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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



Rust
(โรคราสนิม)

Blight
(โรคใบไหม)้

Mildew
(โรคราน า้คา้ง)

Caterpillars
(หนอน)

Aphids
(เพลีย้ออ่น)

Leafhoppers
(เพลีย้จั๊กจั่น)

Mealy Bugs
(เพลีย้แปง้)

Scale
(เพลีย้หอย)

Beetles
(แมลงปีกแข็ง)

Grasses
(หญา้)

Broadleaf
(พืชใบกวา้ง)

Parasitic Weeds
(วชัพืชกาฝาก)

Rodents
(หน)ู

Snails
(หอย)

Slugs
(ทาก)

Birds
(นก)

Nematodes
(ไสเ้ดือนฝอย)

Your Neighbor
(เพื่อนบา้น)

Insecticide
สารก าจดัแมลง

Fungicide
สารก าจดัเชือ้รา

Herbicide
สารก าจดัวชัพืช

Pesticide

Other

อืน่ๆ

Weeds

วชัพชื

Insects

แมลง

Diseases

โรค

‘Pest’

ศตัรพูชื

Fungus

เช ือ้รา

Bacteria

แบททเีรยี

Virus

ไวรสั

Wilt
(โรคเหี่ยว)

Spot
(โรคใบจดุ)

Speck
(โรคใบแตม้สดุ)

Cucumber 
Mosaic Virus 

(โรคไวรสัใบดา่งแตง)
TYLC Virus

(โรคไวรสัใบเหลืองใน
มะเขือเทศ)



Why is it Important to Correctly Identify 
Pests?

Story 1: The farmer that relied on the salesman

Story 2: The farmer that killed the lady bugs 

ท าไมการจ าแนกศัตรูพืชให้ถูกต้องแม่นย าถึงมี
ความส าคญั?

เร่ืองท่ี 1 : เกษตรกรท่ีพึ่งพาคนขาย
เร่ืองท่ี 2: เกษตรกรท่ีก าจดัแมลงเต่าทอง



Caterpillar
(หนอนผีเสือ้)

Grasshopper
(ตั๊กแตน)

Leafminers
(แมลงวนัหนอนชอนใบ)

Beetles
(แมลงปีกแข็ง)

Insects
(แมลง) 

Chewing
(กดักินใบ) 

Rasping
(ครูดใบ,ล าตน้) 

Piercing/Sucking
(เจาะ,ดดูน า้เลีย้ง) 

Slugs
(ทาก)

Snails
(หอย)

Thrips
(เพลีย้ไฟ)

Aphids 
(เพลีย้ออ่น)

White Flies
(แมลงหวี่ขาว)

Mealy Bugs
(เพลีย้แปง้)

Leafhoppers
(เพลีย้จัก้จั่น)

Stink Bugs
(มวนง่าม)

Insect Pests

แมลงศัตรูพืช

Internal Feeders
(กดักินล าตน้ภายใน) 

Root Feeders
(กดักินราก) 

Stemborers
(หนอนกอ)
Weevils

(ดว้ง)
Bruchids
(ดว้งถั่ว)
Beetles

(แมลงปีกแข็ง)

Rootborers
(หนอนเจาะราก)

Cutworms
(หนอนกระทูผ้กั)

Grubs
(ดว้งออ่น)

Nematodes
(ไสเ้ดือนฝอย)



Insect Pests

Chewing

• Caterpillars

• Grasshoppers

• Leafminers

• Beetles

แมลงศัตรูพืช
ประเภทกดักินใบ
• หนอนผเีส้ือ
• ตัก๊แตน
• แมลงวนัหนอนชอนใบ
• แมลงปีกแขง็



Insect Pests

Piercing/Sucking

• Aphids 

• White Flies 

• Mealybugs

• Scale

• Stink Bugs 

• Leafhoppers

แมลงศัตรูพืช
ประเภท เจาะ,ดูดน ้าเล้ียง

• เพล้ียอ่อน
• แมลงหวี่ขาว
• เพล้ียแป้ง
• ทาก
• มวนง่าม
• เพล้ียจกัจัน่



Aphids and Sooty Mold



Insect Pests

Internal Feeders

• Stemborers

• Weevils

• Bruchids 

แมลงศัตรูพืช
ประเภท กดักินล าตน้ภายใน

• หนอนกอ ( หนอนเจาะล าตน้)
• ดว้ง
• ดว้งถัว่



Insect Pests

Underground Pests
• Root borers

• Rootworms

• White grubs

• Cutworms

• (Nematodes)

แมลงศัตรูพืช
ประเภทศตัรูพืชใตดิ้น

• หนอนเจาะราก
• หนอนกดัราก
• ดว้งขาว
• หนอนกระทูผ้กั
• (ไส้เดือนฝอย)



Insect Pests

Rasping

• Slugs

• Snails

• Thrips

แมลงศัตรูพืช
ประเภท ครูดใบ,ล าตน้

• ทาก
• หอย
• เพล้ียไฟ



Rust
(โรคราสนิม)

Blight
(โรคใบไหม)้

Mildew
(โรคราน า้คา้ง)

Diseases
(โรค) 

Fungal
(เชือ้รา) 

Bacterial
(แบคทเีรีย) 

Viral
(ไวรัส) 

Wilt
(โรคเหี่ยว)

Spot
(โรคใบจดุ)

Speck
(โรคใบแตม้จดุ)

Cucumber 

Mosaic Virus 
(โรคไวรสัใบดา่งแตง)

TYLC Virus
(โรคไวรสัใบเหลอืงใน

มะเขือเทศ)

Crop Diseases

โรคพืช



Diseases

Fungal

• Cause 85% of all plant diseases

• Can survive without a host

• Move from plant to plant by wind, 
rain, seeds, and human activity

• Grow at night

• Grow in concentric circles

• Black or brown dots are fruiting 
bodies

โรคพืช
เช้ือรา

• เป็นสาเหตุ 85 % ของโรคในพืช
• สามารถมีชีวิตอยูไ่ดโ้ดยไม่พึ่งพาพืชอาศยั
• ติดต่อจากพืชสู่พืช ผา่นทาง ลม ฝน เมลด็พนัธ์ุ
และกิจกรรมต่างๆของคน

• เจริญเติบโตในเวลากลางคืน
• จุดสีด าหรือจุดสีน ้าตาลเป็นโครงสร้างท่ีโผล่
เหนือพื้นดิน



Diseases

Bacterial

• Single-celled, microscopic

• Usually requires a host to survive

• Enter plant through wounds and 
natural openings

• Move from plant to plant by water 
(irrigation, rain, dew), seeds, 
insects, and human activity

• Yellow Halo or greasy looking

โรคพืช
แบคทีเรีย

• เซลลเ์ดียว,ขนาดเลก็มาก
• ตอ้งพึ่งพาพืชอาศยัเพื่อการอยูร่อด
• เขา้สู่ตน้พืชทางแผล หรือ ช่องเปิดธรรมชาติ
• ติดต่อจากพืชสู่พืช ทาง น ้ า, เมลด็พนัธ์ุ,แมลง และ
กิจกรรมของคน

• ลกัษณะวงแหวนสีเหลือง หรือ คราบมนัวาว



Diseases

Viral

• Microscopic

• Require a host to reproduce

• Move from plant to plant by insects, 
mites, nematodes, fungi and 
human activity

• Problematic for vegetative 
propagated material

โรคพืช
ไวรัส

• ขนาดเลก็มาก
• ตอ้งการพืชอาศยัเพื่อการแพร่พนัธ์ุ
• ติดต่อจากพืชสู่พืช ทางแมลง,ไร,ไส้เดือนฝอย,เช้ือ
รา และกิจกรรมของคน

• สามารถเป็นปัญหาส าหรับวิธีการขยายพนัธ์ุพืช



Phosphorus

Potassium

Nitrogen

Magnesium

Recognizing Other Crop Damage Symptoms

Crop Nutrient Deficiencies

Usually symmetrical or uniformly dispersed on the 
plant

รู้อาการอ่ืนๆของพืชทีถู่กท าลาย
พืชท่ีไดรั้บธาตุอาหารไม่เพียงพอ

โดยทัว่ไป ลกัษณะท่ีสังเกตุเห็นไดจ้ะแผก่ระจายติดกนับนพืช



Recognizing Other Crop Damage Symptoms

รู้อาการอ่ืนๆของพืชทีถู่กท าลาย

Drought Stress Waterlogging Herbicide Drift

ความเครียดจากภาวะแลง้ น ้าท่วมขงั ถูกสารจ ากดัวชัพืช



Determining General Causes of Plant Damage
Biotic (living) vs. Abiotic (non-living)

สาเหตุทัว่ไปของพืชทีถู่กท าลาย
ส่ิงมีชีวติ กบั ส่ิงไม่มีชีวติ



Determining General Causes of Plant Damage
Biotic (living) vs. Abiotic (non-living)

สาเหตุทัว่ไปของพืชทีถู่กท าลาย
ส่ิงมีชีวติ กบั ส่ิงไม่มีชีวติ

สิ่งมชีีวิต
แมลง โรค

สิ่งไม่มชีีวิต
สภาพภมูอิากาศ,เคมี

สถานท่ี โดยทั่วไปจะจ ากดัอยู่กบัชนิดของพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง 
(พืชอาศยั)

โดยทั่วไปจะจ ากดัอยู่กบัชนิดของพืช
ชนิดใดชนิดหนึ่ง (พืชอาศยั)

สง่ผลกระทบต่อพืชหลายชนิดในสถานท่ี
ใดสถานที่หนึ่ง

การคืบหนา้ ( ขยาย ) เมื่อเวลาผ่านไป จะเกิดการขยายบนพืชนัน้ๆ หรอื ขยาย
ไปยงัพืชชนิดเดียวกนัตน้อื่นๆ

เมื่อเวลาผ่านไป จะเกิดการขยายบนพืช
นัน้ๆ หรอื ขยายไปยงัพืชชนิดเดียวกนัตน้
อ่ืนๆ

ไมข่ยายหรอื คืบหนา้

สญัญาณ มลูแมลง,หนงัลอกคราบแมลง,แมลง หยดเมือกแบคทีเรยี, สปอรเ์ชือ้รา ไมมี่สญัญาณของเชือ้โรคใดๆ



Quiz Time!!

It’s your turn to be the plant doctor!

No using your notes or helping your 
neighbor ;)

มาทดสอบความรู้กนั
ถึงตาคุณล่ะ ท่ีจะตอ้งเป็นหมอรักษาพืช

ไม่ตอ้งเปิดเอกสาร และ ไม่ตอ้งช่วยกนันะ



Join using the 

vevox.app

ID: 131-933-168

OR

Join using the QR code

เขา้ร่วมทาง 
vevox.app
ID: 131-933-168
หรือท่ีคิวอาร์โคด้น้ี



What is the most likely cause of this crop disorder:
ความผดิปกติของพืชน้ี น่าจะมาจากสาเหตุอะไรมากท่ีสุด

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

1. Aphid /เพล้ียอ่อน

2. Stemborer /หนอนเจาะล าตน้

3. Caterpillar /หนอนผเีส้ือ

4. Mealybug /เพล้ียแป้ง



What is the most likely cause of this crop disorder:
ความผดิปกติของพืชน้ี น่าจะมาจากสาเหตุอะไรมากท่ีสุด

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

1. Fungus /เช้ือรา

2. Bacteria /แบคทีเรีย

3. Virus /ไวรัส
4. Insect /แมลง



What is the most likely cause of this crop disorder:
ความผดิปกติของพืชน้ี น่าจะมาจากสาเหตุอะไรมากท่ีสุด

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

1. Nutrient Deficiency /ขาดธาตุอาหาร

2. Bacteria /แบคทีเรีย

3. Virus /ไวรัส

4. Piercing/Sucking Insect /แมลงเจาะ,ดูดน ้าเล้ียง



What is the most likely cause of this crop disorder:
ความผดิปกติของพืชน้ี น่าจะมาจากสาเหตุอะไรมากท่ีสุด

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

1. Nutrient Deficiency /ขาดธาตุอาหาร

2. Caterpillar /หนอนผเีส้ือ

3. Virus /ไวรัส

4. Waterlogging /น ้าท่วมขงั



What is the most likely cause of this crop disorder:
ความผดิปกติของพืชน้ี น่าจะมาจากสาเหตุอะไรมากท่ีสุด

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

1. Aphid /เพล้ียอ่อน

2. Bacteria /แบคทีเรีย

3. Virus /ไวรัส

4. Nutrient Deficiency /ขาดธาตอุาหาร



Understanding Pest Life 
Cycles

Insects may only cause damage at a specific life 

stage

Insects may be more easily treatable at a certain 

life stage

เข้าใจวงจรชีวติของศัตรูพืช
แมลงอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาของพืชใน
วงจรชีวติช่วงใดช่วงหน่ึงของมนัเท่านั้น

การจดัการแมลงในวงจรชีวติช่วงใดช่วงหน่ึง
ของมนัอาจจะง่ายกวา่



Understanding Transmission 
Cycles

เข้าใจวงจรในการแพร่เช้ือ

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

ไวรัสใบเหลืองในมะเขือเทศ

Citrus Greening Bacteria

โรคแบคทีเรียกรีนน่ิงในสม้



IPM Resources

ECHO Quick Photo Guide of Insect Pest 
Damage vs. Other Crop Damage

ทรัพยากรองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน

หนังสือคู่มือรูปภาพ พืชทีถู่กท าลายโดยแมลง และอ่ืนๆ

file:///C:/Users/Admin/Downloads/echo-quick-photo-guide-of-insect-pest-damage-vs-other-crop-damage.pdf


IPM Resources

Texas A&M University Insect Management Guide 
Texas A&M University Disease Management Guide 
Texas A&M University Weed Management Guide 

www.echocommunity.org
ECHO ‘Conversations’ Forum

ทรัพยากรองค์ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
Texas A&M University Insect Management Guide 
Texas A&M University Disease Management Guide 
Texas A&M University Weed Management Guide 
www.echocommunity.org
ECHO ‘Conversations’ Forum

https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/guides/texas-vegetable-growers-handbook/chapter-vi-insect-management/
https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/guides/texas-vegetable-growers-handbook/chapter-vii-disease-management/
https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/guides/texas-vegetable-growers-handbook/chapter-viii-weed-management/
http://www.echocommunity.org/
https://conversations.echocommunity.org/
https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/guides/texas-vegetable-growers-handbook/chapter-vi-insect-management/
https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/guides/texas-vegetable-growers-handbook/chapter-vii-disease-management/
https://aggie-horticulture.tamu.edu/vegetable/guides/texas-vegetable-growers-handbook/chapter-viii-weed-management/
http://www.echocommunity.org/
https://conversations.echocommunity.org/


Questions?
ค าถาม?

Thank you for joining us!

ขอขอบคุณ
For more information:

echocommunity.org
ตดิต่อสอบถาม :

echocommunity.org


