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5.บทคัดยอ 

ทําการทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดไรแดงหมอน Tetranychus truncatus Ehara 

ในแปลงมันสําปะหลัง ที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง จังหวัดระยอง ระหวาง เดือน ธันวาคม 2553 

 และทีแ่ปลงเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางเดือน มีนาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 

ซ้ํา 9 กรรมวิธี กอนทําการทดลอง สุมนับจํานวนไรแดงกอนการพนสาร แลวจึงพนสารปองกันกําจัดไร 

ตามกรรมวิธี ทําการตรวจนับจํานวนไรหลังพนสาร 7 14 และ 21 วัน  พบวา กอนพนสารทุกกรรมวิธมีี

ปริมาณไรไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ 7 วันหลังพนสาร ทกุกรรมวิธีที่พนสารมีปริมาณไรเฉลี่ยตอใบยอย

นอยกวา กรรมวิธีไมพนสาร และแตกตางกันทางสถิติ สวนที่ 14 และ 21 วันหลังพนสาร ไมพบไร 

เนื่องจากมีฝนตกหนักในชวงเวลาดังกลาว ในแปลงเกษตรกรที่ จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา กอนพนสารทุก

กรรมวิธีมีประมาณไรไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ 7 วันหลังพนสาร ทุกกรรมวิธีที่พนสารมีปริมาณไรเฉลี่ย

ตอใบยอยนอยกวา กรรมวิธีไมพนสาร และแตกตางกันทางสถิติ ที่ 14 และ 21 วันหลังพนสาร ทุก

กรรมวิธีมีปริมาณไรเฉลี่ยต่ําและไมแตกตางกันทางสถติิ เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวมีฝนตกหนัก และในป 

2555  พบวา หลังพนสาร 7และ 14 วัน ทุกกรรมวิธีที่พนสารมีปริมาณไรเฉลี่ยตอใบยอยนอยกวา 

กรรมวิธีไมพนสาร และแตกตางกันทางสถิติ 

6.คํานํา 

มันสําปะหลังเปนพืชที่ทํารายไดใหเกษตรกรมากเปนอันดับที่ 4 รองจากยางพารา ออยและขาว 

มูลคาของผลผลิตที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 5 ป (ป 2541 – 2545) 15,416 ลานบาท ผลผลิตมันสําปะหลัง

ภายในประเทศนําไปใชทํามันเสนและมันอัดเม็ดรอยละ 45-50 ใชแปรรูปเปนแปงรอยละ 50-55 



การปลูกมันสําปะหลังก็มีศัตรูพืชเขารบกวนทั้งโรค วัชพืช แมลง รวมถึงไร ซึ่งมีผลตอผลผลิตมัน

สําปะหลัง ไรศัตรูพืชที่สําคัญของมันสําปะหลังมี 3 ชนิดคือ ไรแดงหมอน Tetranychus truncatus 

Ehara หรือ ไรแดงมันสําปะหลัง ไรแดงชมพู Oligonychus biharensis Hirst อรุณี (2535) และ ไรแมง

มุมคันซาวา Tetranychus kanzawai Kishida ไรแดงจะดูดกินน้ําลี้ยงจากใบมันสําปะหลัง โดยไรแดง

ทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะการดูดกินและที่อยูไมเหมือนกัน โดยไรแดงชมพุ จะดูดกินน้ําเลี้ยงบนหลังใบจากใบ

สวนยอดขยายสูใบลาง ทําใหใบเหลืองซีด ใบมวนงอและรวง ไรแมงมุมคันซาวา จะดูดกินอยูใตใบ ตรง

บริเวณแกนใบ เริ่มแรกทําใหใบมีสีเหลืองซีดตอมาใบจะไหมเปนจุดสีน้ําตาล และแหงทําใหใบสวนนั้นเปน

รูพรุน มักพบระบาดในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังแถบภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  สวนไรแดงหมอน ทํา

ความเสียหายโดยดูดกินน้ําเลี้ยงตามใตใบ จากใบสวนลางขยายสูสวนยอด ถามีการระบาดรุนแรงทําใหใบ

และยอดเสียหาย ถาพบระบาดรุนแรงในตนเล็กที่เพ่ิงลงปลูกอาจทําใหใบรวง และตนตายได หรือมี

ผลกระทบตอการสรางหัว บางพ้ืนที่ก็ทําใหไมสามารถเก็บเกี่ยวได พบระบาดในพื้นที่แถบภาคตะวันออก 

สวนในประเทศไนจีเรียพบวาไรศัตรูที่สําคัญของมันสําปะหลังคือ Cassava green mite 

Mononychellus tanajoa (Bonda) ทําลายบนใบออนและยอดออน ทําใหใบเปนจุดเหลืองกระจายไป

ทั่วทั้งใบ ใบจะเล็กและแคบ พบระบาดรุนแรงในชวงแลงมากกวาชวงฝน (Braima et al,1979 ) 

 ในการปองกันกําจัด อรุณี (2535) แนะนําใหใชสาร formetanate อัตรา 36 กรัมเนื้อสารออก

ฤทธิ์ตอไร  และ  dicofol อัตรา 72 กรัมเนื้อสารออกฤทธิ์ตอไร โดยใหผลในการปองกันกําจัดนานถึง 12 

วัน สารฆาไรทั้งสองชนิดดังกลาวมีพิษนอยตอดวงเตา Stethorus pauperculus Weise ที่เปนตัวห้ํา

ศัตรูธรรมชาติของไรแดง ทั้งระยะหนอนและตัวเต็มวัย นอกจากนั้นยังพบไรตัวห้ํา Amblyseius 

longispinosus (Evans) ซึ่งเปนศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ ถาพบประชากรของศัตรูธรรมชาติมากก็จะมี

บทบาทในการควบคุมประชากรไรศัตรูมันสําปะหลัง หรือใหใชพันธุแนะนําคือระยอง 1 และ ระยอง 3 

การใชสารเคมี ควรใชกรณีที่จําเปนเทานั้น จึงควรมีการทดสอบสารฆาไรใหม ที่มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย เพื่อใชเปนคําแนะนําสําหรับปองกันกําจัดไรศัตรูมันสําปะหลังตอไป 

7.วิธีดําเนินการ 

-อุปกรณ 

 - แปลงมันสําปะหลัง 

  - เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 

- สารฆาไร amitraz 20% EC (Mitac), pyridaben 20 % WP (Sanmite), spiromesifen 24% 

SC (Oberon  ), propargite 30% WP (Omite 30), fenbutatin oxide 55% SC (Torque), 

tetradifon 5 % SC (ไรดริน), กํามะถันผง (Cumulus DF),  tebufenpyrad 2% EC (Pyranica) 

 - กลองจุลทรรศนแบบสองตา 

 - อุปกรณทําแปลงทดลอง  เชน ปายแปลง เทปวัดระยะทาง เชือกฟาง  

 - อุปกรณบันทึกขอมูล  ฟลมบันทึกภาพ  กลองถายรูป  

-วิธีการ 

รหสัการทดลอง07-01-49-01-01-01-37-52   

รหัสโครงการ 01-07-54-03-01-02-03-54 



วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 8 กรรมวิธีคือ 

 1 พนสาร propargite 30% WP (Omite) อัตรา 30 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร   

 2 พนสาร spiromesifen 24% SC (Oberon) อัตรา 6 cc./ น้ํา 20 ลิตร 

 3 พนสาร pyridaben 20 % WP (Sanmite) อัตรา 10 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร 

 4 พนสาร fenbutatin oxide 55% SC (Torque) อัตรา 10 cc./น้ํา 20 ลิตร 

 5 พนสาร amitraz 20% EC (Mitac) อัตรา 40 cc../ น้ํา 20 ลิตร 

 6 พนสาร tetradifon 5 % SC (ไรดริน) อัตรา 50 cc./ น้ํา 20 ลิตร 

 7 พนสาร sulphur (Cumulus DF) อัตรา 100 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร 

 8 พนสาร tebufenpyrad 2% EC (Pyranica) 50 cc/ น้ํา 20 ลิตร 

 9 ไมพนสาร  

  กอนทําการพนสาร ทําการสุมเก็บใบมันสําปะหลังจํานวน 10 ใบยอย ตอแปลงยอย เพื่อนํามา

นับจํานวนไรแดงภายใตกลองจุลทรรศน  แลวจึงทําการพนสารฆาไรตามกรรมวิธี หลังพนสาร 7, 14 และ 

21 วัน ทําการสุมเก็บใบมันสําปะหลังมาเพื่อตรวจนับจํานวนไรตามกรรมวิธีตาง นําคาที่ไดมาคํานวณทาง

สถิติ 

ระยะเวลาและสถานที่ 

เริ่มตน   ตุลาคม 2553  สิ้นสุด   กันยายน  2555  รวม  2  ป 

- หองปฏิบัติการกลุมกีฏและสัตววิทยา  สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

- แปลงมันสําปะหลัง ศูนยวิจัยพชืไรระยอง จังหวัดระยอง 

- แปลงมันสําปะหลังเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ 

ป 2554 

แปลงที่ 1 ศูนยวิจัยพืชไรระยอง จ.ระยอง (Table 1) 

 กอนทําการพนสาร พบวา ทุกกรรมวิธีมีจํานวนไรแดงเฉลี่ย 103.6-299.5 ตัว ตอใบยอย  และไม

แตกตางกันทางสถิติ  

หลงัพนสาร 7 วันพบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสารไมแตกตางกันทางสถิติ มีจํานวนไรแดงเฉลี่ย อยู

ระหวาง 0.1 ถึง 20.8  ซึ่งต่ํากวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่มีจํานวน

ไรแดงเฉลี่ย 130.7   

หลังพนสาร 14 และ 21 วัน พบวาทุกกรรมวิธีมีจํานวนไรเฉลี่ยเปน 0 เนื่องจากมีฝนตกหนักใน

แปลงทดสอบ ทําใหปริมาณไรลดลงในทุกกรรมวิธี 

แปลงที่ 2 แปลงเกษตรกร จ.สุพรรณบุรี (Table 2) 

 กอนทําการพนสาร พบวา ทุกกรรมวิธีมีจํานวนไรแดงเฉลี่ย  61.0-122.1 ตัวตอใบยอย  และไม

แตกตางกันทางสถิติ  



หลังพนสาร 7 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสาร มีจํานวนไรเฉลี่ย 0.02-8.2 ซึ่งไมแตกตางกันทาง

สถิติ แตนอยกวาและแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสารซึ่งมีจํานวนไรเฉลี่ย เทากับ 76.95   

หลังพนสาร 14 และ 21 วัน ทุกกรรมวิธี มีจํานวนไรเฉลี่ย 0.02-2.9 ไมแตกตางทางสถิติ 

เนื่องจากระหวางนี้มีฝนตกหนักในแปลง ทําใหปริมาณไรลดลงในทุกกรรมวิธี  

ป 2555 

ศูนยวิจัยพืชไรระยอง จ.ระยอง 

             กอนทําการพนสารพบวา ทุกกรรมวิธีมีจํานวนไรแดงเฉลี่ย 11.55-25.5 ตอใบยอย  และไม

แตกตางกันทางสถิติ 

หลังพนสาร 7 วันพบวา กรรมวิธีพนสาร sulfur และ pyridaben มีจํานวนไรแดงเฉลี่ย 3.7 

และ 4.85 ตัวตอใบยอย ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่มีจํานวนไรแดงเฉลี่ย12.43 ตัวตอใบ

ยอย สวนกรรมวิธีพนสารอื่น ๆ มีจํานวนไรแดงเฉลี่ยระหวาง 0.63-2.9 ตัวตอใบยอยซึ่งต่ํากวาและ

แตกตางทางสถิติกับกรรมวีไมพนสาร  

หลังพนสาร 14 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีพนสาร มีจํานวนไรแดงเฉลี่ย 0.35-10.18 ตัวตอใบยอย 

นอยกวาและแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่มีจํานวนไรแดงเฉลี่ย 33.68 ตัวตอใบอย 

หลังพนสาร 21 วัน พบวา กรรมวิธีพนสาร tetradifon และ สาร fenbutatin oxide มีจํานวน

ไรแดงเฉลี่ย 1.0 และ 0.18 ตัวตอใบยอย นอยกวาและแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร ที่มีจํานวน

ไรแดงเฉลี่ย 9 ตัวตอใบยอย สวนกรรมวิธีพนสารอื่น ๆ มีจํานวนไรแดงเฉลี่ยระหวาง 2.38-6.98 ตัวตอใบ

ยอย ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีไมพนสาร  

ทุกกรรมวิธีที่พนสาร ไมพบอาการเปนพิษกับตนมันสําปะหลัง  

เห็นไดวา  หลังพนสาร 7 วนั ทั้ง 3 แปลง ใหผลสอดคลองกัน คือ สารฆาไรทุกชนิด สามารถ

ปองกันกําจัดไรแดงในมันสําปะหลังไดดี สามารถลดจํานวนไรแดงลงไดดี โดยมีจํานวนไรแดงเฉลี่ยต่ํากวา 

และแตกตางทางสถิติกบักรรมวิธีไมพนสาร แตที่ 14 และ 21 วันหลังพนสารในป 2554 ทั้ง 2 แปลง

ทดลอง มีฝนตกหนักในแปลงทดลอง ทําใหจํานวนไรเฉลี่ยในแปลงลดลงในทุกกรรมวิธี สวนในป 2555 ที่ 

14 วันหลังการพนสารยังคงเห็นความแตกตางของกรรมวิธีพนสารและกรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งสอดคลอง

กับ พิเชฐและคณะ (2553) ที่พบวาหลังพนสาร 14 วันยังพบความแตกตางของกรรมวิธีพนสารและไมพน

สารในการควบคุมไรแดงหมอนบนมันสําปะหลัง ในแปลงทดลองที่ศูนยวิจัยพืชไรระยอง ชวงเดือน

พฤษภาคม 2552  

9.สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

  สารฆาไรทุกชนิดที่นํามาทดสอบสามารถควบคุมไรแดงศัตรูมันสําปะหลังไดดี ตั้งแต 7-14 วัน 

สารที่ใชคือ propargite 30% WP (Omite) อัตรา 30 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร, spiromesifen 24% SC 

(Oberon) อัตรา 6 cc./ น้ํา 20 ลิตร, pyridaben 20 % WP (Sanmite) อัตรา 10 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร

fenbutatin oxide 55% SC (Torque) อัตรา 10 cc./น้ํา 20 ลิตร, amitraz 20% EC (Mitac) อัตรา 

40 cc./ น้ํา 20 ลิตร, tetradifon 5 % SC (ไรดริน) อัตรา 50 cc./ น้ํา 20 ลิตร, sulphur (Cumulus 



DF) อัตรา 100 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร, tebufenpyrad 2% EC (Pyranica) 50 cc/ น้ํา 20 ลิตร ในการพน

สารตอสารฆาพนทั้งบนใบ และใตใบ ซึ่งเปนที่อยูของไร ใหไรแดงสัมผัสกับสารฆาไร จะทําใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันกําจัด 

10. การนําผลงานไปใชประโยชน 

 สามารถแนะนําใหเกษตรกรใชสารฆาไรในการปองกันกําจัดไรแดงศัตรูมันสําปะหลังไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

11.คําขอบคุณ 

 

12. เอกสารอางอิง 

 

เอกสารอางอิง 

พิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ,เทวินทร กุลปยะวัฒน,มานิตา คงชื่นสิน, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง และ วัชริน  

แหลมคม. 2553. ทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดไรศัตรูสําคัญในมันสําปะหลัง ในรายงาน

ผลการคนควาวิจัยประจําป 2553. สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร หนา 

181-188 
อรุณี วงษกอบรัษฎ. 2553. แมลงและไรศัตรูมันสําปะหลังและการปองกันกําจัด ใน: แมลงและสัตวพศิัตรู

ที่สําคัญของพืชเศรษฐกิจและการบริหาร เอกสารวิชาการฉบับพิเศษ กองกีฏและสัตววิทยา กรม

วิชาการเกษตร หนา 207-214 

Braima J.,Yaninnek J.,Neuenxchwander P., Cudjoe A.,Modder W.,Echendu N and Toko M. 

1979. Pest Control in Cassava Farm. International Institute of Tropical Agriculture. 

Wordsmithes Printers, Lagos, Nigerai. 36pp. 

 



13.ภาคผนวก 

Table1. Average number of Mulberry red mite (Tetranychus truncatus Ehara) on 

cassava leaf treated with acaricides  at different intervals at Rayong Field Crop 

Research Center, Rayong Province (December 2010) 

 

 Application 

rate 

Average number of Mulberry red mite 

(mites/leaflet) 

Treatment g.or ml./20.lt 

water 

Before 

Spray 

7 DAT 14 DAT 21 DAT 

propargite 30 g. 249.57 14.80 a_/1 0 0 

spiromesifen 6 cc. 224.57 0.27a 0 0 

tebufenpyrad 50 cc. 268.42 8.05 a 0 0 

tetradifon 50 cc. 246.62 1.05 a 0 0 

fenbutatin  oxide 10 cc. 270.57 0.17 a 0 0 

pyridaben  10 g. 221.30 20.87 a 0 0 

amitraz 40 cc. 175.20 4.65 a 0 0 

sulfur 100 g. 156.22 18.02 a 0 0 

untreated - 319.90 130.70 b 0 0 

CV  38.4% 157.4%  203.7% 203.7% 

 
_/1Mean follow by the common letter in the same column are not significantly 

different at 5% level by DMRT 

DAT = Day After Treatment  



Table2. Average number of Mulberry red mite (Tetranychus truncatus Ehara) on 

cassava leaf  treated with acaricides  at different intervals at farmer’s field, 

Supanburi Province (May,2011) 

 Application 

rate 

Average number of Mulberry red mite (mites/lealet) 

Treatment g.or ml./20.lt 

water 

Before 

Spray 

7 DAT 14 DAT 21 DAT 

propargite 30 g. 122.15 6.82 a_/1 0.25 a_/1 0.12 

spiromesifen 6 cc. 90.50 8.20 a 1.12 a 0.30 

tebufenpyrad 50 cc. 121.52 0.07 a 0.75 a 0.10 

tetradifon 50 cc. 77.47 3.25 a 0.32 a 0.60 

fenbutatin  oxide 10 cc. 91.62  4.00 a 0.175a 0.02 

pyridaben  10 g. 82.45 0.02 a 0.02 a 0.02 

amitraz 40 cc. 82.97 6.22 a 1.15 a 0.27  

sulfur 100 g. 61.00 6.12 a 1.67 a 0.52  

untreated - 85.87 76.97 b 2.90 a 0.30  

CV  64.5% 322.2% 172.4.2% 141.7% 

 
_/1Mean follow by the common letter in the same column are not significantly 

different at 5% level by DMRT 

DAT = Day After Treatment  
                  



Table3. Average number of Mulberry red mite (Tetranychus truncatus Ehara) on 

cassava leaf treated with acaricides  at different intervals at Rayong Field Crop 

Research Center, Rayong Province (December 2012) 

 

 Application 

rate 

Average number of Mulberry red mite 

(mites/leaflet) 

Treatment g.or ml./20.lt 

water 

Before 

Spray 

7 DAT 14 DAT 21 DAT 

propargite 30 g. 12.33 1.25 a_/1 0.63 a 4.33 ab 

spiromesifen 6 cc. 12.8 2.28 a 2.0 a 1.0 a 

tebufenpyrad 50 cc. 25.5 1.05 a 8.25 a 2.38 ab 

tetradifon 50 cc. 14.2 0.63 a 0.35 a 3.68 ab 

fenbutatin  oxide 10 cc. 15.98 0.08 a 3.12 a 0.18 a 

pyridaben  10 g. 17.0 4.85 ab 5.0 a 6.0 ab 

amitraz 40 cc. 17.75 2.9 a 10.18 a 6.98 ab 

sulfur 100 g. 12.55 3.7 ab 7.75 a 5.7 ab 

untreated - 11.55 12.43 b 33.68 b 9.0 b 

CV  68.9% 176.0% 125.6% 97.6% 

 
_/1Mean follow by the common letter in the same column are not significantly 

different at 5% level by DMRT 

DAT = Day After Treatment  

 


