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There is good news, bad news, and good news…
.

Good news – 99% of earth’s insects are beneficial or benign
.

Bad news – 1% of earth’s 10 million insect species = 100,000 pests!
.

Good news – Implementing IPM can help manage your pests effectively

มีทั้งข่าวดี, ข่าวร้าย และกข่็าวดี
ข่าวดี : 99%ของแมลงบนโลกน้ีเป็นแมลงท่ีเป็นประโยชน์

ข่าวร้าย : 1% ของ สายพนัธ์ุแมลงทั้ง 10 ลา้นสายพนัธ์ุบนโลก = ศตัรูพืช 100,000 ชนิด
ข่าวดี : การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานสามารถช่วยจดัการศตัรูพืชไดอ้ยา่งดี



How would you describe the management practices of your farm or garden?

คณุจดัการกบัศตัรพูชืทีส่วนของคณุอยา่งไร?
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1. I regularly use pesticides to combat pests 
ฉนัใชส้ารก าจดัศตัรูพืชเพ่ือก าจดัศตัรูพืชเป็นประจ า

2. I occasionally use pesticides to combat pests 
ฉนัใชส้ารก าจดัศตัรูพืชเพ่ือก าจดัศตัรูพืชเป็นบางคร้ัง

3. I never use pesticides to combat pests 
ฉนัไม่เคยใชส้ารก าจดัศตัรูพืชเพ่ือก าจดัศตัรูพืช

4. I don't have any pests 
ฉนัไม่มีศตัรูพืชเลย



Name some pests of common crops
ยกตวัอยา่งศตัรพูชืส าหรบัพชืทัว่ไป
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Any organism that negatively 
impacts the production and 
profitability of agricultural 

products

What is a “pest”? ศัตรูพืช คืออะไร

ส่ิงมชีีวติทุกอย่างทีส่่งผลกระทบในทางที่
ไม่ดต่ีอผลผลติทางการเกษตร



Is it a pest…or not?
A “pest” in one environment may be harmless, 

or even useful, in another environment. 

(ex: Pigweed)  

A “pest” is only a pest if you decide it is a pest!

(ex: Black Soldier Fly)

มันคือ ศัตรูพืช หรือ ไม่ใช่ศัตรูพืช?
ศตัรูพืช ในส่ิงแวดลอ้มท่ีหน่ึง อาจจะไม่ใช่ศตัรูพืช หรือ อาจ
มีประโยชน์ดว้ยซ ้าไปในอีกส่ิงแวดลอ้มหน่ึง
เช่น ผกัโขมหนาม

ศตัรูพืช เป็นศตัรูพืชเม่ือคุณคิดวา่มนัเป็นศตัรูพืช
เช่น หนอนแมลงวนัลาย



Rust
(โรคราสนิม)

Blight
(โรคใบไหม)้

Mildew
(โรคราน า้คา้ง)

Caterpillars
(หนอน)
Aphids

(เพลีย้ออ่น)
Leafhoppers
(เพลีย้จ ัก๊จ ัน่)
Mealy Bugs
(เพลีย้แป้ง)

Scale
(เพลีย้หอย)

Beetles
(แมลงปีกแข็ง)

Grasses
(หญา้)

Broadleaf
(พชืใบกวา้ง)

Parasitic Weeds
(วชัพชืกาฝาก)

Rodents
(หนู)

Snails
(หอย)
Slugs
(ทาก)
Birds
(นก)

Nematodes
(ไสเ้ดอืนฝอย)

Your Neighbor
(เพือ่นบา้น)

Insecticide
สารก าจดัแมลง

Fungicide
สารก าจดัเชือ้รา

Herbicide
สารก าจดัวชัพชื

Pesticide

Other

อืน่ๆ

Weeds

วชัพชื

Insects

แมลง

Diseases

โรค

‘Pest’

ศตัรพูชื

Fungus

เช ือ้รา

Bacteria

แบททเีรยี

Virus

ไวรสั

Wilt
(โรคเหีย่ว)

Spot
(โรคใบจดุ)

Speck
(โรคใบแตม้สดุ)

Cucumber 
Mosaic Virus 
(โรคไวรสัใบดา่ง

แตง)
TYLC Virus

(โรคไวรสัใบเหลอืง
ในมะเขอืเทศ)



What is Integrated Pest 
Management?

A sustainable system of managing pests
(Crop Life International)

An ecosystem approach to crop production 
and protection combining management 
strategies and practices to grow healthy 

crops and minimize pesticide use
(UN Food & Agriculture Organization)

การจดัการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
คืออะไร

เป็นระบบการจดัการศตัรูพืชท่ีย ัง่ยนื
(Crop Life International)

เป็นวธีิการทางระบบนิเวศน์ท่ีใชใ้นการป้องกนัและผลิตพืชผล
โดยรวมกบัวธีิการจดัการและการปฏิบติัอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความ
สมบูรณ์ใหก้บัพืช และจ ากดัการใชส้ารจ ากดัวชัพืชใหน้อ้ย
ท่ีสุด
(UN Food & Agriculture Organization)



Prevention

(การป้องกนั)

The 

Integrated Pest 

Management Approach 

Cultural Control
(การควบคมุทาง

สภาพแวดลอ้ม)

Physical Control

(การควบคมุทาง

กายภาพ)

Biological Control

(การควบคมุทางชวีภาพ)

Chemical

(เคม)ี
The 

Conventional Pest 

Management Approach 

วธีิการจดัการศัตรูพืชแบบ
เน้นผลตอบแทนสูง

วธีิการจดัการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน



Prevention

การป้องกนั



Prevention

• Prioritize soil fertility/adequate nutrients

• Source disease-free seed

• Practice crop rotation

• Time planting and harvesting

• Use improved plant varieties

การป้องกนั
• เนน้ความสมบูรณ์ของดิน, ธาตุอาหารท่ีพอเพียง
• แหล่งของเมลด็พนัธ์ุท่ีปราศจากโรค
• ใชห้ลกัการการปลูกพืชหมุนเวียน
• เวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกและการเกบ็เก่ียว
• ใชพ้นัธ์ุพืชท่ีไดรั้บการพฒันา



Prevention Case Study I
Breaking Pest Cycles through Crop Rotation in Senegal

กรณศึีกษาของการป้องกนั ตัวอย่างที่ 1
การขจดัวงจรของศัตรูพืช โดยการปลูกพืชหมุนเวยีน ในประเทศเซเนกลั



Prevention Case Study II

Leveraging Eggplant’s Natural Resistance by 
Grafting Tomato onto Eggplant Rootstock

กรณศึีกษาของการป้องกนั ตัวอย่างที่ 2

การเสียบยอดมะเขือเทศ บนต้นเหง้าของต้นมะเขือ เพ่ือใช้
ประโยชน์จากความทนทานตามธรรมชาติของต้นมะเขือ



Cultural 

Controls

การควบคุมทางสภาพ
ส่ิงแวดล้อม



Cultural controls modify the environment around 

plants to discourage pests.

• Practice farm sanitation 

• Remove diseased and sick plants 

• Prevent weeds from going to seed

• Clean equipment after working with infected crops

• Remove alternative host plants

• Prune trees for better airflow

ปรับแต่งส่ิงแวดล้อมรอบๆพืชผลเพ่ือไม่ให้ศัตรูพืชเข้าใกล้
• การใชห้ลกัสุขาภิบาลสวน
• แยกพืชท่ีเป็นโรคออก
• ไม่ใหว้ชัพืชต่างๆ ขยายเป็นเมลด็
• ท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆหลงัจากใชก้บัพืชท่ีเป็นโรค
• แยกหรือท าลายพืชอ่ืนๆใกลเ้คียงท่ีไม่ไดใ้หผ้ลผลิตแลว้
• ตดัแต่งก่ิง เพ่ือใหก้ารถ่ายเทอากาศดีข้ึน



Cultural Control Case Study

Controlling the Spread of Coffee Berry Borer with Preventative 
Pickingกรณศึีกษาของการควบคุมทางสภาพแวดล้อม

การเกบ็ผลกาแฟออกจากสวน เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของมอดกาแฟ



Physical/

Mechanical 

Controls

การควบคุมทาง
กายภาพ



Physical/Mechanical Controls

• Remove pests by hand

• Cultivate the soil

• Introduce pest traps 

• Irrigate intentionally

• Mulch

• Use row covers, nets, plastic, reflective 

surfaces, etc…

การควบคุมทางกายภาพ
• ก าจดัศตัรูพืชดว้ยมือ
• ไถพรวนดิน
• ใชก้บัดกัศตัรูพืช
• จดัการระบบการใหน้ ้าแก่พืช 
• คลุมดิน
• ใชว้สัดุคลุมต่างๆ



Physical/Mechanical 
Control Case Study

Controlling Sugarcane White Grub 
(Lepidiota stigma) in Bali, Indonesia

กรณศึีกษาของการควบคุม
ทางกายภาพ

การควบคุมแมลงนูนหลวง ท่ีบาหลี อินโดนีเซีย



Biological 

Controls

การควบคุมทาง
ชีวภาพ



Biological Controls

• Use parasitic wasps to control aphids

• Use beetles to control air potato 

• Use parasitic wasps to control papaya 

mealy bug

การควบคุมทางชีวภาพ

• ใชแ้ตนเบียน ควบคุมเพล้ีย
• ใชแ้มลงปีกแขง็ ควบคุมตน้ตะลุมปุ่มเป้า
• ใชแ้ตนเบียนควบคุมเพล้ียแป้ง



Biological Control Case 
Study

Controlling Papaya Mealy Bug in South Asia

กรณศึีกษาของการควบคุมทางชีวภาพ
การควบคุมเพล้ียแป้งในมะละกอ ในภูมิภาคเอเชียใต้



Natural pesticides are less toxic than synthetic (man-made) pesticides:
สารก าจดัศตัรูพืชธรรมชาติเป็นพิษนอ้ยกวา่สารก าจดัศตัรูพืชสงัเคราะห์

Join: vevox.app ID: 131-933-168 POLL OPEN

1. True
จรงิ

2. False
ไม่จรงิ

3. It depends
แลว้แต่กรณี



Chemical 

Controls

การควบคุมทางเคมี



Chemical Controls

• Natural vs. Synthetic

• Broad Spectrum vs. Targeted

• Preventative vs. Curative

• Resistance

การควบคุมทางเคมี
• ธรรมชาติ กบั สังเคราะห์
• แบบขอบเขตกวา้ง กบั ขอบเขตเฉพาะ
• ป้องกนั กบั รักษา
• ตา้นทาน



Scouting, Monitoring, and Knowing WHEN to Treat

Scouting

ส ารวจ, ติดตาม, และรู้ ว่าเม่ือไหร่ควรท าการรักษาพืชผลของเรา
การส ารวจ



Scouting, Monitoring, and Knowing WHEN to Treat

Thresholds

ส ารวจ, ติดตาม, และรู้ ว่าเม่ือไหร่ควรท าการรักษาพืชผลของเรา
ขีดอนัตราย



Scouting, Monitoring, and Knowing WHEN to Treat

ส ารวจ, ติดตาม และรู้ ว่าเม่ือไหร่ควรท าการรักษาพืชผลของเรา



Questions?

Thank you for joining us!

ค าถาม?
ขอขอบคุณ

For more information:
echocommunity.org

ตดิต่อสอบถาม :
echocommunity.org


