
- 1 - 
 

 
 
 

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจ าวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

ไรแดงทุเรียน 

 
  

            เตือนเกษตรกร ชาวสวนทุเรียนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย  ในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง ตราด และปราจีนบุรี  โดยเฉพาะทุเรียนที่อยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน ให้ระวังการระบาด
ของไรแดง เนื่องจากช่วงนี้อากาศหนาวเย็น ฝนทิ้งช่วง อากาศแห้งแล้ง และมีลมพัดแรง  สภาพอากาศ
เหมาะต่อการระบาดของไรแดง จะมีผลกระทบต่ อการออกดอก  ติดผลของทุเรียน ดังนั้น เกษตรควร
หมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ หากพบการเข้าท าลายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
หรือส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บา้นทันที เพือ่หาแนวทางการป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 
 

                               

ช่ือวิทยาศาสตร์  :   Eutetranychus africanus Tucker 
 

วงศ์  :   Tetranychidae 
 

อันดับ  :   Actinedida 
 

ช่ืออ่ืน  :   ไรแดงอัฟริกัน 
 

รูปร่างลักษณะ 
            ตัวเมียล าตัวกลมแบน สีน้ าตาลเข้ม มีขา ๔ คู่ สีเหลืองอ่อน ที่ปลายขาไม่ มีอวัยวะ ระหว่าง
เล็บ ๒ ข้าง (empodium) มีตาเป็นจุดสีแดงเล็ก อยู่บริเวณ ๒ ข้างของล าตัวตอนหน้ า ขนบนหลังส้ัน 
ปลาย ขนบานออกคล้ายกระบองหรือไม้พาย ขนที่ส่วนท้องเป็นเส้นเล็กๆ ปลายเรียวแหลม ที่ฐานของ
ปล้องแรกของขาที่ตัด  กับล าตัว (coxa) คู่ที่ ๒ จะมีขนจ านวน ๒ เส้นตัวผู้ล าตัวเรียวแคบ ก้ นแหลม 
ขายาว ขนบนหลังเรียวเล็กและส้ันกว่า ขนบนหลังของตัวเมีย อวัยวะเพศผู้มีส่วนโคนใหญ่  ปลายเรียว
เล็กและโค้งงอขึ้น ขนาดล าตัวเล็กกว่าตัวเมีย 
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ลักษณะการท าลาย 
          ไรแดงทุเรียนดูดกินน้ าเล้ียงอยู่บริเวณผิวใบทุเรียน ท าให้เกิดเป็นจุดปะ สีขาวกระจายอยู่ทั่ว
บนใบ ต่อมาจุด ปะสีขาวจะแผ่ขยายออกไปเป็นบริเวณกวา้ง จนใบมีอาการขาวซีดและมีคราบสีขาว
เกาะติดเป็นผลขาวๆ คล้ายฝุ่นจับ ถ้าหากมีไรแดงท าลายเป็นปริมาณมากและต่อเนื่องจะท าให้ใบร่วง
และมีผลกระทบต่อการออกดอกและติดผลของ ทุเรียน ต้นทุเรียนจะเกิดความเสียหายจากไรแดงเมื่อ
ใบแก่ถูกท าลายมากกวา่ร้อยละ ๒๕ ของใบที่ส ารวจ 
 
พืชอาศัย 
          ทุเรียน ส้ มเขียวหวาน ส้ มโอ มะนา ว มะกรูด ส้ มจีน มะละกอ  ขนุน สาเก ท้ อ มะกอกฝรั่ง 
ขี้เหล็ก มะรุม ถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา แตงโม ต าลึง ผักบุง้ ฝ้าย ถั่วเหลือง มันส าปะหลัง ละหุ่ง ฝ้ายด า 
ล่ันทม กุหลาบ บานชื่น ชะบา แคฝรั่ง เป็นต้น 
 
          กรมส่งเสริมการเกษตร แนะน าวิธีการป้องกันก าจัด ดังนี้ 
            ๑. ก าจัดวัชพืชในสวนทุเรียน ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งหลบซ่อนของไรแดงแอฟริกัน 
            ๒. อนุรักษ์ ศัตรูธรรมชาติไว้ ควบคุมไรแดงตามธรรมชาติ  ไรตัวห้ า  Amblyseius sp. 
แมลงวันขายาว Dolichopus sp., แมลงช้างปีกแป้ง Coniopteryx sp. ด้วงเต่า Stethorus sp. ด้วง
คล้ายมด Anthecus sp. เพล้ียไฟตัวห้ า แมงมุม Uroboridae 
            ๓. หลีกเล่ียงก ารปลูกพืชอาศัยของไรแดงแอฟริกันในสวนทุเรียนหรือบริเวณใกล้ เคียง  
ถ้าเกษตรกรมีรายได ้จากพืชเหล่านั้น เชน่ ส้ม มะละกอ มะนาว หรือพืชตระกูลถั่ว ก็ควรปอ้งกันก าจัดไร
แดงชนิดนี้บนพืชอาศัยนั้นดว้ย 
            ๔. หมั่นส ารวจสถานการณ์ไรแดงและศัตรูธรรมชาติ โดยส ารวจ ๑๐% ของตน้ทั้งหมด ๗ วันต่อครั้ง 
ในชว่งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ตรวจนับ ๔ จุด ต่อต้น ๕ ใบต่อจุด ทั้งไรแดงและศัตรูธรรมชาติ  
หากพบไรแดงที่ยังมีชีวิต ๕ ตัวต่อใบ และใบแกถู่กท าลายมากกวา่ร้อยละ ๒๕ ต่อต้น ถือวา่ใบถูกท าลาย  
ใหด้ าเนินการควบคุม 
            ๕. ใช้ระบบน้ าเหวี่ยงหรือเครื่องพ่นน้ า ๑ – ๒ ชั่วโมงต่อวัน ให้ใบทุเรียนเปียกโชกทั่วทรงพุ่ม
เพื่อลดปริมาณ ไรแดงในชว่งฤดูแล้งใหอ้ยู่ในระดับต่ า (วิธีนี้จะชว่ยเพ่ิมความชื้นให้กับศัตรูธรรมชาติให้  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ และเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในช่ วงแล้ง ซึ่งจะควบคุมประชากรของไรแดงได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 
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            ๖. สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการใช้ควบคุมปริมาณไรแดงแอฟริกันในสวนทุเรียน ได้แก่ 
โพรพาร์ไกต์ ๓๐% WP อัตรา ๓๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตร หรืออามีทราช ๒๐% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตร
ต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือเฮกซีไทอะซอกซ ์๒% EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร พ่นทั้งต้น
โดยเฉพาะบริเวณยอดเมื่อพบไรแดงระบาดพ่นซ้ าตามความจ าเป็น และงดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ๑๔ วัน 
ไมค่วรใชส้ารเคมีชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรมีการสลับชนิดเพื่อป้องกันไรแดงเกิดความ
ต้านทาน 
 
 
ที่มา :  กรมส่งเสริมการเกษตร 
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
 
 

 
 

 
 
 


