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รายงานความกCาวหนCา
ทําการทดสอบประสิทธิภาพสารฆาไรในการปองกันกําจัดไรแมงมุมคันซาวา
Tetranychus
kanzawai Kishida ในมะละกอ ที่สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหวางเดือน วาง
แผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา 8 กรรมวิธี กอนทําการทดลอง สุมนับจํานวนไรกอนการพนสาร แลCวจึง
พนสารปองกันกําจัดไร ตามกรรมวิธี ทําการตรวจนับจํานวนไรหลังพนสาร 7 14 และ 21 วัน พบวา กอน
พนสารทุกกรรมวิธีมีปริมาณไรแตกตางกันทางสถิติ
จึงตCองใชCการวิเคระห3ความแปรปรวนแบบ
COVAEIANCE ที่ 7,14 และ 21 วันหลังพนสาร ทุกกรรมวิธีที่พนสารมีปริมาณไรเฉลี่ยตอตารางนิ้ว นCอย
กวา กรรมวิธีไมพนสาร และแตกตางกันทางสถิติ สารโพรพาไกด3 แสดงอาการเกิดพิษกับใบมะละกอ
คํานํา
มะละกอเป^นไมCผลเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศ
ผลผลิตสวนมากจะใชCบริโภค
ภายในประเทศ สามารถบริโภคไดCทั้งผลสุก และดิบ สามารถนําไปประกอบอาหารไดCหลายชนิด รวมถึงยัง
สามารถแปรรูปไดC นอกจากนั้นยางมะละกอยังสามารถนําไปใชCในอุตสาหกรรมหลายชนิด
ในการปลูกมะละกอ ก็ประสบปbญหาโรคและแมลงรบกวน รวมถึงไรแดง ซึ่งมีหลายชนิด ที่
พบเป^นศัตรูสําคัญของมะละกอ คือ ไรแดงแอฟริกัน ซึ่งจะทําลายใบโดยดูดกินน้ําเลี้ยงบนใบมะละกอ ทําใหC
ใบเหลืองซีดแหCงและหลุดรวง ตCนทรุดโทรม บางครั้งก็ทําลายที่ผล ทําใหCผลผลิตลดลง สูญเสียคุณภาพของ
ผล เชน สีซีดลง ความหวานลดลง
ไรแดงแอฟริกัน(African red mite; Eutetranychus africanus (Tucker)) เป^น
ศัตรูพืชที่สําคัญของ สCมเขียวหวาน สCมโอ ทุเรียน และมะละกอพบระบาดทําความเสียหายใหCกับไมCผล
ดังกลาวเป^นประจํา โดยเฉพาะในสภาพพื้นที่ปลูกที่แหCงแลCง ขาดการดูแลและใหCน้ําอยางทั่วถึง (วัฒนา
และคณะ, 2531) ไรแดงแอฟริกันสามารถพบระบาดไดCตลอดปj ในสวนมะละกอจะพบการระบาดของ
ไรแดงรุนแรงมากในชวงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป^นชวงฤดูรCอน และไมพบการระบาดในฤดู
ฝน (ฉัตรชัยและวัฒนา, 2523) ปbจจุบันยังพบการรบาดของไรแมงมุมคันซาวา Tetranychus
kanzawai Kishida ในมะละกอ โดยไรจะดูดกินน้ําเลี้ยงที่ใตCใบบริเวณขั้วใบ ทําใหC เกิดอาการใบไหมC
ใบแหCงเป^นรูพรุน ใบจะรวง ซึ่งมีผลตอผลผลิต ทําใหCผลผลิตลดลง
ในการปองกันกําจัดไรแดงแอฟริกันศัตรูมะละกอนั้น โดยทั่วไปมักใชCสารฆาไร และสารที่
แนะนําใหCใชC คือ ไดโคฟอล (กลุมกีฏและสัตววิทยา, 2551) ซึ่งเป^นสารใชCกันมานาน ปbจจุบันมีสารฆาไร
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ชนิดใหม ๆ ผลิตออกมาหลายชนิด จึงควรมีการทดสอบเพื่อหาสารฆาไรชนิดใหม ๆ มาใชCทดแทนหรือใชC
สลับกับสารที่แนะนําอยูเดิม เพื่อปองกันการสรCางความตCานทานของไร

วิธดี าํ เนินงาน
อุปกรณ3
- 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), tebufenpyrad 2% EC (Pyranica)
- กลCองจุลทรรศน3แบบสองตา
- อุปกรณ3ทําแปลงทดลอง เชน ปายแปลง เทปวัดระยะทาง เชือกฟาง
- อุปกรณ3บันทึกขCอมูล ฟwล3มบันทึกภาพ กลCองถายรูป
วิธกี าร
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา
กรรมวิธี มี 8 กรรมวิธี คือ
1 พนสาร amitraz อัตรา 40 cc/ น้ํา 20 ลิตร
2 พนสาร pyridaben อัตรา 10 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร
3 พนสาร spiromesifen อัตรา 8 cc/ น้ํา 20 ลิตร
4 พนสาร fenbutatin oxide อัตรา 10 cc./น้ํา 20 ลิตร
5 พนสาร tebufenpyrad อัตรา 20 กรัม/ น้ํา 20 ลิตร
6 พนสาร propargite อัตรา 10 cc/ น้ํา 20 ลิตร
7 พนสาร tetradifon อัตรา 40 cc/ น้ํา 20 ลิตร
8 ไมพนสาร
วิธปี ฏิบตั ิการทดลอง
วางผังแปลงทดลองตามแผนการทดลอง โดยใชCตCนมะละกอ 2 ตCนซ้ํา ตรวจนับปริมาณไร
แดงบนใบมะละกอกอนทําการพนสารโดยสุมนับจํานวนไรบนพื้นที่ใบขนาด 1x1 ตร.นิ้วที่ตัดมาจากใบ
มะละกอ จํานวน 10 จุดตอตCน โดยไรที่พบเป^นไรแมงมุมคันซาวา ทําการพนสารฆาไรตามกรรมวิธี และพน
ซ้ําตามความเหมาะสม แลCวตรวจนับจํานวนไรหลังการพนสารที่ 1, 3, 5, 7, 14 และ 21 วัน หลังการพน
สาร
บันทึกขCอมูล
1.บันทึกจํานวนไรแดงที่เคลื่อนไหวบนใบ
2. บันทึกอาการเกิดพิษกับพืช (ถCามี)
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3. บันทึกศัตรูธรรมชาติที่พบ
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา เริ่มตCน ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2555
สถานที่ สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพฯ
ผลและวิจารณ3ผลการทดลอง
กอนพนสารพบวา ทุกกรรมวิธีมีจํานวนไรเฉลี่ย ตอตารางนิ้ว ระหวาง 15.45-54.13 ซึ่งแตกตาง
กันทางสถิติ ในการวิเคราะห3คาความแปรปรวนครั้งตอมาจึง วิเคราะห3แบบ ANOCOVA ที่ 7 วันหลังการ
พนสาร พบวากรรมวิธีพนสารทุกกรรมวิธีมีจํานวนไรเฉลี่ย ระหวาง 0.0-3.17 ตัวตอตารางนิ้ว ซึ่งนCอยกวา
และแตกตางกับกรรมวิธีไมพนสารซึ่งมีจํานวนไรเฉลี่ย 16.12 ตัวตอตารางนิ้ว ที่ 14 วันหลังการพนสาร
พบวา กรรมวิธีพนสารทุกกรรมวิธีมีจํานวนไรเฉลี่ย 0.0-3.37 ตัวตอตารางนิ้ว ซึ่งนCอยกวาและแตกตางทาง
สถิติกับ กรรมวิธีไมพนสาร ที่มีจํานวนไรเฉลี่ย 15.55 ตัวตอตารางนิ้ว ที่ 21 วันหลังการพนสาร พบวา
กรรมวิธีพนสารทุกกรรมวิธีมีจํานวนไรเฉลี่ย 0.25-5.55 ตัวตอตารางนิ้ว ซึ่งนCอยกวาและแตกตางทางสถิติ
กับกรรมวิธีไมพนสาร ที่มีจํานวนไรเฉลี่ย 10.97 ตัวตอตารางนิ้ว
กรรมวิธีพนสาร โพรพารไกด3 ใบมะละกอแสดงอาการเป^นพิษ โดยที่ใบออนและ ยอดออน จะมี
อาการใบยนเป^นคลื่น และ แสดงอาการไหมCที่ใบ สวนกรรมวิธีอื่น ๆ ไมพบอาการเป^นพิษกับมะละกอ
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
สารฆาไรที่ใชCในการทดสอบมีประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดไรแมงมุมคันซาวา
ที่พบใน
มะละกอ ยกเวCนสาร โพรพารไกด3 ซึ่งแสดงอาการเป^นพิษตอใบมะละกอ ซึ่งตCองทําการทดสอบซ้ําอีกครั้ง
เพื่อยืนยันผล
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Table1. Average number of Kanzawai
Kanzawai mite (Tetranychus kanzawai Kishida) on papaya leaf treated with acaricides at different intervals at Petchburi
(20111)
Horticulture Research Center, Petchburi Province (201

Treatment

Average number of Mulberry red mite (mites/leaf)
Before Spray
7 DAT
14 DAT
21 DAT
20.45 a_/1
21.65 a
15.45 a
54.43 b
23.77 a
21.97 a
28.37 a
19.12 a
54.9%

_/1

0.07 a
0.35 a
1.17 a
1.27 a
0.0 a
3.17 a
0.0 a
16.12 b
152.%
87.9%

0.07 a
1.05 a
3.37 a
0.57 a
0.0
5.9 a
0.0 a
15.55 b
161%
87.65%

Mean follow by the common letter in the same column are not significantly different at 5% level by DMRT
DAT = Day After Treatment
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0.85 a
3.55 a
3.37 a
0.52 a
0.02 a
5.55 a
0.02 a
10.97 b
192.5%
93.5%
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propargite
spiromesifen
tebufenpyrad
tetradifon
fenbutatin oxide
pyridaben
amitraz
untreated
CV
R.E

Application rate
g.or ml./20.lt
water
30 g.
6 cc.
50 g.
50 cc.
10 cc.
10 g.
40 cc.
-

