลงประเภทปากกัดที่พบมากท่ีสุด คือ หนอนกระทู้
ผักและหนอนกระทู้หอม พบ 1.8 และ 1.5 ตัว/50 ต้น ตามล าดับ และในถั่วเขียวอายุ 35 -45 วัน แมลงศัตรูถั่ว
เขียวที่พบมาก ได้แก่ แมลงประเภทปากดูด คือ เพลี้ยไฟและเพลี้ยจักจั่น พบ 192.7 และ 10.2 ตัว/50 ต้น และ
แมลงประเภทปากกัด คือ หนอนกระทู้หอมและรองลงมาคือหนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า พบ 2.1 และ 0.9 ตัว/50 ต้น 
ตามล าดับ  

ในต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2558  พื้นที่ปลูกถั่วเขียวผิวมันจังหวัดอุทัยธานีและ
จังหวัดนครสวรรค์ ในจังหวัดอุทัยธานีแมลงศัตรูถั่วเขียวที่พบมากในถั่วเขียวอายุ 14 -21 วัน ได้แก่ แมลงประเภท
ปากดูด คือ เพลี้ยอ่อนถั่ว รองลงมาคือ  เพลี้ยไฟ พบ 117.2  และ 21.4 ตัว/50 ต้น ตามล าดับ และในถั่วเขียวอายุ 
35-45 วัน แมลงศัตรูถั่วเขียวที่พบมาก ได้แก่ แมลงประเภทปากดูด คือ เพลี้ยอ่อนถั่ว พบ 90.3 ตัว/50 ต้น และใน
จังหวัดนครสวรรค์แมลงศัตรูถั่วเขียวที่พบมากในถั่วเขียวอายุ 14-21 วัน ได้แก่ แมลงประเภทปากดูด คือ เพลี้ย
อ่อนถั่วรองลงมาคือเพลี้ยจักจั่น พบ 17.6 และ 1.4 ตัว/50 ต้น ตามล าดับ และแมลงประเภทปากกัดที่พบมาก
ที่สุด คือ ด้วงหมัดกระโดดแถบลาย พบ 1.4 ตัว/50 ต้น และในถั่วเขียวอายุ 35 -45 วัน แมลงศัตรูถั่วเขียวที่พบ
มาก ได้แก่ แมลงประเภทปากดูด คือ เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน พบ 345.0 และ 23.0 ตัว/50 ต้น และแมลงประเภท



ปากกัดที่พบมากสุดได้แก่ด้วงหมัดกระโดดแถบลายรองลงมาคือด้วงเต่าแตงและหนอนกระทู้หอม พบ 87.0, 20.5 
และ 9.0 ตัว/50 ต้น ตามล าดับ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
การส ารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูและแมลงศัตรูธรรมชาติ ในแปลงเกษตรกรเขตภาคกลางและ

ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงศัตรูพืชที่พบมากทุกฤดูโดยพบมากสุดในปลายฤดูฝนรองลงมาคือ
ในฤดูแล้ง ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวในทั้ง 2 ฤดูนี้ควรจะต้องระมัดระวังโดยการหมั่นส ารวจแปลงและเตรียม
วิธีการป้องกันก าจัดเพ่ือไม่ให้รับความเสียหายจากการเข้าท าลายได้ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้ข้อมูลการระบาดของแมลงศัตรูถั่วเขียว เพ่ือใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์การระบาดและและป้องกัน

ก าจัดได้อย่างทันท่วงที 
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Table 1 pest species found in surveys of mungbean to farmers in the rainy season months of  
            May - June 2012 -2015 conducted at farmers fields of the Central and the Lower North. 

Insect species found 
quantity of pests (insect/50plant) 

2012 2013 2015 
Megalurothrips sp. 0.0 0.0 366.4 



Empoasca spp. 0.0 0.0 1.4 
Phyllotreta sp. 0.0 0.0 88.4 
Aulacophora indica Gmelin. 0.0 0.0 20.5 
Spodoptera litura Fabricius. 4.6 3.3 0.0 
Spodoptera exigua Hubner. 0.0 0.0 9.0 
Hedylepta indicate  Fabricius. 1.0 0.0 0.0 
Lady Beetle 1.3 0.0 0.0 

 

Table 2 pest species found in surveys of mungbean to farmers in the late rainy season months    
            Of August - November 2011 -2015 conducted at farmers fields of the Central and the  
            Lower North. 

Insect species found 
quantity of pests (insect/50plant) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Ophiomyia phaseoli Tryon , 
Melanagromyza sojae Zehntner 

2.2 4.9 0.0 0.0 0.0 

Bemisia tabaci Gennadius 1.0 6.0 0.0 0.0 0.0 
Empoasca spp. 3.3 7.4 0.0 3.3 0.0 
Aphis craccivora Koeh 1.0 102.9 38.0 1103.0 585.4 
Megalurothrips sp. 0.3 2.0 0.0 3.6 0.0 
Nezara viridula Linnaeus 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 
Piezodorus hybneri Gmelin 0.0 2.9 1.1 10.6 16.4 
Monolepta signata   Olivier   0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 
Phyllotreta sp. 3.1 15.4 0.0 14.9 0.0 
Aulacophora indica Gmelin. 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 
Spodoptera litura Fabricius. 0.0 0.0 30.1 9.9 1.1 
Hedylepta indicate  Fabricius. 2.2 5.1 15.2 18.4 4.1 
Maruca vitrata Fabricius 0.0 8.0 34.4 101.8 10.4 
Maruca vitrata Fabricius (Adults) 0.0 2.8 4.8 16.7 0.0 
Euchrysops cnejus Fabricius 
(Adults) 

0.0 2.1 3.3 0.0 0.0 

Lady Beetle 0.6 15.2 11.7 68.0 0.0 
Table 3 pest species found in surveys of mungbean to farmers in the dry season months of  
            December - March 2012 -2015 conducted at farmers fields of the Central and the  



            Lower North. 

Insect species found 
quantity of pests (insect/50plant) 

2012 2013 2014 2015 
Ophiomyia phaseoli Tryon, 
Melanagromyza sojae Zehntner 0.0 4.6 0.0 0.0 
Bemisia tabaci Gennadius 10.0 0.8 0.0 0.0 
Empoasca spp. 3.0 8.7 2.8 10.2 
Aphis craccivora Koeh. 0.0 562.6 262.5 112.9 
Megalurothrips sp. 0.0 18.8 14.2 210.6 
Spodoptera litura Fabricius. 24.0 17.0 20.7 1.8 
Helicoverpa armigera Hubner. 3.0 6.4 1.4 0.0 
Maruca vitrata Fabricius. 11.5 6.8 4.8 0.9 
Hedylepta indicate  Fabricius. 2.0 23.5 2.8 0.0 
Spodoptera exigua Hubner. 0.0 0.0 0.0 3.6 
Phyllotreta sp. 65.5 0.0 0.0 0.0 
Monolepta signata   Olivier   5.5 0.0 0.0 0.0 
Hedylepta indicate  Fabricius. (Adults) 2.0 0.0 0.0 0.0 
Lady Beetle 1.5 33.4 30.5 0.0 

 


