
 

 คูม่อืภาพส าหรบัการเปรยีบเทยีบความเสยีหายที่
เกดิจากแมลงศตัรูพชืและจากโรคพชืท ัว่ไป 

 

ปรบัปรุงขอ้มูลลา่สุด เมษายน 2021 โดย เจา้หนา้ทีข่ององคก์รเอคโค่  

รอ่งรอยความเสยีหายจากการถูกแมลงกดักนิหรอืจากกจิกรรมอืน่ๆของแมลงอาจมลีกัษณะคลา้ยกบัโรคทีเ่กดิจาก
เช ือ้แบคทเีรยี เช ือ้รา หรอืเช ือ้ไวรสั หรอืลกัษณะการขาดธาตุอาหารของพชื กอ่นทีจ่ะด าเนินการใดกบัแมลง
ศตัรูพชืทีค่าดว่าเป็นสาเหตุ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นว่าอาการทีส่งัเกตพบน้ันไม่ไดเ้กดิจากการตดิเช ือ้แบคทเีรยี 
ไวรสั หรอืเช ือ้รา และเน่ืองจากยาฆ่าแมลงจะใชไ้ม่ไดผ้ลกบัการตดิเช ือ้ดงัทีก่ล่าวมานี ้และการใชย้าฆ่าแมลงอย่าง
ไม่เหมาะสมอาจเป็นการสิน้เปลอืงโดยใชเ่หตุ      อาจน าไปสูก่ารท าลายแมลงทีม่ปีระโยชนไ์ด ้ในการเปรยีบเทยีบ
ดว้ยสายตาระหว่างโรคพชืและรอ่งรอยท าลายจากแมลงศตัรูพชื คุณสามารถใชคู่้มอืนีท้ีม่ภีาพเปรยีบเทยีบคู่กนั
ระหว่างความเสยีหายในพชืทีค่นมกัจะสบัสน 
 

ความเสยีหายจากแมลงทีใ่ชป้ากกดักนิ 

 
แมลงทีใ่ชป้ากกดักนิไดแ้ก ่ตวัหนอน (ตวัออ่นของกลุ่มอนัดบั Lepidoptera), ตัก๊แตนและจิง้หรดี (กลุ่มอนัดบั 
Orthoptera), ดว้งและมอด (กลุม่อนัดบั Coleoptera) ภาพ A คอืหนอนกระทูท้ีอ่ยู่บนใบผกัโขมนิวซแีลนด ์สงัเกตว่า
รอยกดัเกดิกอ่นจากดา้นในระหว่างเสน้ใบ ภาพ B เป็นรอยทีเ่กดิจากดว้งงวงศรลีงักาตวัเต็มวยั สงัเกตว่ารอยกดัเกดิจาก
ดา้นนอกตรงขอบใบเขา้ไปตรงกลาง รปูแบบการกดักนิจะชว่ยในการพจิารณาว่าศตัรพูชือยูก่ลุม่อนัดบัใด หากไม่เห็นตวั
มนัในขณะน้ัน ส่วนตัก๊แตนและจิง้หรดีน้ันชอบพชืผลประเภทหญา้ และมกัจะกดักนิจากขอบใบดา้นนอกเขา้ไปยงัตรง
กลางใบ  

 

 

 



ความเสยีหายจากแมลงทีใ่ชป้ากเจาะดดู 

 
แมลงทีใ่ชป้ากเจาะดดูมกัจะท าใหใ้บ ผล หรอืล าตน้เปลีย่นสไีปและเกดิรอยดา่ง (ภาพ A คอืมวนปีกแกว้บนใบ
ถัว่พรา้ และภาพ B คอืมวนนักกลา้มบนผลมะเขอืเทศ) ลกัษณะแบบนีม้กัท าใหเ้กดิความสบัสนกบัอาการทีม่ี
สาเหตจุากการตดิเชือ้ไวรสั เช ือ้ราบางชนิด รวมถงึอาการขาดธาตอุาหารบางชนิดดว้ย แมลงศตัรพูชืเหลา่นี้

ยงัอาจเป็นสาเหตทุีท่ าใหใ้บตาย ท าใหเ้กดิจดุสนี า้ตาลทีอ่าจท าใหส้บัสนกบัโรคทีเ่กดิจากเชือ้ราหรอืแบคทเีรยี 
แมลงปากเจาะดดูบางชนิดอาจท าใหใ้บมรีปูรา่งบดิเบีย้วไป เชน่ เพลีย้ไกแ่จส้ม้ ท าใหใ้บสม้บดิเขา้ดา้นใน 
(ภาพ C) แมลงปากเจาะดดูชอบอยูท่างดา้นใตใ้บเพราะผวิใบดา้นน้ันมคีวามออ่นและเจาะไดง้่ายกวา่ ดงัน้ัน 
ควรท าการตรวจดใูตใ้บเพือ่หาแมลงชนิดนี ้

อาการโรคจากเชือ้ไวรสั 

 
โรคจากเชือ้ไวรสัอาจมลีกัษณะทีด่คูลา้ยกบัโรคอืน่ๆหรอืความเสยีหายจากศตัรพูชืทัว่ไป อาการตดิเชือ้ไวรสั 
เชน่ ใบมว้นหรอืใบหด (ภาพ A ใบของตน้บานชืน่) ซึง่มกัจะท าใหส้บัสนกบัความเสยีหายทีเ่กดิจากแมลงปาก
เจาะดดู การเปลีย่นสแีละการเกดิรอยดา่งบนผวิหนา้ของใบเป็นอาการตดิเชือ้ไวรสัอยา่งหน่ึง (ภาพ B ไวรสั 
Maize Chlorotic Mottle Virus ในขา้วโพด) ทีม่กัจะดคูลา้ยกบัอาการขาดธาตอุาหารในพชื 

 



อาการโรคจากเชือ้แบคทเีรยี 

 
โรคจากเชือ้แบคทเีรยีมกัวนิิจฉัยไดย้ากเพราะมลีกัษณะคลา้ยโรคทีม่าจากเชือ้รามาก หน่ึงในลกัษณะเดน่คอื
รอยจดุของแบคทเีรยีมกัมวีงสเีหลอืงลอ้มรอบอยูข่อบดา้นนอกของจดุ (ภาพ A ใบมะเขอื) เมือ่เนือ้เยือ่ภายใน
จดุน้ันตาย ก็อาจหลดุรว่งออกจงึท าใหเ้กดิลกัษณะทีเ่ป็นร ูเหมอืนกบัรอยกดักนิของแมลง นอกจากนี ้
แบคทเีรยียงัเป็นสาเหตขุองอาการอืน่ๆในพชื เชน่ แคงเกอร ์(ภาพ B บนตน้พลมั) อาการปุ่ มปม หรอืแผลเป็น
จดุ ทีด่เูปียกหรอืมนั อาการปุ่ มปมอาจมสีาเหตมุาจากการถกูแมลงศตัรพูชืเชน่ในภาพ C ทีถู่กไรดดูท าลายท า
ใหเ้กดิปุ่ มปมในองุ่น หรอืจากแบคทเีรยี หรอืไวรสั หากมขีองเหลวไหลออกมาจากพชื ก็อาจเป็นตวับ่งช ีว้า่เกดิ
จากการตดิเชือ้แบคทเีรยีไดใ้นบางกรณี 

อาการโรคจากเชือ้รา 

 
โรคเชือ้รามกัปรากฏเป็นจดุคลา้ยกบัจดุแบคทเีรยี แตม่กัจะไม่ดเูปียก แตม่ลีกัษณะเด่นของวงแหวนตรงใจ
กลาง (ภาพ A และ B) นอกจากนี ้เช ือ้ราอาจเป็นสาเหตขุองโรคเน่าคอดนิ ทีล่ าตน้ทีง่อกใหม่ของตน้กลา้และ
ตน้ออ่นทีเ่พิง่ยา้ยปลกูลม้พบัลง ท าใหต้น้พชืทัง้ตน้ลม้และตาย แมลงปากเจาะดดูบางชนิด เชน่ เพลีย้ จะหลัง่
สารทีเ่ป็นน า้ตาลออกมาทีม่สีว่นชว่ยใหเ้ช ือ้ราบางชนิดเตบิโตไดด้ ีเชน่ ราด าบนผวิใบ (ภาพ C) ทีท่ าใหก้าร
สงัเคราะหแ์สงท าไดไ้ม่เต็มที ่



อาการขาดธาตอุาหาร 

 
อาการขาดธาตอุาหารในเนือ้เยือ่ของพชือาจท าใหส้บัสนกบัลกัษณะการถกูแมลงศตัรพูชืท าลาย (ภาพ A 
เป็นอาการขาดไนโตรเจนในขา้วโพด, ภาพ B เป็นอาการขาดแมกนีเซยีมในขา้วฟ่างและฟักทอง, ภาพ C เป็น
การขาดซลัเฟอรใ์นถัว่มะแฮะ)  การขาดธาตอุาหารหรอืเขา้ไม่ถงึธาตอุาหาร (เน่ืองจากคา่ pH หรอืลกัษณะ
เนือ้ดนิ) เป็นสาเหตทุ าใหเ้กดิการเปลีย่นส ีหรอืเปลีย่นลกัษณะของพชืทีไ่ม่เกีย่วกบัการถกูแมลงศตัรพูชื หาก
ตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการวนิิจฉัยอาการขาดธาตอุาหารในพืน้ทีเ่พาะปลกู สามารถดไูดท้ี ่Asia 
Note ฉบบัที2่9 [http://edn.link/drjqee] 

อาการคลา้ย แตม่สีาเหตอุย่างอืน่ 

 
ลกัษณะใบทีเ่ป็นโรคเชือ้รา เชน่ โรคราน า้คา้ง (ภาพ A) และโรคราแป้ง (ภาพ B) อาจดคูลา้ยกบัการถกูแมลง
เจาะดดูท าลาย แตโ่รคราน า้คา้งจะเกดิอยูเ่ฉพาะบรเิวณเสน้ใบ ท าใหด้เูป็นกอ้นใหญโ่ดยมเีชือ้ราเตบิโตอยูข่า้ง
ใตใ้บ สว่นโรคราแป้งจะมวีงกลมสดีา่งๆเล็กๆอยูท่ ัว่ใบ โดยมกัมสีขีาวของสปอรอ์ยูบ่นผวิใบดา้นใดดา้นหน่ึง โรค
ทัง้สองนีอ้าจเป็นทีส่บัสนกบัรอยทีถ่กูแมลงเจาะดดู (ภาพ C เป็นมวนปีกแกว้บนถัว่พรา้ โดยมรีปูมวนปีกแกว้
ในชอ่งภาพเล็ก) ท าใหเ้กดิรอยดา่งเป็นจดุเล็กๆทีแ่มลงมาเจาะดดูกนิอาหารดา้นใตข้องใบ ซึง่อาจน าไปสูก่าร
เกดิจดุเนือ้ตายสนี า้ตาลทีดู่คลา้ยกบัโรคราน า้คา้ง 

 

http://edn.link/drjqee


 

แมลงวนัหนอนชอนใบเป็นแมลงวนัขนาดเล็กทีก่นิเนือ้เยือ่ภายในใบเป็นอาหาร (ภาพ A ในใบมะเขอืเทศ และ
ภาพ B ในใบตน้ลนิเดน) แมลงวนัหนอนชอนใบนีอ้าจท าใหเ้กดิรอยดา่งบนใบทีต่ายแลว้ ความเสยีหายนีอ้าจดู
คลา้ยกนัมากกบัใบทีเ่ป็นโรคเชือ้รา (ภาพ C เช ือ้ราในใบฟักทอง และภาพ D  จดุน า้มนัดนิบนใบเมเปิล) 
อยา่งไรก็ตาม เราสามารถระบุสาเหตไุดโ้ดยง่ายดว้ยการคอ่ยๆลอกช ัน้ดา้นบนของใบทีเ่สยีหายออก หาก
สาเหตคุวามเสยีหายมาจากแมลงวนัหนอนชอนใบ สว่นใบทีต่ายจะเป็นโพรง และมกัพบซากแมลงหรอืซาก
ผวิหนังแมลงอยูด่า้นใน 

 

 

ความเสยีหายจากไร เชน่ ไรแมงมุง (ภาพ A บนหญา้ขน) อาจถกูเขา้ใจผดิไดง้่ายวา่เป็นอาการขาดธาตุ
ไนโตรเจน (ภาพ B ในขา้วโพด) หรอือาการขาดธาตซุลัเฟอร ์(ภาพ C ในถัว่มะแฮะ) อาจตอ้งใชแ้วน่ขยายมอื
ถอืหรอืกลอ้งจลุทรรศนส์อ่งดวูา่มตีวัไรอยูบ่นผวิหนา้ของใบหรอืไม่ อาการขาดธาตอุาหารมกัจะเป็นไปใน
รปูแบบเดยีวกนัไม่วา่จะเกดิผลกระทบกบัใบแกห่รอืใบออ่น หรอืมรีปูแบบเหมอืนกนัของเนือ้เยือ่ตายรอบขอบใบ 
ปลายใบ หรอืมสีเีหลอืงระหวา่งเสน้ใบ 

 



 

สารก าจดัวชัพชืทีป่ลวิมา (ภาพ A ในขา้วสาลฤีดหูนาว) อาจดคูลา้ยกบัโรคเชือ้รา (ภาพ B ในขา้ว) หรอื
อาการขาดธาตแุมกนีเซยีม (ภาพ C ในขา้วฟ่าง) ถา้พืน้ทีเ่พาะปลกูของคณุตัง้อยูใ่กลก้บัพืน้ทีเ่พาะปลกูที่

ไดร้บัสารก าจดัวชัพชื ใหค้อยสงัเกตรอ่งรอยความเสยีหายทีจ่ะเป็นแบบเดยีวกนัตลอดแนวดา้นนอกวา่อาจ
เกดิขึน้จากยาทีป่ลวิมาจากการฉีดพ่นสารเคม ี
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