
1. ชุดโครงการ  : การพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ 
2. โครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้คุณภาพ 
    กิจกรรมที่ 5  : การอารักขาพืชในกล้วยไม้ 
    กิจกรรมย่อยที่ 1 : การป้องกันก าจัดศัตรูกล้วยไม้โดยชีววิธี 
3. ชื่อการทดลอง : การใช้และอนุรักษ์ไรตัวห  า Amblyseius cinctus เพ่ือควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้  
                                Tenuipalpus pacificus   
    : Utilization and Preservation of Predatory Mite, Amblyseius cinctus  

                       for Biological Control of Orchid flat Mite, Tenuipalpus pacificus  
3. คณะผู้ด าเนินงาน : 
    หัวหน้าการทดลอง นางสาวมานิตา  คงชื่นสิน  สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
 ผู้ร่วมงาน  นายพิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ ์สังกัด  สังกัด ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    นางสาวพลอยชมพู กรวิภาสเรือง สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

    นางสาววิมลวรรณ โชติวงศ์ สังกัด  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

4. บทคัดย่อ 
ท าการศึกษาการใช้ไรตัวห  า Amblyseius cinctus Corpuz-Raros & Rimando เพ่ือควบคุมไรแมงมุม

เทียมกล้วยไม้ , Tenuipalpus pacificus Baker ในระหว่างปี 2554 – 2555 ณ ห้องปฏิบัติการและเรือน
ทดลอง กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โดยศึกษาวิธีการ
เพาะเลี ยงไรตัวห  า A. cinctus เป็นปริมาณมาก ผลการทดลอง พบว่า สามารถเพาะเลี ยงไรตัวห  า A. cinctus 
เป็นปริมาณมากด้วยการใช้ไรขาวพริกเป็นเหยื่อ นอกจากนั น ไรตัวห  า A. cinctus ยังสามารถกินเกสรธูปฤาษี 
และเกสรหญ้าตีนตุ๊กแกเป็นอาหารได้ด้วย ไรตัวห  ามีประสิทธิภาพกินไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ได้เฉลี่ยวันละ 
14.75 ตัว วางไข่ได้เฉลี่ยวันละ 1.3 ฟอง การทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห  า A.cinctus ในการควบคุมไร
แมงมุมเทียมกล้วยไม้ในเรือนทดลอง พบว่า การปล่อยไรตัวห  าอัตรา 2 ตัวต่อต้น และ 5 ตัวต่อต้น ทุกสัปดาห์ 
รวม 7 ครั ง และกรรมวิธีพ่นสารฆ่าไร pyridaben 20% WP อัตรา 15 กรัมต่อน  า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั ง ห่าง
กัน 2 สัปดาห์ ให้ผลในการควบคุมไรแมงมุมกล้วยไม้ได้ผลดีแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีควบคุม และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีปล่อยไรตัวห  าทั ง 2 อัตรา และกรรมวิธีพ่นสารฆ่าไร pyridaben 20% WP พบว่า 
ทั งการปล่อยไรตัวห  าและการพ่นสารฆ่าไรให้ผลการควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
การปล่อยไรตัวห  าอัตรา 2, 5 ตัวต่อต้น และการพ่นสาร pyridaben 20% WP สามารถควบคุมไรแมงมุมเทียม
กล้วยไม้ได้เฉลี่ย 64.8, 75.6 และ 88.4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

6. ค าน า 
 ไรที่เป็นศัตรูของกล้วยไม้มีหลายชนิด ชนิดที่ส าคัญที่สุด คือ ไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ (เกษตรกร

เรียกว่า “ไรแดง” ) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tenuipalpus pacificus Baker ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของไรดูดกิน
น  าเลี ยงจากใบ ดอก ล าต้น และส่วนต่าง ๆ ของกล้วยไม้ การท าลายเกิดขึ นได้กับทุกระยะการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้ นับตั งแต่กล้วยไม้ยังมีขนาดเล็กเป็นต้นกล้าอยู่ในกระถางหมู่ ไปจนถึงระยะออกดอก (วัฒนา และ



คณะ, 2544) ถ้าพบไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ ติดไปบนดอก ใบ และล าต้นกล้วยไม้ส่งออก  ท าให้ถูกปฏิเสธการ
น าเข้าจากประเทศปลายทางที่ก าหนดให้ไรเป็นศัตรูกักกัน การระบาดของไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้มีมากเพ่ิมขึ น
จากอดีต ทั งนี อาจเป็นเพราะเกษตรกรใช้ชนิดของสารป้องกันก าจัดไรไม่ถูกต้อง และใช้อัตราต่ ากว่าฉลาก
ก าหนด สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรท าการป้องกันก าจัดไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ได้ไม่ทันการ มีการใช้
สารป้องกันก าจัดไรในสวนกล้วยไม้ซ  าซาก และมากเกินความจ าเป็น การใช้สารฆ่าไรใช้อัตราต่ าก่อให้เกิดการ
ดื อยากับไรศัตรูกล้วยไม้ และจากการศึกษาวิเคราะห์ฤดูกาลระบาดและสภาพของสวนกล้วยไม้ที่ปลูกเพ่ือตัด
ดอกในพื นที่ภาคกลาง เพ่ือหาสาเหตุส าคัญที่เป็นปัจจัยท าให้เกิดการเพ่ิมและลดระบาดของไรแมงมุมเทียม
กล้วยไม้   พบว่า ไรกล้วยไม้ชนิดนี มีศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญเป็นไรตัวห  า ในวงศ์ Phytoseiidae  มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า ไรตัวห  า Amblyseius cinctus Corpuz-Raros & Rimando ไรตัวห  าชนิดนี มีบทบาทช่วย
ควบคุมประชากรของไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ได้ดี เมื่อน ามาทดสอบเบื องต้น พบว่าสามารถเพาะเลี ยงไรตัวห  า
ชนิดนี ได้ สามารถกินไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ได้ (มานิตาและคณะ, 2552) ดังนั นจึงมีแนวทางลดการใช้สาร
ป้องกันก าจัดไรในสวนกล้วยไม้ โดยการใช้วิธีป้องกันก าจัดไรโดยชีววิธี งานวิจัยนี  จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
วิธีการใช้ไรตัวห  า A. cinctus ควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ เพ่ือเป็นข้อมูลในน าไรตัวห  าชนิดนี ไปใช้ควบคุม
ไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ในสวนกล้วยไม้ต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ  
ขั้นตอนที่ 1.  ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ า A. cinctus ให้เป็นปริมาณมาก 

ท าการเปรียบเทียบอาหารที่เมื่อใช้เพาะเลี ยงไรตัวห  า A. cinctus แล้วสามารถเพ่ิมประชากรได้มากและ
สะดวกที่สุด โดยทดลองเลี ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ ไรขาวพริก (broad mite), Polyphagotarsonemus 
latus (Banks)) เกสรธูปฤาษี (Narrow leaf cattail), Typha angustifolia L. และเกสรหญ้าตีนตุ๊กแก (coat 
buttons), Tridax procumbens L. โดยใส่ไรตัวห  า A. cinctus เพศเมียที่มีอายุเท่ากัน 10 ตัว บนแผ่น
พลาสติกฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 12x15 ซม ใส่ในถาดหล่อน  าป้องกันไรตัวห  าหนีออกจากทีภาชนะเลี ยง ให้อาหาร
แต่ละชนิดอย่างท่วมท้นทุกวัน ทิ งไว้ 1 สัปดาห์ จึงน ามานับจ านวนไรตัวห  าทั งหมดใต้กล้องจุลทรรศน์ ท าการ
ทดลอง 3 ซ  า เมื่อได้ชนิดอาหารที่เหมาะสมแล้วทดสอบการเพาะเลี ยงอย่างต่อเนื่องจากไรเพศเมีย 10 ตัว นาน 
3 สัปดาห์ ท าการนับจ านวนไรตัวห  าที่เพ่ิมขึ นหลังเริ่มเพาะเลี ยงนาน 1, 2 และ 3 สัปดาห์ ท าการทดลอง 3 ซ  า 
ขั้นตอนที่  2. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ า A. cinctus ในการกินไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

น าไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ และไรตัวห  า A. cinctus ที่เก็บได้จากสวนกล้วยไม้ มาเลี ยงในห้องปฏิบัติการ 
เมื่อเลี ยงได้ปริมาณมากพอ จึงด าเนินการทดลองโดยใช้พู่กันเขี่ยไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ที่เป็นตัวเต็มวัยใส่บนใบ
กล้วยไม้ โดยตัดใบให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาด 1 X 1 นิ ว ใบละ 40 ตัว แล้วเขี่ยไรตัวห  าเพศเมียระยะวางไข่ลงบนใบ
พืชใบละ 1 ตัว วางใบพืชลงบนกระดาษทิชชู แล้ววางในกล่องพลาสติกหล่อน  าตลอดเวลา ท าการทดลอง 20 
ซ  า บันทึกจ านวนไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ที่ถูกไรตัวห  ากิน และจ านวนไข่ที่ไรตัวห  าที่วางใน 24 ชั่วโมง ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์  



ขั้นตอนที่ 3.  ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ า A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ในเรือน
ทดลอง 

ปลูกต้นกล้วยไม้จ านวน 350 ต้น บ ารุงต้นกล้วยไม้ให้เติบโต ด าเนินการท าระบาดเทียมเป็นระยะ ๆ โดย
เพาะขยายพันธุ์ไรแมงมุมเทียมบนต้นกล้วยไม้ในเรือนทดลอง และเลี ยงขยายไรตัวห  า A. cinctus เป็นปริมาณ
มากในห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมทดสอบประสิทธิภาพ  

ท าการทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห  า A. cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ในเรือน
ทดลอง มีขั นตอนดังนี  

1. ปลูกต้นกล้วยไม้พันธุ์หวาย (เอียสกุล) ให้มีต้นกล้วยไม้ 4 ต้นบน 1 ถาดกาบมะพร้าว จ านวน 320 ต้น 
บ ารุงรักษา ให้ปุ๋ย ตามวิธีการปลูกของเกษตรกร จนมีอายุ 3 เดือน  

2. เพ่ือให้มีการระบาดของไรอย่างสม่ าเสมอบนต้นกล้วยไม้ จึงท าการปล่อย (inoculation) ไรแมงมุม
เทียมบนต้นกล้วยไม้เพ่ือให้เป็นการระบาดเทียม  

3. เพาะเลี ยงขยายไรตัวห  า A. cinctus เป็นปริมาณมากให้เพียงพอในการทดลอง  
4. จัดวางต้นกล้วยไม้ในเรือนทดลอง โดยวางแผนแบบ CRB มี 4 กรรมวิธี 5 ซ  า ซ  าละ 16 ต้น มี

กรรมวิธีดังนี  
 4.1 ควบคุมไรโดยปล่อยไรตัวห  า 2 ตัวต่อต้น ทุกสัปดาห์ รวม 7 ครั ง 
 4.2 ควบคุมไรโดยปล่อยไรตัวห  า 5 ตัวต่อต้น ทุกสัปดาห์ รวม 7 ครั ง 
 4.3 ควบคุมไรโดยพ่นสารฆ่าไร pyridaben 20% WP อัตรา 15 กรัมต่อน  า 20 ลิตร จ านวน 2 

ครั ง ห่างกัน 2 สัปดาห์  
4.4 ไม่มีการควบคุมไร (กรรมวิธีควบคุม) 

บันทึกผลการทดลอง โดยตรวจนับจ านวนไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ 5 ใบต่อซ  า โดยสุ่มตรวจนับจ านวนไร
ภายในพื นที่ 1.5 ตารางเซนติเมตรต่อใบ ด้วยเลนซ์ขยาย 10 เท่า บันทึกผลก่อนและหลังท าการปล่อยไรตัวห  า 
และพ่นสารฆ่าไรบนกรรมวิธีต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั ง  

สถานที่ด าเนินการทดลอง 
1. ห้องปฏิบัติการและเรือนทดลอง กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่มกีฏและสัตววิทยา ส านักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ขั้นตอนที่ 1.  ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ า A. cinctus ให้เป็นปริมาณมาก 
จากการทดลองพบว่า การเลี ยงไรตัวห  า A. cinctus เพศเมีย 10 ตัว ด้วยไรขาวพริก เกสรธูปฤาษี และ

เกสรหญ้าตีนตุ๊กแก สามารถเพ่ิมปริมาณประชากรได้เป็นจ านวน 67.6 ± 24.8 ตัว 43.6 ± 6.46 ตัว และ 44.0 
± 7.07 ตัว ใน 1 สัปดาห์ ตามล าดับ  สรุปได้ว่า ไรตัวห  า A. cinctus ชอบกินไรขาวพริกเป็นเหยื่อมากที่สุด 
นอกจากนี ยังชี ให้เห็นว่าไรตัวห  า A. cinctus สามารถกินเกสรของวัชพืชทั ง 2 ชนิดได้เช่นกัน เนื่องจากการ
เพาะเลี ยงไรขาวพริกให้ได้ปริมาณมากเพ่ือน าไปเลี ยงไรตัวห  านั นเป็นไปได้ยากมาก ดังนั นการใช้เกสรธูปฤาษี 



ซึ่งเป็นวัชพืชที่หาง่ายและมีเกสรเป็นจ านวนมาก จึงเป็นอาหารที่เหมาะสมในการเลี ยงขยายไรตัวห  า  A. 
cinctus ให่ได้เป็นปริมาณมากได้ดีที่สุด  

ผลการทดลองเลี ยงไรตัวห  า A. cinctus เพศเมียจ านวน 10 ตัว ให้กินเกสรธูปฤาษี พบว่าสามารถเพ่ิม
จ านวนได้ 43.6 ± 6.46 ตัว 102.0 ± 9.0 ตัว และ 164.4 ± 8.68 ตัว ในเวลา 1, 2 และ 3 สัปดาห์ ตามล าดับ 
โดยใช้วิธีการเลี ยงไรตัวห  าบนแผ่นพลาสติกฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 12X15 ซม. โรยเกสรธูปฤาษีเป็นอาหาร ใช้
แผ่นพลาสติกใสปิดทับด้านบนเพ่ือใช้เป็นที่หลบวางไข่  วางแผ่นพลาสติกฟิวเจอร์บอร์ดลงบนส าลีซึ่งวางในถาด 
หล่อน  าให้ท่วมส าลีอยู่เสมอเพ่ือกันไรหนีออกจากภาชนะ เติมเกสรสดให้เป็นอาหารเมื่อเกสรเก่าเริ่มแห้ง 
(Figure 1) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ขั้นตอนที่  2. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ า A. cinctus ในการกินไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

ศึกษาประสิทธิภาพการกินของไรตัวห  า A. cinctus ในการกินเหยื่อในห้องปฏิบัติการ พบว่าไรตัวห  ากิน
ไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ได้เฉลี่ยวันละ 14.75 ตัว วางไข่ได้เฉลี่ยวันละ 1.3 ฟอง  
ขั้นตอนที่ 3.  ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ า A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ในเรือน
ทดลอง 

การปล่อยไรตัวห  าทั ง 2 อัตรา และกรรมวิธีพ่นสารฆ่าไร pyridaben 20% WP อัตรา 15 กรัมต่อน  า 20 
ลิตร ให้ผลการควบคุมไรแมงมุมกล้วยไม้ได้ผลดีแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีควบคุม (table 1) เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีปล่อยไรตัวห  า 2 ตัวต่อต้น กรรมวิธีปล่อยไรตัวห  า 5 ตัวต่อต้น และกรรมวิธีพ่น
สาร pyridaben 20% WP พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร pyridaben 20% WP ให้ผลการควบคุมไรแมงมุมกล้วยไม้
ได้ดีที่สุด รองลงมาคือการปล่อยไรตัวห  า 5 ตัวต่อต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ทางสถิติใน

Figure 1. A mass rearing tray for predatory mite, A. cinctus  

 



แต่ละครั งที่ท าการสุ่มตรวจ พบว่า การปล่อยไรตัวห  าทั ง 2 อัตรา ให้ผลการควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ ไม่
แตกต่างทางสถิติจากการพ่นสารฆ่าไร ยกเว้นวันที่ 4 และ 18 เดือนตุลาคม  

ค่าเฉลี่ยจ านวนไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ที่พบในกรรมวิธีต่าง ๆ ตลอดการทดลองในเวลา 2 เดือน แสดง
ไว้ใน figure 2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม พบว่า
การปล่อยไรตัวห  าอัตรา 2 ตัวต่อต้น, อัตรา 5 ตัว ต่อต้น และการพ่นสาร pyridaben 20% WP ให้ผลการ
ควบคุมไรแมงมุมกล้วยไม้ได้เฉลี่ย 64.8, 75.6 และ 88.4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

9. สรุปผลการทดลอง 

สรุปได้ว่า การปล่อยไรตัวห  า A. cinctus จ านวน 2-5 ตัวต่อต้น ทุกสัปดาห์ จ านวน 7 ครั ง สามารถ
ควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ได้ดีเทียบเท่ากรรมวิธีการพ่นสารฆ่าไร pyridaben 20% WP จ านวน 2 ครั ง 
ห่างกัน 2 สัปดาห์  

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เป็นข้อมูลเบื องต้นส าหรับการพัฒนาการใช้ไรตัวห  า A. cinctus เพ่ือน าไปใช้ในการควบคุมไรแมงมุม

เทียมกล้วยไม้ต่อไป 
11. ค าขอบคุณ 
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Table 1 Average numbers of orchid flat mite, Tenuipalpus pacificus per 1.5 cm2 leaf before and after releasing predatory mite, Amblyseius 
cinctus and spraying with acaricide (pyridaben 20% WP; 15 g/20 lit of water). 
 

Treatment 
Average numbers of orchid false spider mite per 1.5 cm2 leaf before and after applying treatment1/   

Before  After  
26/8/11 2/9/11 9/9/11 13/9/11 16/9/11 20/9/11 23/9/11 27/9/11 30/9/11 4/10/11 7/10/11 11/10/11 14/10/11 18/10/11 21/10/11 

2 predators 
released/plant 

27.3  13.2 a 11.9 a 15.2a 13.2 a 15.7 b 15.4 a 8.2 a 8.9 a 20.8 b 11.5 a 15.5 a 7.1 a 10.5 ab 6.1 a 

5 predators 
released/plant 

22.6  5.7 a 4.2 a 5.9 a 6.9 a 8.6 ab 7.8 a 8.2 a 8.4 a 1.7 a 5.7 a 10.7 a 3.6 a 13.4 b 3.9 a 

Pyridaben 
sprayed 

27.8  7.8 a 4.2 a 3.4 a 5.5 a 4.4 a 3.8 a 3.4 a 3.4 a 1.0 a 4.0 a 5.1 a 0.2 a 1.4 a 1.4 a 

Control 34.2 29.6 b 30.3 b 31.5 b 36.4 b 37.2 c 38.3 b 38.4 b 37.8 b 38.5 c 40.6 b 44.6 b 45.5 b 36.6 c 14.2 b 
CV (%) 27.6 51.1 45.7 75.8 58.9 40.2 51.2 47.9 60.1 69.0 56.7 43.8 43.9 50.6 67.0 

1/Data from 5 replications.  Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
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Figure 2. Population fluctuations of orchid flat Mite, Tenuipalpus pacificus on orchid leaves before and after applying 
treatment in release 2 predatory mites per plant plot, release 5 predatory mite per plant plot, spray with acaricide 
(pyridaben 20% WP) plot and untreated plot (control). 
 


