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1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
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Eutetranychus africanus (Tucker) ในแปลงทดสอบ 
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5.บทคัดย่อ 

ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าไรในการป้องกันก าจัดไรแดงแอฟริกันในส้ม ท าการทดสอบที่
แปลงเกษตรกร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดพิจิตร 2 ครั้งในปี 2554 และ 2555 วางแผนการทดลอง
แบบ RCB 3 ซ้ า 8 กรรมวิธี  ตรวจนับจ านวนไรแดงแอฟริกัน ก่อนท าการพ่นสาร และ หลังพ่นสาร ที่ 7 
14 และ 21 วัน ในปี 2554 พบว่าก่อนพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ หลังพ่นสาร 7 วัน กรรมวิธี
พ่นสารทุกกรรมวิธีมีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ กรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่ 
14 และ 21 วันหลังพ่นสาร มีฝนตกในแปลงทดลอง ท าให้จ านวนไรแดงแอฟริกันในแปลงลดลง ทุก
กรรมวิธี ส่วน ในปี 2555 พบว่าก่อนพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ หลังพ่นสาร 7 วัน กรรมวิธี
พ่นสารทุกกรรมวิธีมีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ กรรมวิธีไม่พ่นสาร 
6.ค าน า 

ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกส้มเขียวหวาน จึงมีแหล่ง
ปลูกส้มเขียวหวานกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พ้ืนที่การปลูกส้มได้มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วในช่วงปี พ.ศ.  2545 - 2548 โดยในปี พ.ศ. 2545 มีพ้ืนที่การปลูกส้มเขียวหวานเพียง 282,404 
ไร่ และเพ่ิมขึ้นเป็น 540,035 ไร่ ในปี พ.ศ. 2548  แต่ในช่วง 1 - 2  ปีที่ผ่านมาพ้ืนที่การปลูก
ส้มเขียวหวานเริ่มลดลง  เนื่องจากมีการขยายตัวของพ้ืนที่การปลูกส้มเขียวหวานมากในช่วงก่อนหน้านี้ 
เกิดวิกฤตเรื่องราคา  ก าลังซื้อของผู้บริโภคน้อยลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ท าให้ก าลังซื้อลดลง 
ส่งผลให้สวนส้มหลายแห่งต้องล้มเลิกไป พ้ืนที่ปลูกส้มจึงลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูก



ทั้งหมดเหลือเพียง 338,114 ไร่ แหล่งปลูกที่ส าคัญในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  ก าแพงเพชร  
เชียงราย  สุโขทัย และแพร่ เป็นต้น  เมื่อพิจารณาผลผลิตส้มเขียวหวานแล้วพบว่าในปี 2545 แม้พ้ืนที่ให้
ผลผลิตมีเพียง 268,844 ไร่ แต่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด 2,866 กิโลกรัม / ไร่ ดวง(2526) ได้รายงานว่า
ผลผลิตของส้มเขียวหวานที่ปลูกบริเวณทุ่งรังสิตให้ผลผลิตต่ าเพียง 4,400 กิโลกรัม  / ไร่ ส่วนหนึ่ง 
เนื่องจากการท าลายของไรแมงมุม     

ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) เป็นศัตรูที่ส าคัญของส้มเขียวหวาน ส้ม
โอ ทุเรียน และมะละกอ พบระบาดท าความเสียหายให้กับไม้ผลดังกล่าวเป็นประจ า โดยเฉพาะในสภาพ
พ้ืนที่ปลูกที่แห้งแล้งและขาดการดูแลการให้น้ าอย่างทั่วถึง (วัฒนาและคณะ , 2531) การท าลายของไร
ชนิดนี้ในส้มเขียวหวานทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย  โดยการดูดกินน้ าเลี้ยงจากบริเวณหน้าใบและผล  
โดยเฉพาะใบที่ถูกดูดกินน้ าเลี้ยงในระยะท่ีเป็นใบเพสลาดจนถึงใบแก่จะปรากฏเป็นจุดสีซีดจางกระจายอยู่
ทั่วไปท าให้ใบสูญเสียคลอโรฟิลล์ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ (Kulpiyawat et al., 1993 ) หาก
การท าลายรุนแรงใบจะร่วง (เทวินทร์และคณะ, 2534) อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกและ
ติดผล ส่วนการท าลายที่ผลลักษณะอาการเช่นเดียวกับท่ีใบ    

การใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดไรศัตรูส้ม เป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมใช้ป้องกันก าจัดไร คงมี
ความจ าเป็นอยู่ เพ่ือเป็นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น (วัฒนาและคณะ,2539) และยังเป็นวิธีการที่
สามารถป้องกันก าจัดประชากรของไรได้รวดเร็ว สะดวกและไม่ต้องใช้เทคนิคมากนัก ปัจจุบันมีสารฆ่าไร
ชนิดใหม่ ๆ ผลิตออกมาหลายชนิด จึงควรมีการทดสอบเพ่ือหาสารฆ่าไรชนิดใหม่ ๆ มาใช้ทดแทนหรือใช้
สลับกับสารที่แนะน าอยู่เดิม เพ่ือป้องกันการสร้างความต้านทานของไร 

7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 - เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 

- สารฆ่าไร pyridaben 20 % WP (แซนไมท์), spiromesifen 24% SC (โอเบรอน  ), propargite 
30% WP (โอไมท์ 30), fenbutatin oxide 55% SC (ทอร์ค), tebufenpyrad 2% EC (ไพรานิก้า) 
fenpyroxymate 5% SC (ออร์ทุส), fenazaquin 20% SC (โทเท็ม)              

 - กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา 
 - อุปกรณ์ท าแปลงทดลอง  เช่น ป้ายแปลง เทปวัดระยะทาง เชือกฟาง  
 - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ฟิล์มบันทึกภาพ  กล้องถ่ายรูป  
 
วิธีการ 
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB  3 ซ้ า 
กรรมวิธี มี 8 กรรมวิธี คือ 
 1 พ่นสาร propargite อัตรา 30 กรัม/ น้ า 20 ลิตร 
 2 พ่นสาร tebufenpyrad อัตรา 50 cc./ น้ า 20 ลิตร 



 3 พ่นสาร spiromesifen อัตรา 8 cc./ น้ า 20 ลิตร 
 4 พ่นสาร fenpyroxymate อัตรา / น้ า 20 ลิตร 
 5 พ่นสาร fenbutatin oxide อัตรา 10 cc./น้ า 20 ลิตร 
 6 พ่นสาร  pyridaben อัตรา 15 กรัม/ น้ า 20 ลิตร 
 7 พ่นสาร fenazaquin อัตรา 40 cc/ น้ า 20 ลิตร 
 8 ไม่พ่นสาร 

สุ่มเลือกต้นส้มเขียวหวานที่มีการระบาดของไรแดงแอฟริกันจ านวน  2  ต้น /  ซ้ า น าป้าย
พลาสติกผูกไว้ ตรวจนับไรแดงแอฟริกันระยะเคลื่อนไหวจากใบส้มเขียวหวานที่มีอายุปานกลางบริเวณ
นอกทรงพุ่ม จ านวน 10 ใบ / ต้น ภายใตกล้องจุลทรรศน์ โดยตรวจนับก่อนพ่นสารทดลอง 1 วัน ท าการ
พ่นสารฆ่าไรให้ทั่วต้นโดยใช้เครื่องพ่นสารชนิดเครื่องยนต์แบบสะพายหลัง จ านวน 1 ครั้ง  ตามอัตราที่
ก าหนดและมีต้นไม่พ่นสารฆ่าไรแต่พ่นน้ าเปล่าเป็นต้นเปรียบเทียบ จากนั้นตรวจนับจ านวนไร  หลังพ่น
สารฆา่ไร  7, 14, และ21 วันและตรวจนับจ านวน แมลงตัวห้ าและไรตัวห้ าก่อนและหลังพ่นสาร 
บันทึกข้อมูล   

1.บันทึกจ านวนไรแดงที่เคลื่อนไหวบนใบ 
2. บันทึกอาการเกิดพิษกับพืช (ถ้ามี) 
3. บันทึกศัตรูธรรมชาติที่พบ 

 
ระยะเวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา     เริ่มต้น ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2555 
สถานที่    สวนส้มเกษตรกร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด ก าแพงเพชร  

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพฯ 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปี 2554 
แปลงเกษตรกร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดพิจิตร (Table 1) 

ท าก่อนการพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีมีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย ระหว่าง 27.16-42.45 ตัว
ต่อใบและไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

หลังพ่นสาร 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร มีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 0.0-3.0 ตัวต่อใบ 
ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่มีจ านวนไรแดงเฉลี่ย 11.7 ตัวต่อใบ   

หลังพ่นสาร 14 วันพบว่า ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ มีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 0.02-
4.5 ตัวต่อใบ ซึ่งในช่วงนี้มีฝนตกหนักท าให้จ านวนไรแดงแอฟริกันลดลงในทุกกรรมวิธีรวมถึงกรรมวิธี ไม่
พ่นสารด้วย และเมื่อตรวจนับจ านวนไร  

หลังพ่นสาร 21 วัน ก็พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ เช่นเดียวกับท่ี 14 วันหลังการพ่น
สาร โดยมีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 0-6.63 ตัวต่อใบ เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีฝนตกเช่นเดียวกัน 



ปี 2555 
แปลงเกษตรกร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดพิจิตร (Table 2) 

ท าก่อนการพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีมีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย ระหว่าง 2.20-4.43 ตัวต่อ
ใบและไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

หลังพ่นสาร 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร มีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 0.1-6.53 ตัวต่อใบ 
ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่มีจ านวนไรแดงเฉลี่ย 14.0 ตัวต่อใบ  ยกเว้น
กรรมวิธีพ่นสาร fenpyroxymate มีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 10.2 ตัวต่อใบ  ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 

หลังพ่นสาร 14 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร มีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 0.1-2.23 ตัวต่อ
ใบ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่มีจ านวนไรแดงเฉลี่ย 4.73 ตัวต่อใบ ยกเว้น
กรรมวิธีพ่นสาร fenpyroxymate มีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 3.63 ตัวต่อใบ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีไม่พ่นสาร 

หลังพ่นสาร 21 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 0.4-2.53 ตัวต่อใบ ไม่
แตกต่างทางสถิต ิโดยทุกกรรมวิธีมีจ านวนไรแดงลดลง เนื่องจากมีฝนตกในช่วงก่อนการตรวจนับผล 

ในระหว่างท าการทดลองไม่พบศัตรูธรรมชาติ และไม่พบอาการเป็นพิษต่อต้นส้มในทุกกกรรมวิธี
พ่นสาร 

จากการทดสอบสารฆ่าไรในทั้ง 2 แปลงทดลอง สารฆ่าไรให้ผลดีในการควบคุมไรแดงแอฟริกัน
ในส้มในช่วง 7 วัน สาร คือสาร spiromesifen อัตรา 8 cc./ น้ า 20 ลิตร, fenbutatin oxide อัตรา 10 
cc./น้ า 20 ลิตร, propargite  อัตรา 30 กรัม/ น้ า 20 ลิตรและ  fenazquin อัตรา 40 cc/ น้ า 20 ลิตร  
โดยมีจ านวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย 0-6.53 ตัว/ใบ 
9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าไร ในการป้องกันก าจัดไรแดงแอฟริกันในส้ม พบว่า สารฆ่า
ไรทุกสารที่น ามาทดสอบ สามารถควบคุมไรแดงแอฟริกันได้ถึง 7 วัน  โดยมีจ านวนไรแดงน้อยกว่า
กรรมวิธีไม่พ่นสาร และสารที่ให้ผลดี คือ spiromesifen, fenbutatin oxide, propargite,  pyridaben,
และ  fenazquin  และเพ่ือป้องกันการสร้างความต้านทานของไรแดงแอฟริกันควรมีการสลับกลุ่มสารฆ่า
ไรที่ใช้ โดยสารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีการออกฤทธิ์เหมือนกันไม่สามารถน ามาใช้สลับกันได้ เช่น สาร  
pyridaben, และ  fenazquin  อยู่ในกลุ่มที่ 21 เหมือนกัน ไม่สามารถใช้สลับกันได้ เช่นเดียวกับสาร 
propargite อยู่ในกลุ่มที่ 12C และสาร fenbutatin oxide ก็อยู่ในกลุ่มท่ี 12B จึงไม่ควรน ามาใช้สลับกัน 
ส่วนสาร spiromesifen อยุ่ในกลุ่มที่ 23 (IRAC.2012)  จึงสามารถน ามาใช้สลับกับท้ัง 2 กลุ่มนี้ได้ 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถแนะน าสารให้เกษตรกรสวนส้มน าไปใช้ในการป้องกันก าจัดไรแดงแอฟริกันในสวนส้มได้ 
และ มีการสลับกลุ่มสารเพื่อป้องกันการเกิดความต้านทานต่อสารฆ่าไร 
11.ค าขอบคุณ 
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13.ภาคผนวก 
Table1. Average number of African red mite (Eutetranychus africanus (Tucker)) on 
orange leaf treated with acaricides  at different intervals at Farmer’s orchard at 
Amphur Prankratai  Pichit Province (December 2011) 
 

 Application 
rate 

Average number of African red mite 
(mites/leaf) 

Treatment g.or 
ml./20.lt 

water 

Before 
Spray 

7 DAT 14 DAT 21 DAT 

propargite 30 g. 43.45 1.85 a_/1 0.61 0.48  
tebufenpyrad 50 cc. 27.16 1.08a 0.63 0.16 
spiromesifen 8 cc. 41.05 0.0 a 0.01 0.03  



fenpyroxymate 20 cc. 43.95 0.75 a 1.91 0.53  
fenbutatin  oxide 10 cc. 27.58 0.11 a 0.08 0  
pyridaben  10 g. 31.41 3.0 a 0.51 0.41  
fenazaquin 40 cc. 25.73 0.75 a 0.71 0.8  
untreated - 43.43 11.70 b 4.5 6.63  
CV  35.6% 175.1% 212.7% 288% 

 
_/1Mean follow by the common letter in the same column are not significantly 
different at 5% level by DMRT 
DAT = Day After Treatment  
                  



Table 2. Average number of African red mite (Eutetranychus africanus (Tucker)) 
on orange leaf treated with acaricides  at different intervals at Farmer’s orchard at 
Amphur Prankratai  Pichit Province (December 2011) 
 

 Application 
rate 

Average number of African red mite 
(mites/leaf) 

Treatment g.or 
ml./20.lt 

water 

Before 
Spray 

7 DAT 14 DAT 21 DAT 

propargite 30 g. 3.23 1.0 a_/1 0.73 a 1.1  
tebufenpyrad 50 cc. 2.63 3.23a 1.06ab 0.93 
spiromesifen 8 cc. 2.67 0.1 a 0.1 a 0.60 
fenpyroxymate 20 cc. 4.43 10.2 bc 3.63 cd 2.46  
fenbutatin  oxide 10 cc. 4.40 0.30 a 0.06 a 0.40  
pyridaben  10 g. 2.20 6.53 ab 2.23 bc 2.53  
fenazaquin 40 cc. 4.20 1.13 a 1.76 b 1.03  
untreated - 2.6 14.0 c 4.73 d 0.66  
CV  56.9% 71.1% 44.8% 108.3% 

 
_/1Mean follow by the common letter in the same column are not significantly 
different at 5% level by DMRT 
DAT = Day After Treatment  
                  

 
 


