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5.บทคัดย่อ 

ท าการทดสอบผลของอุณหภูมิที่มีต่อการเจริญเติบโตของไรไข่ปลา และ ผลของอุณภูมิที่มีต่อการมีชีวิตรอด
ของไรไข่ปลา วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ  า 6 กรรมวิธี คือ  อุณหภูมิ 20, 25, 30, 35, 40, 45 องศาเซลเซียส 
น าไรไข่ปลาจ านวน 5 ตัวต่อจาน น าไปไว้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ แล้วน ามาตรวจนับจ านวนไรที่ตั งท้อง และจ านวนไรที่ออก
จากท้อง พบว่าที่อุณหภูมิ 20 และ 25 องศาเซลเซียส ไรไข่ปลามีจ านวนไรที่ตั งท้อง และมีจ านวนไรที่ออกจากท้อง 
มากกว่าที่อุณหภูมิอ่ืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนผลของอุณหภูมิที่มีต่อการมีชีวิตรอดของไรไข่ปลา พบว่า ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดสูงสุดที่ 100  และ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์
การอยู่รอดเท่ากับ 85.18 แตกต่างทางสถิติกับ ที่อุณหภูมิ 30 35 40 และ 45 องศาเซลเซียส  ที่มีเปอร์เซ็นต์การอยู่
รอดเท่ากับ 38.47 34.13  28.37 และ 16.94 ตามล าดับ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ นมากกว่า 30 องศาเซลเซียส มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและ เปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของไรไข่ปลาลดลง 
Test on the effect of different temperature on growth and survival rate of Luciaphorus perniciosus 
Rack mite . Complete Random Design with 4 replication and 6 treatment of different temperature 
of 20 25 30 35 40 and 45 degree Celsius was applied. 5 plates with 5 mites per plate were applied 
to the 6 different temperatures. Growth and development of mite in 6 different temperature were 
obsreved. Pregnant duration of mite, number of pregnant mites, number of mites emerge were 
examined and recorded. The result showed that at 20 and 25 degree Celsius, the  numbers of  
pregnant mite and numbers of mite emerge were higher than other and significantly different. The 
effect of temperature on % survival showed that at 20 degree Celsius, the % of survival was 100% 



followed by 85 % at 25 degree Celsius and significantly different from 30 35 40 and 45 degree 
Celsius that had % survival 38.47 34.13 28.37 and 16.94 respectively. The growth and survival rate 
of the mite decrease when temperature is higher than 30 degree Celsius. 
 
 
 
6.ค าน า 
 

เห็ดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั น การเพาะเห็ดในถุงเพ่ือการค้า ได้
ขยายพื นที่ปลูกกันทั่วประเทศ ปัญหาการระบาดเข้าท าลายของศัตรูเห็ดจึงเกิดขึ นอันเนื่องมาจากเกษตรกรมุ่งสนใจใน
ด้านการผลิตมากกว่าการดูแลรักษาความสะอาด โดยเฉพาะการระบาดเข้าท าลายของโรค แมลงและไรศัตรูเห็ดชนิด
ต่างๆ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ลดลง 

ไรไข่ปลาเป็นศัตรูส าคัญของการเพาะเห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู และ เห็ดบด สามารถเข้าท าลายเห็ดได้ทุก
ระยะของการเพาะ โดยเริ่มท าลายตั งแต่หัวเชื อที่เจริญอยู่บนอาหารวุ้น ขวดหัวเชื อ ถุงก้อนเชื อซึ่งก าลังเดินเต็มถุงแล้ว 
โดยจะดูดท าลายเส้นใยเห็ด เริ่มจากปากถุงลงมายังก้นถุง ถ้ามีการระบาดอย่างรุนแรง จะท าให้เห็ดไม่ออกดอก และ
ผลผลิตลดลง จากการส ารวจความเสียหายของเห็ด พบว่า อุณหภูมิมีผลต่อการแพร่ระบาดของไรไข่ปลา จึงมีความ
จ าเป็นทีจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิที่ระดับต่าง ๆ ที่มีต่อการแพร่ระบาดของไรไข่ปลา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนการป้องกันก าจัดไรไข่ปลาเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตเห็ด 

7.วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
- ไรไข่ปลา 
- ตู้ควบคุมอุณหภูม ิ
- พู่กัน, เข็มเขี่ย, จานเลี ยงเชื อ, กล้อง stereomicroscope, น  ากลั่น, ปากคีบ 
- ขวดหัวเชื อเห็ดหูหนู 
- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 
 
 

วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1. ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการวางไข่ 

- แบบและวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ  า 6 กรรมวิธี คือ 

รหัสโครงการ 03-04-54-03-06-00-01-54 



 1 ที่อุณหภูมิ 20 C 

 2 ที่อุณหภูมิ 25  C 

 3 ที่อุณหภูมิ 30 C 

 4 ที่อุณหภูมิ 35 C 

 5 ที่อุณหภูมิ 40 C 

 6 ที่อุณหภูมิ 45 C  
   ท าการเขี่ยไรไข่ปลาตัวเต็มวัยเพศเมียระยะก่อนท้อง น ามาใส่จานที่มีเส้นใยเห็ดหูหนูเจริญอยู่บน

เมล็ดข้าวฟ่างจ านวน 5 ตัว/จาน จ านวน 20 จาน น าไปไว้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต
จนกระท่ังเข้าสู่ระยะท้อง เช็คผลทุก 24 ชั่วโมงจนกระทั่งตัวเต็มวัยออกจากท้องแม่ 
บันทึกข้อมูล   

บันทึกระยะเวลาของตัวเต็มวัยระยะก่อนท้อง ระยะเวลาที่ตั งท้อง จ านวนไรไข่ปลาตัวเต็มวัยเพศเมีย
ที่ตั งท้อง และ จ านวนไรไข่ปลาที่ออกจากท้อง น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 
 ขั้นตอนที่ 2. ผลของอุณหภูมิต่อการมีชีวิตรอดของไรไข่ปลา 

- แบบและวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ  า 6 กรรมวิธี คือ 

 1 ที่อุณหภูมิ 20 C 

 2 ที่อุณหภูมิ 25  C 

 3 ที่อุณหภูมิ 30 C 

 4 ที่อุณหภูมิ 35 C 

 5 ที่อุณหภูมิ 40 C 

 6 ที่อุณหภูมิ 45 C 
   ท าการเขี่ยไรไข่ปลาตัวเต็มวัยเพศเมียระยะก่อนท้อง น ามาใส่ขวดที่มีเส้นใยเห็ดหูหนูเจริญอยู่บน
เมล็ดข้าวฟ่างจ านวน 100 ตัว/จาน จ านวน 20 จาน น าไปไว้ที่อุณหภูมิต่าง ๆ กันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง น ามา
วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง เช็คเปอร์เซ็นต์อยู่รอดทุก 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 6-8 วัน จนกระทั่งตัวเต็มวัยระยะก่อน
ท้องเข้าสู่ระยะตั งท้อง 
การบันทึกข้อมูล 

เปอร์เซ็นต์การรอดของไรไข่ปลาตัวเต็มวัยเพศเมีย น ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 
เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา     เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ นสุด กันยายน 2557 



สถานที่    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพฯ 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการวางไข่  
เมื่อให้ไรไข่ปลาได้รับอุณหภูมิต่าง ๆ กัน หลังจากได้รับอุณหภูมิต่าง ๆ แล้ว เป็นเวลา 3 วัน ไรจึงตั งท้อง ที่

อุณหภูมิ 20 และ 25 องศาเซลเซียส ไรไข่ปลามีจ านวนไรที่ตั งท้องเฉลี่ย 2.5 และ 2.5 ตัว มากกว่าและแตกต่างทาง
สถิติกับท่ี อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่มีไรตั งท้อง 0.1 ตัว จ านวนไรเฉลี่ยที่ออกเป็นตัวที่อุณหภูมิ 20 และ 25 องศา
เซลเซียส มีจ านวนเท่ากับ 167.3 และ 168.9 ตัวมากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ที่มี
จ านวนไรเฉลี่ยที่ฟักออกจากท้องเท่ากับ 13.6 ตัว ที่อุณหภูมิสูงเกิน 35 องศาเซลเซียส ไม่พบไรที่ตั งท้องและออกเป็น
ตัวเลย ส่วนระยะเวลาตั งท้องก็ไม่แตกต่างกันทั ง ที่ 3 อุณหภูมิ คือ 20, 25 และ 30  องศาเซลเซียส เฉลี่ย 15.53-
16.00 วัน (ตารางท่ี 1) เห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ นท าให้ไรไข่ปลามีอัตราการตั งท้อง และ ฟักออกเป็นตัวลดลง   
 ผลของอุณหภูมิต่อการมีชีวิตรอดของไรไข่ปลา 

 เมื่อให้ไรไข่ปลาได้รับอุณหภูมิต่าง ๆ ตามกรรมวิธี  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แลว้น าไรไข่ปลาที่ได้รับอุณหภูมิต่าง 
ๆ ออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้อง พบว่า ที่อุณหภูมิ 20 และ 25 องศาเซลเซียส ไรไข่ปล่ามีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดเท่ากับ 
100 และ 85.18 มากกว่าและแตกต่างทางสถิติกับ เปอร์เซ็นต์การอยู่รอดที่อุณหภูมิ 30 35 40 และ 45 องศา
เซลเซียส ที่มีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดเท่ากับ 38.47 34.31 28.37 และ 16.94 ตามล าดับ  และท่ีอุณหภูมิ 30 และ 35 
องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดสูงกว่า และ แตกต่างทางสถิติกับท่ีอุรหภูมิ 45  องศาเซลเซียส  (ตารางที่ 2)  
 
9.สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

จากการทดลองผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและวางไข่  และ ผลต่อการมีชีวิตรอดของไรไข่ปลานั น 
พบว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ นเกิน 35 องศาเซลเซียส ไรไข่ปลาจะตั งท้องและออกเป็นตัวได้น้อยลง และมีเปอร์เซ็นต์การ
อยู่รอดลดลง ซึ่งน่าจะน าไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันไรไข่ปลาในขวดหัวเชื อเห็ดได้ โดยการบ่มเส้นใยที่อุณหภูมิที่สูง
เกิน 35 องศาเซลเซียส ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ต้องมีการทดลองเพ่ือหาผลกระทบของอุณหภูมิดังกล่าวว่ามี
ผล กระทบ ต่อการเจริญเส้นใยของเห็ดในขวดหัวเชื อหรือไม่ 

 
10. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันการปนเปื้อนของไรไข่ปลาในขวดหัวเชื อได้ ซึ่งจะเป็ นการลดการ
ระบาดของไรไข่ปลาลง ช่วยลดความเสียหายของผลผลิตเห็ดลงได้ 
11.ค าขอบคุณ 
  
12. เอกสารอ้างอิง 
กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์, พรทิพย์ วิสารทานนท, ฉัตรไชย ศฤงฆไพบูรณ์ และสัจจะ ประสงค์ทรัพย์. 2544. แมลง-ไรศัตรู

เห็ดในประเทศไทย. เอกสารวิชาการกองกีฏและสัตววิทยา,  กรมวิชาการเกษตร.  80 หน้า. 
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และสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 170 หน้า 

 



13.ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1. แสดงระยะเวลาก่อนท้อง ระยะเวลาตั งท้องเฉลี่ย จ านวนไรไข่ปลาที่ตั งท้องเฉลี่ย และจ านวนไรไข่ปลาที่
ออกจากท้องเฉลี่ย ที่อุณหภูมิต่าง ๆ   

 

อุณหภูม ิ

(C) 

วันหลังไดร้ับอุณหภูม ิ
ระยะเวลา
ก่อนท้อง 

ระยะเวลาตั ง
ท้อง เฉลี่ย 

(วัน) 

จ านวน
ออกเป็นตัว 

1 2 3 
จ านวนตั งท้อง จ านวนตั งท้อง จ านวนตั งท้อง 

20 0 0 2.5 a 3 15.3 167.3a 
25 0 0 2.5 a 3 15.65 168.9a 
30 0 0 0.1 b 3 16 13.6b 
35 0 0 0 b 0 0 0 b 
40 0 0 0 b 0 0 0 b 
45 0 0 0 b 0 0 0 b 

CV (%)   35.6   39.8 

 
 
ตารางท่ี 2. แสดงจ านวนเปอร์เซ็นต์การรอดของไรไข่ปลาตัวเต็มวัยเพศเมีย ที่ได้รับอุณหภูมิต่าง ๆ 
 

อุณหภูมิ % การอยู่รอดของไรไข่ปลา 
 1 วัน  2 วัน 3 วัน 

20 องศาเซลเซียส 0 0 100 a 
 

25 องศาเซลเซียส 0 0 85.18 a 
30 องศาเซลเซียส 0 0 38.47 b 
35 องศาเซลเซียส 0 0 34.13 b 
40 องศาเซลเซียส 0 0 28.37 bc 
45 องศาเซลเซียส 0 0 16.94 c 

CV   29.8% 
 


