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การใชและอนุรักษไรตัวห้ํา Amblyseius cinctus
เพื่อควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไม Tenuipalpus pacificus
Utilization and Preservation of Predatory Mite, Amblyseius cinctus
for Biological Control of Orchid flat Mite, Tenuipalpus pacificus
มานิตา คงชื่นสิน พิเชฐ เชาวนวัฒนวงศ
พลอยชมพู กรวิภาสเรือง วิมลวรรณ โชติวงศ
กลุCมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยCอ
ทําการศึกษาการใชไรตัวห้ํา Amblyseius cinctus Corpuz-Raros & Rimando เพื่อควบคุม
ไรแมงมุมเทียมกลวยไม, Tenuipalpus pacificus Baker ในระหว6างป8 2554 – 2555 ณ
หองปฏิ บั ติ ก ารและเรื อนทดลอง กลุ6 มงานวิ จั ย ไรและแมงมุ ม กลุ6 มกี ฏ และสั ต ววิ ทยา สํ า นั ก วิ จั ย
พัฒนาการอารักขาพืช โดยศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus เปGนปริมาณมาก ผลการทดลอง
พบว6า สามารถเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus เปGนปริมาณมากดวยการใชไรขาวพริกเปGนเหยื่อ
นอกจากนั้น ไรตัวห้ํา A. cinctus ยังสามารถกินเกสรธูปฤาษี และเกสรหญาตีนตุMกแกเปGนอาหารได
ดวย ไรตัวห้ํามีประสิทธิภาพกินไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดเฉลี่ยวันละ 14.75 ตัว วางไข6ไดเฉลี่ยวันละ
1.3 ฟอง การทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมใน
เรือนทดลอง พบว6า การปล6อยไรตัวห้ําอัตรา 2 ตัวต6อตน และ 5 ตัวต6อตน ทุกสัปดาหU รวม 7 ครั้ง
และกรรมวิธีพ6นสารฆ6าไร pyridaben 20% WP อัตรา 15 กรัมต6อน้ํา 20 ลิตร จํานวน 2 ครั้ง ห6างกัน
2 สัปดาหU ใหผลในการควบคุมไรแมงมุมกลวยไมไดผลดีแตกต6างทางสถิติจากกรรมวิธีควบคุม และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว6างกรรมวิธีปล6อยไรตัวห้ําทั้ง 2 อัตรา และกรรมวิธีพ6นสารฆ6าไร pyridaben 20%
WP พบว6า ทั้งการปล6อยไรตัวห้ําและการพ6นสารฆ6าไรใหผลการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดไม6
แตกต6างกันทางสถิติ การปล6อยไรตัวห้ําอัตรา 2, 5 ตัวต6อตน และการพ6นสาร pyridaben 20% WP
สามารถควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดเฉลี่ย 64.8, 75.6 และ 88.4 เปอรUเซ็นตU ตามลําดับ

รหัสการทดลอง 01-29-54-01-01-00-03-54
รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

272

คํานํา
ไรที่ เ ปG น ศั ต รู ข องกลวยไมมี ห ลายชนิ ด ชนิ ด ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ ไรแมงมุ ม เที ย มกลวยไม
(เกษตรกรเรียกว6า “ไรแดง” ) มีชื่อวิทยาศาสตรUว6า Tenuipalpus pacificus Baker ตัวอ6อนและตัว
เต็มวัยของไรดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ ดอก ลําตน และส6วนต6าง ๆ ของกลวยไม การทําลายเกิดขึ้นไดกับ
ทุกระยะการเจริญเติบโตของกลวยไม นับตั้งแต6กลวยไมยังมีขนาดเล็กเปGนตนกลาอยู6ในกระถางหมู6 ไป
จนถึงระยะออกดอก (วัฒนา และคณะ, 2544) ถาพบไรแมงมุมเทียมกลวยไม ติดไปบนดอก ใบ และ
ลําตนกลวยไมส6งออก ทําใหถูกปฏิเสธการนําเขาจากประเทศปลายทางที่กําหนดใหไรเปGนศัตรูกักกัน
การระบาดของไรแมงมุมเทียมกลวยไมมีมากเพิ่มขึ้นจากอดีต ทั้งนี้อาจเปGนเพราะเกษตรกรใชชนิดของ
สารปfองกันกําจัดไรไม6ถูกตอง และใชอัตราต่ํากว6าฉลากกําหนด สถานการณUปgจจุบัน พบว6า เกษตรกร
ทําการปfองกันกําจัดไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดไม6ทันการ มีการใชสารปfองกันกําจัดไรในสวนกลวยไม
ซ้ําซาก และมากเกินความจําเปGน การใชสารฆ6าไรใชอัตราต่ําก6อใหเกิดการดื้อยากับไรศัตรูกลวยไม
และจากการศึกษาวิเคราะหUฤดูกาลระบาดและสภาพของสวนกลวยไมที่ปลูกเพื่อตัดดอกในพื้นที่ภาค
กลาง เพื่อหาสาเหตุสําคัญที่เปGนปgจจัยทําใหเกิดการเพิ่มและลดระบาดของไรแมงมุมเทียมกลวยไม
พบว6า ไรกลวยไมชนิดนี้มีศัตรูธรรมชาติที่สําคัญเปGนไรตัวห้ํา ในวงศU Phytoseiidae มีชื่อวิทยาศาสตรU
ว6า ไรตัวห้ํา Amblyseius cinctus Corpuz-Raros & Rimando ไรตัวห้ําชนิดนี้มีบทบาทช6วยควบคุม
ประชากรของไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดดี เมื่อนํามาทดสอบเบื้องตน พบว6าสามารถเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา
ชนิดนี้ได สามารถกินไรแมงมุมเทียมกลวยไมได (มานิตาและคณะ, 2552) ดังนั้นจึงมีแนวทางลดการใช
สารปfองกันกําจัดไรในสวนกลวยไม โดยการใชวิธีปfองกันกําจัดไรโดยชีววิธี งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคU
เพื่อทราบวิธีการใชไรตัวห้ํา A. cinctus ควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไม เพื่อเปGนขอมูลในนําไรตัวห้ํา
ชนิดนี้ไปใชควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมในสวนกลวยไมต6อไป
วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus ใหเปTนปริมาณมาก
ทําการเปรียบเทียบอาหารที่เมื่อใชเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus แลวสามารถเพิ่มประชากร
ไดมากและสะดวกที่สุด โดยทดลองเลี้ยงดวยอาหาร 3 ชนิด ไดแก6 ไรขาวพริก (broad mite),
Polyphagotarsonemus latus (Banks)) เกสรธูปฤาษี (Narrow leaf cattail), Typha
angustifolia L. และเกสรหญาตีนตุMกแก (coat buttons), Tridax procumbens L. โดยใส6ไรตัวห้ํา
A. cinctus เพศเมียที่มีอายุเท6ากัน 10 ตัว บนแผ6นพลาสติกฟpวเจอรUบอรUดขนาด 12x15 ซม ใส6ในถาด
หล6อน้ําปfองกันไรตัวห้ําหนีออกจากทีภาชนะเลี้ยง ใหอาหารแต6ละชนิดอย6างท6วมทนทุกวัน ทิ้งไว 1
สัปดาหU จึงนํามานับจํานวนไรตัวห้ําทั้งหมดใตกลองจุลทรรศนU ทําการทดลอง 3 ซ้ํา เมื่อไดชนิดอาหาร
ที่เหมาะสมแลวทดสอบการเพาะเลี้ยงอย6างต6อเนื่องจากไรเพศเมีย 10 ตัว นาน 3 สัปดาหU ทําการนับ
จํานวนไรตัวห้ําที่เพิ่มขึ้นหลังเริ่มเพาะเลี้ยงนาน 1, 2 และ 3 สัปดาหU ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
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ขั้นตอนที่ 2. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการกินไรแมงมุมเทียมกลวยไม ใน
หองปฏิบัติการ
นําไรแมงมุมเทียมกลวยไม และไรตัวห้ํา A. cinctus ที่เก็บไดจากสวนกลวยไม มาเลี้ยงใน
หองปฏิ บั ติ การ เมื่ อ เลี้ ย งไดปริ มาณมากพอ จึ งดํ า เนิ น การทดลองโดยใชพู6 กัน เขี่ ย ไรแมงมุ ม เที ย ม
กลวยไมที่เปGนตัวเต็มวัยใส6บนใบกลวยไม โดยตัดใบใหเปGนสี่เหลี่ยมขนาด 1 X 1 นิ้ว ใบละ 40 ตัว แลว
เขี่ยไรตัวห้ําเพศเมียระยะวางไข6ลงบนใบพืชใบละ 1 ตัว วางใบพืชลงบนกระดาษทิชชู แลววางในกล6อง
พลาสติกหล6อน้ําตลอดเวลา ทําการทดลอง 20 ซ้ํา บันทึกจํานวนไรแมงมุมเทียมกลวยไมที่ถูกไรตัวห้ํา
กิน และจํานวนไข6ที่ไรตัวห้ําที่วางใน 24 ชั่วโมง ภายใตกลองจุลทรรศนU
ขั้นตอนที่ 3. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไม
ในเรือนทดลอง
ปลูกตนกลวยไมจํานวน 350 ตน บํารุงตนกลวยไมใหเติบโต ดําเนินการทําระบาดเทียมเปGน
ระยะ ๆ โดยเพาะขยายพันธุUไรแมงมุมเทียมบนตนกลวยไมในเรือนทดลอง และเลี้ยงขยายไรตัวห้ํา A.
cinctus เปGนปริมาณมากในหองปฏิบัติการ เพื่อเตรียมทดสอบประสิทธิภาพ
ทําการทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไม
ในเรือนทดลอง มีขั้นตอนดังนี้
1. ปลูกตนกลวยไมพันธุUหวาย (เอียสกุล) ใหมีตนกลวยไม 4 ตนบน 1 ถาดกาบมะพราว
จํานวน 320 ตน บํารุงรักษา ใหปุsย ตามวิธีการปลูกของเกษตรกร จนมีอายุ 3 เดือน
2. เพื่อใหมีการระบาดของไรอย6างสม่ําเสมอบนตนกลวยไม จึงทําการปล6อย (inoculation)
ไรแมงมุมเทียมบนตนกลวยไมเพื่อใหเปGนการระบาดเทียม
3. เพาะเลี้ยงขยายไรตัวห้ํา A. cinctus เปGนปริมาณมากใหเพียงพอในการทดลอง
4. จัดวางตนกลวยไมในเรือนทดลอง โดยวางแผนแบบ CRB มี 4 กรรมวิธี 5 ซ้ํา ซ้ําละ 16 ตน
มีกรรมวิธีดังนี้
4.1 ควบคุมไรโดยปล6อยไรตัวห้ํา 2 ตัวต6อตน ทุกสัปดาหU รวม 7 ครั้ง
4.2 ควบคุมไรโดยปล6อยไรตัวห้ํา 5 ตัวต6อตน ทุกสัปดาหU รวม 7 ครั้ง
4.3 ควบคุมไรโดยพ6นสารฆ6าไร pyridaben 20% WP อัตรา 15 กรัมต6อน้ํา 20 ลิตร
จํานวน 2 ครั้ง ห6างกัน 2 สัปดาหU
4.4 ไม6มีการควบคุมไร (กรรมวิธีควบคุม)
บันทึกผลการทดลอง โดยตรวจนับจํานวนไรแมงมุมเทียมกลวยไม 5 ใบต6อซ้ํา โดยสุ6มตรวจนับ
จํานวนไรภายในพื้นที่ 1.5 ตารางเซนติเมตรต6อใบ ดวยเลนซUขยาย 10 เท6า บันทึกผลก6อนและหลังทํา
การปล6อยไรตัวห้ํา และพ6นสารฆ6าไรบนกรรมวิธีต6าง ๆ ทุกสัปดาหU สัปดาหUละ 2 ครั้ง
สถานที่ดําเนินการทดลอง
1. หองปฏิ บัติการและเรือนทดลอง กลุ6มงานวิ จัยไรและแมงมุม กลุ6 มกีฏ และสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพื
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus ใหเปTนปริมาณมาก
จากการทดลองพบว6า การเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus เพศเมีย 10 ตัว ดวยไรขาวพริก เกสร
ธูปฤาษี และเกสรหญาตีนตุMกแก สามารถเพิ่มปริมาณประชากรไดเปGนจํานวน 67.6 ± 24.8 ตัว 43.6
± 6.46 ตัว และ 44.0 ± 7.07 ตัว ใน 1 สัปดาหU ตามลําดับ สรุปไดว6า ไรตัวห้ํา A. cinctus ชอบกินไร
ขาวพริกเปGนเหยื่อมากที่สุด นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นว6าไรตัวห้ํา A. cinctus สามารถกินเกสรของวัชพืช
ทั้ง 2 ชนิดไดเช6นกัน เนื่องจากการเพาะเลี้ยงไรขาวพริกใหไดปริมาณมากเพื่อนําไปเลี้ยงไรตัวห้ํานั้น
เปGนไปไดยากมาก ดังนั้นการใชเกสรธูปฤาษี ซึ่งเปGนวัชพืชที่หาง6ายและมีเกสรเปGนจํานวนมาก จึงเปGน
อาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงขยายไรตัวห้ํา A. cinctus ให6ไดเปGนปริมาณมากไดดีที่สุด
ผลการทดลองเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus เพศเมียจํานวน 10 ตัว ใหกินเกสรธูปฤาษี พบว6า
สามารถเพิ่มจํานวนได 43.6 ± 6.46 ตัว 102.0 ± 9.0 ตัว และ 164.4 ± 8.68 ตัว ในเวลา 1, 2 และ
3 สัปดาหU ตามลําดับ โดยใชวิธีการเลี้ยงไรตัวห้ําบนแผ6นพลาสติกฟpวเจอรUบอรUดขนาด 12X15 ซม. โรย
เกสรธูปฤาษีเปGนอาหาร ใชแผ6นพลาสติกใสปpดทับดานบนเพื่อใชเปGนที่หลบวางไข6 วางแผ6นพลาสติก
ฟpวเจอรUบอรUดลงบนสําลีซึ่งวางในถาด หล6อน้ําใหท6วมสําลีอยู6เสมอเพื่อกันไรหนีออกจากภาชนะ เติม
เกสรสดใหเปGนอาหารเมื่อเกสรเก6าเริ่มแหง (Figure 1)

Figure 1. A mass rearing tray for predatory mite, A. cinctus
ขั้นตอนที่ 2. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการกินไรแมงมุมเทียมกลวยไม ใน
หองปฏิบัติการ
ศึกษาประสิทธิภาพการกินของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการกินเหยื่อในหองปฏิบัติการ พบว6าไร
ตัวห้ํากินไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดเฉลี่ยวันละ 14.75 ตัว วางไข6ไดเฉลี่ยวันละ 1.3 ฟอง
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ขั้นตอนที่ 3. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไม
ในเรือนทดลอง
การปล6อยไรตัวห้ําทั้ง 2 อัตรา และกรรมวิธีพ6นสารฆ6าไร pyridaben 20% WP อัตรา 15
กรัมต6อน้ํา 20 ลิตร ใหผลการควบคุมไรแมงมุมกลวยไมไดผลดีแตกต6างทางสถิติจากกรรมวิธีควบคุม
(table 1) เมื่อเปรียบเทียบระหว6างกรรมวิธีปล6อยไรตัวห้ํา 2 ตัวต6อตน กรรมวิธีปล6อยไรตัวห้ํา 5 ตัวต6อ
ตน และกรรมวิธีพ6นสาร pyridaben 20% WP พบว6า กรรมวิธีพ6นสาร pyridaben 20% WP ใหผล
การควบคุมไรแมงมุมกลวยไมไดดีที่สุด รองลงมาคือการปล6อยไรตัวห้ํา 5 ตัวต6อตน อย6างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะหUทางสถิติในแต6ละครั้งที่ทําการสุ6มตรวจ พบว6า การปล6อยไรตัวห้ําทั้ง 2 อัตรา
ใหผลการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไม ไม6แตกต6างทางสถิติจากการพ6นสารฆ6าไร ยกเวนวันที่ 4 และ
18 เดือนตุลาคม
ค6าเฉลี่ยจํานวนไรแมงมุมเทียมกลวยไมที่พบในกรรมวิธีต6าง ๆ ตลอดการทดลองในเวลา 2
เดือน แสดงไวใน figure 2 คิดเปGนเปอรUเซ็นตUการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิ ธีควบคุ ม พบว6า การปล6อยไรตั วห้ํ า อัต รา 2 ตั ว ต6อตน, อั ตรา 5 ตัว ต6อตน และการพ6 นสาร
pyridaben 20% WP ใหผลการควบคุมไรแมงมุมกลวยไมไดเฉลี่ย 64.8, 75.6 และ 88.4 เปอรUเซ็นตU
ตามลําดับ
สรุปไดว6า การปล6อยไรตัวห้ํา A. cinctus จํานวน 2-5 ตัวต6อตน ทุกสัปดาหU จํานวน 7 ครั้ง
สามารถควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดดีเทียบเท6ากรรมวิธีการพ6นสารฆ6าไร pyridaben 20% WP
จํานวน 2 ครั้ง ห6างกัน 2 สัปดาหU
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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
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

2 predators
released/plant
5 predators
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
released/plant
Pyridaben
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
sprayed
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
CV (%)
27.6
51.1
45.7
75.8
58.9
40.2
51.2
47.9
60.1
69.0
56.7
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).
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