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5. บทคัดย่อ 
การศึกษาความต้านทานและการจัดการความต้านทานสารก าจัดไรต่อไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai 

ในกุหลาบ ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ในห้องปฏิบัติการ ที่อุณหภูมิ 26.49 ± 
0.07 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60.04 ± 0.86 %RH วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี 
ป ร ะกอบด้ ว ย  ส า รป้ อ ง กั น ก า จั ด ไ ร  fenpyroximate, spiromesifen, tebufenpyrad, cyflumetofen, 
fenbutatin oxide, amitraz, pyridaben และน้ ากลั่น โดยวิธี leaf dipping ผลการทดลองพบว่า pyridaben มี
เปอร์เซ็นต์การตายของไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai จากทุกพ้ืนที่ 100% สารป้องกันก าจัดไรที่ให้ผลรองลงมา
และสามารถฆ่าไรได้มากกว่า 85% ขึ้นไป คือ cyflumetofen และ amitraz ที่เก็บรวบรวมจาก ต. ช่องแคบ อ. 
พบพระ จ. ตาก, ต. สมเด็จเจริญ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี และ ต. วังน้ าซับ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี ส่วน
สารป้องกันก าจัดไรชนิดอ่ืน คือ fenpyroximate, spiromesifen และ fenbutatin oxide สามารถฆ่าไรได้
ประมาณ 20-80% เท่านั้น ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดไรในแปลงกุหลาบของเกษตรกรไม่สามารถ
ด าเนินการทดลองได้ เนื่องจากประชากรไรแมงมุมคันซาวามีปริมาณไม่มากเพียงพอต่อการทดลอง  ซึ่งผลการ
ทดลองนี้ ท าให้ทราบสารก าจัดไรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ทดสอบการหมุนเวียนสารในแปลง
กุหลาบในแต่ละพ้ืนที ่
ค าหลัก: ไรแมงมุมคันซาวา กุหลาบ ความต้านทาน การจัดการความต้านทาน 
 

ABSTRACT 
The resistance and acaricides management to kanzawa spider mite, Tetranychus kanzawai 

Kishida (Acari: Tetranychidae), in Rose was conducted in famer’s rose orchard at Chong Khaep, 
Phop Phra, Tak, Ruam Thai Phatthana, Phop Phra, Tak Somdet Charoen, Nong Prue, Kanchanaburi, 
Wang Nam Sap, Si Prachan, Suphan Buri and Phrong Maduea, Mueang, Nakhon Pathom from 



October 2016 – September 2017 under laboratory conditions at 26.49 ± 0.07   C and 60.04 ± 0.86 
%RH. The completely randomized design was implemented using 4 replications and 8 treatments 
including fenpyroximate, spiromesifen, tebufenpyrad, cyflumetofen,  fenbutatin oxide,  amitraz, 
pyridaben and control. The result revealed that pyridaben yielded 100% mortality in all areas. 
Cyflumetofen and amitraz from Chong Khaep, Phop Phra, Tak, Somdet Charean, Nong Prue, 
Kanchanaburi, Wang Nam Sap, Si Prachan, Suphan Buri gave the mite mortality over 85% and 
fenpyroximate, spiromesifen and fenbutatin oxide can kill the mite in the range at 20-80%. 
Keywords: Kanzawa spider mite, Tetranychus kanzawai, rose, acaricides 
6. ค าน า  

ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกกุหลาบตัดดอกประมาณ 5,500 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ 
แหล่งปลูกท่ีส าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี มีการขยายตัวของ
พ้ืนที่มากที่สุดใน อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่การผลิตถึง 3,000 ไร่ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 
2557) จากการส ารวจของแม่โจ้โพลล์ (2555) ปริมาณผลผลิตกุหลาบที่ออกในช่วงวันวาเลนไทน์เมื่อเทียบกับปี
2554นั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 64.7 พบว่า ปริมาณผลผลิตในปีนี้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการดูแลเอาใจใส่เป็น
อย่างดี ปริมาณน้ าฝนที่เพียงพอ พื้นที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น และในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิดโรคระบาดและไม่มีศัตรูพืช
รบกวนมากเหมือนปีก่อน ส่วนร้อยละ 35.3 บอกว่าปริมาณผลผลิตที่ได้ลดลง โดยให้เหตุผลว่าเกิดจากปัญหาเรื่อง
โรคแมลง ศัตรูพืชรบกวน และสภาพอากาศที่แปรปรวน 
 วัฒนาและคณะ (2530) พบว่า ไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai เป็นศัตรูส าคัญของกุหลาบ ฝ้ายและพืช
เศรษฐกิจอีกหลายชนิด เช่น มะละกอ สตรอเบอรี่ ท้อ องุ่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วลิสง ละหุ่ง กระเทียม แตงไทย 
ถั่วฝักยาว มะเขือ แกลดิโอลัส ดาวเรือง โป๊ยเซียน ไฮเดรนเยีย ข้าว (มานิตาและคณะ, 2554) ตัวอ่อนและตัวเต็ม
วัยของไรชนิดนี้ ชอบดูดท าลายอยู่บริเวณใต้ใบ โดยจะสร้างใยขึ้นปกคลุมผิวใบบริเวณที่ไรอาศัยอยู่รวมกัน กุหลาบ
ที่ถูกไรท าลาย ใบจะค่อยๆ เหลือง และแห้งหลุดร่วงไป ถ้าการท าลายรุนแรงและต่อเนื่อง จะท าให้กุหลาบทั้งต้นทิ้ง
ใบ และแห้งตาย เหลือแต่กิ่ง เมื่อถึงระยะนี้ไรจะไต่ขึ้นไปรวมกันแน่นบริเวณยอด และปลายกิ่ง พร้อมกับสร้างเส้น
ใยทิ้งตัวลงมา เพ่ือรอเวลาให้ลมพลัดปลิวไปตกยังพืชอาศัยต้นใหม่ต่อไป  
 ปัจจุบันในแหล่งปลูกกุหลาบที่ส าคัญในประเทศไทย เกษตรกรมีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ปัญหาสารเคมีท่ีแนะน าเริ่มมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดน้อยลง วัฒนาและคณะ (2544) ได้แนะน าสารก าจัด
ไรที่ใช้ในการก าจัดไรแมงมุมคันซาวา ได้แก่ amitraz 20% EC อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร, propargite 30% WP 
อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ต่อมา กลุ่มกีฏและสัตววิทยา (2553) ได้แนะน าสารก าจัดไร pyridaben 20% WP 
อัตรา 15 กรัม/น้ า 20 ลิตร, fenbutatin oxide 55% SC  อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร, fenpyroximate 5 % SC 
อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร ซึ่งเป็นสารที่ Mizutani et. al. (1988) พบว่า ในประเทศญี่ปุ่นไรแมงมุมคันซาวา T. 
kanzawai ต้านทานต่อสารก าจัดไร cyhexatin, spirodiclofen และ spiromesifen (Ullah et. al., 2011) และ 
Goka (1998) พบว่า ไรแมงมุมคันซาวาต้านทานต่อสาร tebufenpyrad, fenpyroximate และ pyridaben แล้ว 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้านทาน คือ การบริหารจัดการความต้านทานต่อสารก าจัดไร โดยใช้หลักการ



หมุนเวียนการใช้สารที่อยู่ต่างกลุ่มกันในแต่ละรุ่น ซึ่งเป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับว่าสามารถแก้หรือชะลอปัญหาความ
ต้านทานได้ดีที่สุด และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (สุภราดา, 2555)   

ดังนั้น การจัดการความต้านทานสารก าจัดไรต่อไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai ในกุหลาบ จะท าให้
ทราบประสิทธิภาพสารก าจัดไรที่ดีในการป้องกันก าจัด ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ในการหมุนเวียน เพ่ือ
ลดปริมาณไรแมงมุมคันซาวาในแปลงกุหลาบ และลดปัญหาความต้านทาน รวมไปถึงสามารถวางแผนจัดการความ
ต้านทานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. ไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai 

2. ใบพืชอาศัย ได้แก่ ถั่ว 

3. ชั้นเลี้ยงไรติดตั้งไฟฟลูออเรสเซนต์ ความเข้มแสง 40 lux 

4. อุปกรณ์ท าการทดลอง เช่น พู่กัน คีมคีบ (forceps) ส าลี กระดาษทิชชู่  

5. กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา 

6. สารป้องกันก าจัดไร pyridaben, fenbutatin oxide, amitraz, fenpyroximate,  

spiromesifen, tebufenpyrad และ cyflumetofen (Table 1) 

7. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กล้องถ่ายรูป 

วิธีการ 

งานที่ 1 ความต้านทานสารก าจัดไรในไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai ในกุหลาบ (ปี 2560) 

วางแผนการทดลอง CRD 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี คือ 

1. pyridaben 20 % WP อัตรา 15 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร (กลุ่มสาร 21A) 

2. fenbutatin oxide 50 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร (กลุ่มสาร 12B) 

3. amitraz 20 % EC อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร (กลุ่มสาร 19) 

4. fenpyroximate 5 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร (กลุ่มสาร 21A) 

5. spiromesifen 24 % SC อัตรา 8 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร (กลุ่มสาร 23) 

6. tebufenpyrad 36 % EC อัตรา 3 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร (กลุ่มสาร 21A) 

7. cyflumetofen 20 % W/V SC อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร (กลุ่มสาร 25A) 

8. น้ ากลั่น (control) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง      



น าไรแมงมุมคันซาวาจากแหล่งปลูกกุหลาบที่ส าคัญในประเทศไทย มาเลี้ยงบนใบถั่วบนส าลีที่ชุ่มน้ าในถาด
พลาสติก ขนาด 25 x 35 เซนติเมตร ในห้องปฏิบัติการ ที่ควบคุมอุณหภูมิ และให้แสงฟลูออเรสเซนต์ 8 ชั่วโมงต่อ
วัน  เตรี ยมสารละลายสารป้ องกันก าจั ด ไร  pyridaben,  fenbutatin oxide, amitraz, fenpyroximate, 
spiromesifen, tebufenpyrad และ cyflumetofen ตามอัตราแนะน า ตัดใบถั่วเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตร จุ่มในสารละลายสารป้องกันก าจัดไรเป็นเวลา 5 วินาที วางใบบนกระดาษซับที่ชุ่มน้ าใน
จานรองโดยให้ด้านหน้าใบสัมผัสกับกระดาษซับ เมื่อใบแห้งท าการเขี่ยตัวเต็มวัยเพศเมียของไรแมงมุมคันซาวาของ
ทุกพ้ืนที่ด้วยพู่กันจ านวน 20 ตัวต่อซ้ า ส าหรับ control จุ่มใบด้วยน้ ากลั่น ตรวจนับจ านวนไรที่ตายหลังการทดลอง 
48 ชั่วโมง ไรที่สามารถเดินได้อย่างน้อยเท่ากับความยาวของล าตัวเมื่อถูกสัมผัสด้วยพู่กันถือว่ายังมีชีวิตอยู่ (Knight 
et al., 1990) และไรที่ไม่สามารถเดินได้ภายหลังการสัมผัสถือว่าตาย (Welty et al., 1988) ถ้ามีการตายใน 
control ต้องปรับเปอร์เซ็นต์การตายโดยใช้สูตรของ Abbott (Abbott, 1925) และถ้าใน control มีการตายเกิน
กว่า 20 % จะต้องท าการทดลองซ้ าเพ่ือก าจัดสาเหตุแห่งการตาย (Anonymous, 1969) บันทึกจ านวนไรที่ตาย
หลังได้รับสาร 48 ชั่วโมง 

 
งานที่ 2 การจัดการสารก าจัดไรในไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai ในกุหลาบ 

ขั้นตอนที่ 1. ทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดไรในแปลงกุหลาบของเกษตรกร (ปี 2561) 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า 10 กรรมวิธี คือ 

  1. เฟนบูทาทินออกไซด์ (fenbutatin oxide) 50 % SC อัตรา 20 มล. / น้ า 20 ลิตร (12B) 

  2. อะมิทราซ (amitraz) 20 % W/V EC อัตรา 40 มล. / น้ า 20 ลิตร (19) 

  3. สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) 24 % SC อัตรา 8 มล. / น้ า 20 ลิตร (23) 

  4. เฟนไพรอกซิเมต(fenpyroximate) 5 % SC อัตรา 20 มล. / น้ า 20 ลิตร (21A) 

  5. ไพริมิดิเฟน (pyrimidifen) 10.4 % W/V EC อัตรา 6 มล. / น้ า 20 ลิตร (21A) 

  6. ทีบูเฟนไพแรด (tebufenpyrad) 36 % EC อัตรา 3มล. / น้ า 20 ลิตร (21A) 

  7. ไบฟีนาเซท (bifenazate) 48 % W/V SC อัตรา 5 มล. / น้ า 20 ลิตร (UN) 

   8. ไซฟลูมีโทเฟน (cyflumetofen) 20 % W/V SC อัตรา 15 มล. / น้ า 20 ลิตร (25A) 

   9. ไพริดาเบน(pyridaben) 20 % WP อัตรา 15 กรัม / น้ า 20 ลิตร (สารเปรียบเทียบ) (21A) 

  10. ไม่พ่นสารก าจัดไร 

-  ด าเนินการทดลองในแปลงกุหลาบของเกษตรกร ซึ่งแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 1×10 เมตรจ านวน 30 แปลง

ย่อย เริ่มพ่นสารทดลองตามกรรมวิธีต่างๆ เมื่อพบการระบาดของไรแมงมุมคันซาวา พ่นสารทดลอง 1 ครั้ง โดยใช้

น้ า อตัรา 120 ลิตร/ไร่ 

การบันทึกข้อมูล  



- ตรวจนับจ านวนไรแมงมุมคันซาวาจากใบกุหลาบ 10 ใบต่อซ้ า โดยตรวจนับจ านวนไรเฉพาะที่เคลื่อนไหว 

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตรวจนับก่อนพ่นสาร 1 วัน และหลังพ่นสาร 3, 5, 7, 10, 14 และ 21 วัน บันทึกข้อมูลศัตรู

ธรรมชาติ บันทึกอาการเป็นพิษท่ีมีต่อต้นกุหลาบจากการพ่นสารทดลองและเปรียบเทียบต้นทุนการใช้สาร 

- น าข้อมูลจ านวนไรมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ถ้าจ านวนไรก่อนพ่นสารในกรรมวิธีต่างๆไม่แตกต่างทางสถิติ 

วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารโดยวิธี Analysis of Variance ถ้าจ านวนไรก่อนพ่นสารในกรรมวิธีต่างๆ มีความ

แตกต่างทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารโดยวิธี Analysis of Covariance และเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยในกรรมวิธีต่างๆโดยวิธี DMRT 

- ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด ตามสูตรของ Henderson and Tilton (1955) ดังนี้ 

 Corrected percent = 1 -  Ta× Cb   × 100 

    Tb× Ca 

 Ta = Number of insects in the treatment after spraying 

 Tb = Number of insects in the treatment before spraying 

 Cb = Number of insects in the treatment check before spraying 

 Ca = Number of insects in the treatment check after spraying 

สถานที่ท าการทดลอง 

- แปลงปลูกกุหลาบของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี และตาก 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการสารก าจัดไรในแปลงกุหลาบของเกษตรกร (ปี 2562) 

 คัดเลือกสารที่มีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดมากกว่าหรือเท่ากับ 75 % ในแต่ละกลุ่มสารจาก

ขั้นตอนที่ 1 โดยจะหมุนเวียนสารที่อยู่ต่างกลุ่มกันในแต่ละรุ่นของไร (window strategy) 

  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธี คือ 

 1. ในรอบ 1 เดือน พ่นสารในกลุ่ม A จ านวน 1 ครั้ง สลับกับสารในกลุ่ม B จ านวน 2 ครั้ง 

 2. ในรอบ 1 เดือน พ่นสารในกลุ่ม A จ านวน 1 ครั้ง สลับกับสารในกลุ่ม C จ านวน 2 ครั้ง 

 3. ในรอบ 1 เดือน พ่นสารในกลุ่ม A จ านวน 1 ครั้ง สลับกับสารในกลุ่ม B จ านวน 1 ครั้ง และสารในกลุ่ม C  

 จ านวน 1 ครั้ง 

 4. ในรอบ 1 เดือน พ่นสารในกลุ่ม A จ านวน 1 ครั้ง สลับกับสารในกลุ่ม C จ านวน 1 ครั้ง และสารในกลุ่ม B  

 จ านวน 1 ครั้ง 

 5. ในรอบ 1 เดือน พ่นสารในกลุ่ม B จ านวน 2 ครั้งสลับกับสารในกลุ่ม C จ านวน 2 ครั้ง 

 6. พ่นสารตามวิธีของเกษตรกร 



 7. ไม่พ่นสารก าจัดไร 

-  ด าเนินการทดลองในแปลงกุหลาบของเกษตรกร ซึ่งแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 1×10 เมตรจ านวน 21 แปลง

ย่อย เริ่มพ่นสารทดลองตามกรรมวิธีต่างๆ เมื่อพบการระบาดของไรแมงมุมคันซาวา โดยใช้น้ า อัตรา 120 ลิตร/ไร่ 

การบันทึกข้อมูล  

- ตรวจนับจ านวนไรแมงมุมคันซาวาจากใบกุหลาบ 10 ใบต่อซ้ า โดยตรวจนับจ านวนไรเฉพาะที่เคลื่อนไหว 

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตรวจนับก่อนพ่นสาร 1 วัน และหลังพ่นสาร 3, 5, 7, 10, 14 และ 21 วัน บันทึกข้อมูลศัตรู

ธรรมชาติ บันทึกอาการเป็นพิษท่ีมีต่อต้นกุหลาบจากการพ่นสารทดลองและเปรียบเทียบต้นทุนการใช้สาร 

- น าข้อมูลจ านวนไรมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ถ้าจ านวนไรก่อนพ่นสารในกรรมวิธีต่างๆไม่แตกต่างทางสถิติ 

วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารโดยวิธี Analysis of Variance ถ้าจ านวนไรก่อนพ่นสารในกรรมวิธีต่างๆ มีความ

แตกต่างทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลหลังพ่นสารโดยวิธี Analysis of Covariance และเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยในกรรมวิธีต่างๆโดยวิธี DMRT 

- ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด ตามสูตรของ Henderson and Tilton (1955) ดังนี้ 

 Corrected percent = 1 -  Ta× Cb   × 100 

    Tb× Ca 

 Ta = Number of insects in the treatment after spraying 

 Tb = Number of insects in the treatment before spraying 

 Cb = Number of insects in the treatment check before spraying 

 Ca = Number of insects in the treatment check after spraying 

สถานที่ท าการทดลอง 

- แปลงปลูกกุหลาบของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี และตาก 

เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2562 

ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และแปลงปลูกกุหลาบของเกษตรกรใน

จังหวัดตาก นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การศึกษาความต้านทานสารก าจัดไรในไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai ในกุหลาบ เก็บรวบรวมไรแมง

มุมคันซาวาจากแหล่งปลูกกุหลาบต่างๆ มาเลี้ยงบนใบถั่วบนส าลีที่ชุ่มน้ าในถาดพลาสติก ขนาด 25 x 35 ซม. ใน
ห้องปฏิบัติการ ที่ควบคุมอุณหภูมิ และให้แสงฟลูออเรสเซน 8 ชม.ต่อวัน (Fig 1,2) ตรวจนับจ านวนไรหลังการ



ทดลอง 48 ชั่วโมง เปอร์เซ็นต์การตายของไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai ต่อสารป้องกันก าจัดไรต่างๆที่อัตรา
แนะน า พบว่า สารป้องกันก าจัดไรเฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) ทีบูเฟนไพ
แรด (tebufenpyrad) ไซฟลูมีโทเฟน (cyflumetofen) เฟนบูทาทินออกไซด์ (fenbutatin oxide) และอะมิทราซ 
(amitraz) และไพริดาเบน (pyridaben) มีผลต่อการตายของไรแมงมุมคันซาวาใน ต. ช่องแคบ อ. พบพระ จ. ตาก 
(Tak 1) เท่ากับ 20, 21.25, 30, 98.75, 80, 100 และ 100% ตามล าดับ (Fig 3)  

สารป้องกันก าจัดไรเฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) ทีบูเฟนไพแรด 
(tebufenpyrad) ไซฟลูมีโทเฟน (cyflumetofen) เฟนบูทาทินออกไซด์ (fenbutatin oxide) และอะมิทราซ 
(amitraz) และไพริดาเบน (pyridaben) มีผลต่อการตายของไรแมงมุมคันซาวาใน ต.รวมไทยพัฒนา อ. พบพระ จ. 
ตาก (Tak 2) เท่ากับ 37.50, 27.50, 96.25, 100, 67.50, 45 และ 100% ตามล าดับ (Fig 3)  

สารป้องกันก าจัดไรเฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) ทีบูเฟนไพแรด 
(tebufenpyrad) ไซฟลูมีโทเฟน (cyflumetofen) เฟนบูทาทินออกไซด์ (fenbutatin oxide) และอะมิทราซ 
(amitraz) และไพริดาเบน (pyridaben) มีผลต่อการตายของไรแมงมุมคันซาวาใน ต.สมเด็จเจริญ อ. หนองปรือ จ. 
กาญจนบุรี (Kanchanaburi) เท่ากับ 62.50, 36.25, 83.75, 100, 36.25, 100 และ 100% ตามล าดับ (Fig 3)  

สารป้องกันก าจัดไรเฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) ทีบูเฟนไพแรด 
(tebufenpyrad) ไซฟลูมีโทเฟน (cyflumetofen) เฟนบูทาทินออกไซด์ (fenbutatin oxide) และอะมิทราซ 
(amitraz) และไพริดาเบน (pyridaben) มีผลต่อการตายของไรแมงมุมคันซาวาใน ต.โพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ. 
นครปฐม (Nakhon-pathom) เท่ากับ 22.50, 46.25, 45, 92.50, 22.50, 66.25 และ 100% ตามล าดับ (Fig 3)  

สารป้องกันก าจัดไรเฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) ทีบูเฟนไพแรด 
(tebufenpyrad) ไซฟลูมีโทเฟน (cyflumetofen) เฟนบูทาทินออกไซด์ (fenbutatin oxide) และอะมิทราซ 
(amitraz) และไพริดาเบน (pyridaben) มีผลต่อการตายของไรแมงมุมคันซาวาใน ต.วังน้ าซับ อ. ศรีประจันต์ จ. 
สุพรรณบุรี (Suphanburi) เท่ากับ 31.25, 61.25, 100, 100, 81.25, 91.25 และ 100% ตามล าดับ (Fig 3)  

เมื่อเปรียบเทียบกับวัฒนาและคณะ (2544) และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา (2553) ได้แนะน าสารก าจัดไรที่ใช้
ในการก าจัดไรแมงมุมคันซาวา ได้แก่ amitraz, propargite, pyridaben, fenbutatin oxide, fenpyroximate 
พบว่า pyridaben ยังมีประสิทธิภาพดี เนื่องจากมีผลท าให้ไรแมงมุมคันซาวาจากทุกพ้ืนที่ตาย 100% และ amitraz 
มีผลท าให้ไรแมงมุมคันซาวาตายมากกว่า 85% ขึ้นไปในบางพ้ืนที่ ส่วน fenpyroximate, spiromesifen และ 
fenbutatin oxide สามารถฆ่าไรได้ประมาณ 20-80% เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ Mizutani et al. (1988) และ 
Ullah et al. (2011) ที่พบว่า ไรแมงมุมคันซาวาต้านทานต่อ cyhexatin, spirodiclofen และ spiromesifen ใน
ประเทศญี่ปุ่น แต่มาสอดคล้องกับ Goka (1998) ที่พบว่า ไรแมงมุมคันซาวาต้านทานต่อสาร tebufenpyrad, 
fenpyroximate และ pyridaben แล้ว และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้านทาน คือ การบริหารจัดการความ
ต้านทานต่อสารก าจัดไร โดยใช้หลักการหมุนเวียนการใช้สารที่อยู่ต่างกลุ่มกันในแต่ละรุ่น ซึ่งเป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับ
ว่าสามารถแก้หรือชะลอปัญหาความต้านทานได้ดีที่สุด และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายใน
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (สุภราดา, 2555) 



การทดสอบประสิทธิภาพสารก าจัดไรในแปลงกุหลาบของเกษตรกร ด าเนินการในแปลงของเกษตรกร 
ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ จ.ตาก, อ.พนมทวน อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี , อ. หนองหญ้าไซ อ.สามชุก จ.
สุพรรณบุรี, อ.เมือง จ.ราชบุรี และ อ. เมือง จ.นครปฐม ซึ่งไม่สามารถด าเนินการทดลองได้ เนื่องจากประชากรไร
แมงมุมคันซาวามีปริมาณไม่มากเพียงพอต่อการทดลอง โดยมีรายละเอียดตาม Table 2 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

เปอร์เซ็นต์การตายของไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai ต่อสารป้องกันก าจัดไรชนิดต่างๆที่อัตราแนะน า 
พบว่า สารป้องกันก าจัดไร pyridaben และ cyflumetofen มีผลต่อการตายของไรแมงมุมคันซาวาจากทุกพ้ืนที่ 
90-100% สารป้องกันก าจัดไรที่ให้ผลรองลงมาและสามารถฆ่าไรได้มากกว่า 85% ขึ้นไปในบางพ้ืนที่ คือ amitraz 
และ tebufenpyrad ส่วนสารป้องกันก าจัดไรชนิดอ่ืน คือ fenpyroximate, spiromesifen และ fenbutatin 
oxide สามารถฆ่าไรได้ประมาณ 20-80% เท่านั้น ซึ่งผลการทดลองนี้ ท าให้ทราบสารก าจัดไรที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ทดสอบการหมุนเวียนสารในแปลงกุหลาบในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ ต. ช่องแคบ อ. พบพระ จ. 
ตาก (Tak 1) ได้แก่ pyridaben (21A), amitraz (19) และ cyflumetofen (25A) ต. รวมไทยพัฒนา อ. พบพระ 
จ. ตาก (Tak 2) ได้แก่ pyridaben (21A), cyflumetofen (25A) และ tebufenpyrad (21A) ต. สมเด็จเจริญ อ. 
หนองปรือ จ. กาญจนบุรี (Kanchanaburi) ได้แก่ pyridaben (21A), cyflumetofen (25A), amitraz (19) และ 
tebufenpyrad (21A) ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ. นครปฐม (Nakhon Pathom) ได้แก่ pyridaben (21A) และ 
cyflumetofen (25A) ต. วังน้ าซับ อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี  (Suphan Buri) ได้แก่ pyridaben (21A), 
tebufenpyrad (21A), cyflumetofen (25A), amitraz (19) และ fenbutatin oxide (12B) โดยใช้หลั กการ
หมุนเวียนการใช้สารที่อยู่ต่างกลุ่มกันในแต่ละรุ่นของไรแมงมุมคันซาวา เพ่ือลดปัญหาการสร้างความต้านทานต่อ
สารป้องกันก าจัดไร รวมไปถึงสามารถวางแผนจัดการความต้านทานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ข้อมูลสถานการณ์ความต้านทานต่อสารก าจัดไรของไรแมงมุมคันซาวา T. kanzawai ในกุหลาบ และ
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Table 1 Acaricides recommended for the control of mites in Thailand with their field 
recommended dose from labels. 

Common name Trade name Field recommended 
dose/20 Liter of water 

fenpyroximate Ortus 5% SC 20 g 
amitraz Mitac 20% EC 40 ml 

spiromesifen Oberon 24 % SC 8 ml 
tebufenpyrad Kyra 36 % EC 3 ml 
cyflumetofen Danisaraba 20 % SC 15 ml 

pyridaben Sanmite 20 % WP 15 ml 
fenbutatin oxide Torque 50% W/V SC 20 ml 

 
Table 2 The population of T. kanzawai from famer’s rose orchards 

D/M/Y Locations Average number of 

T. kanzawai 

(mites/leaf) 

Note 

Dec. 17 Maesot district Phop Phra district, 

Tak province 

7-8 Heavy 

rain 

Feb. 18 Maesot district Phop Phra district, 

Tak province 

8-9 Heavy 

rain 

Feb.- May. 18 Mueang district,  

Nakhon Pathom province 

3-4 Rain 

Jun. – Sep. 18 Mueang district,  

Nakhon Pathom province 

mite-inoculated Rain 



1 Nov. 18 Maesot district Phop Phra district, 

Tak province 

3-4 Rain 

6 Jan. 19 Maesot district Phop Phra district, 

Tak province 

2-3 Rain 

6 Feb. 19 Phanom Thuan district,Nong Prue 

district, Kanchanaburi province 

- Field was 

cancelled 

7 Feb. 19 Maesot district Phop Phra district, 

Tak province 

4-5  

8 Feb. 19 Mueang district,  

Nakhon Pathom province 

1-2  

21 Feb. 19 Nong Yasai district, Si Prachan 

district, Suphan Buri province 

- Field was 

cancelled 

13 Mar. 19 Mueang district, 

Ratchaburi province 

2-3  

17 Apr. 19 Sam Chuk district,  

Suphan Buri province 

7-8  

30 Apr. 19 Sam Chuk district,  

Suphan Buri province 

3-4 Rain 

17 May. 19 Sam Chuk district,  

Suphan Buri province 

mite-inoculated  

27 May. 19 Sam Chuk district,  

Suphan Buri province 

4-5 Rain 

 



 

Fig. 1 Tetranychus kanzawai Kishida samples found on rose field and mass rearing in laboratory. 

  

Fig. 2 Colony of Tetranychus kanzawai Kishida (A) adult of Tetranychus kanzawai Kishida (B) 
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Fig. 3 The mortality percentage of T. kanzawai at recommened dose from label of each 
acaricides 
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