
1. ชุดโครงการ : วิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
2. โครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววธิี  

กิจกรรมที่ 5 : ศูนย์ต้นแบบการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเป็นปริมาณมาก 
กิจกรรมย่อย :      - 

3. ชื่อการทดลอง : ต้นแบบการผลิตขยายไรตัวห ้าเป็นปริมาณมาก 
  Pilot Plant for Large Scale Production of Predatory Mites 

4. คณะผู้ด าเนินงาน : 
หัวหน้าการทดลอง นางสาวมานิตา  คงชื่นสิน  สังกัด  ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
 ผู้ร่วมงาน  นายพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ ์ สังกัด  ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

    นางสาวพลอยชมพู กรวิภาสเรือง สังกัด  ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    นางสาวอัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล สังกัด  ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
5. บทคัดย่อ 
 การผลิตขยายไรตัวห ้าเป็นปริมาณมาก ท้าการศึกษาที่ห้องปฏิบัติการและเรือนทดลอง กลุ่มงานวิจัยไรและ
แมงมุม กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพ ฯ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเพาะเลี ยงขยายพันธุ์ไรตัวห ้า
ชนิดที่มีศักยภาพในการน้ามาใช้ควบคุมไรศัตรูพืช ในประเทศไทย ได้แก่ Amblyseius (=Neoseiulus) 
longispinosus (Evans), A. californicus (McGregor) และ  A. cinctus Corpuz and Rimando ให้ เป็น
ต้นแบบการผลิตไรตัวห ้าเป็นปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายถ่ายทอดให้เกษตรกรและผู้สนใจ
สามารถน้าไปปฏิบัติตามหรือน้าไปผลิตเพ่ือเป็นการค้าได้ การผลิตไรตัวห ้า A. longispinosus และ A. 
californicus แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การเพาะเลี ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไรอาหาร และพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห ้า และ 2) 
การเลี ยงขยายไรแดงหม่อนและไรตัวห ้าให้ได้ปริมาณมากบนต้นถั่ว ไรอาหารที่เหมาะสมใช้เป็นเหยื่อส้าหรับ
การผลิตไรตัวห ้า A. longispinosus และ A. californicus ในพื นที่มีอากาศอบอุ่น-ร้อน เช่น กรุงเทพ ฯ คือ 
ไรแดงหม่อน ส่วนการผลิตไรตัวห ้าบนที่สูงที่มีอากาศเย็น ไรอาหารที่เหมาะสม คือ ไรสองจุด พืชอาศัยที่ใช้
เพาะเลี ยงควรเป็นถั่วชนิดที่เติบโตรวดเร็วในภูมิอากาศของพื นที่ขณะเพาะเลี ยง  ใน 1 รอบการผลิตใช้เวลา 5-
6 สัปดาห์ ได้ไรตัวห ้าประมาณ 100 เท่าจากจ้านวนพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห ้าตั งต้น เมื่อเก็บเกี่ยวไรตัวห ้าแล้วไรตัว
ห ้าสามารถมีชีวิตในสภาพอดอาหารได้ 2 - 3 วัน สามารถยืดอายุไรตัวห ้าให้ยืนยาวได้มากขึ นหากเก็บในตู้เย็น 
ส่วนการเพาะเลี ยงไรตัวห ้า A. cinctus พบว่าเหยื่อที่เหมาะสม คือ เกสรดอกธูปฤาษี เกสรดอกตีนตุ๊กแก สลับ
กับการเลี ยงด้วยไรขาวพริก โดยเลี ยงในถาดพลาสติก การเพาะเลี ยงไรตัวห ้า A. cinctus ในงานวิจัยนี ยังไม่
สามารถผลิตไรตัวห ้าชนิดนี เป็นปริมาณมากได้ เป็นจ้าเป็นต้องมีการศึกษาต่อยอดเพ่ิมเติม  
 
 
 
 



6. ค าน า 
เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการควบคุมโดยชีววิธี (Biological control) ส้าหรับไรศัตรูพืชนั น วิธีการที่เป็นไป

ได้และสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด คือ การใช้ไรตัวห ้าที่มีประสิทธิภาพปล่อยลงในแปลงปลูกพืช (McMurtry and 
Croft, 1997) ซึ่งขั นตอนที่นับว่าเป็นหัวใจของวิธีการนี  ก็คือ การผลิตไรตัวห  าให้ได้เป็นปริมาณมาก หากไร
ตัวห ้าที่มีศักยภาพกินเหยื่อได้ดี แต่ไม่สามารถเพาะเลี ยงขยายประชากรได้ การใช้ประโยชน์ก็จะไม่เกิดขึ น 
การเลี ยงขยายไรตัวห ้าให้ได้ปริมาณมากมีความสลับซับซ้อนขึ นอยู่กับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 3 สิ่ง ได้แก่ 
1) ไรตัวห ้า 2) เหยื่อของไรตัวห ้า และ 3) พืชอาศัยของเหยื่อ ผู้เลี ยงต้องทราบชนิดของเหยื่อท่ีไรตัวห ้าชอบกิน
มากที่สุด ทราบชนิดพืชอาศัยของเหยื่อที่เหมาะสมมากที่สุด ในกรณีที่เหยื่อเป็นไรแมงมุม สิ่งที่ต้องทราบ คือ 
ชนิดพืชอาศัยที่ไรแมงมุมชนิดนั นชอบดูดกินและขยายพันธุ์ได้เป็นปริมาณมาก พืชอาศัยต้องปลูกง่ายเติบโต
เร็ว รวมทั งต้องทราบจ้านวนไรตัวห ้าที่ใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์เริ่มต้นในการเพาะเลี ยงที่เหมาะสม โดยต้องให้
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั ง 3 สิ่งนี มีสมดุลให้มากที่สุด  ทั งนี เพ่ือให้การเพาะเลี ยงในแต่ละรอบใช้เวลาสั น
ที่สุด แต่ได้จ้านวนไรตัวห ้ามากที่สุด  

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเพาะเลี ยงขยายพันธุ์ไรตัวห ้าชนิดที่มีศักยภาพในการน้ามาใช้
ควบคุมไรศัตรูพืชในประเทศไทย ได้แก่ Amblyseius (= Neoseiulus) longispinosus (Evans) และ A. 
californicus (McGregor) ให้เป็นต้นแบบการผลิตไรตัวห ้าเป็นปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย
ถ่ายทอดให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถน้าไปปฏิบัติตามหรือน้าไปผลิตเพ่ือเป็นการค้าได้ นอกจากนั น ได้
ศึกษาวิธีการเพาะเลี ยงไรตัวห ้าที่มีศักยภาพอีกชนิดหนึ่ง คือ A. cinctus Corpuz and Rimando ซึ่งมีอาหาร
และวิธีการเพาะเลี ยงแตกต่างจากไรตัวห ้าสองชนิดข้างต้น  
7. วิธีด าเนินการ 

7.1 จัดท้ารูปแบบวิธีเลี ยงขยายไรตัวห ้า 3 ชนิด ได้แก่ Amblyseius longispinosus,   A. californicus 
และ A. cinctus 

7.2 ค้านวณต้นทุนการผลิตในการผลิตไรตัวห ้าเป็นปริมาณมาก 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดลองเป็นรายงานวิธีการผลิตไรตัวห ้าให้ได้เป็นปริมาณมาก 3 ชนิด ได้แก่ Amblyseius 
longispinosus,   A. californicus และ A. cinctus ดังมีรายละเอียด ดังนี  

การผลิตไรตัวห  า Amblyseius longispinosus (Evans) 
เหยื่อที่ เหมาะสมที่สุดในการเพาะเลี ยงไรตัวห ้า A. longispinosus คือ ไรแดงหม่อน (Tetranychus 

truncatus Ehara) การผลิตไรตัวห ้าแบ่งเป็น 5 ขั นตอน ดังนี  
ขั นตอนที่ 1 การเพาะเลี ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไรอาหาร (ไรแดงหม่อน)  
  วิธีการผลิตไรตัวห ้าเป็นจ้านวนมากอย่างต่อเนื่อง ต้องท้าการเก็บรักษาพ่อ-แม่พันธุ์ทั งไรแดงหม่อนและไร
ตัวห ้าไว้ในปริมาณที่พอเหมาะ เพ่ือใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ตั งต้นส้าหรับน้าไปผลิตเป็นปริมาณมากในโรงเรือน 
จ้านวนพ่อ-แม่พันธุ์ที่จะเก็บรักษาไว้นั นขึ นอยู่กับแรงงานของผู้ดูแล ในส่วนนี ควรท้าการเพาะเลี ยงในห้องปรับ



อากาศอุณหภูมิประมาณ 27-28 องศาเซลเชียส ปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันไม่ให้มีไรตัวห ้าเล็ดลอดเข้าไปในบริเวณที่
เลี ยงไรแดงหม่อนทีใ่ช้เป็นอาหาร  
  อุปกรณ์ มีดังนี  

- ใบหม่อน หม่อนพันธุ์ที่เหมาะสม คือ พันธุ์บุรีรัมย์ 60 (ภาพที่ 1) 

- ถาดพลาสติกขนาด 30 x 35 เซนติเมตร 

- ส้าลี 

- พู่กันเบอร์ศูนย์ 

- กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 

- แว่นขยาย 10 เท่า 

- ชั นติดตั งหลอดฟลูออเรสเซนส์ 

- ห้องปรับอากาศ 
  วิธีการ มีดังนี  

1. เก็บไรแดงหม่อนจากธรรมชาติที่พบบนต้นหม่อน ถั่วฝักยาว หรือมันส้าปะหลัง น้ามาเพาะเลี ยงบนใบ
หม่อนที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไป (อายุประมาณ 2-3 สัปดาห์) ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 27-28 องศาเซลเชียส หากไม่มีห้องปรับอากาศสามารถเพาะเลี ยงในห้องอุณหภูมิปกติที่ไม่
ร้อนมากได้ แต่การเพาะเลี ยงในห้องปรับอากาศใบหม่อนที่ใช้เป็นพืชอาศัยจะมีอายุยืนยาวกว่า  

2. ใช้พู่กันเขี่ยไรแดงหม่อนเพศเมียและเพศผู้ ประมาณ 20 - 30 คู่ วางบนใบหม่อนด้านใต้ใบ การเขี่ยไร
ควรท้าใต้กล้องจุลทรรศน์ แต่ถ้าไม่มีกล้องจุลทรรศน์อาจท้าการเขี่ยไรใต้แว่นขยาย จากนั นวางใบ
หม่อนหงายใบบนส้าลีซึ่งอยู่ในถาดพลาสติก (ภาพที่ 2) หล่อน ้าให้ท่วมส้าลีเพ่ือให้ใบหม่อนสดอยู่ได้
เป็นเวลานาน และท้าให้ไรแดงหม่อนที่อาศัยอยู่บนใบไม่สามารถเดินหนีออกจากใบได้  

3. น้าถาดวางบนชั นที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนส์ให้ ได้รับแสงนาน 9 ชั่วโมงต่อวัน ปล่อยให้ไรแดงหม่อน
เจริญพันธุ์ขยายประชากรจนใบหม่อนเริ่มเหี่ยว ท้าการขยายไรแดงหม่อนต่อไป โดยตัดใบหม่อนที่
เหี่ยวแล้วเป็นชิ นเล็ก ๆ น้าไปวางบนใบใหม่ ซึ่งใบเก่า 1 ใบ สามารถขยายต่อไปยังใบใหม่ได้ 3 - 4 ใบ 
(ภาพท่ี 3) 

ขั นตอนที่ 2 การเพาะเลี ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห  า A. longispinosus 
  วิธีการ 

ไรตัวห ้า A. longispinosus ที่ใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ สามารถขอได้จากกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม 
ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ท้าการเพาะเลี ยงต่อสายพันธุ์พ่อ-แม่พันธุ์ในห้องปรับ
อากาศเช่นเดียวกับการเลี ยงไรแดงหม่อน ดังนี   

1. เขี่ยไรตัวห ้าเพศเมียและเพศผู้ลงบนใบหม่อนที่ เลี ยงไรแดงหม่อนอยู่อย่างหนาแน่นเต็มใบแล้ว 
ประมาณ 10-20 คู ่เพ่ือให้ไรตัวห ้ากินไรแดงหม่อนขยายพันธุ์เพ่ิมมากขึ น  



2. น้าถาดเลี ยงวางบนชั นที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนส์ให้แสงนาน 9 ชั่วโมงต่อวัน ไรตัวห ้าสามารถขยาย
จ้านวนประชากรได้มากหรือน้อยขึ นอยู่กับจ้านวนไรแดงหม่อนและสภาพใบหม่อน ถ้าไรแดงหม่อนมี
ปริมาณมากและใบหม่อนมีสภาพแข็งแรง มีความสด ไม่เหี่ยวเฉา ไรตัวห ้าจะสามารถขยายพันธุ์ได้
มากขึ นด้วย วิธีการย้ายไรตัวห ้าจากใบหม่อนที่เหยื่อหมดแล้วหรือเหี่ยวแห้งไปยังใบหม่อนใบใหม่ ให้
ใช้วิธีการตัดใบเก่าที่มีไรตัวห ้าอยู่เต็มแล้วไปวางทาบบนใบหม่อนสดใหม่ที่มีไรแดงหม่อนอยู่เต็ม ให้ไร
ตัวห ้าเดินย้ายลงไปกินอาหารบนใบใหม่เอง ซึ่งใบเก่า 1 ใบ สามารถขยายต่อไปยังใบใหม่ได้  3-4 ใบ 
ทั งนี ขึ นอยู่กับปริมาณไรตัวห ้าและไรอาหารบนใบหม่อนนั น ๆ 

ข้อควรระวัง ในการเพาะเลี ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไรแดงหม่อน และพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห ้า 
1. ห้องเลี ยงไรอาหาร (ไรแดงหม่อน) ต้องอยู่แยกจากห้องเลี ยงไรตัวห ้า ผู้เลี ยงต้องระมัดระวัง

ไม่ให้ไรตัวห ้าติดภาชนะ หรือเสื อผ้า ผู้ดูแลควรท้างานในห้องเลี ยงไรแดงหม่อนก่อนเข้าท้างาน
ในห้องเลี ยงไรตัวห ้า ทั งนี เพื่อป้องกันไม่ให้ไรตัวห ้าปะปนเข้าไปกินพ่อ-แม่พันธุ์ไรแดงหม่อน ซึ่ง
ไรสามารถติดไปกับเสื อผ้า และเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการได้ ทุกครั งที่ปฏิบัติการต้องมี
การล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาด 

2. ควรเก็บรักษาไรแดงหม่อน และไรตัวห ้าพ่อ-แม่พันธุ์ให้อยู่ในปริมาณที่ผู้เลี ยงสามารถดูแลได้
อย่างทั่วถึง หากมีไรพ่อ-แม่พันธุ์มากเกินไป การปนเปื้อนอาจจะเกิดขึ นได้ง่าย 

ขั นตอนที่ 3 การเลี ยงขยายไรแดงหม่อนและไรตัวห  าให้ได้ปริมาณมากบนต้นถั่ว 
ส่วนนี ท้าการเพาะเลี ยงบนพืชอาศัยในโรงเรือน พืชอาศัยที่ไรแดงหม่อนสามารถเพ่ิมปริมาณประชากรได้

รวดเร็วที่สุด คือ ถั่วในตระกูล Vigna spp. วงศ์ Fabaceae ได้แก่ ถั่วพุ่ม (cowpea, Vigna unguiculata 
(L.)) และถั่วเขียว (Mung bean, V. radiate (L.)) (Kongchuensin et al., 2006) นอกจากนั น ถั่วที่ใช้เป็น

พืชอาศัยได้ดีใกล้เคียงกับถั่วพุ่มและถั่วเขียว ได้แก่ ถั่วด้า (Black seeded race, V. sinensis (L.)) ขนาดของ
โรงเรือนขึ นอยู่กับความต้องการจ้านวนไรตัวห ้า โรงเรือนมุงด้วยตาข่ายถี่ มีหลังคากันฝนเป็นพลาสติกใสให้
ได้รับแสงแดดเต็มที่ เพ่ือให้ต้นถั่วเจริญเติบโตดี ซึ่งมีผลท้าให้ไรแดงหม่อนขยายพันธุ์ได้มากและรวดเร็ว  
 อุปกรณ์ มีดังนี  

- ต้นถั่วด้า  

- ถุงเพาะช้าขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 22 x 42 เซนติเมตร 

- ตะกร้าพลาสติกขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 38 x 55 x 30 เซนติเมตร    

- ส้าลี 

- พู่กันเบอร์ 0 

- แว่นขยาย  

- กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 

- โรงเรือน 2 โรง ได้แก่ โรงเรือนเลี ยงไรอาหาร (ไรแดงหม่อน) และโรงเรือนเลี ยงไรตัวห ้า ลักษณะ
เป็นโรงเรือนหลังคาใส มุงตาข่ายด้านข้างขนาดความถ่ี 32 ช่อง (32 Mesh) ขนาด กว้าง x ยาว x



สูง เท่ากับ 4 x 6 x 3.5 เมตร มีจั่ว 2 ชั น เพ่ือระบายอากาศ (ภาพที่ 4) ขนาดของโรงเรือน
ดังกล่าวนี สามารถปรับได้ให้เหมาะสมกับพื นที่และปริมาณไรตัวห ้าที่ต้องการผลิตได ้ 

  วิธีการ มีดังนี  
1. เพาะเลี ยงไรแดงหม่อนบนต้นถั่วด้า หรือถั่วพุ่ม ในโรงเรือน มุงตาข่ายด้านข้างเพ่ือป้องกันแมลง

ศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ (ภาพที่ 4) โดยปลูกต้นถั่วในถุงเพาะช้าใส่ในตะกร้าๆ ละ 6 ถุง ถุงละประมาณ 30 
ต้น (ภาพที่ 5) วางในตะกร้าพลาสติกบนขาตั งและหล่อน ้าเพ่ือป้องกันมดซึ่งเป็นศัตรูที่ส้าคัญของไร

แดงหม่อน (ภาพที่ 6) การเพาะปลูกถั่วในตะกร้าท้าให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายต้นถั่วและดูแลรักษา 
หรืออาจใช้วิธีปลูกต้นถั่วในกระถางขนาด 6-8 นิ วแทนถุงเพาะช้าได้ ใส่ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยวิทยาศาสตร์
สูตร 16-16-16 บ้ารุงให้ต้นถั่วแข็งแรง เมื่อต้นถั่วเริ่มงอกให้ใบแท้ชุดแรก (อายุประมาณ 1 สัปดาห์) 
ให้พ่นสารฆ่าแมลงพ่นเพ่ือป้องกันก้าจัดเพลี ยไฟและหนอนชอนใบที่อาจจะเล็ดลอดผ่านมุ้งตาข่ายเข้า
มาท้าลายใบถั่ว สารฆ่าแมลงที่ตกค้างบนต้นถั่ว แต่ไม่เป็นอันตรายต่อไรแดงหม่อน ได้แก่ อิมิดาคลอพ
ริด (imidacloprid 10% SL) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร  

2. เมื่อถั่วอายุประมาณ 2 สัปดาห์ น้าพ่อ-แม่พันธุ์ไรแดงหม่อนที่เพาะเลี ยงไว้ในห้องปฏิบัติการมาปล่อย
บนต้นถั่วเพ่ือให้ขยายพันธุ์เพ่ิมจ้านวนประชากร อัตราการปล่อยประมาณ 700 – 800 ตัวต่อตะกร้า 

วิธีการปล่อยให้ใช้แว่นขยายนับไรแดงหม่อนพ่อ-แม่พันธุ์บนใบหม่อนอย่างคร่าว ๆ ให้ได้ 700 - 800 

ตัว จากนั นตัดแบ่งใบหม่อนเป็นชิ นเล็ก ๆ วางทาบลงบนใบถั่วให้กระจายทั่วตะกร้า (ภาพท่ี 7)  
3. ปล่อยให้ไรแดงหม่อนขยายพันธุ์เพ่ิมประชากรตามธรรมชาติบนต้นถั่วนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ จะ

สังเกตุได้ว่าไรแดงหม่อนดูดกินอยู่ใต้ใบถั่วแล้วขยายพันธุ์มากขึ นจนท้าให้ใบถั่วเป็นจุดประ เหลืองซีด 
(ภาพท่ี 8) พร้อมที่จะน้าไปใช้เป็นอาหารเพาะเลี ยงไรตัวห ้าต่อไป 

ขั นตอนที่ 4 การเลี ยงขยายไรตัวห  าให้ได้ปริมาณมากบนต้นถั่ว   
  ท้าการเลี ยงในโรงเรือนเพาะไรตัวห ้า ซึ่งต้องแยกให้อยู่ห่างจากโรงเรือนเพาะเลี ยงไรแดงหม่อนให้มากที่สุด 
ทั งนี เพ่ือป้องกันมิให้ไรตัวห ้าปะปนเข้าไปในโรงเรือนเพาะเลี ยงไรแดงหม่อนและกินไรแดงหม่อนก่อนที่ไรแดง
หม่อนจะเพ่ิมประชากรได้เป็นปริมาณมาก ซึ่งจะท้าให้ระบบการผลิตไรตัวห ้าอย่างต่อเนื่องเสียหายได้  
  วิธีการ มีดังนี  

1. ย้ายต้นถั่วที่เพาะเลี ยงไรแดงหม่อนไว้แล้วนาน 2 สัปดาห์ (ต้นถั่วมีอายุประมาณ 3 - 4 สัปดาห์) จนมี
ไรแดงหม่อนหนาแน่นบนใบถั่ว เข้าไปไว้ในโรงเรือนเพาะเลี ยงไรตัวห ้า  

2. น้าพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห ้าสุ่มปล่อยกระจายลงบนต้นถั่วให้ทั่วตะกร้า ประมาณ 25 - 50 ตัวต่อตะกร้า 
(ภาพที่ 9) ส้าหรับอัตราไรตัวห ้า : ไรแดงหม่อน (อาหาร) ที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเพาะเลี ยง คือ 

1:20 – 1:40 ซึ่งผู้เลี ยงสามารถค้านวนอัตราการปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห ้าให้เหมาะสมได้จากปริมาณ
ไรแดงหม่อนที่ย้ายเข้ามาเป็นอาหาร หากไรแดงหม่อนมีปริมาณมากหนาแน่นบนต้นถั่ว ก็ปล่อยพ่อ-
แม่พันธุ์ไรตัวห ้าให้มาก แต่หากมีไรแดงหม่อนน้อยก็ปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห ้าให้น้อย  



3. จากนั นปล่อยให้ไรตัวห ้ากินไรแดงหม่อนขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณมากบนต้นถั่วเป็นระยะเวลาประมาณ 
2 สัปดาห์ หรือจนกระทั่งไรแดงหม่อนที่เป็นอาหารบนต้นถั่วหมด ซึ่งพบว่าต้นถั่วอาจเริ่มเหี่ยวแห้ง 
(ภาพท่ี 10)  

4. ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวไรตัวห ้าที่เหมาะสม ควรเป็นระยะที่สังเกตุเห็นว่าไรแดงหม่อนบนใบถั่วเกือบ
หมดพอดี ซึ่งหากเก็บเกี่ยวช้าเกินไปเมื่อไรตัวห ้าไม่มีอาหารกินไรตัวห ้าจะย้ายหนีออกจากใบถั่วอย่าง
รวดเร็ว ท้าให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวไรตัวห ้าได้ทัน   

5. จ้านวนไรตัวห ้าที่เก็บเกี่ยวได้ในเวลาเหมาะสมจะได้ประมาณ 100 เท่าของปริมาณพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัว
ห ้าที่เริ่มต้นผลิต  

 ขั นตอนที่ 5 การเก็บเกี่ยวไรตัวห  า  
วิธีการ มีดังนี  
1. ใช้วิธีตัดใบถั่วที่มีไรตัวห ้าบรรจุลงกระบอกกระดาษ (ภาพที่ 11) ไม่ควรใส่มากเกินไปจนแน่น จากนั น

ปิดฝากระบอกกระดาษ ใช้เทปพันให้แน่น พร้อมน้าไปปล่อยในแปลงปลูก (ภาพที่ 12 และ 13) ซึ่งใน

รอบการผลิต 5 สัปดาห์ จะได้ไรตัวห ้าประมาณ 10 - 30 ตัวต่อใบ ทั งนี การผลิตไรตัวห ้าจะได้มากหรือ
น้อยขึ นอยู่กับจ้านวนไรอาหารและสภาพความสมบูรณ์ของต้นถั่ว  

2. เก็บไรตัวห ้าที่บรรจุกระบอกกระดาษไว้ในห้องอุณหภูมิปกติ ไรตัวห ้าสามารถมีชีวิตในสภาพอดอาหาร
ได้นานประมาณ 2 - 3 วัน แต่หากเก็บไว้ในห้องเย็นหรือตู้เย็นช่องธรรมดา (อุณหภูมิ 15 – 17 องศา

เซลเชียส) จะสามารถยืดอายุไรตัวห ้าให้ยืนยาวมาก 4 - 5 วัน  
 
ขั นตอนการผลิตไรตัวห ้าในสภาพภูมอิากาศของกรุงเทพฯ แสดงไว้ในภาพที่ 14  

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

ภาพที่ 1 ต้นหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 

ภาพที่ 2 ถาดเลี ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไรแดงหม่อนบนใบหม่อน 
 

ภาพที่ 3 ชั นเลี ยงพ่อ-แม่พันธุ์ไรแดงหม่อนให้แสงนาน 9 ชั่วโมงต่อวัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 4 โรงเรือนเพาะเลี ยงไรแดงหม่อน (ไรอาหาร) 

ภาพที่ 5 ปลูกต้นถ่ัวพุ่มในถุงเพาะช้าใส่ในตะกร้า 

ภาพที่ 6 ตะกร้าปลูกถ่ัววางบนขาตั งหล่อน ้ากันมด ในโรงเรือนมุงตาข่าย หลังคาพลาสติก 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
    
 
  

ภาพที่ 7 น้าพ่อ-แม่พันธุ์ไรแดงหม่อนปล่อยเลี ยงขยายบนต้นถั่วอายุ 2 สัปดาห์ 
           โดยการวางทาบ ประมาณ 700 - 800 ตัวต่อตะกร้า  

 

ภาพที่ 8 ต้นถั่วอายุประมาณ 4 สัปดาห์ ที่ไรแดงหม่อนขยายปริมาณมาก 
             พร้อมจะย้ายไปโรงเรือนตัวห ้า เพ่ือปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห ้า 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 9 ปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห ้าลงบนต้นถั่วที่มีไรแดงหม่อนหนาแน่นแล้ว 
 

ภาพที่ 10 ต้นถั่วที่ไรตัวห ้าขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณเป็นเวลา 2 สัปดาห์  
                และกินไรแดงหม่อนบนใบถั่วหมดแล้ว พร้อมเก็บเก่ียว  
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 4.11 ตัดใบถั่วเพื่อเก็บเกี่ยวไรตัวห ้า  
 

ภาพที่ 12 บรรจุใบถั่วที่มีไรตัวห ้าลงกระบอกกระดาษ 
 

ภาพที่ 13 กระบอกกระดาษบรรจุไรตัวห ้าปิดสนิท พร้อมน้าไปปล่อยในแปลงปลูก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 ขั นตอนการผลิตไรตัวห  า Amblyseius longispinosus (Evans)  
โดยใช้ไรแดงหม่อนเป็นอาหาร ในพื นที่เขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 



ต้นทุนการเลี ยงขยายไรตัวห  า A. longispinosus ใน 1 รอบการผลิต  
การผลิตไรตัวห ้า A. longispinosus ได้ถ่ายทอดไปยังเกษตรกรให้ท้าการเพาะเลี ยงเองได้แล้ว โดย

เกษตรกรได้ท้าการเพาะเลี ยงไรตัวห ้าในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ (ภาพที่ 15, 16 และ 17) และเก็บเกี่ยวน้าไป
ปล่อยในแปลงกุหลาบที่อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการเพาะเลี ยงให้
ง่าย เพื่อลดต้นทุน มีค่าใช้จ่ายดังแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตไรตัวห ้าของเกษตรกรในรอบ 1 เดือน 

                           รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน) 
ต้นทุนการปลูกถั่วเพื่อเลี ยงไรตัวห  า  

     - ค่าถ่ัวเขียว ราคาถุงละ 27 บาท ใช้ได้นาน 4 เดือน  
        ปลูก 8 ต้น/กระถาง  จ้านวน 200 กระถาง/เดือน  

 
6.75  

         - ค่าเตรียมดิน  เช่น ค่าดิน และ ปุ๋ย ราคา 1 บาท/ กระถาง 200 
         - ค่าไรแดงหม่อนอาหารของไรตัวห ้า  (เก็บมาเพาะเลี ยงเอง) - 
         - ค่าไรตัวห ้า (เก็บมาเพาะเลี ยงเอง) - 

ค่าแรง (ใช้คนงานประจ า  1  คน ที่มีอยู่แล้ว) - 
รวม                  206.75 ------------  (A) 

ใน 1 เดือน ปลูกต้นถั่วจ้านวน 200 กระถาง 
ต้นถั่ว 1 กระถาง ปลูกถ่ัวได้ 8 ต้น 
ใน 1 กระถาง ได้ต้นถั่วที่สมบูรณ์เพาะเลี ยงไรตัวห ้า 30% 
ต้นถั่ว 1 ต้น เก็บเก่ียวใบถั่วที่มีไรตัวห ้าได้ 9 - 12 ใบ 
ใบถั่ว 1 ใบ มีจ้านวนไรตัวห ้าประมาณ  25 – 30 ตัว 
ดังนั น เกษตรกรผลิตไรตัวห ้าได้ประมาณ  108,000 – 172,800 ตัว/เดือน--- (B) 

ต้นทุนผลิตไรตัวห  า = (A/B)    = 0.001 - 0.002 บาท/ไรตัวห ้า 1 ตัว 

  
หมายเหตุ ไม่รวมค่าจ้างคนงาน และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ท่ีมีการลงทุนเฉพาะครั งแรกเพียงครั งเดียว เช่น 

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอขนาดพกพา (ราคาประมาณ 15,000 บาท) และห้องปรับอากาศท่ีมีอยู่แล้ว 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 เกษตรกรเพาะเลี ยงไรแดงหม่อนบนต้นถั่วเขียวในกระถาง 
 

ภาพที่ 16 ใบถั่วที่มีไรแดงหม่อนอาศัยอยู่เต็ม พร้อมย้ายน้าไปปล่อยไรตัวห ้า 
 

ภาพที่ 17 เกษตรกรตรวจดูปริมาณไรตัวห ้าก่อนเก็บเก่ียว 
 



การผลิตไรตัวห  า Amblyseius californicus (McGregor)  
ไรตัวห ้า A. californicus เป็นไรตัวห ้าที่น้าเข้ามาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ (มานิตาและคณะ , 2543) มี

วิธีการเพาะเลี ยงเหมือนกับการเพาะเลี ยงไรตัวห ้า A. longispinosus กล่าวคือ ใช้ไรแดงหม่อนเป็นเหยื่อ และ
เลี ยงบนต้นถั่วพุ่ม ถั่วด้า หรือถั่วเขียว มีระยะเวลาการเพาะเลี ยงนานประมาณ 5 สัปดาห์ต่อการผลิต 1 รอบ
เช่นกัน 

จากการส่งเสริมให้มีการใช้ไรตัวห ้าควบคุมไรศัตรูสตรอเบอรี่และกุหลาบในพื นที่สูงของมูลนิธิโครงการ
หลวง การเพาะเลี ยงไรตัวห ้าจึงควรท้าการผลิตในแหล่งปลูกพืชทั งสองชนิดนี บนที่พื นที่สูง การทดสอบเพาะเลี ยง
ไรตัวห ้า A. californicus ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พบว่าสามารถเพาะเลี ยงไรตัวห ้าชนิดนี ได้ดี การเพาะเลี ยง
พ่อ-แม่พันธุ์ไรตัวห ้า A. californicus สามารถเลี ยงได้ในห้อง แต่ต้องกั นพลาสติกคลุมชั นวางถาดเลี ยง หาก
อากาศมีความหนาวเย็นเกินไป ส่วนการเลี ยงขยายไรตัวห ้า A. californicus เป็นปริมาณมาก ใช้วิธีเดียวกันกับ
การเลี ยงไรตัวห ้า A. longispinosus โดยท้าการเพาะเลี ยงบนต้นถั่วด้าที่ปลูกในกระถาง 6 x 8 นิ ว (ภาพที่ 18 
และ 19) โดยมีการผลิตตามต้นแบบการผลิตในสภาพอากาศของกรุงเทพ ฯ  

นอกจากนั น การทดสอบผลิตไรตัวห ้า A. californicus เป็นปริมาณมากบนพื นที่สูงที่ศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ซึ่งมีสภาพอุณหภูมิต่้ากว่า 10 องศาเซล
เชียส (ภาพที่ 20, 21 และ 22) ด้วยระบบการปลูกถ่ัวแบบไฮโดรโพนิกส์ในโรงเรือน แทนการปลูกถ่ัวโดยใช้ดิน 
ผลการทดลอง (มานิตาและคณะ, 2550) พบว่า  

1. เหยื่อที่เหมาะสมที่สุดในการน้ามาใช้เพาะเลี ยงไรตัวห ้า คือ ไรสองจุด (Tetranychus urticae 
Koch) ไม่สามารถใช้ไรแดงหม่อนเป็นเหยื่อได้ เนื่องจากไรแดงหม่อนเจริญเติบโตได้ช้าในพื นที่สูง 
และมีสภาพอากาศเย็น  

2. พืชอาศัยที่ดีที่สุดส้าหรับเพาะเลี ยงไรตัวห ้าในพื นที่สูงที่มีอากาศเย็น ได้แก่ ถั่วแดงหลวง  (Red 
kidney bean, Phaseolus vulgaris L.)  

3. สามารถปลูกถั่วแดงหลวงได้ดีด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์  
4. การผลิตขยายไรตัวห ้าใช้เวลา 6 - 7 สัปดาห์ ต่อ 1 รอบการผลิต อย่างไรก็ตาม จ้านวนไรตัวห ้าที่

ผลิตได้อาจเร็วหรือช้าขึ นอยู่กับสภาพอุณหภูมิในช่วงเวลานั น หากเพาะเลี ยงไรในช่วงที่มีการ
หนาวเย็นมาก ต้นถั่วจะเจริญเติบโตช้า วงจรชีวิตของไรยาวนาน ดังนั น รอบการผลิตจะยาวนาน
มากกว่าปกติ  เช่น ในช่วงอากาศหนาวเย็นต่้ากว่า 10 องศาเชลเซียส อาจใช้เวลานานประมาณ 8 
- 9 สัปดาห์ ต่อ 1 รอบการผลิต  

5. การเก็บเกี่ยวไรตัวห ้าเพ่ือน้าไปใช้ปล่อยลงในแปลงปลูกสตรอเบอรี่และกุหลาบ ต้องระมัดระวัง
ไม่ให้มีไรสองจุดติดไปกับใบถั่วมากนัก เนื่องจากไรสองจุดเป็นไรศัตรูของสตรอเบอรี่และกุหลาบ
ด้วย ให้เก็บเกี่ยวไรตัวห ้าในขณะที่ยังมีประชากรไรสองจุดอยู่บนใบถั่วน้อยมากที่สุดเท่าที่ท้าได้ 
หากปล่อยให้ไม่มีไรสองจุดอยู่บนใบถั่ว ไรตัวห ้าจะหนีออกจากใบถั่วเพ่ือไปหาแหล่งอาหารใหม่
ทันทีภายในข้ามคืน ท้าให้เก็บเกี่ยวไรตัวห ้าไม่ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั น ช่วงเวลาใกล้เก็บเกี่ยว ผู้เลี ยง
ต้องให้ความสนใจตรวจดูจ้านวนไรที่เป็นเหยื่ออย่างใกล้ชิด 



6. การปลูกถั่วในการผลิตรอบที่ 3 - 4 อาจพบต้นถั่วมีโรคโคนเน่าเกิดจากเชื อรา Pytium จึงควรใส่
สารก้าจัดเชื อรา เช่น เมธาแลคซิน (metalaxyl 35%) + ไดชราน (dichran 10%) ลงในน ้า
ระบบไฮโดรโพนิกส์  

ค่าใช้จ่ายในการเลี ยงขยายไรตัวห  า A. californicus ใน 1 รอบการผลิต มีดังนี  
1. ค่าโรงเรือนขนาด 3x4 เมตร และอุปกรณ์ไฮโดรโพนิกส์ (ลงทุนครั งแรกเพียงครั งเดียว) เป็นเงิน 

6,350 บาท  
2. เครื่องวัดค่าปริมาณเกลือที่ละลายได้ (Electric Conductivity-EC) ในระบบไฮโดรโพนิกส์ (ลงทุน

ครั งแรกเพียงครั งเดียว) เป็นเงิน 4,000 บาท  
3. ค่าเมล็ดพันธุ์ถั่ว 1,200-1,300 ต้น และปุ๋ย  เป็นเงินครั งละ 210 บาท 
4. ค่าแรงครั งละ 2,275 บาท 

สรุปต้นทุนการผลิต 
 - ลงทุนค่าใช้จ่ายผลิตไรตัวห ้าครั งแรก 11,830 บาท 
 - ลงทุนครั งที่สองและครั งต่อๆ ไป ครั งละ 2,485 บาท  

รายละเอียดขั นตอนการผลิตไรตัวห ้า A. californicus เป็นปริมาณมากที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย แสดงไว้ในภาพที่ 23  
 



  
 
 
 
 
  

ภาพที่ 18 ไรตัวห ้าพ่อ-แม่พันธุ์เก็บรักษาบนใบหม่อนในถาดหล่อน ้า วางบนชั น 
             ใต้แสงไฟฟลูออเรสเซ็นส์กั นพลาสติกหนาป้องกันอากาศเย็น ทีส่ถานี

เกษตรหลวงอ่างขาง 
 

ภาพที่ 19 ต้นถั่วด้าเพาะในกระถาง 6x8 นิ ว 
 



  

ภาพที่ 21 ต้นถั่วแดงหลวงอายุ 6 วัน พร้อมส้าหรับปล่อยไรสองจุด (เหยื่อ) 

ภาพที่ 22 ต้นถั่วแดงหลวงที่มีไรตัวห ้าเป็นปริมาณมากอาศัยอยู่ใต้ใบ  
             พร้อมที่จะถูกตัดเพ่ือน้าไปปล่อยลงในแปลงปลูก 

ภาพที่ 20 ต้นถั่วแดงหลวงเพาะโดยระบบไฮโดรโพนิคส์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12-14 วนั 

ปลูกต้นถั่วแดงหลวง
ระบบไฮโดรโพนิกส์  

ต้นถั่วอายุ 5-7 วัน 
 

ต้นถั่วที่มีไรสองจุด
ปริมาณมากบนใบ 

 

ต้นถั่วอายุ 6-7 สัปดาห์ 
ที่มีไรตัวห  าปริมาณมากบนใบ 

เก็บเกี่ยวไรตัวห  า  
โดยตัดใบถั่วบรรจุในถุงกระดาษหรือกระบอกกระดาษ 

น าไปปล่อยในแปลงปลูกพืช 

ปลอ่ยไรสองจดุ 
(เหย่ือของไรตวัห ำ้) 

ตดัใบถั่วท่ีมีไรสองจดุบำงสว่น
ไปเพำะเลีย้งบนตน้ถั่วชดุใหม่  

ปลอ่ยไรตวัห ำ้บนตน้ถั่วอตัรำ 

ไรตวัห ำ้ : เหย่ือ 1:20 – 1:40 

5-7 วนั 

3-4 สปัดำห ์
 

ตดัใบถั่วท่ีมีไรตวัห ำ้บำงสว่น
ไปเลีย้งขยำยไรตวัห ำ้ชดุตอ่ไป  

ภาพที่ 23 ขั นตอนการผลิตไรตัวห ้า Amblyseius californicus (McGregor) บนต้นถั่วแดงหลวง 
             โดยใช้ไรสองจุดเป็นเหยื่อ ในพื นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ 
     ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม  



การผลิตไรตัวห  า Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando 
 ไรตัวห ้า A. cinctus เป็นไรที่สามารถเพาะเลี ยงได้โดยใช้ไรขาวพริกเป็นอาหาร นอกจากนั น ไรตัวห ้า A. 
cinctus สามารถกินเกสรดอกไม้ได้ด้วย จากการทดลอง พบว่า การเลี ยงไรตัวห ้าเพศเมีย 10 ตัว ด้วยไรขาว
พ ริ ก  (Broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Banks)) เก ส รด อกธู ป ฤ าษี  (Narrow leaf cattail, 
Typha angustifolia L.) และเกสรดอกตีนตุ๊กแก (Coat buttons, Tridax procumbens L.) สามารถเพ่ิม

จ้านวนประชากรได้เฉลี่ย 67.6, 43.6 และ 44.0 ตัว ใน 1 สัปดาห์ ตามล้าดับ แสดงให้เห็นว่าไรขาวพริกเป็น

เหยื่อที่ไรตัวห ้าเพ่ิมประชากรได้มากที่สุด ส้าหรับการผลิตไรตัวห ้า A. cinctus เป็นปริมาณมาก ในการทดลอง
นี ยังไม่สามารถเพาะเลี ยงไรตัวห ้า A. cinctus ด้วยไรขาวพริกให้ได้ปริมาณมากบนพืชอาศัยเหมือนการ
เพาะเลี ยงไรแดงหม่อนบนต้นถั่ว แต่สามารถเพาะเลี ยงไรตัวห ้าชนิดนี บนใบหม่อน แล้วให้ไรขาวพริกเป็นอาหาร
ในถาดเท่านั น นอกจากนั น จากการทดลองเลี ยงไรตัวห ้าเพศเมีย A. cinctus ด้วยเกสรธูปฤาษี ด้วยจ้านวนตั ง
ต้น 10 ตัว พบว่าสามารถไรตัวห ้าเพ่ิมจ้านวนได้เฉลี่ย 43.6, 102.0 และ 164.4 ตัว ในเวลา 1, 2 และ 3 
สัปดาห์ ตามล้าดับ  
 การเพาะเลี ยงไรตัวห ้า A. cinctus ที่เหมาะสม คือ การเพาะเลี ยงโดยใช้เกสรดอกธูปฤาษี เกสรดอก
ตีนตุ๊กแก สลับกับไรขาวพริก  
 อุปกรณ์ มีดังนี   

-  แผ่นพลาสติกฟิวเจอร์บอร์ดสีด้าขนาด 12 x 15 เซนติเมตร 
-  ถาดพลาสติก ขนาด 30 x 35 เซนติเมตร  แผ่นพลาสติกใส ขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตร 

-  พู่กันเบอร์ศูนย์ 

-  ส้าลี 

-  กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ  

-  แว่นขยาย 10 เท่า 

-  ชั นติดตั งหลอดฟลูออเรสเซนส์  
 วิธีการ มีดังนี  

1. ใช้พู่กันเขี่ยไรตัวห ้า A. cinctus ลงบนแผ่นพลาสติกฟิวเจอร์บอร์ด  
2. น้าดอกธูปฤาษี เคาะเกสรให้ร่วงลงในกระดาษ แล้วโรยเกสรดอกธูปฤาษีลงบนแผ่นพลาสติกฟิวเจอร์

บอร์ดให้เป็นอาหารแก่ไรตัวห ้า เกสรที่เหลือสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ใช้ต่อไปไดป้ระมาณ 2-3 วัน 
3. วางแผ่นพลาสติกใสขนาดเล็กกว่าปิดทับด้านบน (ภาพที่ 24) เพ่ือไม่ให้เกสรธูปฤาษีฟุ้งกระจาย และใช้

เป็นที่หลบวางไข่ของไรตัวห ้า  
4. วางแผ่นพลาสติกฟิวเจอร์บอร์ดลงบนส้าลีในถาด หล่อน ้าให้ท่วมส้าลีอยู่เสมอ เพ่ือกันไรตัวห ้าเดินหนี

ออกจากภาชนะ  
5. เติมเกสรธูปฤาษีสดให้เป็นอาหารรตัวห ้าเมื่อเกสรเก่าเริ่มแห้ง  
6. วางถาดเลี ยงไรบนชั นใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนส์ (ภาพที่ 25) ให้แสงสว่าง 9 ชั่วโมงต่อวัน   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 ถาดเพาะเลี ยงไรตัวห ้า Amblyseius cinctus ด้วยเกสรธูปฤาษี 

ภาพที่ 25 ชั นเพาะเลี ยงไรตัวห ้า Amblyseius cinctus ใต้แสงฟลูออเรสเซนส์ 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การผลิตไรตัวห  า A. longispinosus : ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

การผลิตไรตัวห ้า A. longispinosus ให้ได้ปริมาณมากจ้าเป็นต้องมีการเพาะกล้าต้นถั่ว เตรียมไว้เพ่ือ
ขยายไรอาหารอย่างต่อเนื่อง และให้มีเวลาสอดคล้องกับการน้าต้นถั่วย้ายไปเลี ยงขยายไรตัวห ้า ปัญหาของการ
เพาะเลี ยงไรตัวห ้าที่ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ก็คือ การปนเปื้อนของไรตัวห ้าในระหว่าง
ขั นตอนการเพาะเลี ยงไรแดงหม่อนในโรงเรือน ท้าให้ไรแดงหม่อนไม่สามารถเพ่ิมประชากรเป็นปริมาณมากได้ 
ซึ่งผู้เลี ยงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยต้องท้างานในโรงเพาะเลี ยงไรอาหารก่อนเข้าไปท้างานในโรงเพาะเลี ยง
ไรตัวห ้าเสมอ ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ถ้าเกิดการปนเปื้อน ต้องหยุดพักโรงเรือน 5 - 7 วัน จึงด้าเนินการต่อ 

อีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถเพาะเลี ยงไรแดงหม่อนได้เป็นปริมาณมาก คือ มีแมลงศัตรูอ่ืนๆ เข้ามาระบาด
บนต้นถั่ว เช่น เพลี ยไฟ แมลงวันหนอนชอนใบ แมลงเหล่านี ดูดกินท้าลายใบถั่ว ท้าให้ต้นถั่วอ่อนแอ ใบเล็ก
หงิกงอและต้นโทรม เป็นเหตุให้ไรแดงหม่อนขยายพันธุ์ไม่เต็มที่ สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการพ่นสารอิมิดา
คลอพริด (imidacloprid 10% SL) ตั งแต่ต้นถั่วเริ่มแตกใบแท้ชุดแรกดังที่กล่าวมาแล้ว หากแมลงเข้าท้าลาย

อีกหลังปล่อยไรแดงหม่อนลงบนต้นถั่วไปแล้ว ให้พ่นสารฆ่าแมลงซ ้า จากนั นทิ งไว้ 7 - 8 วัน จึงปล่อยไรแดง
หม่อนเพ่ิมเติมลงบนต้นถั่ว เพ่ือให้ขยายพันธุ์ต่อไปได ้ 

การผลิตไรตัวห  า A. californicus : ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

การผลิตไรตัวห ้า A. californicus มีวิธีการคล้ายกับการผลิตไรตัวห ้า A. longispinosus มีปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน 
การผลิตไรตัวห  า A. cinctus : ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ไรตัวห ้า A. cinctus เป็นตัวห ้าชนิดที่กินเหยื่อแบบไม่เฉพาะเจาะจง (Generalist) สามารถกินน ้าหวาน
และเกสรจากดอกไม้ได้ และที่ส้าคัญมีอุปนิสัยกินไข่ ตัวอ่อน และตัวต็มวัยของไรชนิดเดียวกันเองด้วย 
(Cannibalism) ซึ่งแตกต่างจากไรตัวห ้า A. longispinosus ที่กินเหยื่อแบบเฉพาะเจาะจง (specialist) ดังนั น 

จึงพบว่า การเพาะเลี ยงในที่จ้ากัดไรตัวห ้า A. cinctus จะเพ่ิมจ้านวนประชากรได้ช้า  
 นอกจากนั น จากการสังเกตุ พบว่า เมื่อให้ไรขาวพริกและเกสรธูปฤาษีเป็นอาหาร ไรตัวห ้า A. cinctus จะ
เลือกกินไรขาวพริกมากกว่า และกินเกสรธูปฤาษีเมื่อกินไรขาวพริกหมดแล้ว ดังนั น การผลิตไรตัวห ้า A. 
cinctus อย่างต่อเนื่อง จึงควรให้ไรขาวพริกเป็นอาหารสลับเป็นระยะ ๆ การเพาะเลี ยงไรตัวห ้า A. cinctus 
เป็นจ้าเป็นต้องมีการศึกษาต่อยอดเพ่ิมเติม เพราะการเพาะเลี ยงในงานวิจัยนี ยังไม่สามารถผลิตไรตัวห ้าชนิดนี 
เป็นปริมาณมากได ้

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เป็นต้นแบบให้เกษตรกร หน่วยราชการ และมูลนิธิโครงการหลวง น้าไปผลิตไรตัวห ้าเพ่ือน้าไปใช้ในการ

ควบคุมไรศัตรูพืชชนิดต่างๆ  
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คนงาน และพนักงานราชการ ของกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม ที่ช่วยท้าให้งานวิจัย เรื่องต้นแบบการผลิตขยาย
ไรตัวห ้าเป็นปริมาณมาก ประสบผลส้าเร็จ  
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