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บทคัดย่อ 

ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เป็นส้มโอพันธุ์ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช  รสชาติดี ผลผลิตมีราคาสูง ปัญหา
ส าคัญในการผลิตส้มโอคือความเสียหายที่เกิดจากไรซึ่งพบระบาดตลอดทั้งปี   จึงท าการศึกษาประชากรไรเพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดการศัตรูพืช ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561 ในสวนของเกษตรกร อ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากการส ารวจประชากรพบไรที่ส าคัญ 3 ชนิด ได้แก่ ไรขาว Polyphagotarsonemus latus 
(Banks) ไรสนิมส้ม Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) และไรแดง Eutetranychus africanus (Tucker) ในปี 2560 
พบประชากรไรทั้งสามชนิดมากที่สุดในแปลงปลูกช่วงเดือนเมษายนและตุลาคม (เฉลี่ย 0.59 ตัวต่อยอด) ซึ่งเป็นช่วงที่ส้มโออยู่
ในระยะพัฒนาใบอ่อนและผลอ่อน  ความเสียหายที่เกิดกับส้มโอพบมากเดือนเมษายนและพฤศจิกายน โดยมีความเสียหาย
เฉลี่ย 6.31 และ 7.58 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ส าหรับในปี 2561 พบประชากรไรมากท่ีสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 1.45 ตัวต่อ
ยอด ซึ่งส้มโออยู่ในระยะพัฒนาใบอ่อนและผลอ่อน และมีความเสียหายเฉลี่ย 4.23 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของประชากรไรกับปัจจัยสภาพอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์  และความเร็วลม พบว่าประชากรไร  
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยสภาพอากาศค่อนข้างต่ า ยกเว้นไรสนิมส้มที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กับอุณหภูมิระดับปานกลาง  
ค าส าคัญ: ประชากร, ไร, สม้โอทับทิมสยาม, สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
 

Abstract 
Tabtim Siam is a well-known pomelo with good taste and high price of Nakhon Si Thammarat 

province. Mite is an important threat to pomelo production throughout the year. Mite population on 
pomelo Tabtim Siam was investigated from January 2017 to August 2018 in orchards at Pakpanang district, 
Nakhon Si Thamarat province to obtain fundamental data for pest management. Three species of mites, 
Polyphagotarsonemus latus (Banks), P. oleivora (Ashmead) and Eutetranychus africanus (Tucker) were 
identified in 2017. The mite population of all three species were found at peak in April and October, 
averaged 0.59 mites/shoot, when the pomelo trees were at stages of young leaf and young fruit 
development. Damages on leaves and fruits were highly found in April and November, 6.31 and 7.58%, 
respectively. In 2018, the mite population was at peak in April (average 1.45 mites/shoot) and the trees 
were at the same stages of young leaf and young fruit development having 4.23 % damages. Relationship 
between the mite populations and   weather i.e. temperature, rain, wind velocity and relative humidity was 
low, except for the P. oleivora population having moderate correlation with the temperature. 
Keywords:  population, mite, Tabtim Siam pomelo, correlation coefficient  

 
ค าน า 

ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็นส้มโอที่มีรสชาติอร่อย ผลผลิตมีราคาดี  ราคาจ าหน่ายในปัจจุบันประมาณผลละ 230-
500 บาท (อ าไพวรรณ, 2561) ปัญหาส าคัญของการผลิตส้มโอของเกษตรกรเกิดจากการระบาดของไร ซึ่งพบชนิดที่ส าคัญมี  
3 ชนิด คือ ไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus (Banks) ไรสนิมส้ม Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) และ 
ไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) ลักษณะโดยทั่วไปของไรขาวพริกคือ ตัวเมียกลมผิวคล้ายหยดน้ ามัน 
ตัวผู้กลางตัวกว้าง หัวหางแหลม  โดยจะเข้าท าลายดูดกินน้ าเลี้ยงจากผลอ่อนและใต้ยอดอ่อนท าให้ใบส้มโอม้วนลง สีเหลือง
เข้ม (นุชรีย์ และ จันทร์เพ็ญ, 2560) ส่วนไรสนิมส้ม ตัวเมียกลมแบน ขาสีส้ม ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย  ตาสีแดง การท าลายจะดูด
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กินน้ าเลี้ยงจากผลและด้านหน้าใบท าให้ผลจะกลายเป็นสีเขียวจาง และใบร่วง การเจริญเติบโตลดลง (Maimala, 1997) 
ส าหรับไรแดงแอฟริกันจะมีรูปร่างเป็นปล้องคล้ายหนอน การท าลายจะดูดกินน้ าเลี้ยงอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของใบและผลของ
ส้มโอ ท าให้ใบและผลมีสีเขียวจางลงเนื่องจากสูญเสียคลอโรฟิลล์ (ทวีศักดิ์ และ สุนิสา, 2558) การศึกษาประชากรไรเพื่อได้
ทราบถึงชนิด และ ประชากรไรศัตรูพืช การท าลาย ช่วงฤดูที่ระบาดและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาด เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพยากรณ์การระบาด เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการวางแผนป้องกันก าจัดต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ศึกษาจ านวนประชากรไรในสวนส้มโอทับทิมสยามของเกษตรกร อายุประมาณ 4-5 ปี ต าบลคลองน้อย อ าเภอ 
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดต้นและความสมบูรณ์สม่ าเสมอกัน ในระยะใบเพสลาด ใบแก่ และระยะผล 
ด าเนินการโดยการสุ่มเลือกสวน จ านวน 3 สวน ในแต่ละสวนสุ่มต้นส้มโอ จ านวน 10 ต้น ต้นละ 30 ยอด (การสุ่มประชากรไร
ในระยะยอดอ่อน ระยะใบเพสลาด และใบแก)่ และปฏิบัติเช่นเดียวกันกับในระยะผลอ่อน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. ใช้ป้ายพลาสติกผูกคล้องยอดทีท่ าการศึกษา 30 ยอดต่อต้น สุม่จาก 4 ทิศของแต่ละต้น 
2. ตรวจนับประชากรไรด้วยแว่นขยายขนาด 10 เท่า และบันทึกข้อมูลประชากรไร  
3. ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จากสถานีอุตุนิยมวิทยา นครศรีธรรมราช ตลอดช่วงการศึกษา 
4. ตรวจสอบความเสยีหายของใบ และผลสม้โอท่ีเกิดจากการท าลายของ ไรขาวพริก ไรแดงแอฟริกัน และไรสนมิส้ม

แต่ละต้น บันทึกความเสียหายที่พบ ตามเกณฑ์การประเมินการท าลายดังนี้  
   ระยะใบอ่อน/ใบเพสลาด/ใบแก ่ดูการท าลายที่ใบประเมินด้วยสายตาดังนี้  

- เกิดรอยด่างบนใบเต็มพื้นที่คิดเปน็เปอร์เซ็นต์การท าลาย  = 100  
- เกิดรอยด่างบนใบ 3 ใน 4 คิดเปน็เปอร์เซ็นต์การท าลาย  = 75   
- เกิดรอยด่างบนใบ 1 ใน 2 คิดเปน็เปอร์เซ็นต์การท าลาย  = 50   
- เกิดรอยด่างบนใบ 1 ใน 4 คิดเปน็เปอร์เซ็นต์การท าลาย  = 25   

 ระยะผลอ่อน  ประเมินการ ท าลายจากรอยดา่งหรือรอยขรุขระทีผ่ิวผลด้วยสายตา ดังนี้       
- เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนผิวผลเต็มพื้นท่ีคิดเป็นเปอรเ์ซ็นต์การท าลาย  = 100 
- เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนผิวผล 3 ใน 4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การท าลาย  = 75 
- เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนผิวผล 1 ใน 2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การท าลาย  = 50  
- เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนผิวผล 1 ใน 4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การท าลาย  = 25   

5. จากข้อมูลการส ารวจประชากรไร ในข้อ 2. น าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (r) และ ค่า
นัยส าคัญทางสถิติ (p) ระหว่างประชากรไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม ในส้มโอ กับปัจจัยสภาพภูมิอากาศ ด้านอุณหภูมิเฉลี่ย  
(T, oC) ความช้ืนสัมพัทธ์ (RH, %) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย (R, mm) และความเร็วลม (V, Knot) โดยวิเคราะห์ตามข้อมูลสภาพ
อากาศ ในข้อ 3. ตามวิธีการของเพียร์สัน (Pearson’s method) ด้วยโปรแกรม SPSS Version 16 โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p) และค่าระดับของความสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์ ดังนี ้

0.91-1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก                   0.71-0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.51-0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง      0.31-0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
0.00-0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 
ส าหรับ เครื่องหมาย + และ – หน้าตัวเลขสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์ โดยที่หาก  

 r  มีเครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสมัพันธ์กันไปในทิศทางเดยีวกัน (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวหนึ่งจะมีค่าสูงไปด้วย) 
 r  มีเครื่องหมาย – หมายถึง การมีความสมัพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีคา่ต่ า) 

 
ผล 

1. ประชากรไรศัตรูส้มโอ 
จากการศึกษาปริมาณประชากรไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม ในสวนส้มโอทับทิมสยามของเกษตรกรจ านวน 3 สวน 

ในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนสิงหาคม 2561 พบว่า  

ปี 2560  
สวนที่ 1 พบไรแดงมากที่สุดในเดือนตุลาคม เฉลี่ย 3.64 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน กรกฎาคม เมษายน 

พฤศจิกายน สิงหาคม พฤษภาคม มีนาคม กันยายน และมิถุนายน เฉลี่ย 2.68, 2.38, 1.38, 0.27, 0.23, 0.09, 0.07 และ 
0.01 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

พบไรขาวมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 2.00 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน ตุลาคม เมษายน และพฤศจิกายน 
เฉลี่ย 1.00, 0.96 และ 0.62 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
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พบไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือน กรกฎาคม เฉลี่ย 1.75 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน ตุลาคม เมษายน พฤศจิกายน 
สิงหาคม พฤษภาคม กันยายน และมีนาคม เฉลี่ย 1.72, 1.39, 1.11, 0.62, 0.23, 0.20, 0.15 และ 0.13 ตัวต่อใบ ตามล าดับ 
(ตารางที ่1) 

เฉลี่ยรวมพบไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 2.14 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน
ตุลาคม เมษายน พฤศจิกายน สิงหาคม พฤษภาคม กันยายน และเดือนมีนาคม เฉลี่ย 2.12, 1.57, 1.03, 0.17, 0.14, 0.07 
และ 0.07 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 

สวนที่ 2 พบไรแดงมากที่สุดในเดือนตุลาคม เฉลี่ย 2.48 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน เมษายน กรกฎาคม 
พฤศจิกายน พฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน เฉลี่ย 2.32, 2.00, 1.26, 0.79, 0.79 และ 0.08 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที่ 
1) 

พบไรขาวมากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 1.61 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน ตุลาคม กันยายน และพฤศจิกายน เฉลี่ย 
1.42, 1.29 และ 1.09 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

พบไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 1.72 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน เมษายน ตุลาคม พฤศจิกายน 
สิงหาคม พฤษภาคม มีนาคม และกันยายน เฉลี่ย 1.23, 1.03, 0.33, 0.14, 0.12 และ 0.09 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 

เฉลี่ยรวมพบไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 1.72 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน
กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน พฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน  เฉลี่ย 1.67, 1.64, 0.89, 0.31, 0.05 และ 0.04 ตัวต่อใบ 
ตามล าดับ (ตารางที ่1) 

สวนที่ 3 พบไรแดงมากที่สุดในเดือน เมษายน เฉลี่ย 1.34 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 
กรกฎาคม กันยายน พฤษภาคม  มีนาคม และสิงหาคม เฉลี่ย 1.26, 1.15, 0.30, 0.18, 0.14, 0.12 และ 0.11 ตัวต่อใบ 
ตามล าดับ (ตารางที ่1) 

พบไรขาวมากที่สุดในเดือน ตุลาคม เฉลี่ย  0.38 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน เมษายน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
เฉลี่ย 0.32, 0.26 และ 0.26 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 

พบไรสนิมส้มมากที่สุด ในเดือน กรกฎาคม เฉลี่ย 0.48 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน สิงหาคม พฤษภาคม กันยายน 
มีนาคม เมษายน ตุลาคม และพฤศจิกายน เฉลี่ย 0.36, 0.26, 0.23, 0.19, 0.12, 0.12 และ 0.01 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตาราง
ที ่1) 

เฉลี่ยรวมพบไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนกันยายน เฉลี่ย 0.59 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน
เมษายน พฤศจิกายน กรกฎาคม มีนาคม สิงหาคม และกันยายน เฉลี่ย 0.59, 0.47, 0.35, 0.18, 0.16 และ 0.14 ตัวต่อใบ 
ตามล าดับ (ตารางที ่1) 

ปี 2561  
สวนที่ 1 พบไรแดงมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน เฉลี่ย 0.05 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน 

มกราคม สิงหาคม และพฤษภาคม เฉลี่ย 0.04 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
พบไรขาวมากท่ีสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 3.56 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม มีนาคม และสิงหาคม เฉลี่ย 

2.82, 1.58 และ 1.36 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
พบไรสนิมส้มมากท่ีสุดในเดือน มีนาคม และเมษายน เฉลี่ย 0.02 ตัวต่อใบทั้งสองเดือน รองลงมาคือเดือน เมษายน 

สิงหาคม และพฤษภาคม เฉลี่ย 0.01 ตัวต่อใบทุกเดือน ตามล าดับ  (ตารางที ่1) 
เฉลี่ยรวมพบไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 1.21 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน 

พฤษภาคม มีนาคม และสิงหาคม เฉลี่ย 0.96, 0.55 และ 0.47 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
สวนที่ 2 พบไรแดงมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 0.12 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน มิถุนายน มกราคม และ

สิงหาคม เฉลี่ย 0.08 0.06 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
พบไรขาวมากท่ีสุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 4.26 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และมีนาคม เฉลี่ย 

3.14 1.59 และ 1.57 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
พบไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือนมกราคม มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม เฉลี่ย 0.02  ตัวต่อใบทุกเดือน รองลงมา

คือเดือน กุมภาพันธ ์และมิถุนายน เฉลี่ย 0.01 ตัวต่อใบทุกเดือน ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
เฉลี่ยรวมพบไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 1.44 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน 

พฤษภาคม มิถุนายน และสิงหาคม เฉลี่ย 1.09, 0.55 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
สวนที่ 3 พบไรแดงมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ย 0.32 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม และเมษายน 

เฉลี่ย 0.25 และ 0.24 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
พบไรขาวมากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 4.10 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และมิถุนายน 

เฉลี่ย 3.05, 1.47 และ 1.25 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 
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พบไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือนมกราคม มีนาคม และเมษายน เฉลี่ย 0.02 ตัวต่อใบ ทุกเดือน รองลงมาคือเดือน
กุมภาพันธ ์พฤษภาคม และมิถุนายน เฉลี่ย 0.01 ตัวต่อใบ ทุกเดือน ตามล าดับ (ตารางที ่1) 

เฉลี่ยรวมพบไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 1.45 ตัวต่อใบ รองลงมาคือเดือน 
พฤษภาคม  สิงหาคม และมีนาคม เฉลี่ย 1.10, 0.56 และ 0.50 ตัวต่อใบ ตามล าดับ (ตารางที ่1) 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณของประชากรไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม (ตัว/ใบ) ในสวนเกษตรกร อ าเภอปากพนัง   

  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดอืนมกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561 

เดือน/ปี 

ปริมาณไรที่พบ (ตัว/ใบ) 

ระยะพัฒนาของส้มโอ สวนที่ 1 
เฉลี่ย 

สวนที่ 2 
เฉลี่ย 

สวนที่ 3 
เฉลี่ย 

ไรแดง ไรขาว ไรสนิม ไรแดง ไรขาว ไรสนิม ไรแดง ไรขาว ไรสนิม 

ม.ค.-60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระยะใบอ่อน 

ก.พ.-60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระยะใบเพสลาด 

ม.ีค.-60 0.09 0.00 0.13 0.07 0.04 0.00 0.09 0.04 0.12 0.00 0.19 0.18 ระยะใบแก/่ดอก 

เม.ย.-60 2.38 0.96 1.39 1.57 2.32 1.61 1.23 1.72 1.34 0.32 0.12 0.59 ระยะใบอ่อน/ผลอ่อน 

พ.ค.-60 0.23 0.00 0.20 0.14 0.79 0.00 0.12 0.38 0.14 0.00 0.26 0.13 ระยะใบเพสลาด/พัฒนาผล 

ม.ิย.-60 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระยะใบแก/่พัฒนาผล 

ก.ค.-60 2.68 2.00 1.75 2.14 2.00 1.29 1.72 1.67 0.30 0.26 0.48 0.35 ระยะยอดอ่อน/พัฒนาผล 

ส.ค.-60 0.27 0.00 0.23 0.17 0.79 0.00 0.14 0.31 0.11 0.00 0.36 0.16 ระยะใบเพสลาด/เก็บเกี่ยวผล 

ก.ย.-60 0.07 0.00 0.15 0.07 0.08 0.00 0.08 0.05 0.18 0.00 0.23 0.14 ระยะใบแก/่เก็บเกี่ยวผล 

ต.ค.-60 3.64 1.00 1.72 2.12 2.48 1.42 1.03 1.64 1.26 0.38 0.12 0.59 ระยะใบอ่อน/ดอก 

พ.ย.-60 1.38 0.62 1.11 1.03 1.26 1.09 0.33 0.89 1.15 0.26 0.01 0.47 ระยะใบเพสลาด/ผลอ่อน 

ธ.ค.-60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระยะใบแก/่พัฒนาผล 

ม.ค.-61 0.04 0.17 0.01 0.07 0.06 0.44 0.02 0.17 0.17 0.05 0.02 0.08 ระยะใบอ่อน 

ก.พ.-61 0.05 1.13 0.01 0.40 0.05 0.13 0.01 0.06 0.32 1.20 0.01 0.51 ระยะใบเพสลาด 

ม.ีค.-61 0.05 1.58 0.02 0.55 0.05 1.16 0.02 0.41 0.02 1.47 0.02 0.50 ระยะใบแก/่ดอก 

เม.ย.-61 0.05 3.56 0.02 1.21 0.05 4.26 0.02 1.44 0.24 4.10 0.02 1.45 ระยะใบอ่อน/ผลอ่อน 

พ.ค.-61 0.04 2.82 0.01 0.96 0.12 3.14 0.02 1.09 0.25 3.05 0.01 1.10 ระยะใบเพสลาด/พัฒนาผล 

ม.ิย.-61 0.03 1.14 0.01 0.39 0.08 1.57 0.01 0.55 0.13 1.25 0.01 0.46 ระยะใบแก/่พัฒนาผล 

ก.ค.-61 0.03 0.30 0.01 0.11 0.05 0.34 0.01 0.13 0.07 0.31 0.01 0.13 ระยะยอดอ่อน/พัฒนาผล 

ส.ค.-61 0.04 1.36 0.01 0.47 0.06 1.59 0.01 0.55 0.19 1.47 0.01 0.56 ระยะใบเพสลาด/เก็บเกี่ยวผล 
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ภาพที ่1  ปริมาณของประชากรไรแดง ไรขาว และไรสนมิสม้ (ตัว/ใบ) ในสวนเกษตรกร อ าเภอปากพนัง จังหวัด 
             นครศรีธรรมราช ตั้งแตเ่ดือน มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561 ก) สวนท่ี 1; ข) สวนท่ี 2; ค) สวนท่ี 3   
 
 
2. ความเสียหายที่เกิดจากการท าลายของไร 

จากการศึกษาความเสยีหายของสม้โอ ที่เกิดจากไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม ในสวนส้มโอทับทิมสยามของ
เกษตรกร อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  

ก 

ข 

ค 
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ไม้ผล เร่ืองที่ 5 หน้าที่ 5/10 doi: 10.14457/KU.res.2020.28



�การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

 

ปี 2560  
สวนที่ 1 พบความเสียหายจากไรแดงมากที่สุดในเดือนตุลาคม เฉลี่ย 19.26 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน กรกฎาคม 

เมษายน พฤศจิกายน มีนาคม กันยายน สิงหาคม พฤษภาคม และมิถุนายน เฉลี่ย 14.68, 13.26, 6.38, 2.86, 2.14, 1.56, 
1.38 และ 1.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ   

พบความเสียหายจากไรขาวมากที่สุดเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 3.96 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน กันยายน ตุลาคม 
เมษายน และพฤศจิกายน เฉลี่ย 3.16, 1.58, 1.55 และ 0.62 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

พบความเสียหายจากไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 6.39 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน กันยายน 
ตุลาคม มีนาคม กรกฎาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และพฤษภาคม เฉลี่ย 4.53, 4.26, 3.98, 3.42, 2.49, 2.11 และ 1.30 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

เฉลี่ยรวม พบความเสียหายจาก ไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนตุลาคม เฉลี่ย 1.77 เปอร์เซ็นต์  
รองลงมาคือเดือน กรกฎาคม เมษายน พฤศจิกายน มีนาคม กันยายน สิงหาคม พฤษภาคม และมิถุนายน เฉลี่ย 7.35, 7.06, 
3.03, 2.28, 1.77, 1.35, 0.89 และ 0.62 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที ่2) 

สวนที่ 2 พบความเสียหายจากไรแดงมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 13.39 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน
เมษายน ตุลาคม พฤศจิกายน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน เฉลี่ย 13.02, 12.04, 7.26, 1.42, 1.26, 0.79 และ 
0.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

พบความเสียหายจากไรขาวมากที่สุดเดือนเมษายน เฉลี่ย 7.32 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน พฤศจิกายน 
กรกฎาคม และตุลาคม เฉลี่ย 6.42, 4.12 และ 2.36 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

พบความเสียหายจากไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 6.22 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน พฤศจิกายน 
กรกฎาคม ตุลาคม มีนาคม สิงหาคม กันยายน และพฤษภาคม เฉลี่ย 6.09, 5.26, 4.92, 2.83, 1.98, 1.26 และ 0.98 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

เฉลี่ยรวม พบความเสียหายจาก ไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 8.85 เปอร์เซ็นต์  
รองลงมาคือเดือน กรกฎาคม พฤศจิกายน ตุลาคม มีนาคม สิงหาคม พฤษภาคม และกันยายน เฉลี่ย 7.59, 6.59, 6.54, 1.42, 
0.92, 0.75 และ 0.45 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที ่2) 

สวนที่ 3 พบเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากไรแดง มากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 14.28 รองลงมาคือเดือน
พฤศจิกายน ตุลาคม กรกฎาคม และกันยายน เฉลี่ย 9.36, 6.38, 3.36 และ 2.11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

พบความเสียหายจากไรขาวมากท่ีสุดเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ย 6.22 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน ตุลาคม เมษายน 
และกรกฎาคม เฉลี่ย 6.22, 3.65 และ 2.98 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

พบความเสียหายจากไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ย 7.16 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน กรกฎาคม 
กันยายน พฤษภาคม มีนาคม สิงหาคม เมษายน  และตุลาคม เฉลี่ย 3.12, 2.55, 2.39, 1.68, 1.59, 1.39 และ 1.36 
เปอร์เซ็นต์  

เฉลี่ยรวม พบความเสียหายจาก ไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ย 7.58 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือเดือน เมษายน ตุลาคม กรกฎาคม กันยายน พฤษภาคม สิงหาคม และมีนาคม เฉลี่ย 6.31, 3.80, 3.15, 1.55, 
1.36, 1.02 และ 1.02 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที ่2) 

ปี 2561  
สวนที่ 1 พบความเสียหายจากไรแดงมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม เฉลี่ย 2.92 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน

กุมภาพันธ ์เมษายน และมกราคม เฉลี่ย 2.85, 2.82 และ 2.81 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ   
พบความเสียหายจากไรขาวมากที่สุดเดือนเมษายน เฉลี่ย 4.34 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม มีนาคม 

และสิงหาคม เฉลี่ย 3.60, 2.36 และ 2.14 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
พบความเสียหายจากไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือนมิถุนายน เฉลี่ย 3.02 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน มีนาคม 

กุมภาพันธ ์และเมษายน เฉลี่ย 2.78, 2.77 และ 2.64 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
เฉลี่ยรวม พบความเสียหายจาก ไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 3.26 เปอร์เซ็นต์  

รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม มีนาคม และมิถุนายน เฉลี่ย 2.88, 2.65 และ 2.53 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที ่2) 
สวนที่ 2 พบเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากไรแดงมากที่สุดในเดือนสิงหาคม เฉลี่ย 2.99 รองลงมาคือเดือน มีนาคม 

กุมภาพันธ ์และกรกฎาคม เฉลี่ย 2.92, 2.86 และ 2.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
พบความเสียหายจากไรขาวมากที่สุดเดือนเมษายน เฉลี่ย 7.03 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม สิงหาคม 

และมิถุนายน เฉลี่ย 5.91, 4.36 และ 4.34 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
พบความเสียหายจากไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือนสิงหาคม เฉลี่ย 2.98 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน กรกฎาคม 

มกราคม และมิถุนายน เฉลี่ย 2.78, 2.72 และ 2.68 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
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เฉลี่ยรวม พบความเสียหายจาก ไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 3.95 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และสิงหาคม เฉลี่ย 3.69, 3.44 และ 3.23 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที ่2) 

สวนที่ 3 พบเปอร์เซ็นต์ความเสียหายจากไรแดง มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 3.09 รองลงมาคือเดือน เมษายน 
พฤษภาคม และสิงหาคม เฉลี่ย 3.01, 3.02 และ 3.96 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

พบความเสียหายจากไรขาวมากที่สุดเดือนเมษายน เฉลี่ย 6.87 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม มีนาคม 
และสิงหาคม เฉลี่ย 5.28, 4.24 และ 4.24 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

พบความเสียหายจากไรสนิมส้มมากที่สุดในเดือนเมษายน และกรกฎาคม เฉลี่ย 2.82 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเดือน 
สิงหาคม กุมภาพันธ ์และมิถุนายน เฉลี่ย 2.79, 2.78 และ 2.69 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

เฉลี่ยรวม พบความเสียหายจาก ไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มากที่สุดในเดือนเมษายน เฉลี่ย 4.23 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และกุมภาพันธ ์เฉลี่ย 3.81, 3.33 และ 3.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที ่2) 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยความเสียหายของส้มโอท่ีเกิดจากการท าลายของประชากรไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม ในสวนเกษตรกร  
              อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561 

เดือน/ป ี

ค่าเฉลี่ยความเสียหาย (เปอร์เซ็นต์) 

ระยะพัฒนาของส้มโอ สวนที่1 
เฉลี่ย 

สวนที่2 
เฉลี่ย 

สวนที่3 
เฉลี่ย 

ไรแดง ไรขาว ไรสนิม ไรแดง ไรขาว ไรสนิม ไรแดง ไรขาว ไรสนิม 

ม.ค.-60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระยะใบอ่อน 

ก.พ.-60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระยะใบเพสลาด 

ม.ีค.-60 2.86 0.00 3.98 2.28 1.42 0.00 2.83 1.42 1.39 0.00 1.68 1.02 ระยะใบแก/่ดอก 

เม.ย.-60 13.26 1.55 6.39 7.06 13.02 7.32 6.22 8.85 14.28 3.26 1.39 6.31 ระยะใบอ่อน/ผลอ่อน 

พ.ค.-60 1.38 000 1.30 0.89 1.26 0.00 0.98 0.75 1.68 0.00 2.39 1.36 ระยะใบเพสลาด/พัฒนาผล 

ม.ิย.-60 1.28 0.00 0.59 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระยะใบแก/่พัฒนาผล 

ก.ค.-60 14.68 3.96 3.42 7.35 13.39 4.12 5.26 7.59 3.36 2.98 3.12 3.15 ระยะยอดอ่อน/พัฒนาผล 

ส.ค.-60 1.56 0.00 2.49 1.35 0.79 0.00 1.98 0.92 1.48 0.00 1.59 1.02 ระยะใบเพสลาด/เก็บเกี่ยวผล 

ก.ย.-60 2.14 3.16 4.53 1.77 0.08 0.00 1.26 0.45 2.11 0.00 2.55 1.55 ระยะใบแก/่เก็บเกี่ยวผล 

ต.ค.-60 19.26 1.58 4.26 8.37 12.34 2.36 4.92 6.54 6.38 3.65 1.36 3.80 ระยะใบอ่อน/ดอก 

พ.ย.-60 6.38 0.62 2.11 3.03 7.26 6.42 6.09 6.59 9.36 6.22 7.16 7.58 ระยะใบเพสลาด/ผลอ่อน 

ธ.ค.-60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ระยะใบแก/่พัฒนาผล 

ม.ค.-61 2.18 0.95 2.38 2.05 2.73 3.21 2.68 2.87 2.94 2.82 2.58 2.78 ระยะใบอ่อน 

ก.พ.-61 2.85 1.91 2.77 2.51 2.86 2.90 2.34 2.70 3.09 3.97 2.78 3.28 ระยะใบเพสลาด 

ม.ีค.-61 2.82 2.36 2.78 2.65 2.92 3.93 2.45 3.10 2.79 4.24 2.69 3.24 ระยะใบแก/่ดอก 

เม.ย.-61 2.79 4.34 2.64 3.26 2.48 7.03 2.33 3.95 3.01 6.87 2.28 4.23 ระยะใบอ่อน/ผลอ่อน 

พ.ค.-61 2.74 3.60 2.31 2.88 2.52 5.91 2.64 3.69 3.02 5.82 2.58 3.81 ระยะใบเพสลาด/พัฒนาผล 

ม.ิย.-61 2.65 1.92 3.02 2.53 2.64 4.34 2.72 3.23 2.90 4.02 2.69 3.20 ระยะใบแก/่พัฒนาผล 

ก.ค.-61 2.92 1.08 2.34 2.11 2.78 3.11 2.78 2.89 2.84 3.08 2.82 2.91 ระยะยอดอ่อน/พัฒนาผล 

ส.ค.-61 2.81 2.14 1.99 2.31 2.99 4.36 2.98 3.44 2.96 4.24 2.79 3.33 ระยะใบเพสลาด/เก็บเกี่ยวผล 
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3. ความสัมพันธ์ของปริมาณประชากรไรกับปัจจัยสภาพอากาศ 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรไรแดง ไรขาวพริก และไรสนิมส้ม กับปัจจัยสภาพอากาศ (ปริมาณน้ าฝน 
อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์  และความเร็วลม) ในพ้ืนท่ี อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชากรไรมีแนวโน้ม
สัมพันธ์กับอุณหภูมิ และความเร็วลม มากกว่าปัจจัยอื่น ๆ และมีทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง 
ๆ ดังนี ้ 

สวนที่ 1 
ประชากรไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ถึง ต่ ามากกับอุณหภูมิ ความเร็วลม และ

ความช้ืนสัมพัทธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีทิศทางเดียวกัน ตามล าดับ ส าหรับปริมาณน้ าฝนมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า
มากเช่นกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และทิศทางตรงกันข้าม (ตารางที ่3) 

สวนที่ 2  
ประชากรไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ถึง ต่ ามากกับอุณหภูมิ ความเร็วลม และ

ความช้ืนสัมพัทธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีทิศทางเดียวกัน ตามล าดับ ส าหรับปริมาณน้ าฝนมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า
มากเช่นกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และทิศทางตรงกันข้าม (ตารางที ่3) 

สวนที่ 3  
ประชากรไรแดงและ ไรขาว มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า ถึง ต่ ามากกับอุณหภูมิ ความเร็วลม และความช้ืนสัมพัทธ์

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีทิศทางเดียวกัน ตามล าดับ ส าหรับปริมาณน้ าฝนมีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามากเช่นกัน โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และทิศทางตรงกันข้าม (ตารางที ่3) 

ส าหรับไรสนิมส้ม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับอุณหภูมิ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.62, p = 
0.03*) และความเร็วลมกับความช้ืนสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.22, p = 
0.93) และ (r = 0.19, p = 0.54) ตามล าดับ โดยมีทิศทางเดียวกัน ส าหรับปริมาณน้ าฝน มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  (r = -0.19 , p = 0.53) และทิศทางตรงกันข้าม (ตารางที ่3) 
 
ตารางที่ 3   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และค่านัยส าคัญทางสถิติ (p) ระหว่างประชากรไรแดง ไรขาว และไรสนิมส้ม      

ในส้มโอกับปัจจัยสภาพอากาศ ด้านอุณหภูมิ (T, oC) ความช้ืนสัมพัทธ์ (RH, %) ปริมาณน้ าฝน (R, mm) และ
ความเร็วลม (V, Knot) ในสภาพสวนเกษตรกร 

สวน ประชากรไร  
ปัจจัยสภาพอากาศ1/ 

(R, mm) (T,  oC) (RH, %) (V, Knot) 

สวนท่ี 1 ไรแดง r -0.13 0.23 0.10 0.22 

  p 0.68 0.46 0.74 0.48 

 ไรขาว r -0.10 0.23 0.05 0.36 

  p 0.74 0.46 0.85 0.23 

 ไรสนิมสม้ r -0.08 0.24 0.09 0.33 

  p 0.78 0.44 0.77 0.28 

สวนท่ี 2 ไรแดง r -0.15 0.32 0.23 0.32 

  p 0.62 0.29 0.47 0.30 

 ไรขาว r -0.01 0.14 0.21 0.48 

  p 0.98 0.66 0.49 0.10 

 ไรสนิมสม้ r -0.19 0.31 0.14 0.40 

  p 0.53 0.31 0.64 0.19 
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สวน ประชากรไร  
ปัจจัยสภาพอากาศ1/ 

(R, mm) (T,  oC) (RH, %) (V, Knot) 

สวนท่ี 3 ไรแดง r -0.08 0.17 0.29 0.37 

  p 0.79 0.58 0.34 0.22 

 ไรขาว r -0.01 0.12 0.16 0.37 

  p 0.96 0.70 0.67 0.23 

 ไรสนิมสม้ r -0.19 0.62 0.19 0.22 

  P 0.53 0.03* 0.54 0.93 

           หมายเหตุ:  1/ ค่าเฉลีย่ปจัจัยสภาพอากาศ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช (2561) 
 

วิจารณ์ 
จากการส ารวจประชากรไรในส้มโอทับทิมสยาม ระหว่างเดือนมกราคม 2560–สิงหาคม 2561 ในอ าเภอปากพนัง 

จั งหวัดนครศรี ธรรมราช  พบชนิดไรที่ ส าคัญ  ได้แก่  ไรขาว  Polyphagotarsonemus latus (Banks) ไ รสนิมส้ม 
Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) และไรแดง Eutetranychus africanus (Tucker) โดยในปี 2560  จะพบประชากร
ไรทั้งสามชนิดมากท่ีสุดในช่วง เดือนเมษายน และตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ส้มโออยู่ในระยะพัฒนาใบอ่อน และดอก และจะไม่พบ
หรือพบไรทั้ง 3 ชนิด น้อยในช่วงระยะใบเพสลาด และใบแก่ ส าหรับความเสียหายที่เกิดกับส้มโอจะพบมากที่สุดในเดือน
เมษายน โดยมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของใบเฉลี่ย 6.31 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีค่าเฉลี่ยประชากร 0.59 ตัวต่อยอด 
และเป็นระยะใบอ่อนและผลอ่อน ทั้งนี้เนื่องจากความเสียหายเกิดจากส้มโออยู่ในช่วงระยะใบอ่อน ดอกอ่อน ผลอ่อน ซึ่งเป็น
ระยะที่พืชมีเนื้อเยื้ออ่อน การดูดกินง่าย จึงพบการท าลายอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงอื่น ๆ ของการพัฒนาของส้มโอ และในปี 
2561 การส ารวจพบประชากรไรทั้ง 3 ชนิดมากที่สุดในเดือนเมษายน โดยมีค่าเฉลี่ยประชากรสูงสุด 1.45 ตัวต่อยอด และมี
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความเสียหาย 4.23 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับรายงานของเทวินทร์ และคณะ (2555) ที่พบการระบาด
โดยทั่วไปของไรในทุเรียนมากในหน้าแล้งท่ีมีอุณหภูมิสูง เช่นเดียวกับการระบาดของไรขาวท่ีพบในพริก (Rattanatip, 2012)  

 
สรุป 

  จากการส ารวจ พบ ไรศัตรูส้มโอชนิดที่ส าคัญ ได้แก่ ไรขาว Polyphagotarsonemus latus (Banks) ไรสนิมส้ม 
Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) และไรแดง  Eutetranychus africanus (Tucker) ระหว่างเดือนมกราคม 2560–
สิงหาคม 2561 ในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปี 2560 พบประชากรไรทั้งสามชนิดมากที่สุดในช่วงเดือน
เมษายน และตุลาคม (เฉลี่ย 0.59 ตัวต่อยอด) ซึ่งเป็นช่วงที่ส้มโออยู่ในระยะพัฒนาใบอ่อน และผลอ่อน ความเสียหายที่เกิดกับ
ส้มโอพบมากในเดือนเมษายน และพฤศจิกายน โดยมีค่าเฉลี่ยความเสียหายเฉลี่ย 6.31 และ 7.58 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
ส าหรับในปี 2561 พบประชากรไรมากที่สุดในเดือนเมษายน (เฉลี่ย 1.45 ตัวต่อยอด) ซึ่งส้มโออยู่ในระยะพัฒนาใบอ่อน และ
ผลอ่อน และมีค่าเฉลี่ยความเสียหาย 4.23 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรไรทั้ง 3 ชนิด กับปัจจัยสภาพ
อากาศ (ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม) พบว่า ปัจจัยสภาพอากาศมีความสัมพันธ์กับประชากรไร
ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า และไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นไรสนิมส้มที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กับอุณหภูมิอย่างมีนัยส าคัญ โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรไรทั้ง 3 ชนิด กับปัจจัยสภาพอากาศ (ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ์ และความเร็วลม) อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยสภาพอากาศมีความสัมพันธ์กับประชากรไร
ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า และไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นไรสนิมส้มมีแนวโน้มสัมพันธ์กับอุณหภูมิอย่างมีนัยส าคัญ โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
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