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ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๑๑ ประจ ำวันที ่๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

 

ไรแดงทุเรียน 
 
  

            เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง ตราด และปราจีนบุรี โดยเฉพาะทุเรียนท่ีอยู่ในระยะออกดอก ติดผลอ่อน ให้ระวังการระบาด
ของไรแดง เนื่องจากช่วงนี้อากาศหนาวเย็น ฝนท้ิงช่วง อากาศแห้งแล้ง และมีลมพัดแรง สภาพอากาศ
เหมาะต่อการระบาดของไรแดง จะมีผลกระทบต่อการออกดอก ติดผลของทุเรียน ดังนั้น เกษตรควร
หมั่นส ารวจสวนทุเรียนอย่างสม่ าเสมอ หากพบการเข้าท าลายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอ 
หรือส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที เพื่อหาแนวทางการป้องกันก าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 
 

                               

ชื่อวิทยำศำสตร์  :   Eutetranychus africanus Tucker 
 

วงศ์  :   Tetranychidae 
 

อันดับ  :   Actinedida 
 

ชื่ออ่ืน  :   ไรแดงอัฟริกัน 
 

รูปร่ำงลักษณะ 
            ตัวเมียล าตัวกลมแบน สีน้ าตาลเข้ม มีขา ๔ คู่ สีเหลืองอ่อน ท่ีปลายขาไม่มีอวัยวะ ระหว่าง
เล็บ ๒ ข้าง (empodium) มีตาเป็นจุดสีแดงเล็ก อยู่บริเวณ ๒ ข้างของล าตัวตอนหน้า ขนบนหลังสั้น 
ปลาย ขนบานออกคลา้ยกระบองหรือไม้พาย ขนที่สว่นท้องเปน็เส้นเล็กๆ ปลายเรียวแหลม ท่ีฐานของ
ปล้องแรกของขาท่ีตัด กับล าตัว (coxa) คู่ท่ี ๒ จะมีขนจ านวน ๒ เส้นตัวผู้ล าตัวเรียวแคบ ก้นแหลม 
ขายาว ขนบนหลังเรียวเล็กและสั้นกว่า ขนบนหลังของตัวเมีย อวัยวะเพศผู้มีส่วนโคนใหญ่ ปลายเรียว
เล็กและโค้งงอขึ้น ขนาดล าตัวเล็กกว่าตัวเมีย 
 

ลักษณะกำรท ำลำย 
          ไรแดงทุเรียนดูดกินน้ าเลี้ยงอยูบ่ริเวณผิวใบทุเรียน ท าให้เกิดเปน็จุดปะ สีขาวกระจายอยู่ท่ัว
บนใบ ต่อมาจุด ปะสีขาวจะแผ่ขยายออกไปเปน็บริเวณกว้าง จนใบมีอาการขาวซีดและมคีราบสีขาว
เกาะติดเปน็ผลขาวๆ คล้ายฝุน่จับ ถ้าหากมีไรแดงท าลายเป็นปริมาณมากและต่อเนื่องจะท าให้ใบร่วง
และมีผลกระทบต่อการออกดอกและติดผลของ ทุเรียน ต้นทุเรียนจะเกิดความเสียหายจากไรแดงเมื่อ
ใบแก่ถูกท าลายมากกว่าร้อยละ ๒๕ ของใบท่ีส ารวจ 
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พืชอำศัย 
          ทุเรียน ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว มะกรูด ส้มจีน มะละกอ ขนุน สาเก ท้อ มะกอกฝรั่ง 
ขี้เหล็ก มะรุม ถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา แตงโม ต าลึง ผักบุ้ง ฝ้าย ถั่วเหลือง มันส าปะหลัง ละหุ่ง ฝ้ายด า 
ลั่นทม กุหลาบ บานชื่น ชะบา แคฝรั่ง เป็นต้น 
 
          กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะน ำวิธีกำรป้องกันก ำจัด ดังนี้ 
            ๑. ก าจัดวัชพืชในสวนทุเรียน ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งหลบซ่อนของไรแดงแอฟริกัน 
            ๒. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติไว้ควบคุมไรแดงตามธรรมชาติ ไรตัวห้ า Amblyseius sp. 
แมลงวันขายาว Dolichopus sp., แมลงช้างปีกแป้ง Coniopteryx sp. ด้วงเต่า Stethorus sp. ด้วง
คลา้ยมด Anthecus sp. เพลี้ยไฟตัวห้ า แมงมุม Uroboridae 
            ๓. หลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของไรแดงแอฟริกันในสวนทุเรียนหรือบริเวณใกล้ เคียง  
ถ้าเกษตรกรมีรายได้ จากพืชเหล่านั้น เช่น ส้ม มะละกอ มะนาว หรือพืชตระกูลถั่ว ก็ควรป้องกันก าจัดไร
แดงชนิดนี้บนพืชอาศัยนั้นด้วย 
            ๔. หมั่นส ารวจสถานการณไ์รแดงและศัตรูธรรมชาติ โดยส ารวจ ๑๐% ของต้นท้ังหมด ๗ วันต่อครั้ง 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ตรวจนับ ๔ จุด ต่อต้น ๕ ใบต่อจุด ท้ังไรแดงและศัตรูธรรมชาติ  
หากพบไรแดงท่ียังมีชีวิต ๕ ตัวต่อใบ และใบแก่ถูกท าลายมากกว่าร้อยละ ๒๕ ต่อต้น ถือว่าใบถูกท าลาย  
ใหด้ าเนินการควบคุม 
            ๕. ใช้ระบบน้ าเหวี่ยงหรือเครื่องพ่นน้ า ๑ – ๒ ชั่วโมงต่อวัน ให้ใบทุเรียนเปียกโชกท่ัวทรงพุ่ม
เพื่อลดปริมาณ ไรแดงในช่วงฤดูแล้งใหอ้ยูใ่นระดับต่ า (วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความชื้นให้กับศัตรูธรรมชาติให้ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่และเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในช่วงแล้ง ซึ่งจะควบคุมประชากรของไรแดงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 
            ๖. สารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้ควบคุมปริมาณไรแดงแอฟริกันในสวนทุเรียน ได้แก่ 
โพรพาร์ไกต์ ๓๐% WP อัตรา ๓๐ กรัม/น้ า ๒๐ ลิตร หรืออามีทราช ๒๐% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตร
ต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือเฮกซีไทอะซอกซ์ ๒% EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร พ่นท้ังต้น
โดยเฉพาะบริเวณยอดเมื่อพบไรแดงระบาดพ่นซ้ าตามความจ าเป็น และงดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ๑๔ วัน 
ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรมีการสลับชนิดเพื่อป้องกันไรแดงเกิดความ
ตา้นทาน 
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