เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนมกราคม
ชนิดพืช
ขาว
(นาปรัง)

ชวงระยะการเจริญเติบโต
กลา-แตกกอ

ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว

เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลําตน

ลิ้นจี่
ทุเรียน (ออก)
(ใต)
มังคุด (ออก)
(ใต)

ออกดอก-ดอกบาน
ดอกบาน-ติดผล
พักตัวเตรียมออกดอก
ดอกบาน-ติดผล
พักตัวเตรียมออกดอก

เงาะ

(ออก)

ดอกบาน-ติดผล

(ใต)

พักตัวเพิ่มออกดอก

มะมวง
สมเขียวหวาน
สมโอ
ลองกอง (ภาคตะวันออก)
ลองกอง (ภาคใต)
มะขามหวาน
ลําไย
มะพราว
ออย
สับปะรด
ตระกูลกะหล่ํา - ผักกาด
ตระกูลหอม-กระเทียม
ตระกูลแตง
ตระกูลพริก-มะเขือ

ดอกบาน-ติดผล
ออกดอก
ออกดอก-ดอกบาน
ใบแก - แทงชอดอก
พักตัวเตรียมออกดอก
เก็บเกี่ยว
ออกดอก-ดอกบาน
ทุกระยะ
เจริญเติบโตทางลําตน
ทุกระยะ
ทุกระยะ
ทุกระยะ
ทุกระยะ

ชนิดศัตรูพืชที่อาจพบเขาทําลาย
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอนกระทูกลา
หนอนมวนใบ หนอนหอใบ หนอนกอ เพลี้ยไฟ
โรคไหม หอยเชอรี่
หนอนแมลงวันเจาะลําตน โรคเนาคอดิน
หนอนชอนใบ หนอนกระทู เพลี้ยออน
โรคราสนิม
มวนลําไย
เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนเจาะลําตนทุเรียน
หนอนเจาะลําตนทุเรียน ไรแดง
เพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ หนอนกินดอก หนอนกินชอ โรคราแปง
โรคแอนแทรกโนส

เพลี้ยจักจั่น เพลีย้ ไฟ ไรแดง โรคราดํา
หนอนกินดอก โรคแอนแทรกโนส โรคราดํา
เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน
ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน
เพลี้ยไฟ
โรคฝกเนา
มวนลําไย ไรกํามะหยี่
แมลงดําหนาม
หนอนกอ, โรคใบขาว
โรคเหี่ยวสับปะรด
หนอนใยผัก,ดวงหมัดผัก,โรคใบจุด
หนอนหลอดหอม,โรคแอนแทรกโนส,โรคใบจุดสี
มวง
เพลี้ยไฟ ราแปง โรคราแปง
เพลี้ยไฟ โรคราแปง โรคใบไหม

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนกุมภาพันธ
ชนิดพืช
ขาว
(นาปรัง)
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว

ชวงระยะการเจริญเติบโต
แตกกอ-ตั้งทอง

เจริญเติบโตทางลําตน-ออกดอก

ลิ้นจี่
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)

ดอกบาน-ติดผลออน
ระยะพัฒนาการของผล

(ภาคใต)
มังคุด (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)

ออกดอก
ระยะพัฒนาการของผล
ออกดอก
ระยะพัฒนาการของผล
ออกดอก

มะมวง

ระยะพัฒนาการของผล

ลําไย
สมเขียวหวาน
สมโอ
ลองกอง (ภาคตะวันออก)
ลองกอง (ภาคใต)
มะขามหวาน
มะพราว
ออย
มันสําปะหลัง
ตระกูลกะหล่ํา - ผักกาด
ตระกูลหอม- กระเทียม

แทงชอดอก-ดอกบาน
ออกดอก-ดอกบาน
ดอกบาน-ติดผลออน
ดอกบาน-ติดผล
พักตัวเตรียมออกดอก
เก็บเกี่ยว
ทุกระยะ
เจริญเติบโตทางลําตน
เจริญเติบโตทางลําตน
ทุกระยะ
ทุกระยะ

ตระกูลแตง

ทุกระยะ

ตระกูลพริก - มะเขือ

ทุกระยะ

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอนกอ เพลี้ยไฟ
โรคใบหงิก หนู หนอนมวนใบ หนอนหอใบ
หนอนชอนใบ หนอนมวนใบ หนอนกระทู
เพลี้ยออน แมลงหวี่ขาว
มวนลําไย ไรสี่ขา
หนอนกินขั้วผล เพลี้ยแปง หนอนเจาะลําตนทุเรียน
ไรแดง
เพลี้ยไฟ หนอนเจาะลําตนทุเรียน ไรแดง
เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง โรคคราแปง
หนอนกินใบ หนอนกินชอดอก เพลี้ยไฟ โรครา
แปง
เพลี้ยจักจั่น เพลีย้ ไฟ
โรคแอนแทรกโนส โรคราดํา
มวนลําไย โรคพุมไมกวาด
เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน
ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย หนอนชอนใบ
เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ
โรคฝกเนา
แมลงดําหนาม
แมลงนูนหลวง
แมลงนูนหลวง
หนอนใยผัก ดวงหมัดผัก โรคเนาดํา
หนอนหลอดหอม โรคแดนแทรกโนส โรคใบจุด
สีมวง
เพลี้ยไฟ โรคราน้ําคาง โรคเหี่ยว ( เหีย่ วเขียว,เหี่ยว
เหลือง)
เพลี้ยไฟ ไรขาว โรคใบจุด โรคโคนเนา

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนมีนาคม
ชนิดพืช
ขาว
(นาปรัง)

ชวงระยะการเจริญเติบโต
ตั้งทอง-ออกรวง

ออย
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว
กาแฟ
ลิ้นจี่
ทุเรียน

เริ่มปลูก-แตกกอ
ติดฝก
ตัดแตงกิ่ง
ติดผล
ระยะพัฒนาการของผล

(ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)

ดอกบาน-ติดผล

มังคุด (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะมวง
ลําไย
สมเขียวหวาน
สมโอ

ระยะพัฒนาการของผล
ดอกบาน-ติดผล
ระยะพัฒนาการของผล
ดอกบาน-ติดผล
ผลแก-เก็บเกี่ยว
ติดผล
ระยะพัฒนาการของผล
ระยะพัฒนาการของผล

ลองกอง (ภาคตะวันออก)
ลองกอง (ภาคใต)
มะขามหวาน
มะพราว
มันสําปะหลัง
ตระกูลกะล่ํา -ผักกาด
ตระกูลหอม - กระเทียม

ระยะพัฒนาการของผล
ออกดอก
ตัดแตงกิ่ง
ทุกระยะ
เจริญเติบโตทางลําตน
ทุกระยะ
ทุกระยะ

ตระกูลแตง
ตระกูลพริก - มะเขือ

ทุกระยะ
ทุกระยะ

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
หนอนกอ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคใบหงิก
โรคไหม โรคจุดสีน้ําตาล โรคขอบ ใบแหง และ
หนู
โรคใบขาว ปลวก หนู
แมลงหวี่ขาว เพลี้ยออน หนอนเจาะฝก มวนเขียว
แมลงสิง และโรคราน้ําคาง
หนอนเจาะกิ่ง/ลําตน
หนอนเจาะขั้วผล มวนลําไย ไรสี่ขา
หนอนกินขั้วผล หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด
ทุเรียน หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรคราแปง ไรแดง
เพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนกินขั้วผล หนอนเจาะลําตน
ทุเรียน
เพลี้ยไฟ
หนอนเจาะขั้วผล เพลี้ยแปง
เพลี้ยไฟ โรคราแปง หนอนกินชอดอก
โรคแอนแทรคโนส แมลงวันทอง
หนอนเจาะขั้วผล มวนลําไย
เพลี้ยไฟ เพลี้ยไกแจ
เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย หนอนชอนใบ
หนอนฝดาษ โรคแคงเกอร
เพลี้ยแปง เพลีย้ ออน
เพลี้ยไฟ
หนอนคืบ
แมลงดําหนาม
แมลงนูนหลวง
หนอนใยผัก หมัดผัก โรคเนาเละ
หนอนหลอดหอม โรคแอนแทรกโนส โรคใบจุด
สีมวง
เพลี้ยไฟ โรคเหี่ยวเขียว
ไรขาว โรคเหี่ยวเหลือง โรคเหี่ยวเขียว

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนเมษายน
ชนิดพืช
ขาว
(นาปรัง)
ออย

ชวงระยะการเจริญเติบโต
ออกรวง-เก็บเกี่ยว
แตกกอ

กาแฟ
ขาวโพดตนฝน
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว
ลิ้นจี่
ทุเรียน
(ภาคตะวันออก)

ตัดแตงกิ่ง
เริ่มปลูก
ติดฝก-เก็บเกี่ยว
ผลแก-เก็บเกี่ยว
ผลแก-เก็บเกี่ยว

(ภาคใต)

ระยะพัฒนาการของผล

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
โรคไหม แมลงสิง โรคใบจุดสีน้ําตาล
โรคขอบใบแหง หนู
โรคใบขาว โรคกอตะไคร โรคแสดํา มวนออย
หนอนกอ ดวงหนวดยาว
มอดดิน ตั๊กแตน โรคราน้ําคาง หนอนเจาะลําตน
หนอนเจาะฝก มวนเขียว หนู
หนอนเจาะขั้วผล มวนลําไย คางคาว ไรสี่ขา
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล เพลี้ยแปง
หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรคผลเนา โรคราแปง
ไรแดง
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล เพลี้ยแปง
หนอนเจาะลําตนทุเรียน ไรแดง
-

มังคุด (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะมวง
ลําไย
สมเขียวหวาน
สมโอ

ระยะพัฒนาการของผล
ระยะพัฒนาการของผล
ระยะพัฒนาการของผล
ระยะพัฒนาการของผล
ผลแก-เก็บเกี่ยว
ระยะพัฒนาการของผล
ระยะพัฒนาการของผล
ระยะพัฒนาการของผล

ลองกอง (ภาคตะวันออก)

ระยะพัฒนาการของผล
ออกดอก-ดอกบาน

เพลี้ยไฟ
เพลี้ยแปง หนอนเจาะขั้วผล
เพลี้ยแปง เพลีย้ หอย หนอนเจาะขัว้ ผล เพลี้ยไฟ
โรคแอนแทรคโนส แมลงวันทอง
หนอนเจาะขั้วผล มวนลําไย
เพลี้ยไฟ เพลี้ยไกแจ ไรแดง
ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย
หนอนฝดาษ โรคแคงเกอร
เพลี้ยแปง เพลีย้ ออน
เพลี้ยไฟ

พักตัว
ทุกระยะ
เจริญเติบโตทางลําตน
เริ่มปลูก
ทุกระยะ
เก็บเกี่ยว
ทุกระยะ
ทุกระยะ

แมลงดําหนาม
แมลงนูนหลวง
โรคแงงขิงเนา เพลี้ยแปง
อาการขาดธาตุโบรอน ( โอกึ๋น ) หนอนใยผัก
โรคแอนแทรกโนส
เพลี้ยไฟ โรคราน้ําคาง
เพลี้ยไฟ ไรขาว

(ภาคใต)
มะขามหวาน
มะพราว
มันสําปะหลัง
ขิง
ตระกูลกะหล่ํา -ผักกาด
ตระกูลหอม - กระเทียม
ตระกูลแตง
ตระกูลพริก - มะเขือ

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนพฤษภาคม
ชนิดพืช
ขาว
(นาปรัง)

ชวงระยะการเจริญเติบโต
เก็บเกี่ยว-ระยะกลา

ออย

แตกกอ

กาแฟ

ออกดอก

ขาวโพด

เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลําตน

ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว
(ตนฝน)

เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลําตน

ลิ้นจี่
มะมวง
ลําไย
สมเขียวหวาน
ลองกอง (ภาดตะวันออก)

เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว-ตัดแตงกิ่ง
ระยะพัฒนาการของผล
ระยะพัฒนาการของผล
ระยะพัฒนาการของผล

ลองกอง (ภาคใต)
มะขามหวาน

ติดผล
แตกใบออน-ออกดอก

สมโอ

ระยะพัฒนาการของผล

ทุเรียน (ภาคตะวันออก)

ผลแก-เก็บเกี่ยว

(ภาคใต)
มังคุด (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะพราว
มันสําปะหลัง
ขิง
ตระกูลกะหล่ํา - ผักกาด
ตระกูลแตง

ระยะพัฒนาการของผล
ผลแก-เก็บเกี่ยว
ระยะพัฒนาการของผล
ผลแก-เก็บเกี่ยว
ระยะพัฒนาการของผล
ทุกระยะ
เจริญเติบโตทางลําตน
เริ่มปลูก - เจริญเติบโตทางล้ําตน
ทุกระยะ
ทุกระยะ

ตระกูลพริก - มะเขือ

ทุกระยะ

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
เพลี้ยกระโดดสีนา้ํ ตาล เพลี้ยไฟ หนอนกอ
หนอนกระทูกลา หนู หอยเชอรี่
ดวงหนวดยาว หนอนกอ
โรคใบขาว โรคแสดํา แมลงนูนหลวง
เพลี้ยหอย เพลี้ยแปง
หนอนเจาะกิ่ง/ลําตน
มอดดิน ตั๊กแตนฯ โรคราน้ําคาง หนอนเจาะลําตน
หนู หนอนกระทู
โรคเนาคอดิน หนอนแมลงวันเจาะลําตน
เพลี้ยออน หนอนกระทู หนอนมวนใบ
หนอนชอนใบ
หนอนเจาะขั้วผล ผีเสื้อมวนหวาน
แมลงวันผลไม โรคแอนแทรคโนส
หนอนเจาะขั้วผล มวนลําไย
เพลี้ยไฟ โรคแคงเกอร โรครากเนาโคนเนา
ดวงหนวดยาวเจาะกิ่ง ดวงกุหลาบ เพลี้ยแปง
หนอนกินใตผิวเปลือก โรครากเนา-โคนเนา
เพลี้ยไฟ
หนอนคืบกินใบ หนอนกระทู แมลงกินูน
แมลงคอมทอง โรคราสีชมพู โรคราแปง
หนอนฝดาษ หนอนเจาะผล ไรสนิม ไรขาว
โรครากเนา-โคนเนา
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะลําตนทุเรียน
หนอนเจาะผล โรคผลเนา โรคราแปง
หนอนเจาะผล หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรคราแปง
เพลี้ยไฟ
เพลี้ยแปง หนอนเจาะขั้วผล ผีเสื้อมวนหวาน
เพลี้ยแปง
แมลงดําหนาม
แมลงนูนหลวง
โรคใบจุด
โรคราน้ําคาง หนอนใยผัก ดวงหมัดผัก
เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน โรคใบจุด โรคแอนแทรก
โนส
เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน ไรขาว โรคใบจุด

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนมิถุนายน
ชนิดพืช
ขาว
(นาปรัง)

ชวงระยะการเจริญเติบโต
ระยะกลา-แตกกอ

ออย
ฝาย
ขาวโพด

เจริญเติบโตทางลําตน
เริ่มปลูก
เจริญเติบโตทางลําตน-ออกดอก

ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว

ออกดอก
ดอกบาน-ติดผล

กาแฟ

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
หนอนกระทูกลา เพลี้ยไฟ หนอนกอ หนอนมวนใบ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคไหม หนอนหอใบ
หอยเชอรี่
โรคใบขาว โรคแสดํา ตักแตนไฮโรไกรฟส
โรคเนาคอดิน
โรคราน้ําคาง หอนเจาะลําตน ตักแตน เพลี้ยออน
หนอนกระทู
หนอนกระทู หนอนมวนใบ หนอนชอนใบ
เพลี้ยออน

ลิ้นจี่
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)

ตัดแตงกิ่ง
เก็บเกี่ยว

(ภาคใต)

ระยะพัฒนาของผล

มังคุด (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะมวง

เก็บเกี่ยว
ระยะพัฒนาของผล

เพลี้ยหอย เพลี้ยออน เพลี้ยแปง โรคราสนิม
โรคราใบจุด
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพลี้ยแปง หนอนเจาะผล
หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรครากเนา-โคนเนา
หนอนกินขั้วผล หนอนเจาะผล หนอนเจาะลําตน
ทุเรียน
อาการเนื้อแกว
อาการเนื้อแกว

เก็บเกี่ยว
ระยะพัฒนาของผล

หนอนเจาะขั้วผล เพลี้ยแปง โรคผลเนา
เพลี้ยแปง หนนอเจาะขั้วผล

แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ

ลําไย

ระยะพัฒนาของผล

สมเขียวหวาน

ระยะพัฒนาของผล

ลองกอง (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะขามหวาน
สมโอ
มะพราว
ขิง
ตระกูลกะหล่ํา - ผักกาด
ตระกูลแตง
ตระกูลพริก - มะเขือ

ผลแก-เก็บเกี่ยว
ระยะพัฒนาของผล
ติดฝก
ระยะพัฒนาของผล
ทุกระยะ
แงงขิงออน
ทุกระยะ
ทุกระยะ
ทุกระยะ

เพลี้ยจักจั่นฝอย แมลงคอมทอง ดวงกรีดใบ
เพลี้ยจักจั่น เพลีย้ ไฟ
หนอนเจาะขั้วผล มวนลําไย เพลีย้ แปง
ผีเสื้อมวนหวาน
หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ เพลีย้ ไกแจ โรคแคงเกอร
โรครากเนาโคนเนา
หนอนกินใตผิวเปลือก ดวงกุหลาบ เพลี้ยแปง
โรครากเนา-โคนเนา
หนอนเจาะฝก โรคราสีชมพู โรคราแปง
หนอนเจาะผล ไรสนิมสม ไรแดง
โรครากเนา-โคนเนา โรคแคงเกอร
แมลงดําหนาม
โรคใบจุด โรคแงงขิงเนา
หนอนใยผัก ดวงหมัดผัก โรคเนาดํา
โรคราน้ําคาง โรคเหี่ยวเขียว
โรคใบจุด เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนกรกฎาคม
ชนิดพืช
ขาว
(นาป)

ชวงระยะการเจริญเติบโต
ระยะกลา

ขาว
(นาปรัง)
ออย

แตกกอ-ตั้งทอง
เจริญเติบโตทางลําตน

ฝาย
ขาวโพด
(ตนฝน)
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว
(ตนฝน)
กาแฟ

เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลําตน
ออกดอก-ติดฝก

ลิ้นจี่
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)

แตกใบออน
แตกใบออน -เจริญเติบโตทางใบ

(ภาคใต)

ผลแก-เก็บเกี่ยว

มังคุด (ภาคตะวันออก)

แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ

(ภาคใต)
เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะมวง
ลําไย

ผลแก-เก็บเกี่ยว
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ
ผลแก-เก็บเกี่ยว
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ
ผลแก-เก็บเกี่ยว

สมเขียวหวาน
ลองกอง (ภาคตะวันออก)

ระยะพัฒนาของผล
เก็บเกี่ยว

ลองกอง (ภาคใต)
มะขามหวาน
สมโอ

ระยะพัฒนาของผล
ระยะพัฒนาของฝก
ระยะพัฒนาของผล

มะพราว
ขิง
ตระกูลกะหล่ํา -ผักกาด
ตระกูลแตง
ตระกูลพริก - มะเขือ

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอนมวนใบ หนอนหอใบ
โรคไหม หอยเชอรี่ ตักแตนโลกัสตา
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล หนอนกอ เพลี้ยไฟ
โรคใบหงิก หนู หนอนมวนใบ หนอนหอใบ
โรคใบขาว โรคแสดํา
แมลงนูนหลวง ( หนอน )
โรคเนาคอดิน เพลีย้ ออน เพลีย้ จักจั่น โรคใบหงิก
ตักแตน หนอนเจาะฝก หนู โรคราน้ําคาง

ติดฝก

หนอนมวนใบ เพลี้ยออน เพลีย้ แปง โรคราสนิม
โรคใบจุดนูน

ติดผล

เพลี้ยหอย เพลี้ยออน เพลี้ยแปง โรคราสนิม
โรคใบจุด
แมลงคอมทอง หนอนเจาะกิ่ง มวนลําไย
เพลี้ยไกแจ หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรครากเนาโคนเนา โรคใบติด โรคใบจุดสาหราย
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล
เพลี้ยแปง หนอนเจาะลําตนทุเรียน
โรครากเนา-โคนเนา
หนอนกินใบออน หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ
โรคใบไหม
ผลแตกเนื้อแกว

ทุกระยะ
แงงขิงออน
ทุกระยะ
ทุกระยะ
ทุกระยะ

หนอนกินใบออน โรคใบจุดสาหราย
หนอนเจาะขั้วผล เพลี้ยแปง
แมลงคอมทอง ดวงกรีดใบ โรคแอนแทรกโนส
หนอนเจาะขั้วผล มวนลําไย เพลีย้ แปง
ผีเสื้อมวนหวาน คางคาว สัตวฟนแทะตางๆ
เพลี้ยไกแจ โรคแคงเกอร โรครากเนาโคนเนา
หนอนกินใตผิวเปลือก เพลี้ยแปง ดวงหนวดยาวเจาะกิ่ง ผีเสื้อมวนหวาน โ รครากเนา-โคนเนา
หนอนเจาะฝก โรคราสีชมพู โรคราแปง
หนอนเจาะผล แมลงวันผลไม
โรครากเนา-โคนเนา โรคแคงเกอร
แมลงดําหนาม
โรคแงงขิงเนา
โรคราน้ําคาง โรคใบจุด หนอนใยผัก
โรคราน้ําคาง เพลี้ยไฟ
โรคใบจุด เพลี้ยไฟ ไรขาว เพลี้ยออน

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนสิงหาคม
ชนิดพืช
ขาว
(นาป)
นาปรัง
ออย

ชวงระยะการเจริญเติบโต
แตกกอ
ออกรวง-เก็บเกี่ยว
เจริญเติบโตทางลําตน

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ตักแตนโลกัสตา แมลงหลา
โรคใบหงิก โรคใบจุดสีน้ําตาล โรคขอบใบแหง หนู

เก็บเกี่ยว

โรคใบหงิก โรคไหม หนู
ตักแตนโลกัสตา หนอนกอ ดวงหนวดยาว
แมลงหวี่ขาว โรคใบขาว โรคแสดํา โรคเหี่ยว แมลง
นูนหลวง ( หนอน )
หนอนเจาะสมอฝาย เพลี้ยออน เพลีย้ จักจั่น
โรคใบหงิก
อัลฟลาทอกซิน หนู

ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว(ปลายฝน)

แทงเข็ม-ติดฝก
เริ่มปลูก-เจริญเติบโตทางลําตน

หนอนมวนใบ หนอนชอนใบ หนอนกระทู เสี้ยนดิน
โรคเนาคอดิน แมลงวันเจาะลําตน หนอนกระทู

ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว(ตนฝน)
กาแฟ
ลิ้นจี่
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)

เก็บเกี่ยว
ติดผล
แตกใบออน
แตกใบออน -เจริญเติบโตทางใบ

หนอนเจาะฝก หนู
เพลี้ยหอย เพลี้ยออน เพลี้ยแปง
แมลงคอมทอง หนอนเจาะกิ่ง มวนลําไย
หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรคราใบติด
โรครากเนา-โคนเนา
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะผล
หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรครากเนา-โคนเนา
เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ โรคใบไหม
-

ฝาย
ขาวโพด

(ภาคใต)

ติดป-ออกดอก

ผลแก-เก็บเกี่ยว

มังคุด (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะมวง

แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ
เก็บเกี่ยว
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ
เก็บเกี่ยว
แตกใบออน - เจริญเติบโตทางใบ

ลําไย
สมเขียวหวาน
ลองกอง (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะขามหวาน
สมโอ

เก็บเกี่ยว
ติดผล
ตัดแตงกิ่ง-แตกใบออน
ผลแก-เก็บเกี่ยว
ระยะพัฒนาการของฝก
ผลแก-เริ่มเก็บเกี่ยว

มะพราว
มันสําปะหลัง
ขิง
ตระกูลกะหล่ํา -ผักกาด
ตระกูลแตง
ตระกูลพริก - มะเขือ

ทุกระยะ
เจริญเติบโตทางลําตน
แงงขิง
ทุกระยะ
ทุกระยะ
ทุกระยะ

หนอนกินใบ โรคใบจุดสาหราย
หนอนเจาะขั้วผล เพลี้ยแปง โรคผลเนา
ดวงกรีดใบ ดวงเจาะลําตน เพลี้ยจักจัน่
โรคแอนแทรกโนส
คางคาว หนอนเจาะขั้วผล ผีเสื้อมวนหวาน
เพลี้ยไฟ โรคแคงเกอร โรครากเนาโคนเนา
หนอนกินใตผิวเปลือก โ รครากเนา-โคนเนา
ผีเสื้อมวนหวาน โรคผลเนา
หนอนเจาะฝก โรคราแปง เพลี้ยแปง
หนอนเจาะผล แมลงวันผลไม
โรครากเนา-โคนเนา โรคแคงเกอร
แมลงดําหนาม
หนอนแมลงนูนหลวงทําลายราก
โรคแงงขิงเนา
หนอนใยผัก ดวงหมัดผัก โรคใบจุด
เพลี้ยไฟ โรคราน้ําคาง
เพลี้ยไฟ โรคใบจุด

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนกันยายน
ชนิดพืช
ขาว
(นาปรัง)

ชวงระยะการเจริญเติบโต
ออกรวง-เก็บเกี่ยว

แตกกอ-ตั้งทอง

ขาว
(นาป)
ออย

เจริญเติบโตทางลําตน

ฝาย
ขาวโพด
(ปลายฝน)
ถั่วลิสง
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว
(ปลายฝน)
กาแฟ
ลิ้นจี่
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มังคุด (ภาคตะวันออก)

ติดผล
ใบสะสมอาหาร
แตกใบออน -เจริญเติบโตทางใบ
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ

(ภาคใต)

แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ

เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะมวง
ลําไย
สมเขียวหวาน
ลองกอง (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะขามหวาน
สมโอ
มะพราว
ขิง
ตระกูลกะหล่ํา - ผักกาด
ตระกูลแตง
ตระกูลพริก - มะเขือ

ติดสมอ
ออกดอก-ติดฝก
แทงเข็ม-ติดฝก
ออกดอก-ติดฝก

แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ
ตัดแตงกิ่ง-แตกใบออน
ผลแก-เก็บเกี่ยว
ใบออนและเจริญเติบโตทางใบ
เก็บเกี่ยว
ระยะพัฒนาการของฝก
เก็บเกี่ยว
ทุกระยะ
แงงขิง
ทุกระยะ
ทุกระยะ
ทุกระยะ

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
หนู โรคไหม

หนอนกอ โรคใบหงิก เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
หนอนหอใบ
ตักแตนโลกัสตา หนอนกอ โรคใบขาว
โรคแสดํา หนู แมลงนูนหลวง ( หนอน ทําลาย
ราก)
หนอนเจาะสมอฝาย เพลี้ยออน เพลีย้ จักจั่น
โรคราน้ําคาง ตักแตน หนอนกระทู หนอนเจาะ
ลําตน หนู เพลี้ยออน หนอนเจาะฝก
หนอนมวนใบ หนอนชอนใบ หนอนกระทู เสี้ยนดิน
หนอนกระทู หนอนมวนใบ เพลี้ยออน มวนเขียว
หนอนเจาะฝก
หนอนเจาะผลกาแฟ
หนอนเจาะกิ่ง
เพลี้ยไกแจ หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรคราใบติด
เพลี้ยไกแจ หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรคราใบติด
เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนกินใบออน โรคใบ
ไหม
เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนกินใบออน โรคใบ
ไหม
หนอนกินใบออน โรคใบจุดสาหราย โรคราแปง
หนอนกินใบออน โรคใบจุดสาหราย โรคราแปง
ดวงกรีดใบ โรคแอนแทรคโนส เพลี้ยจักจั่น
ไรสี่ขา แมลงคอมทอง หนอนเจาะกิ่ง
หนอนกินใตผิวเปลือก โรครากเนา-โคนเนา
ผีเสื้อมวนหวาน โรคผลเนา
เพลี้ยแปง
หนอนเจาะผล หนอนฝดาษ
แมลงดําหนาม
โรคแงงขิงเนา
หนอนใยผัก หมัดผัก โรคราน้ําคาง
เพลี้ยไฟ โรคเหี่ยวเขียว
เพลี้ยไฟ โรคเหี่ยว ( เหี่ยวเขียวและเหี่ยวเหลือง)

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือนตุลาคม
ชนิดพืช
ขาว(นาป)

ออย
ฝาย

ชวงระยะการเจริญเติบโต
ออกรวง-เก็บเกี่ยว

เจริญเติบโตทางลําตน
ติดสมอ
ติดฝก – เก็บเกี่ยว

ขาวโพด
(ปลายฝน)
ถั่วเหลือง
(ปลายฝน)
กาแฟ
ลิ้นจี่
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)

ติดผล
ใบแกสะสมอาหาร
พักตัวเตรียมออกดอก
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ

มังคุด (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)

พักตัวเตรียมออกดอก
แตกใบออน และเจริญเติบโตทางใบ

เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะมวง
ลําไย
สมเขียวหวาน

พักตัวเตรียมออกดอก
แตกใบออน –เจริญเติบโตทางใบ

ลองกอง (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)

ใบแกเตรียมพักตัวเพื่อออกดอก
เก็บเกี่ยว

มะขามหวาน
สมโอ
มะพราว
ขิง
ตระกูลกะหล่ํา - ผักกาด
ตระกูลแตง
ตระกูลพริก - มะเขือ

ระยะพัฒนาการของฝก
เก็บเกี่ยว-ตัดแตงกิ่ง
ทุกระยะ
แงงขิง ( กระเทย )
ทุกระยะ
ทุกระยะ
ทุกระยะ

ติดฝก- เก็บเกี่ยว

พักตัวเตรียมออกดอก
แตกใบออน
เก็บเกี่ยว –แตกใบออน

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
หนู โรคไหม

ปลวก หนู
หนอนเจาะสมอฝาย เพลี้ยออน เพลีย้ จักจั่น
แมลงหวี่ขาว
ตั๊กแตน เพลี้ยออน หนอนเจาะฝก หนู เชื้อราเขา
ทําลายฝก
หนอนเจาะฝก หนู
โรคราสนิม โรคผลเนา มอดกาแฟ
ไรสี่ขา หนอนเจาะกิ่ง
หนอนเจาะลําตนทุเรียน
เพลี้ยไกแจ หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรคราใบติด
โรคใบจุดสาหราย
โรคใบจุด
เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ โรคใบจุด โรคใบไหม
โรคใบจุดสาหราย
เพลี้ยไฟ โรคใบจุดสาหราย โรคราสีชมพู
เพลี้ยแปง
เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟ โรคแคงเกอร โรครากเนา-โคนเนา
หนอนชอนใบ
หนอนกินใตผิวเปลือก โรครากเนา-โคนเนา
โรครากเนา-โคนเนา ผีเสื้อมวนหวาน
แมลงวันผลไม
เพลี้ยแปง หนอนเจาะฝก โรคราแปง
ผีเสื้อมวนหวาน โรคแคงเกอร
แมลงดําหนาม
โรคแงงขิงเนา
หนอนใยผัก โรคเนาดํา โรคราน้ําคาง
โรคราน้ําคาง โรคเหี่ยวเขียว
โรคเหี่ยว ( เหี่ยวเขียวและเหี่ยวเหลือง )

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือน พฤศจิกายน
ชนิดพืช
ขาว(นาป)

ชวงระยะการเจริญเติบโต
เก็บเกี่ยว

ออย
ฝาย
ขาวโพด
ถั่วเหลือง-ถั่วเขียว
(ปลายฝน)
กาแฟ
ลิ้นจี่
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)

เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
ผลแก – เก็บเกี่ยว
พักตัวเตรียมออกดอก
พักตัวเตรียมออกดอก
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ

มังคุด (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)

พักตัวเตรียมออกดอก
แตกใบออน และเจริญเติบโตทางใบ

เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะมวง
ลําไย
สมเขียวหวาน
ลองกอง (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะขามหวาน
สมโอ
มะพราว
ขิง
ตระกูลกะหล่ํา - ผักกาด
ตระกูลแตง
ตระกูลพริก - มะเขือ

พักตัวเตรียมออกดอก
แตกใบออน –เจริญเติบโตทางใบ
พักตัวเตรียมออกดอก
พักตัวเตรียมออกดอก
แตกใบออน
พักตัวเตรียมออกดอก
แตกใบออน-เจริญเติบโตทางใบ
ระยะพัฒนาการของฝก
ตัดแตงกิ่ง- แตกใบออน
ทุกระยะ
แงงขิงแก
ทุกระยะ
ทุกระยะ
ทุกระยะ

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
หนู นก โรคไหม

แมลงหวี่ขาว
เชื้อราอัฟลาทอกซิน
โรคผลเนา มอดเจาะผลกาแฟ
ไรสี่ขา หนอนเจาะกิ่ง
หนอนเจาะลําตนทุเรียน ไรแดง
เพลี้ยไกแจ หนอนเจาะลําตนทุเรียน โรคราใบติด
โรคใบจุดสาหราย
เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ โรคใบจุด โรคใบไหม
เพลี้ยไฟ โรคใบจุดสาหราย โรคราแปง
โรคแอนแทรกโนส
หนอนชอนใบ โรคแคงเกอร เพลี้ยไฟ
โรครากเนา-โคนเนา
หนอนชอนใบ แมลงคอมทอง โรคแคงเกอร
แมลงดําหนาม
หนอนใยผัก ดวงหมัดผัก
เพลี้ยไฟ โรคราน้ําคาง
เพลี้ยไฟ โรคโคนเนา

เตือนศัตรูพืชระบาดในเดือน ธันวาคม
ชนิดพืช
ขาว
(นาปรัง)

ชวงระยะการเจริญเติบโต
กลา - แตกกอ

ลิ้นจี่
ทุเรียน (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มังคุด (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
เงาะ (ภาคตะวันออก)
(ภาคใต)
มะมวง

พักตัวเตรียมออกดอก-ออกดอก
ออกดอก
ใบแกเตรียมพักตัว

ลําไย
สมเขียวหวาน
ลองกอง (ภาคตะวันออก)
ลองกอง (ภาคใต)
ลิ้นจี่
กาแฟ
มะขามหวาน
สมโอ
มะพราว
ขิง
ตระกูลกะหล่ํา - ผักกาด
ตระกูลแตง
ตระกูลพริก - มะเขือ

พักตัวเตรียมออกดอก
ใบแก-สรางตาดอก
พักตัวเตรียมออกดอก
ใบแกพักตัวเตรียมออกดอก
แทงชอดอก
เก็บผลผลิต
ฝกแก- เก็บผลผลิต
ใบแก- สรางตาดอก
ทุกระยะ
ขิงแก ( พันธุ )
ทุกระยะ
ทุกระยะ
ทุกระยะ

ออกดอก
ใบแกเตรียมพักตัวเพื่อออกดอก
ออกดอก
ใบแกเตรียมพักตัว
แทงชอดอก

ชนิดศัตรูพืชอาจพบเขาทําลาย
เพลี้ยไฟ หนอนกอ เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
โรคไหม หอยเชอรี่ บั่ว ( อุทัยธานี )
ไรสี่ขา หนอนเจาะกิ่ง
หนอนเจาะลําตนทุเรียน เพลี้ยไฟ
หนอนเจาะลําตนทุเรียน
เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟ โรคราแปง
เพลี้ยจักจั่น เพลีย้ ไฟ หนอนกินชอดอก
โรคราแปง โรคราดํา
เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยหอย เพลีย้ ไกแจ
มวนลําไย หนอนกินดอก
โรคผลเนา มอดเจาะผลกาแฟ
โรคฝกเนา
แมลงดําหนาม
หนอนใยผัก ดวงหมัดผัก โรคเนาดํา
เพลี้ยไฟ โรคราแปง
เพลี้ยไฟ โรคโคนเนา โรคเหี่ยว ( เขียว – เหลือง )

