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3. ชื่อการทดลอง การเฝ้าระวังไรแดง Amphitetranychus viennensis (Zacher) ศัตรพืูช

กักกนัของแอปเปิ้ล 
  Surveillance of Amphitetranychus viennensis (Zacher) Quarantine 

Pest of Apple   
4. คณะผู้ด าเนินการ 
   หัวหน้าการทดลอง  พิเชฐ  เชาวน์วัฒนวงศ์      
   ผู้ร่วมงาน   อัจฉราภรณ์   ประเสริฐผล  พลอยชมพู กรวิภาสเรือง  มานิตา คงชื่นสิน             

กลุ่มกีฏและสัตววิทยา   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 
5.บทคัดย่อ 
ส ารวจไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) ในแปลงพืชอาศัย และ ผลแอปเปิ้ลน าเข้า
จากต่างประเทศ โดยในแปลงพืชอาศัย ท าการส ารวจใน แอปเปิ้ล ท้อ สาลี่ และ บ๊วย ที่ปลูกในแปลง
ทดลองของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง สถานีทดลองเกษตรหลวงขุน
ห้วยแห้ง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 และ ส ารวจจากผลแอปเปิ้ลที่
น าเข้าจากต่างประเทศที่ได้จากด่านตรวจพืชเชียงแสน ด่านตรวจพืชลาดกระบัง และ ด่านตรวจพืชท่าเรือ
แหลมฉบัง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 พบว่าทั้งการส ารวจในแปลงพืชอาศัย และ ผล
แอปเปิ้ลที่น าเข้าจากต่างประเทศ ไม่พบ ไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) ที่เป็น
ศัตรูพืชกักกัน 
Surviellance of Amphitetranychus viennensis (Zacher) were conducted on host plants 
and imported apple fruits. For host plants, apple, peach, chinese pear, and plum 
orchards were sampled at Royal Agriculture Station Angkhang, Khun Wang Royal Project 
and Khun Huay Heang Royal Project, Chiangmai province during October 2011-
September 2012. For imported fruits, the fruits were sampled from Chiang Saen Plant 
Quarantine Station, Ladkrabang Plant Quarantine Station, Laem Chabang Plant 
Quarantine Station, during October 2012 – September 2013. The result showed that 



Amphitetranychus viennensis (Zacher) was not found in both host plant orchards and 
imported fruits. 
6.ค าน า 

ไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) จัดเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญของไม้ผลเมืองหนาว เช่น 
แอปเปิ้ล สาลี่ ท้อ  บ๊วย เชอรี่  และราสเบอรี่ มีพืชอาศัยมากกว่า 40 ชนิด และ แพร่กระจายไปใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า 20 ประเทศ (Bolland et al.,1998)  มักพบไรแดง A. veinnensis  อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มบ้นต้นแอปเปิ้ลในส่วนล่างของทรงพุ่ม โดยอาศัยดูดกินน้ าเลี้ยงอยู่ใต้ใบ หลังการผสมพันธุ์ 
ตัวเต็มวัยเพศเมียจะพักตัวและอาศัยอยู่ใต้เปลือกไม้ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิก็จะเลิกพักตัว โดยประชากรจะ
เริ่มเพ่ิมมากขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม จนถึงเดือนมิถุนายน และจะพบความเสียหายมากขึ้นจนถึงเดือน
ตุลาคม  จ านวนรุ่นต่อปีจะผันแปรไปในแต่ละท้องที่ เช่นในอิหร่าน จะพบประมาณ 4-6 รุ่นต่อปี ใน
เยอรมันพบ 5-6 รุ่นต่อป ีในตุรกีพบมากถึง9-10 รุ่นต่อปี (CABI.2003) 

Ji et al.,(2005) ทดสอบหาตารางชีวิตในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิต่าง ๆ 5 ระดับ พบว่า ที่
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ประชากรของไร A. veinnensis  จะเพ่ิมเป็น 2 เท่าใน12.2 วัน มีชั่วอายุขัย
สั้นที่สุดประมาณ 32.3 วัน ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และมีชั่วอายุขัยยาวที่สุดประมาณ 105.6 วันที่
อุณหภูมิ  15 องศาเซลเซียส ตัวเมียสามารถวางไข่ได้ 17ฟอง/ตัว/วันที่อุณหภูมิ 35  องศาเซลเซียส 
วงจรชีวิตจากไข่เป็นตัวเต็มวัยที่อุณหภูมิ 22-25 องศาเซลเซียส ประมาณ 12-14.5 วัน (CABI. 2003)  

ไร A. veinnensis  สามารถปรับตัวให้เข้ากับพืชอาหารใหม่ได้โดยใช้เวลาเพียง 2-3 รุ่นเท่านั้นซึ่ง
เร็วกว่า ไรสองจุด (Tetranychus urticae Koch) ต้องใช้เวลาถึง 10 รุ่นจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับพืช
อาหารใหม่ได้ Kasap (2004) ทดสอบการขยายพันธุ์ของไร A. veinnensis บนแอปเปิ้ลสายพันธุ์ต่าง ๆ 
5 สายพันธุ์ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 + 10 % พบว่าสายพันธุ์ Golden 
Delicious มีอัตราการขยายพันธุ์สูงสุด  พลอยชมพูและคณะ. (2550) ทดสอบหาอัตรการอยู่รอดและ
เปอร์เซ็นต์การฟักไข่ของไร A. veinnensis  บนพืชอาหาร 7 ชนิด พบว่า สามารถอยู่รอดจนครบวงจร
ชีวิต และมี %การฟักของไข่สูงถึง 100% บนใบ ท้อและพลัมป่า ส่วนบนใบกุหลาบ สามารถอยู่รอดจน
เป็นตัวเต็มวัยได้เพียง 4.17% แต่ ไม่สามรถขยายพันธุ์ได้ 

พลอยชมพู และคณะ (2550) ตรวจพบไรแดง A. veinnensis  บนผลแอปเปิ้ลที่ส่งมาจาก
ประเทศจีน โดยหลบซ่อนอยู่ในสภาพพักตัวที่ข้ัวผลแอปเปิ้ล สามารถอดอาหารได้นาน เมื่อมาพบสภาพ 
และพืชอาหารที่เหมาะสมก็จะออกจากสภาพพักตัว เริ่มกินอาหารและเริ่มขยายพันธุ์ระบาดท าความ
เสียหายให้กับพืชได้ และจากการทดสอบพืชอาหารที่เป็นพืชตระกูลเดียวกับแอปเปิ้ลที่ปลูกในประเทศ
ไทย 2 ชนิด คือ ท้อ และ พลัมป่า พบว่า สามารถมีชีวิตจนครบวงจรชีวิต และ สามารถขยายพันธุ์ให้
ลูกหลานได้บนใบพืชทั้ง 2 ชนิด 

 โดยที่ไรแดง A. veinnensis  นี้ยังไม่มีรายงานการพบในประเทศไทยมาก่อน  และ ยัง
สามารถมีชีวิตรอด และขยายพันธุ์ได้ในพืชตระกูลเดียวกับแอปเปิ้ลที่ปลูกในประเทศไทยได้ ดังนั้นจึงควร
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มีการส ารวจและเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันไม่ให้เข้ามาระบาดท าความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจในประเทศ
ไทยได้ 
7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

- ต้นแอปเปิ้ล ต้นท้อ ต้นสาลี่ และ ต้นบ๊วย ในเขตท่ีสูง จ.เชียงใหม่  
- ผลแอปเปิ้ลน าเข้าจากด่านตรวจพืช 
- พู่กัน, เข็มเขี่ย, ถุงกระดาษเก็บตวัอย่าง  
- กล้อง stereomicroscope, hand lens 
- เครื่องหาพิกัด (GPS) 
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

วิธีการ 
ส ารวจไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) ในแปลงพืชอาศัย 
  พ้ืนที่ : ก าหนดพ้ืนที่ปลูกท้อ แอปเปิ้ล สาลี่ และ บว๊ย ในภาคเหนือ ในเขตพ้ืนที่สถานีทดลอง
เกษตรหลวงอ่างขาง สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนห้วยแห้ง จังหวัด
เชียงใหม่ สุ่มส ารวจในแหล่งที่มีพืชอาศัยของไรแดง  Amphitetranychus viennensis โดยสุ่มส ารวจ
บนใบท้อ ใบแอปเปิ้ล ใบสาลี่ และ ใบบ๊วย  
  ช่วงเวลาการส ารวจ : สุ่มส ารวจทุก 2 เดือน  
  ขนาดตัวอย่าง : สุ่มเก็บใบท้อ ใบแอปเปิ้ล และ ใบบ๊วย จากต้น ต้นละ 10 ใบ จ านวน  10  ต้น
ต่อจุด จ านวน 4 จุด  
  น ามาตรวจหา ไรแดง Amphitetranychus viennensis บนใบที่เก็บมาภายใต้กล้องแบบ 
stereo น าตัวอย่างที่ได้มา จัดท าสไลด์ แล้วท าการจ าแนกชนิด ภายใต้กล้อง compound โดยใช้ คู่มือใน
การจ าแนกไร 
ส ารวจไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) บนผลแอปเปิ้ล 
  สุ่มตรวจตัวอย่างแอปเปิ้ลน าเข้าจากด่านตรวจพืชต่าง ๆ ที่มีการน าเข้าผลแอปเปิ้ล เช่น ด่าน
ตรวจพืชเชียงแสน ด่านตรวจพืชลาดกระบัง หรือ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือตรวจดูหาไรแดง 
Amphitetranychus viennensis (Zacher)  ที่อาจติดมากับผลแอปเปิ้ล จ านวน 100 ผล 
  น ามาตรวจหา ไรแดง Amphitetranychus viennensis (Zacher) ทีบ่ริเวณข้ัวผล ภายใต้กล้อง
แบบ stereo น าตัวอย่างที่ได้มา จัดท าสไลด์ แล้วท าการจ าแนกชนิด ภายใต้กล้อง compound โดยใช้ 
คูม่ือในการจ าแนกไร 
 
บันทึกข้อมูล   
  1) บันทึกจ านวนของไรแดงที่พบ และพืชที่พบ 

2) บันทึกพิกัดพ้ืนที่ (สภาพทางภูมิศาสตร์) ชื่อที่อยู่ ที่ตั้งของแปลง วัน และเวลา ที่เก็บตัวอย่าง 



 3) บันทึกข้อมูลพืช สภาพของต้นพืช และบันทึกภาพ 
  4) บันทึกข้อมูลสภาพอากาศ 
  5) บันทึกข้อมูลการน าเข้าของผลแอปเปิ้ล 
 
เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา     เริ่มต้น ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2556 
สถานที่  สถานีทดลองเกษตรหลวง อ่างขาง ขุนห้วยแห้ง ขุนวางจังหวัดเชียงใหม่  ด่านตรวจพืชเชียงแสน 
ด่านตรวจพืชลาดกระบัง ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพ 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ส ารวจไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) ในแปลงพืชอาศัย (2554-
2555) 
 จากเก็บตัวอย่างใบในแปลงแอปเปิ้ล สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง และ สถานีทดลองเกษตร
หลวงอ่างขาง ตัวอย่างใบท้อจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงขุนห้วยแห้ง ตัวอย่างใบ
สาลี่จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และ ตัวอย่างใบบ๊วยจากสถานีทดลองเกษตรหลวงอ่างขาง พบไร
ศัตรูพืช 5 ชนิดคือ ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker), ไรสองจุด Tetranychus 
urticae Koch, ไรแมงมุมคันซาวา Tetranychus kanzawai Kishida, ไรแดงชมพู่ Oligonychus 
biharensis (Hirst), ไรแดงแพสชั่นฟรุท Brevipalpus phoenicis (Geijskes)  และ ไร Panonychus 
elongates Manson (ตารางท่ี 1) แต่ไม่พบไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) 
  
 ส ารวจไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) บนผลแอปเปิ้ล (2556) 

จากการเก็บตัวอย่างไรจากผลแอปเปิ้ล และสาลี่ ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ที่ได้จากด่านตรวจพืช
เชียงแสน ด่านตรวจพืชลาดกระบัง และด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง พบตัวอย่างไรศัตรูพืช 2 ชนิด คือ 
ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch, และไรขาวในวงศ์ Tarsonemidae (ตารางที่ 2) 
และไม่พบไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) 
 
9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 ไมพ่บไรแดง Amphitetranychus veinnensis (Zacher) ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกัน ในพืชที่เป็นพืช
อาศัยในเขตท่ีท าการเก็บตัวอย่าง  และ ในผลแอปเปิ้ลที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าข้อมูลศัตรูพืช (pest list) เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการขอเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลท าให้สามารถขยายปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกได้มากยิ่งขึ้น 
11.ค าขอบคุณ 



 ขอขอบคุณ หัวหน้าสถานีทดลองเกษตรหลวงหลวงขุนวาง  หัวหน้าสถานีทดลองเกษตรหลวง
อ่างขาง หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงขุนห้วยแห้ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บตัวอย่างใบพืชอาหาร
ของไร และขอบคุณหัวหน้าด่านตรวจพืชลาดกระบัง หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าด่าน
ตรวจพืชเชียงแสน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บตัวอย่างผลแอปเปิ้ลที่น าเข้าจากต่างประเทศที่น ามา
ตรวจหาไรศัตรูพืชที่ติดมากับผลแอปเปิ้ล  
 
12. เอกสารอ้างอิง 
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง. มานิตา คงชื่นสิน. พิเชฐ เชาวน์วฒันวงศ์ และ วัฒนา จารณศรี. 2550. ไร
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13.ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1. ชนิดของไรศัตรูพืชที่ตรวจพบในแปลงพืชอาศัยต่าง  ๆ  (2554-2556) 
 
 แอปเปิ้ล บ๊วย ท้อ สาลี่ 
E.africanus /    
T.kanzawai   /  
T.urticae /    
P.elongatus  / / / 
B.phoenisis /   / 
O.biharensis    / 
 
 
 
ตารางท่ี 2. ไรศัตรูพืชที่ตรวจพบจากผลแอปเปิ้ลน าเข้าจากต่างประเทศ (2556) 
 
 แอปเปิ้ล สาลี่ 
T.urticae /  
Tarsonemidae /  
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