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รายงานความก้าวหน้า
ทําการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าไรในการป้องกันกําจัดไรแดงแอฟริกันในส้ม
ทําการ
ทดสอบที่แปลงเกษตรกร อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดพิจิตร วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ํา 8
กรรมวิธี ตรวจนับจํานวนไรแดงแอฟริกัน ก่อนทําการพ่นสาร และ หลังพ่นสาร ที่ 7 14 และ 21 วัน
พบว่าก่อนพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ หลังพ่นสาร 7 วัน กรรมวิธีพ่นสารทุกกรรมวิธีมี
จํานวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย น้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ กรรมวิธีไม่พ่นสาร ที่ 14 และ 21 วัน
หลังพ่นสาร มีฝนตกในแปลงทดลอง ทําให้จํานวนไรแดงแอฟริกันในแปลงลดลง ทุกกรรมวิธี จึงยังไม่
สามารถสรุปผลการทดลองได้ ต้องทําการทดลองซ้ําเพื่อยืนยันผล
คํานํา
ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกส้มเขียวหวาน จึงมีแหล่ง
ปลูกส้มเขียวหวานกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พื้นที่การปลูกส้มได้มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว ในช่ ว งปี พ.ศ. 2545 - 2548 โดยในปี พ.ศ. 2545 มี พื้ น ที่ ก ารปลู ก ส้ ม เขี ย วหวานเพี ย ง
282,404 ไร่ และเพิ่มขึ้นเป็น 540,035 ไร่ ในปี พ.ศ. 2548 แต่ในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมาพื้นที่การปลูก
ส้มเขียวหวานเริ่มลดลง เนื่องจากมีการขยายตัวของพื้นที่การปลูกส้มเขียวหวานมากในช่วงก่อนหน้านี้
เกิดวิกฤตเรื่องราคา กําลังซื้อของผู้บริโภคน้อยลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ทําให้กําลังซื้อลดลง
ส่งผลให้สวนส้มหลายแห่งต้องล้มเลิกไป พื้นที่ปลูกส้มจึงลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีพื้นที่
ปลู ก ทั้ ง หมดเหลื อ เพี ย ง 338,114 ไร่ แหล่ ง ปลู ก ที่ สํ า คั ญ ในภาคเหนื อ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
กําแพงเพชร เชียงราย สุโขทัย และแพร่ เป็นต้น เมื่อพิจารณาผลผลิตส้มเขียวหวานแล้วพบว่าในปี
2545 แม้พื้นที่ให้ผลผลิตมีเพียง 268,844 ไร่ แต่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด 2,866 กิโลกรัม / ไร่ ดวง
(2526) ได้ ร ายงานว่ า ผลผลิ ตของส้ ม เขี ย วหวานที่ ปลู ก บริ เ วณทุ่ ง รัง สิต ให้ ผ ลผลิต ต่ํ า เพีย ง 4,400
กิโลกรัม / ไร่ ส่วนหนึ่ง เนื่องจากการทําลายของไรแมงมุม
ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) เป็นศัตรูที่สําคัญของส้มเขียวหวาน
รหัสโครงการ 03-04-54-02-01-01-09-54
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ส้มโอ ทุเรียน และมะละกอ พบระบาดทําความเสียหายให้กับไม้ผลดังกล่าวเป็นประจํา โดยเฉพาะใน
สภาพพื้นที่ปลูกที่แห้งแล้งและขาดการดูแลการให้น้ําอย่างทั่วถึง (วัฒนาและคณะ, 2531) การทําลาย
ของไรชนิดนี้ในส้มเขียวหวานทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากบริเวณหน้าใบและ
ผล โดยเฉพาะใบที่ถูกดูดกินน้ําเลี้ยงในระยะที่เป็นใบเพสลาดจนถึงใบแก่จะปรากฏเป็นจุดสีซีดจาง
กระจายอยู่ทั่วไปทําให้ใบสูญเสียคลอโรฟิลล์ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ (Kulpiyawat et al.,
1993 ) หากการทําลายรุนแรงใบจะร่วง (เทวินทร์และคณะ, 2534) อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
การออกดอกและติดผล ส่วนการทําลายที่ผลลักษณะอาการเช่นเดียวกับที่ใบ การใช้สารเคมีในการ
ป้องกันกําจัดไรศัตรูส้ม เป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมใช้ป้องกันกําจัดไร คงมีความจําเป็นอยู่ เพื่อเป็นการ
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและยังเป็นวิธีการที่สามารถป้องกันกําจัดประชากรของไรได้รวดเร็ว
สะดวกและไม่ต้องใช้เทคนิคมากนัก ปัจจุบันมีสารฆ่าไรชนิดใหม่ ๆ ผลิตออกมาหลายชนิด จึงควรมี
การทดสอบเพื่อหาสารฆ่าไรชนิดใหม่ ๆ มาใช้ทดแทนหรือใช้สลับกับสารที่แนะนําอยู่เดิม เพื่อป้องกัน
การสร้างความต้านทานของไร

วิธดี าํ เนินงาน
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
- อุปกรณ์ทําแปลงทดลอง เช่น ป้ายแปลง เทปวัดระยะทาง เชือกฟาง
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฟิล์มบันทึกภาพ กล้องถ่ายรูป
วิธกี าร
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ํา
กรรมวิธี มี 8 กรรมวิธี คือ
1 พ่นสาร propargite อัตรา 30 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร
2 พ่นสาร tebufenpyrad อัตรา 50 cc./ น้ํา 20 ลิตร
3 พ่นสาร spiromesifen อัตรา 8 cc./ น้ํา 20 ลิตร
4 พ่นสาร fenpyroxymate อัตรา / น้ํา 20 ลิตร
5 พ่นสาร fenbutatin oxide อัตรา 10 cc./น้ํา 20 ลิตร
6 พ่นสาร pyridaben อัตรา 15 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร
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7 พ่นสาร fenazaquin อัตรา 40 cc/ น้ํา 20 ลิตร
8 ไม่พ่นสาร
สุ่มเลือกต้นส้มเขียวหวานที่มีการระบาดของไรแดงแอฟริกันจํานวน 2 ต้น / ซ้ํา นําป้าย
พลาสติกผูกไว้ ตรวจนับไรแดงแอฟริกันระยะเคลื่อนไหวจากใบส้มเขียวหวานที่มีอายุปานกลางบริเวณ
นอกทรงพุ่ม จํานวน 10 ใบ / ต้น ภายใตกล้องจุลทรรศน์ โดยตรวจนับก่อนพ่นสารทดลอง 1 วัน ทํา
การพ่นสารฆ่าไรให้ทั่วต้นโดยใช้เครื่องพ่นสารชนิดเครื่องยนต์แบบสะพายหลัง จํานวน 1 ครั้ง ตาม
อัตราที่กําหนดและมีต้นไม่พ่นสารฆ่าไรแต่พ่นน้ําเปล่าเป็นต้นเปรียบเทียบ จากนั้นตรวจนับจํานวนไร
หลังพ่นสารฆ่าไร 1, 7, 14, และ21 วันและตรวจนับจํานวน แมลงตัวห้ําและไรตัวห้ําก่อนและหลังพ่น
สาร
บันทึกข้อมูล
1.บันทึกจํานวนไรแดงที่เคลือ่ นไหวบนใบ
2. บันทึกอาการเกิดพิษกับพืช (ถ้ามี)
3. บันทึกศัตรูธรรมชาติที่พบ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2555
สถานที่ สวนส้มเกษตรกร อําเภอพรานกระต่าย จังหวัด กําแพงเพชร สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช กรุงเทพฯ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ทําก่อนการพ่นสาร พบว่าทุกกรรมวิธีมีจํานวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ย ระหว่าง 27.16-42.45
ตัวต่อใบและไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังพ่นสาร 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสาร มีจํานวนไรแดง
แอฟริกันเฉลี่ย 0.0-3.0 ตัวต่อใบ ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่มีจํานวนไร
แดงเฉลี่ย 11.7 ตัวต่อใบ ที่ 14 วันหลังพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ มีจํานวนไรแดง
แอฟริกันเฉลี่ย 0.02-4.5 ตัวต่อใบ ซึ่งในช่วงนี้มีฝนตกหนักทําให้จํานวนไรแดงแอฟริกันลดลงในทุก
กรรมวิธีรวมถึงกรรมวิธี ไม่พ่นสารด้วย และเมื่อตรวจนับจํานวนไรที่ 21 วันหลังการพ่นสาร ก็พบว่า
ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ เช่นเดียวกับที่ 14 วันหลังการพ่นสาร โดยมีจํานวนไรแดงแอฟริกัน
เฉลี่ย 0-6.63 ตัวต่อใบ เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีฝนตกเช่นเดียวกัน
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ยังไม่สารมารถสรุปได้ ต้องทําการทดลองซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยันผล
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