
การจัดการศัตรูถั่วเขียว



แมลงศัตรูถั่วเขียวและการป้องกันก าจัด



คล้ายแมลงวัน

2.2-2.5 มม.

สีเทาด า

น  าเงินด า

บินเกาะใบพืชในเวลาเช้าหรือเย็น เพื่อวางไข่

ต้องส ารวจเวลาเช้าหรือเย็น

ระยะหนอน 7-8 วัน

เข้าดักแด้ภายในล าต้น

หนอนแมลงวันเจาะล าต้นถั่ว
(Beanfly)



โตเต็มที่ 1-2 มม.

เพลี ยอ่อน
(Aphids)



ระบาดจนถึงระยะฝักแก่

แห้งแล้ง
ฝนทิ งช่วง
ม.ค.-เม.ย.

ฝักอ่อนบิดเบี ยว

เมล็ดลีบ ผลผลิตลดลง 30% ระบาดมาก



ใบหงิกงอ บิดเบี ยว คล้ายใบหด
ดูดกินน  าเลี ยงส่วนอ่อนๆ เช่น ยอด ตาดอก ฝัก พืชเกิดแผล เซลล์พืชแตก

ตัวอ่อนและดักแด้ ขนาด 1-3 มม. 
สีเหลือง - เหลืองเข้ม

เพลี ยไฟ 
(Thrips)



ตัวเต็มวัย สีน  าตาล และด า มีปีก 2 คู่ วิ่ง กระโดด บินหนีได้รวดเร็ว ระยะตัวเต็มวัย 7-14 วัน 

การระบาดอย่างรุนแรง
- ต้นแคระแกรน

- ใบแห้งกรอบ หลุดร่วง
- ดอกร่วง ท าให้ไม่ติดฝัก



มีอาการใบไหม้มากกว่า 30% /พบแมลงมากกว่า 6 ตัว/ใบ

ระยะเจริญพันธุ์ = ดอกร่วงไม่ติดฝัก

ฝักและเมล็ดลีบ ผลผลิตเสียหาย 30-80%

ตัวอ่อนไม่มีปีก

ตัวเต็มวัย

เพลี ยจักจั่น
(Leafhopper)



พืชอาศัย: ผักตระกูลกะหล่ า ยาสูบ มะเขือเทศ ฝ้าย 
พืชตระกูลถั่ว พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ ฯลฯ

ตัวเต็มวัย 
ล าตัวยาว 1.5 ซม.

มีจุดสีด า 2 จุด ด้านข้าง

หนอนกระทู้ผัก 
(Common cutworm)



วัยแรกอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

กลุ่มไข่มีขนสีน  าตาลอ่อนปกคลุมไว้
กัดกินผิวใบด้านล่างใบ

กัดกินเมล็ด



ดึงใบมาห่อตัวไว้

การท าลายอย่างรุนแรง

ตัวเขียวใสๆ มีขนประปราย หัวสีน  าตาล 

หนอนม้วนใบถั่ว 
(Leafroller) 



มีจุดสีน  าตาลด าทุกปล้อง บางครั งเรียกหนอนเจาะฝักลายจุด

หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า 
(Bean pod borer)



มีจุดสีน  าตาลด าทุกปล้อง บางครั งเรียกหนอนเจาะฝักลายจุด เป็นศัตรูส าคัญ โดยเฉพาะดอก

กัดกินและชักใยเหนียวดึงดอกมาติดเป็นกลุ่ม



กัดกินเมล็ดภายในฝัก 
สูญเสีย 3-5 ดอก/ช่อ 
ผลผลิตลดลง 19%

เจาะท าลายฝัก มีของเสียที่ขับถ่ายออกมาย้ายเข้าท าลายฝักที่อยู่ติดกัน



ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื อกลางคืน ขนาดกลาง

หนอนอายุ 15-21 วัน

อยู่เดี่ยวๆ ไม่รวมกลุ่ม เพราะกัดกินกันเอง 

หนอนเจาะสมอฝ้าย 
(Cotton bollworm)



ขนมีด้านหลังทุกปล้อง

โตเต็มที่ยาว 3.5-4.0 ซม.

กัดกินดอก ใบ และ เมล็ดภายในฝัก
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เป็นแมลงพาหะ ของโรคไวรัส

แมลงหวี่ขาว 
(Whitefly) 



แมลงศัตรูถั่วเขียวและการป้องกันก าจัด



แมลงศัตรูถั่วเขียวและการป้องกันก าจัด



โรคถั่วเขียวและการป้องกันก าจัด



ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค

พืช

สิ่งแวดล้อมสาเหตุของโรค

พันธุ์อ่อนแอ
ต้นไม่แข็งแรง

อุณหภูมิ
ความชื น

สิ่งมีชีวิต
สิ่งไม่มีชีวิต



ลักษณะอาการขาดธาตุสังกะสี

ลักษณะอาการขาดธาตุเหล็ก

สาเหตุจากสิ่งไม่มีชีวิต เช่น การขาดธาตุอาหาร

การป้องกันก าจัด
- หลีกเลี่ยงการปลูกถั่วเขียวในพื นที่ดินไม่สมบูรณ์

- ฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมพืชในรูปแบบคีเลต



โรคที่ส าคัญในถั่วเขียว

➢โรครากเน่าโคนเน่า
➢โรคใบจุดสีน  าตาล
➢ โรคราแป้ง
➢ โรคไวรัสใบด่าง



โรครากเน่าโคนเน่า



สาเหตุ เกิดจากเชื อรา
ลักษณะอาการ 
ผิวนอกของรากและโคนต้นส่วนที่ติดดินมีสีน  าตาล และพบเส้นใยสีขาวปกคลุมบริเวณแผล ตันถั่วเขียวที่เป็นโรค
จะเหี่ยวและแห้งตาย ท าความเสียหายกับถั่วเขียวในทุกแหล่งปลูก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ดินมีความชื นสูง 
การระบายน  าไม่ดี
ช่วงเวลาระบาด ช่วงฤดูฝน ดินมีความชื นสูง
การป้องกันก าจัด 
- เตรียมแปลงให้มีการระบายน  าดีและไม่มีน  าขัง ในแหล่งที่ระบาดประจ า  
คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเมทาแลกซิล (35 % อีเอส) อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมก่อนปลูก 
- ถอนและเผาท าลายต้นที่เป็นโรค และปลูกพืชหมุนเวียน

โรครากเน่าโคนเน่า



โรคใบจุดสีน  าตาล



สาเหตุ เกิดจากเชื อรา
ลักษณะอาการ 
มักระบาดในฤดูฝน พบแผลบนใบเป็นจุดสีน  าตาลค่อนข้างกลม ขนาดแผล 1-5 มิลลิเมตร ถ้าอาการรุนแรง
ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน  าตาลและแห้ง เชื อราเข้าท าลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ท าให้ผลผลิตเสียหาย 
ฝักจะลีบและขนาดเมล็ดเล็ก พบรุนแรงในระยะถั่วเขียวใกล้เก็บเกี่ยว
ช่วงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในฤดูฝน 
การป้องกันก าจัด 
- หลีกเล่ียงการปลูกถั่วเขียวในช่วงที่มีการระบาด
- ก าจัดวัชพืชรอบแปลงปลูกเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของโรค
- ถ้าพบระบาดมาก พ่นสารเบนโนมิล (50 % ดับเบิลยูพี)  อัตรา 15-20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร จ านวน 1-2 ครั ง 
ทุก 7-10 วัน ขึ นกับความรุนแรงของโรค

โรคใบจุดสีน  าตาล



โรคราแป้ง



สาเหตุ เกิดจากเชื อรา
ลักษณะอาการ พบเส้นใยสีขาวคล้ายผงแป้งบนใบ หรือส่วนของพืชที่ถูกเชื อราเข้าท าลาย ต่อมาใบจะเปลี่ยนเป็น
สีน  าตาลแดงและแห้งตาย ถ้าเชื อราเข้าท าลายในระยะกล้า อาจท าให้ต้นกล้าตาย แต่ถ้าเชื อราเข้าท าลายในระยะ
ออกดอกจะท าให้ต้นแคระแกร็น ติดฝักน้อย ฝักและเมล็ดมีขนาดเล็กลง 
ช่วงเวลาระบาด พบระบาดช่วงฤดูแล้ง อากาศแห้งและเย็น 
การป้องกันก าจัด 
- ก าจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของโรค
- พ่นด้วยสารเบนโนมิล ( 50 % ดับเบิลยูพ)ี  อัตรา 15-20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร จ านวน 3 ครั ง ทุก 10 วัน

โรคราแป้ง



การพัฒนาอาการของโรคราแป้ง



ก่อนพ่นสารเคมี หลังพ่นสารเคมี

โรคราแป้ง



โรคราแป้ง

ระวังการพ่นสารเคมีในช่วงติดดอก



โรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว



โรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว



สาเหตุ เกิดจากเชื อไวรัส
ลักษณะอาการ 
เริ่มแรกใบถั่วเขียวมีจุดด่างเล็ก ๆ บนใบยอด ต่อมาจุดด่างสีเหลืองขยายใหญ่ เปลี่ยนจากสีเหลืองปน
สีเขียวเป็นสีเหลือจัด ใบอ่อนที่แตกใหม่มีอาการด่างเหลือง ใบยอดย่น ล าต้นแคระแกร็น ฝักลีบเล็ก 
หรือไม่ติดฝัก
การแพร่ระบาด 
ถ่ายทอดโดยแมลงหวี่ขาวยาสูบและเพลี ยอ่อนถั่วเขียว
การป้องกันก าจัด 
- หมั่นส ารวจแปลง ถ้าพบต้นที่แสดงอาการเป็นโรคให้ถอนและเผาท าลาย ในกรณีพื นที่มีการระบาด
ของโรคอย่างรุนแรง ให้ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการเกิดโรค
- ก าจัดวัชพืชบริเวณรอบแปลงปลูกเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของแมลงพาหะ 

โรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว



แมลงพาหะถ่ายทอดโรคไวรัส

แมลงหวี่ขาว เพลี ยอ่อน



ตระกูลพริก
ตระกูลมะเขือ

วัชพืช เช่น กระเม็ง

พืชอาศัย



โรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว



ลักษณะต้นที่เป็นไวรัสที่ต้องถอนทิ ง







1. การเฝ้าระวัง 

2. วิธีเขตกรรม ได้แก่

- การปลูกพืชหมุนเวียน

- การท าลายส่วนของพืชที่เป็นโรค

- การใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้

- การลดความชื นภายในทรงพุ่มใบ ลดการระบาดได้

3. การใช้สารเคมี

4. การใช้พันธุ์ต้านทาน

สรุปวิธีการป้องกันก าจัดโรคถั่วเขียว




