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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าโครงการ  นางสาวอมรรัชฎ์  คิดใจเดียว  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
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 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
  อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
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5. บทคัดย่อ 

ด าเนินการทดสอบการใช้ไรตัวห  า Neoseiulus (=Amblyseius) longispinosus (Evans) ควบคุมไร
แดงมันส าปะหลัง, Tetranychus truncatus Ehara ในสภาพโรงเรือนทดลองที่ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช กรุงเทพ และทดสอบในสภาพไร่ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง และศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ในปี 
2555-2557 ผลการทดลอง พบว่าการปล่อยไรตัวห  าเพ่ือควบคุมไรแดงมันส าปะหลังได้ผลดีในการทดสอบ
สภาพโรงเรือน แต่เมื่อขยายผลการทดสอบปล่อยไรตัวห  าในสภาพไร่ พบว่ายังไม่ประสบผลส าเรจจ การศึกษา
ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อด้วงตัวห  า Stethorus pauperculus (Weise) ท าการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการของ 

กลุ่มกีฏและสัตววิทยา พบว่า สารที่ไม่มีพิษต่อด้วงตัวห  า ได้แก่ amitraz 20% EC, pyridaben 20% WP 
และ white oil 67% EC สารมีพิษน้อยต่อด้วงตัวห  า ได้แก่ dicofol 18.5% EC ส่วนสารมีพิษร้ายแรงต่อด้วงตัวห  า 
ได้แก่thiamethoxam 25% WG, imidacloprid 70% WG, dinotefuran 10% WG, thiamethoxam/lambda-
cyhalathrin 24.7% ZC และ malathion 83% EC 
ค าหลัก: มันส าปะหลัง, ไรแดงมันส าปะหลัง, ไรตัวห  า, ผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อศัตรู
ธรรมชาติ, Tetranychus truncatus Ehara, Neoseiulus (=Amblyseius) longispinosus (Evans), Stethorus 
pauperculus (Weise) 
 



Abstract 
The use of predatory mites Neoseiulus (= Amblyseius) longispinosus (Evans) to 

control  cassava red mite, Tetranychus truncatus Ehara was examined in greenhouse 
condition at  Plant Protection Research and Development Office in Bangkok in 2012 and 
tested in field conditions at Nakhon Sawan Agricultural Research and Development Centre in 
2013-2014. The results showed that the release predatory mites to control cassava red mite 
has performed well in the greenhouse condition. However, when the experiment has been 
performed under field conditions, the result was unsuccessful. The study on the effects of 
chemical pesticides on the predatory beetle, Stethorus pauperculus (Weise) was conducted 
in the laboratory of Entomology and Zoology Group. The results found that amitraz 20% EC, 
pyridaben 20% WP and white oil 67% EC were not harmful to the predatory beetle, while 
dicofol 18.5% EC was less harmful.  The pesticides that very toxic to the predatory beetle 
were  thiamethoxam 25% WG, imidacloprid 70% WG, dinotefuran 10% WG, thiamethoxam / 
lambda-cyhalathrin 24.7% ZC and malathion 83% EC 
Key words: cassava, cassava red mite, predatory mite, predatory beetle, toxic of pesticides 
to natural enemies, Tetranychus truncatus Ehara, Neoseiulus (=Amblyseius) longispinosus 
(Evans),   Stethorus pauperculus (Weise) 

6. ค าน า 
ไร จัดเป็นศัตรูที่ส าคัญชนิดหนึ่งของมันส าปะหลัง ไรดูดกินน  าเลี ยงจากใบ ท าให้ใบสูญเสียคลอโรฟิลล์ 

ชนิดที่พบมากในพื นที่ปลูกมันส าปะหลังแถบภาคตะวันออก และภาคกลาง คือ ไรแดงหม่อน หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า ไรแดงมันส าปะหลัง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tetranychus truncatus Ehara ไรชนิดนี ดูดกินอยู่ใต้ใบ 
ท าลายใบแก่และใบเพสลาด หากระบาดรุนแรงจะเคลื่อนย้ายไปดูดกินบนยอดอ่อน สร้างเส้นใยปกคลุมใบและ
ล าต้น เมื่อไรเริ่มลงท าลาย จะเหจนเป็นจุดประด่างเหลืองบนผิวด้านบนของใบ ถ้าท าลายรุนแรงท าให้ใบไหม้
ขาดพรุนตรงกลางใบ ใบหลู่ลงและเหี่ยวแห้ง (วัฒนาและคณะ, 2544) ในปัจจุบัน พบไรอีก 2 ชนิดที่เป็นศัตรูที่
ส าคัญ  ได้แก่  ไรแมงมุมคันซาวา  (T. kanzawai Kishida) และไรแมงมุมไบฮาเรนซิส  (Oligonychus 
biharensis Hirst) (มานิตา และคณะ 2557) พบระบาดรุนแรงบางท้องที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง  

ในอดีตพบว่าไรแดงระบาดในมันส าปะหลังเป็นครั งคราว หากเกษตรกรพ่นสารป้องกันก าจัดไรได้ทัน
ในขณะที่ไรเริ่มลงท าลาย จะสามารถยับยั งการระบาดของไรได้ หรือหากมีฝนตก กจสามารถลดการระบาดของ
ไรได้ แต่ในปัจจุบันหลังจากที่มีการส่งเสริมให้มีการขยายพื นที่ปลูกมันส าปะหลังเนื่องจากเป็นพืชพลังงานที่
ส าคัญ ราคาผลผลิตจึงสูงขึ น เกษตรกรจึงมีการพ่นสารป้องกันศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ มากเพ่ิมขึ น เพ่ือรักษา
คุณภาพของผลผลิต  เป็นที่น่าสังเกตว่าช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามันส าปะหลังมีศัตรูชนิดต่าง ๆ เช่น เพลี ย
แป้ง แมลงหวี่ขาว รวมทั งไรแดง ระบาดรุนแรงมากขึ นอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน การใช้สารฆ่าแมลงแบบ 



broad-spectrum หรือใช้สารเคมีที่ซ  าซาก ไม่มีการสลับกลุ่มสาร หรือใช้สารมากจนเกินความจ าเป็น ล้วนก่อ
ให้แมลง-ไร สร้างความต้านทานได้อย่างรวดเรจว ดังนั นจึงพบว่าแมลง-ไร ชนิดที่ไม่ใช่ศัตรูหลักเกิดระบาดมาก
เพ่ิมขึ นเป็นล าดับ ทั งนี สาเหตุอาจเนื่องมาจากมีการใช้สารเคมีในการปลูกมันส าปะหลังชนิดที่มีพิษสูง            
มีผลกระทบเป็นอันตรายต่อศัตรูธรรมชาติ ส่งผลให้ศัตรูธรรมชาติส่วนหนึ่งตายลงหรือหลบหนีไป ไม่สามารถ
อาศัยอยู่ในแปลงมันส าปะหลังได้อีก ท าให้เสียสมดุลระหว่างศัตรูพื ชและศัตรูธรรมชาติ ศัตรูพืชจึงเพ่ิม
ประชากรมากขึ นอย่างรวดเรจว เกินกว่าที่ศัตรูธรรมชาติที่มีอยู่ในแปลงปลูกจะควบคุมให้แมลง -ไรศัตรูพืชอยู่ใน
ปริมาณต่ าได้ จึงเกิดการระบาดอย่างรุนแรงของแมลงศัตรูมันส าปะหลังชนิดต่าง ๆ รวมทั งไรศัตรูมันส าปะหลัง 
ซึ่งในอดีตเคยเป็นเพียงศัตรูพืชรอง (secondary pest)   

ศัตรูธรรมชาติของไรศัตรูมันส าปะหลังที่ส าคัญ ได้แก่  ไรตัวห  า Neoseiulus (=Amblyseius) 
longispinosus (Evans) และ ด้วงตัวห  า Stethorus spp. (วัฒนาและคณะ, 2544) จากการส ารวจเบื องต้น
ของผู้วิจัยในปี 2553 พบว่า ไรตัวห  า N. longispinosus มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมไรแดงมันส าปะหลังใน
ห้องปฏิบัติการ ไรตัวห  าเพศเมียสามารถกินไข่ไรแดงมันส าปะหลังได้เฉลี่ย 77.2 ฟอง/วัน กินตัวอ่อนไรแดงมัน
ส าปะหลัง ได้เฉลี่ย 16 ตัว/วัน ไรตัวห  าวางไข่ได้วันละ 3-4 ฟอง/วัน ไรตัวห  าเพศเมียมีอายุยืนยาวประมาณ 1 
เดือน (ข้อมูลยังไม่ได้ตีพิมพ์) นอกจากนั น พบว่าในแหล่งปลูกมันส าปะหลังที่มีไรศัตรูมันส าปะหลังระบาด 
ยังคงมีศัตรูธรรมชาติดังกล่าวเป็นปริมาณมาก และพบว่าประชากรของไรจะลดลงในแปลงปลูกมันส าปะหลังที่
พบศัตรูธรรมชาติเหล่านั นมาก จึงคาดว่าศัตรูธรรมชาติดังกล่าวนี มีบทบาทในการควบคุมประชากรของไรศัตรู
ของมันส าปะหลัง การควบคุมไรศัตรูพืชโดยชีววิธีที่ประสบความส าเรจจ แล้วในประเทศไทย ได้แก่ การ
ใช้ไรตัวห  า N. longispinosus  ควบคุมไรสองจุด, Tetranychus urticae Koch ในสตรอเบอรี่ และการใช้ 
ไรตัวห  า N. longispinosus ควบคุมไรแมงมุมคันซาวา, T. kanzawai Kishida ในกุหลาบ (มานิ
ตา  และคณะ ,  2539, 2542 และ 2552) ไรตัวห  า  N. longispinosus เป็นไรตัวห  าพันธุ์พื นเมืองใน
ประเทศไทย ชอบกินไรแดงหม่อนหรืออีกชื่อหนึ่ง คือ ไรแดงมันส าปะหลัง (T. truncatus) เมื่อกินไรแดงมัน
ส าปะหลัง สามารถเพ่ิมประชากรได้มากกว่ากินเหยื่อชนิดอื่น ๆ (มานิตาและคณะ, 2543) นอกจากนั นพบว่าไร
ตัวห  า N. longispinosus มีความทนทานต่อสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใช้ทั่วไปหลายชนิด    
(มานิตาและคณะ, 2550 และ 2552) ดังนั นจึงสามารถปล่อยไรตัวห  าชนิดนี ร่วมกับการใช้สารฆ่าแมลงและสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืชหลาย ๆ ชนิดได้  

ด้วงตัวห  าที่เป็นศัตรูธรรมชาติของไรศัตรูพืชมีหลายชนิด (สมหมาย, 2545) ชนิดที่มีประสิทธิภาพใน
การกินไรศัตรูพืช ไดแ้ก่ ด้วงตัวห  าสกุล Stethorus (นุชรีย์, 2526; จุรีรัตน์, 2550; Gotoh, et al., 2004) ด้วง
ตัวห  า Stethorus pauperculus เป็นตัวห  าที่มีการศึกษาเบื องต้นแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการกินไรแดงมัน
ส าปะหลัง (ฉัตรชัย, 2517) แต่ยังไม่มีข้อมูลการเพาะเลี ยงและวิธีการใช้ด้วงตัวห  าชนิดนี ปล่อยในแปลงปลูก 
เนื่องจากการเพาะเลี ยงด้วงใช้เวลายาวนาน จึงผลิตเป็นปริมาณมากได้ยาก  

จากการส ารวจแปลงปลูกมันส าปะหลังที่ไม่พ่นสารเคมี พบว่าเป็นแหล่งที่มีตัวห  าศัตรูธรรมชาติของไร
แดงมันส าปะหลังชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่มากมาย ได้แก่ ไรตัวห  า N. longispinosus และด้วงตัวห  า Stethorus 
spp. จึงมีความเป็นไปว่า หากมีการอนุรักษ์ตัวห  าเหล่านี ไว้ให้ได้มากในแปลงปลูก โดยใช้วิธีการปล่อยไรตัวห  า 



N. longispinosus ซึ่งสามารถเพาะเลี ยงได้ง่าย และให้มีการอนุรักษ์ด้วงตัวห  าศัตรูธรรมชาติที่ส าคัญอีกชนิด
หนึ่งไว้ในแปลงปลูกมันส าปะหลังไว้ให้ได้มากท่ีสุด จะเป็นวิธีการควบคุมโดยชีววิธีที่ไม่จ าเป็นต้องพ่นสารฆ่าไร  

การวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิจัยและพัฒนาการใช้ไรตัวห  า N. longispinosus ควบคุมไรศัตรูมัน
ส าปะหลัง โดยทดสอบประสิทธิภาพในสภาพเรือนทดลอง เพ่ือได้ข้อมูลอัตราการใช้ไรตัวห  าที่มีประสิทธิภาพ 
หลังจากนั นจึงท าการทดสอบใช้ไรตัวห  าควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลังในสภาพไร่ รวมทั งศึกษาผลกระทบของสาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่กรมวิชาเกษตรแนะน าให้ใช้ในแปลงมันส าปะหลัง ที่มีต่อด้วงตัวห  า S. pauperculus เพ่ือ
หาวิธีการอนุรักษ์ด้วงตัวห  า S. pauperculus ไว้ในแปลงมันส าปะหลัง  

7. วิธีด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

1. ไรตัวห  า, N. longispinosus  
2. ด้วงตัวห  า, Stethorus pauperculus 
3. ไรแดงมันส าปะหลัง, T. truncatus 
4. ถาดพลาสติกเลี ยงไร ขนาด 27x45x3 ซม. 
5. ชั นเลี ยงไรติดตั งไฟฟลูออเรสเซนต์ ความเข้มแสง 40 lux 
6. เมลจดพันธุ์ถั่ว อุปกรณ์การปลูกตันถ่ัว เช่น กระถาง ดินผสม ปุ๋ย 16-16-16 
7. กล้องจุลทรรศน์ stereo microscope แว่นขยายขนาด 10 เท่าขึ นไป  
8. เครื่องพ่นสารแบบอัดลม 

9. ห้องปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิ (27-28 องศาเซนเซียส) 
10. โรงเรือนด้านข้างเป็นตาข่ายตาถี่ หลังคาคลุมพลาสติก  
11. ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ๋ระยอง 9  
12. แปลงปลูกมันส าปะหลัง 

ขั้นตอนที่ 1.  การทดสอบการใช้ไรตัวห้ าควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลังชนิดต่างๆ ในสภาพโรงเรือนทดลอง  
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

วิธีการ ปลูกมันส าปะหลังในกระถางขนาด 8 นิ ว จ านวน 100 ต้น ในเรือนทดลอง หล่อน  าทุกกระถาง
เพ่ือกันการเคลื่อนย้ายของไร เมื่อต้นมันอายุ 45 วัน จึงท าการระบาดเทียม โดยน าไรแดงมันส าปะหลัง, T. 
truncatus ปล่อยบนใบมันส าปะหลังให้ลงท าลายอย่างสม่ าเสมอจ านวน 200 ตัวต่อต้น จัดต้นมันส าปะหลัง
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 ต้น (ซ  า)  กลุ่มที่ 1 หลังจากท าการระบาดเทียมแล้วนาน 1 สัปดาห์ ปล่อยไรตัว
ห  า   N. longispinosus ในอัตรา 80 ตัวต่อต้น จ านวน 3 ครั ง ห่างกันครั งละ 2 สัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ไม่ปล่อยไร
ตัวห  า ท าการบันทึกผลจ านวนไรแดงบนต้นมันส าปะหลัง ก่อนปล่อยไรตัวห  า และหลังปล่อยไรตัวห  า 7, และ 
14 วัน  

 
 
 



การบันทึกข้อมูล 
- นับจ านวนประชากรไรศัตรูมันส าปะหลัง และไรตัวห  าใต้กล้องจุลทรรศน์ ก่อนปล่อยและหลัง

ปล่อยไรตัวห  าทุกสัปดาห์ โดยการสุ่มจากใบมันส าปะหลัง 1 ใบต่อต้น  
ขั้นตอนที่ 2. การใช้ไรตัวห้ าควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลังในสภาพไร่  
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. การเตรียมแปลงปลูกมันส าปะหลัง และการจัดวางแผนการทดลอง 
ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 9 จ านวน 1,600 - 2,000 ต้นต่อไร่ ระยะปลูก 0.5x1.0 เมตร มีวิธีปลูก

และดูแลตามวิธีการของค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร แปลงย่อยมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร  
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 7 ซ  า (แปลงย่อย) มีกรรมวิธีการควบคุมมันส าปะหลัง 3 วิธี ได้แก่  

1.  ปล่อยไรตัวห  า ปล่อยไรตัวห  า จ านวน 2 ครั ง  
- ครั งที่ 1 จ านวน 4,200 ตัว/แปลงย่อย  
- ครั งที่ 2 จ านวน 9,600 ตัว/แปลงย่อย  

2. พ่นสารฆ่าไร pyridaben 20% WP (แซนไมท)์ อัตรา 15 มล. ต่อน  า 20 ลิตร 
   จ านวน 2 ครั ง 
3. ไม่มีการควบคุม (control)  

 2. การเตรียมไรตัวห้ าไปปล่อยในแปลงปลูก 
เลี ยงขยายไรตัวห  า โดยมีเป้าหมายผลิตไรตัวห  าให้ได้ประมาณ 7 ,000 - 17,000 ตัว ในทุก ๆ 1 - 2 

สัปดาห์ เพ่ือประเมินจ านวนไรตัวห  าที่ผลิตได้ทั งหมดในแต่ละครั ง ก่อนน าไรตัวห  าไปปล่อย    จะเกจบสุ่มนับ
จ านวนไรตัวห  าประมาณ 10-15 % ของไรตัวทั งหมด จากนั นแบ่งไรตัวห  าออกเป็น 7 ส่วนเท่าๆ กัน บรรจุลง
ในถุงหรือกระบอกกระดาษ ปิดฝาให้แน่นแล้วใส่ในถังเกจบความเยจนเตรียมน าไปปล่อยในแปลงย่อยทั ง 7 ซ  า 
ของกรรมวิธีที่ 1 

3. ปฏิบัติการทดลองวิธีการควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลังในแปลงปลูกมันส าปะหลังโดยวิธีการ
ปล่อยไรตัวห้ าเปรียบเทียบกับวิธีการพ่นสารฆ่าไร 

เริ่มต้นส ารวจไรศัตรูมันส าปะหลังตั งแต่ต้นมันส าปะหลังมีอายุประมาณ 8 สัปดาห์ จ านวนประมาณ 
10% ของต้นมันทั งหมด เมื่อพบว่ามีไรเข้าท าลายใบมันส าปะหลังเฉลี่ย 1 ตัวต่อใบ จึงเริ่มปล่อยไรตัวห  า ตาม
กรรมวิธีที่ 1 และพ่นสารฆ่าไร ตามกรรมวิธีที่ 2 ส่วนในกรรมวิธีที่ 3 (control) ไม่มีการป้องกันก าจัดไรศัตรูมัน
ส าปะหลังเพ่ือใช้เป็นแปลงเปรียบเทียบ  

การบันทึกข้อมูล  
- บันทึกข้อมูลจ านวนไรศัตรูมันส าปะหลังและไรตัวห  าทุกกรรมวิธี ท าโดยสุ่มเกจบใบมันส าปะหลัง

จ านวน 10 ใบต่อซ  า น าใส่ถุงพลาสติก ใส่ถังเกจบความเยจน น ามานับจ านวนไรใต้กล้อง
จุลทรรศน์ เริ่มสุ่มนับก่อนการปล่อยไรตัวห  าและพ่นสารฆ่าไรครั งแรก และสุ่มตรวจนับ 7, 14, 
21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 และ 91 วันหลังปล่อยไรตัวห  าครั งที่ 1 
- น าค่าเฉลี่ยของจ านวนไรแดงมันส าปะหลัง ไปวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ 



ขั้นตอนที่ 3. ศึกษาผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อด้วงตัวห้ า Stethorus pauperculus 
(Weise) 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ท าการทดสอบสารฆ่าแมลงและไรที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้ในมันส าปะหลัง  เพ่ือทราบระดับ
ความเป็นพิษของสารฯ ที่มีต่อด้วงตัวห  า S. pauperculus จ านวน 9 ชนิด เริ่มทดลองโดยเพาะเลี ยงด้วงตัวห  า
ให้มีปริมาณมากด้วยไรแดงหม่อน, Tetranychus truncatus Ehara บนต้นถั่วพุ่ม จากนั นเขี่ยด้วยตัวห  าตัว
อ่อนวัยที่ 3 ใส่กล่องพลาสติกขนาด 5x7 เซนติเมตร กล่อง (ซ  า) ละ 10 ตัว พ่นสารให้ถูกตัวด้วงตัวห  าโดยตรง
ด้วยเครื่องพ่นสารแบบอัดลม  

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ  า มี 11 กรรมวิธี  
กรรมวิธี มีดังนี  

1. thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 กรัมต่อน  า 20 ลิตร 
2. dinotefuran 10% WP อัตรา 20 กรัมต่อน  า 20 ลิตร 
3. prothiofos 50% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
4. dicofol 18.5% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
5. thiamethoxam/lambda-cyhalathrin 24.7% ZC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
6. white oil 67% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
7. malathion 83% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
8. pyridaben 20% WP อัตรา 15 กรัมต่อน  า 20 ลิตร 
9. amitraz 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
10. ไม่พ่นสาร 

 
การบันทึกข้อมูล 
บันทึกการตายของด้วงตัวห  า S. pauperculus ตัวอ่อนและตัวเตจมวัยหลังพ่นสารให้ถูกตัวโดยตรง 

ตามกรรมวิธีต่าง ๆ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จัดกลุ่มความเป็นพิษของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ท าให้ด้วงตัวห  า
ตายตามวิธีการจัดล าดับความเป็นพิษของ ตามวิธีของ Hassan (1994) ดังนี  

 ไม่มีพิษ (harmless) มีเปอร์เซจนต์ตายน้อยกว่า 30 เปอร์เซจนต์ 
 มีพิษน้อย (slightly harmful) มีเปอร์เซจนต์ตาย 30 – 79 เปอร์เซจนต์ 
 มีพิษปานกลาง (moderately harmful) มีเปอร์เซจนต์ตาย 80 – 99 เปอร์เซจนต์ 
 มีพิษร้ายแรง (harmful) มีเปอร์เซจนต์ตายมากกว่า 99 เปอร์เซจนต ์

เวลาที่ท าการทดลอง  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2557   
สถานที่ท าการทดลอง 1. ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่มกีฏและสัตววิทยา  

    ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 



 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การทดสอบการใช้ไรตัวห้ าควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลังชนิดต่างๆ ในสภาพโรงเรือนทดลอง 

การทดลองครั งแรก พบว่า หลังการปล่อยไรแดงมันส าปะหลังแล้วนาน 2 สัปดาห์ ไรแดงเพ่ิม
ประชากรมากและเข้าท าลายต้นมันส าปะหลังอย่างรุนแรง ผลพบว่าไรตัวห  าไม่สามารถควบคุมไรแดงได้ทัน ท า
ให้ต้นมันส าปะหลังตาย 40-50 เปอร์เซจนต์ จึงท าการทดลองครั งที่ 2 

การทดลองครั งที่ 2 ปรับปรุงจากการทดลองครั งที่ 1 โดยปล่อยไรตัวห  าหลังจากปล่อยไรแดงมัน
ส าปะหลังเพียง 1 สัปดาห์ หลังจากนั นปล่อยไรตัวห  าเพ่ิมอีก 2 ครั ง ผลการทดลอง พบว่า การปล่อยไรตัวห  า
ลงบนต้นมันส าปะหลังสามารถลดประชากรไรแดงมันส าปะหลังได้มากกว่าแปลงที่ไม่ปล่อยไรตัวห  า (ภาพท่ี 1)  

 
 
2. การใช้ไรตัวห้ าควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลังในสภาพแปลงปลูก  
วิธีการด าเนินงาน  
2. การใช้ไรตัวห้ าควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลังในสภาพไร่  

ในปี 2556 ท าการทดลอง 1 แปลง แต่เนื่องจากไรแดงระบาดไม่สม่ าเสมอในแปลงทดลอง ท าให้ไม่
สามารถสรุปผลการทดลองได้ จึงด าเนินการทดลองซ  าในงบประมาณปี 2557 ตามแผนการทดลองข้างต้น ผล
การทดลอง พบว่า จ านวนไรแดงมันส าปะหลังต่อใบในแต่ละกรรมวิธีหลังจากปล่อยไรตัวห  า 7, 14, 21, 28, 
35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 วันหลังปล่อยไรตัวห  าครั งที่ 1 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่หลังจากพ่น
สารฆ่าไรครั งที่ 2 หลังการตรวจครั งที่ 12 (ที่ 84 วันหลังปล่อยไรตัวห  าครั งที่ 1) พบว่า ไรแดงมันส าปะหลังใน
กรรมวิธีพ่นด้วยสารฆ่าไร pyridaben มีประสิทธิภาพควบคุมไรแดงได้ดีที่สุดแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธี
ปล่อยไรตัวห  า และกรรมวิธีไม่มีการควบคุม (ภาพท่ี 2) 

สรุปผลการทดลองแสดงให้เหจนว่า การปล่อยไรตัวห  าเพ่ือควบคุมไรแดงมันส าปะหลังยังไม่ได้ ซึ่ง
ขัดแย้งกับการทดลองในระดับเรือนทดลอง  
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ภาพที่  1 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยไรแดงมันส าปะหลังบนใบมันส าปะหลังก่อนปล่อยไรตัวห  า และหลังปลอ่ย 7 และ 14 วัน 

ในแปลงปล่อยไรตัวห  าและแปลงไม่ปล่อยไรตัวห  า  



 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนไรแดงมันส าปะหลัง แต่ละกรรมวิธีในแปลงมันส าปะหลัง ณ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ (ธันวาคม 2556 – มีนาคม 2557) 
 

3. ศึกษาผลกระทบของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อด้วงตัวห้ า Stethorus pauperculus (Weise) 
จากการทดสอบผลกระทบของสารสารฆ่าแมลงและไร 9 ชนิดที่มีต่อด้วงตัวห  า Stethorus 

pauperculus  พบสารที่ปลอดภัยต่อด้วงตัวห  า 3 ชนิด ได้แก่ amitraz, pyridaben และ white oil โดยท าให้
ด้วงตัวห  าตายเมื่อได้รับสาร 3.3, 6.7 และ 16.7 เปอร์เซจนต์ ตามล าดับ สารที่มีพิษน้อย มี 1 ชนิด คือ dicofol 
18.5% EC โดยท าให้ด้วงตัวห  าตายเมื่อได้รับสาร 53.3 เปอร์เซจนต์ และสารที่มีพิษร้ายแรงต่อด้วงตัวห  า ได้แก่ 
thiamethoxam, imidacloprid, thiamethoxam/lambda-cyhalothrin และ malathion โดยทุกสารท าให้
ด้วงตัวห  าตายเมื่อได้รับสาร 100 เปอร์เซจนต์ (ตารางท่ี 1)  
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ตารางที่  1 ระดับความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง-ไร ชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อด้วงตัวห  า Stethorus pauperculus 
(Weise)  

สารฆ่าแมลง/ไร 
ความเป็นพิษต่อตัวเต็มวัยด้วงตัวห้ า Stethorus pauperculus (Weise) 

เปอร์เซ็นต์ตาย ไม่มีพิษ มีพิษน้อย มีพิษปานกลาง มีพิษร้ายแรง 
amitraz 3.3      

pyridaben 6.7      

White oil 16.7      

dicofol 53.3      

thiamethoxam 100      
imidacloprid 100      
dinotefuran 100      
thiamethoxam / 
lambda-cyhalothrin 

100      

malathion 100      
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการทดลองพบว่าไรตัวห  า Amblyseius longispinosus (Evans) มีศักยภาพเป็นตัวห  าที่ใช้ในการ

ควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลังในสภาพโรงเรือนทดลองได้ดี แต่เมื่อท าการทดลองปล่อยไรตัวห  า N. 
longispinosus ให้ควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลังในแปลงปลูกสภาพไร่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครสวรรค์ โดยเปรียบเทียบกับการป้องกันก าจัดโดยไรแดงด้วยการพ่นสารฆ่าไร ผลการทดลอง พบว่า การใช้
ไรตัวห  าเพ่ือควบคุมไรแดงมันส าปะหลังไม่ได้ผลดี เมื่อปล่อยไรตัวห  าลงบนต้นมันส าปะหลังในสภาพไร่แล้ว ไร
ตัวห  าไม่สามารถอาศัยอยู่บนต้นมันส าปะหลังและควบคุมไรแดงศัตรูมันส าปะหลังได้ ซึ่งขัดแย้งกับผลการ
ทดลองในระดับเรือนทดลอง จากการวิเคราะห์คาดว่าพื นที่สภาพไร่ที่ท าการทดลองในงานวิจัยนี มีความแห้ง
แล้งมากเกินไป จึงไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของไรตัวห  าที่อาจต้องการสภาพอากาศที่มีความชื นอยู่ บ้าง จาก
การส ารวจที่ผ่านมา พบว่าไรตัวห  าชนิดนี จะมีอยู่มากในธรรมชาติ และพบอยู่ทั่วๆ ไปในเขตปลูกมันส าปะหลังที่
มีความชื นพอสมควรในเขตตะวันออกเช่น จังหวัดระยอง เป็นต้น ดังนั นจึงสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ในการใช้
ไรตัวห  า N. longispinosus ควบคุมไรศัตรูมันส าปะหลัง แต่ยังมีความจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยพัฒนาเพ่ิมเติม 
เพ่ือค้นหาสภาพปัจจัยที่เหมาะสม  

เนื่องจากในธรรมชาติในแปลงปลูกมันส าปะหลัง มักพบด้วงตัวห  า S. pauperculus อาศัยอยู่เป็น
จ านวนมากเสมอ ด้วงชนิดนี เป็นตัวห  าที่ส าคัญของไรแดงศัตรูมันส าปะหลัง การศึกษาวิธีการควบคุมไรศัตรูมัน



ส าปะหลังโดยการอนุรักษ์ด้วงตัวห  าให้มีชีวิตรอดในแปลงปลูก เพ่ือให้คอยควบคุมประชากรไรแดงศัตรูมัน
ส าปะหลังไม่ให้ระบาดนั น วิธีที่เป็นไปได้มากที่สุด คือ การแนะน าให้เกษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดแมลงใน
แปลงปลูกมันส าปะหลังที่ปลอดภัยหรือมีอันตรายน้อยที่สุดต่อด้วงตัวห  า การทดลองนี จึงน าสารฆ่าแมลงและไร
ที่เกษตรกรนิยมใช้ในแปลงปลูกมันส าปะหลังเป็นประจ าเพ่ือป้องกันก าจัดเพลี ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และไรแดง 
น ามาทดสอบความเป็นพิษ จากการทดสอบ พบว่า มีชนิดสารที่ไม่มีพิษต่อด้วงตัวห  าเพียง 3 ชนิด ได้แก่ สาร
ฆ่าไร 2 ชนิด (amitraz 20% EC, pyridaben 20% WP) และสารฆ่าแมลง 1 ชนิด ได้แก่ white oil 67% EC 
ส่วนสารฆ่าแมลงอ่ืนๆ ที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้พ่นเพ่ือก าจัดเพลี ยแป้งในมันส าปะหลัง ได้ แก่ 
thiamethoxam 25% WG, imidacloprid 70% WG, dinotefuran 10% WG, thiamethoxam/lambda-
cyhalathrin 24.7% ZC และ malathion 83% EC พบว่ามีพิษร้ายแรงต่อด้วงตัวห  าทั ง 5 ชนิด ดังนั น ดังนั น
เพ่ือการอนุรักษ์ด้วงตัวห  า จึงควรแนะน าให้เกษตรกรใช้วิธีการจุ่มท่อนพันธุ์มันส าปะหลังด้วยสารฆ่าแมลงก่อน
น าไปปลูกเพ่ือก าจัดเพลี ยแป้งไม่ให้ติดไประบาดในแปลงปลูก หลีกเลี่ยงการพ่นสารทั ง 5 ชนิดนี ในแปลงมัน
ส าปะหลัง หากเกิดการระบาดของเพลี ยแป้งให้พ่นด้วยสาร White oil เท่านั น และใช้วิธีปล่อยแตนเบียนของ
เพลี ยแป้งอ่ืนๆ ร่วมด้วย 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ทราบแนวโน้มการใช้ไรตัวห  าควบคุมไรแดงมันส าปะหลัง 

2. สามารถแนะน าสารป้องกันก าจัดแมลงและไรที่ปลอดภัยต่อด้วงตัวห  า S. pauperculus ในแปลง   
มันส าปะหลัง เพ่ือการอนุรักษ์ด้วงตัวห  า 

11. ค าขอบคุณ 
งานวิจัยนี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่มกีฏและ 

สัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และ
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี  
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