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รายงานความกาวหนา
การศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus ใหเปPนปริมาณมาก โดยใชไรขาวพริก ไร
แมงมุมเทียมกลวยไม เกสรตีนตุRกแก และเกสรธูปฤาษีเปPนอาหาร พบวIาสามารถขยายพันธุไรตัวห้ํา A.
cinctus ไดดี ดวยการใชไรขาวพริกเปPนเหยื่อและใหเกสรธูปฤาษีเปPนอาหารเมื่อขาดแคลนไรขาวพริก
การทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการกินไรแมงมุมเทียมกลวยไมในหองปฏิบัติการ
พบวIาไรตัวห้ํากินไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดเฉลี่ยวันละ 14.75 ตัว วางไขIไดเฉลี่ยวันละ 1.3 ฟอง การ
ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมในเรือนทดลอง ผล
การทดลองหลังทําการปลIอยไรตัวห้ํา และพIนสารฆIาไรบนกรรมวิธีตIาง ๆ พบวIา กรรมวิธีควบคุมไรโดย
ปลIอยไรตัวห้ํา 2, 5 ตัวตIอตน และกรรมวิธีพIนสารฆIาไร สามารถควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมได
เฉลี่ย 64.8, 75.6 และ 88.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จึงสรุปไดวIา การปลIอยไรตัวห้ํา A. cinctus
จํานวน 2-5 ตัวตIอตน แมวIาไมIสามารถควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดดีเทียบเทIากรรมวิธีการใชสาร
ฆIาไร แตIมีแนวโนมวIาสามารถควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมได จึงวางแผนทําการทดสอบตIอไปในปf
2555
คํานํา
ไรที่ เ ปP 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
(เกษตรกรเรียกวIา “ไรแดง” ) มีชื่อวิทยาศาสตรวIา Tenuipalpus pacificus ตัวอIอนและตัวเต็มวัย
ของไรดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ ดอก ลําตน และสIวนตIาง ๆ ของกลวยไม การทําลายเกิดขึ้นไดกับทุกระยะ
การเจริญเติบโตของกลวยไม นับตั้งแตIกลวยไมยังมีขนาดเล็กเปPนตนกลาอยูIในกระถางหมูI ไปจนถึง
ระยะออกดอก (วัฒนา และคณะ, 2544) ถาพบไรแมงมุมเทียมกลวยไม ติดไปบนดอก ใบ และลําตน
กลวยไมสIงออก ทําใหถูกปฏิเสธการนําเขาจากประเทศปลายทางที่กําหนดใหไรเปPนศัตรูกักกัน การ
ระบาดของไรแมงมุมเทียมกลวยไมมีมากเพิ่มขึ้นจากอดีต ทั้งนี้อาจเปPนเพราะเกษตรกรใชชนิดของสาร
รหัสโครงการ 01-29-5454-01-01-00-03-54
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ปnองกันกําจัดไรไมIถูกตอง และใชอัตราต่ํากวIาฉลากกําหนด สถานการณปoจจุบัน พบวIา เกษตรกรทํา
การปnองกันกําจัดไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดไมIทันการ มีการใชสารปnองกันกําจัดไรในสวนกลวยไม
ซ้ําซาก และมากเกินความจําเปPน การใชสารฆIาไรใชอัตราต่ํากIอใหเกิดการดื้อยากับไรศัตรูกลวยไม
และจากการศึกษาวิเคราะหฤดูกาลระบาดและสภาพของสวนกลวยไมที่ปลูกเพื่อตัดดอกในพื้นที่ภาค
กลาง เพื่อหาสาเหตุสําคัญที่เปPนปoจจัยทําใหเกิดการเพิ่มและลดระบาดของไรแมงมุมเทียมกลวยไม
พบวIา ไรกลวยไมชนิดนี้มีศัตรูธรรมชาติที่สําคัญเปPนไรตัวห้ํา ในวงศ Phytoseiidae มีชื่อวิทยาศาสตร
วIา ไรตัวห้ํา Amblyseius cinctus ไรตัวห้ํานี้มีบทบาทชIวยควบคุมประชากรของไรแมงมุมเทียม
กลวยไมไดดี เมื่อนํามาทดสอบเบื้องตน พบวIาสามารถเพาะเลี้ยงไรตัวห้ําชนิดนี้ได สามารถกินไรแมง
มุมเทียมกลวยไมไดวันละ 15 ตัว (มานิตาและคณะ, 2552) ดังนั้นจึงมีแนวทางลดการใชสารปnองกัน
กําจัดไรในสวนกลวยไม โดยการใชวิธีปnองกันกําจัดไรโดยชีววิธี โดยการใชและอนุรักษไรตัวห้ํา งานวิจัย
นี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทราบวิธีการใชไรตัวห้ํา A. cinctus ควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไม และวิธีการ
อนุรักษไรตัวห้ําชนิดนี้ใหมีบทบาทควมคุมไรแมงมุมเทียมในสวนกลวยไมไดอยIางยั่งยืน
วิธีธดี าํ เนินการ
ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาเทคนิคการเพาะเลีย้ งไรตัวห้าํ A. cinctus ใหเปPนปริมาณมาก
1. ทดลองเลี้ยงขยายไรตัวห้ํา A. cinctus โดยใชไรขาวพริก ทดลองหาวิธีการเพาะเลี้ยงไร
ขาวพริกบนพืชอาศัยชนิดตIาง ๆ เชIน หมIอน ถั่ว พริก ใหไดเปPนปริมาณมาก หลังจากไดวิธีการเลี้ยงไร
ขาวพริกบนพืชอาศัยที่เหมาะสมที่สุดแลว จึงนํามาทดลองใชเปPนเหยื่อเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus
2. ทดลองเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus โดยใชเกสรดอกไม ทําการทดสอบการใชเกสรดอกไมชนิด
ตIางๆ เชIน ดอกตีนตุRกแก ดอกธูปฤาษี ดอกขาวโพด รวมทั้งศึกษาวัสดุ ภาชนะ และวิธีการเพาะเลี้ยงที่
เหมาะสม เพื่อใชเลี้ยงเพิ่มปริมาณไรตัวห้ํา A. cinctus ไดมากที่สุด
3. ทดลองวิธีการเก็บเกี่ยวไรตัวห้ํา A. cinctus นําไรตัวห้ําที่ผลิตไดซึ่งอยูIบนพืชอาศัย หรือ
วัสดุเพาะเลี้ยง มาทดลองหาวิธีการแยกไรตัวห้ําออกจากเหยื่อดวยวิธีการตIาง ๆ เชIน ใชเครื่องดูดฝุqน
ขนาดเล็กดูด ใชกรวยแยกดวยแสงไฟ เพื่อใหไรตัวห้ําบรรจุลงในขวดพรอมที่จะนําสIงไปปลIอยในแปลง
ปลูกพืช ไดสะดวก มีการสูญเสียนอยที่สุด ทําการทดลองขวดบรรจุรูปแบบตIาง ๆ และความสามารถ
ในการเก็บรักษาไรตัวห้ํากIอนนําไปปลIอย โดยทดสอบการอยูIรอดในการเก็บไรตัวห้ําทั้งสองชนิดใน
อุณหภูมิ15, 20, 25 องศาเซนเซียส และอุณหภูมิหอง ทําการทดลอง 4 กรรมวิธี 5 ซ้ําๆ ละ 20 ตัว
การบันทึกขอมูล
- บันทึกจํานวนเหยื่อที่ใชเปPนอาหารของไรตัวห้ําและจํานวนไรตัวห้ําที่ผลิตไดตIอครั้ง
- บันทึกผลการเพิ่มประชากรไรตัวห้ํา โดยบันทึกระยะเวลาในการผลิตไรตัวห้ําทั้งหมด
- บันทึกอัตราการเพิ่มประชากรที่เร็วที่สุดและมากที่สุดในการเลี้ยงเพิ่มปริมาณ
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ขั้นตอนที่ 2. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการกินไรแมงมุมเทียมกลวยไมระยะ
การเจริญวัยตIาง ๆ ในหองปฏิบัติการ
นําไรแมงมุมเทียมกลวยไม และไรตัวห้ํา A. cinctus ที่เก็บไดจากสวนกลวยไม มาเลี้ยงใน
หองปฏิ บั ติ การ เมื่ อ เลี้ ย งไดปริ มาณมากพอ จึ งดํ า เนิ น การทดลองโดยใชพูI กัน เขี่ ย ไรแมงมุ ม เที ย ม
กลวยไมที่เปPนตัวเต็มวัยใสIบนใบกลวยไม โดยตัดใบใหเปPนสี่เหลี่ยมขนาด 1 X 1 นิ้ว ใบละ 40 ตัว แลว
เขี่ยไรตัวห้ําเพศเมียระยะวางไขIลงบนใบพืชใบละ 1 ตัว วางใบพืชลงบนกระดาษทิชชู แลววางในกลIอง
พลาสติกหลIอน้ําตลอดเวลา ทําการทดลอง 20 ซ้ํา บันทึกจํานวนไรแมงมุมเทียมกลวยไมที่ถูกไรตัวห้ํา
กิน และจํานวนไขIที่ไรตัวห้ําที่วางใน 24 ชั่วโมง ทําการทดลองหาประสิทธิภาพการกินของไรตัวห้ํา A.
cinctus ในการกินไขI ตัวอIอนระยะที่ 1 และ 2 ของไรแมงมุมเทียมกลวยไม ดวยวิธีการเชIนนี้ โดยทํา
20 ซ้ําในแตIละวัยของเหยื่อ นําจํานวนไขI ตัวอIอน ตัวเต็มวัยของไรแมงมุมเทียมกลวยไมที่ถูกกินไปหา
คIาเฉลี่ยและความแปรปรวน
การบันทึกขอมูล
- บันทึกความสามารถของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการกินเหยื่อตIอวัน และจํานวนไขIที่
ไรตัวห้ําผลิตไดตIอวัน
- บันทึกขอมูลความสัมพันธ ระหวIางเหยื่อและไรตัวห้ํา
ขั้นตอนที่ 3. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมใน
เรือนทดลอง
ดําเนินการทดลองดังนี้
1. เพาะเลี้ยงไรแมงมุมเทียมกลวยไมบนตนกลวยไมอายุ 8 เดือน จํานวน 400 ตน ปลูกใน
โรงเรือนทดลอง ใหมีการระบาดของไรบนตนกลวยไมสม่ําเสมอดี (ใชเวลาในการเพาะเลี้ยงประมาณ 1
เดือน)
2. จัดวางตนกลวยไม โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา ซ้ําละ 20 ตน 5 กรรมวิธี
ไดแกI
1. กรรมวิธีปลIอยไรตัวห้ํา 2 ตัว ตIอตน
2. กรรมวิธีปลIอยไรตัวห้ํา 5 ตัว ตIอตน
3. กรรมวิธีปลIอยไรตัวห้ํา 10 ตัว ตIอตน
4. กรรมวิธีพIนสาร amitraz (Mitac 20% EC) อัตรา 30 มล. ตIอน้ํา 20 ลิตร
5. กรรมวิธีควบคุม
การบันทึกขอมูล
- บันทึกจํานวนไรแมงมุมเทียมกลวยไม ไรตัวห้ําบนใบกลวยไม ในทุกกรรมวิธี ทุกสัปดาห
- เปรียบเทียบผลการทดลองโดยวิเคราะหความแตกตIางในแตIละกรรมวิธีดวยโปรแกรมทาง
สถิติที่เหมาะสม
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ขั้นตอนที่ 4. ทดสอบการใชไรตัวห้ํา A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมในสวนกลวยไม
ของเกษตรกร
1. การเตรียมไรตัวห้ํา
ทําการเลี้ยงขยายไรตัวห้ํา A.cinctus โดยมีเปnาหมายผลิตไรตัวห้ําใหไดประมาณ 20,000 ตัว
ในทุก 2 สั ปดาห ทั้งนี้ เพื่อที่ไดไรตัวห้ําไปปลIอยบนตนกลวยไมตามจํานวนที่ ตองการ เพื่อประเมิ น
จํานวนไรตัวห้ําที่ผลิต ไดทั้งหมดในแตIละครั้ง กIอนนําไรตัวห้ําไปปลIอย จะเก็บสุIมนับจํานวนไรตัวห้ํา
ประมาณ 10-15 % ของไรตัวทั้งหมด บรรจุลงในขวด ปvดฝาใหแนIนแลวใสIในถังเก็บความเย็นเตรียม
นําไปปลIอยในกรรมวิธีที่กําหนด หลังจากการปลIอยไรตัวห้ําแลวงดการใหน้ํา ทําการปลIอยซ้ําอีกตาม
แผนการทดลอง
2. เตรียมแปลงกลวยไม และจัดวางแผนการทดลองวิธีการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไม
โดยวิธีการปลIอยไรตัวห้ํา เปรียบเทียบกับวิธีพIนสารฆIาไร
ใชแปลงปลูกกลวยไมพันธุหวายอายุ 3 ปf ของเกษตรกร โดยใชวิธีปลูกและดูแลปnองกันกําจัด
โรคและแมลงตามวิธีการของเกษตรกร เมื่ อพบวI า มี การระบาดของไรแมงมุ ม เที ย มกลวยไม จึ ง
ดําเนินการทดลอง สุIมจัดแปลงทดลองโดยวางแผนแบบ RCB มี 5 ซ้ํา ซ้ําละ 100 ตน มีกรรมวิธี 4
วิธี ไดแกI กรรมวิธีการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมตIาง ๆ ดังนี้
2.1 ปลIอยไรตัวห้ํา A.cinctus อัตรา 2 หรือ 5 หรือ 10 ตัวตIอตน (ขึ้นอยูIกับผลของการ
ทดลองในสภาพเรือนทดลองขางตน) ปลIอยทุก 2 สัปดาห
2.2 ปลIอยไรตัวห้ํา A.cinctus แบบทIวมทน (inundative release) 30-40 ตัวตIอตน
ติดตIอกัน 2-3 ครั้ง หIางกันครั้งละ 1 สัปดาห
2.3 พIนสารฆIาไร amitraz (Mitac 20% EC) อัตรา 30 มล. ตIอน้ํา 20 ลิตรทุก 2
สัปดาห
2.4 ไมIมีการควบคุม (Control)
การบันทึกขอมูล
- บันทึกขอมูลจํานวนไรแมงมุมเทียมกลวยไมและไรตัวห้ํา โดยสุIมเก็บใบกลวยไมจํานวน 20
ใบตIอซ้ํา ในทุกกรรมวิธี นําใสIถุงพลาสติก ใสIถังเก็บความเย็น นํามานับจํานวนไรใตกลองจุลทรรศน
เริ่มสุIมนับกIอนการปลIอยไรตัวห้ําครั้งแรก และสุIมนับตIอไปอีกทุกๆ 1 สัปดาห โดยสุIมเก็บใบกIอนทํา
การปลIอยไรตัวห้ําหรือพIนสารฆIาไรทุกครั้ง
- บันทึกขอมูลผลผลิต ทําโดยสุIมวัดผลผลิตของดอกกลวยไม จากจํานวนทั้งหมด 100 ตนตIอ
ซ้ํา เกรดขนาดชIอดอก เก็บขอมูล 2 ครั้ง ตIอเดือน ตั้งแตIเมื่อเริ่มปฏิบัติการทดลอง นําคIาเฉลี่ยของ
จํานวนไรแมงมุมเทียมกลวยไมและไรตัวห้ําตIอใบ และจํานวนผลผลิตตIอตน นําไปวิเคราะหหาความ
แตกตIางทางสถิติ
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ขั้นตอนที่ 5. การสาธิตการใชและการอนุรักษไรตัวห้ํา A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียม
กลวยไมในสวนกลวยไมของเกษตรกร
ทําการสาธิตการใชและการอนุรักษไรตัวห้ํา A.cinctus ในแปลงเกษตรกรพื้นที่ขนาดใหญI ทํา
การเพาะพI อแมI พัน ธุ ไรตั ว ห้ํ า A.cinctus ใหเกษตรกรเปP น ตั ว อยI า ง เริ่ ม ตนจากการสาธิ ตในแปลง
เกษตรกร 1 ราย แลวขยายผลสาธิตในแปลงเกษตรกรรายอื่น ๆ ตIอไป
การบันทึกขอมูล
- บันทึกขอมูลจํานวนไรแมงมุมเทียมกลวยไมและไรตัวห้ําในสวนกลวยไมที่เปPนแปลงสาธิต
โดยสุIมเก็บใบกลวยไมจํานวน 20 ใบตIอซ้ํา ในทุกกรรมวิธี นําใสIถุงพลาสติก ใสIถังเก็บความเย็น นํามา
นับจํานวนไรใตกลองจุลทรรศน
สถานที่ดําเนินการทดลอง
1. หองปฏิบัติการกลุIมงานวิจัยไรและแมงมุม กลุIมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช
2. สวนกลวยไมของเกษตรกรในเขตปริมณฑลและเขตภาคกลาง
ผลและวิ
ผลและวิจารณผลการทดลอง
ารณผลการทดลอง
ผลการทดลองเบื้องตนในปf 2554 มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาเทคนิคการเพาะเลีย้ งไรตัวห้าํ A. cinctus ใหเปPนปริมาณมาก
การศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา A. cinctus เปPนปริมาณมาก โดยใชไรขาวพริก ไรแมงมุม
เที ย มกลวยไม เกสรตี น ตุR ก แก และเกสรธู ป ฤาษี เ ปP น อาหาร พบวI า สามารถขยายพั น ธุ ไรตั ว ห้ํ า A.
cinctus ไดดี ดวยการใชไรขาวพริกเปPนเหยื่อ และใหเกสรธูปฤาษีเปPนอาหารเมื่อขาดแคลนไรขาวพริก
ขั้นตอนที่ 2. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการกินไรแมงมุมเทียมกลวยไมระยะ
การเจริญวัยตIาง ๆ ในหองปฏิบัติการ
าร
ศึกษาประสิทธิภาพการกินของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการกินเหยื่อในหองปฏิบัติการ พบวIาไร
ตัวห้ํากินไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดเฉลี่ยวันละ 14.75 ตัว วางไขIไดเฉลี่ยวันละ 1.3 ฟอง
ขั้นตอนที่ 3. ทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A.cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมใน
มกลวยไมใน
เรือนทดลอง
ปลูกตนกลวยไมจํานวน 350 ตน บํารุงตนกลวยไมใหเติบโต ดําเนินการทําระบาดเทียมเปPน
ระยะ ๆ โดยเพาะขยายพันธุไรแมงมุมเทียมบนตนกลวยไมในเรือนทดลอง และเลี้ยงขยายไรตัวห้ํา A.
cinctus เปPนปริมาณมากในหองปฏิบัติการ เพื่อเตรียมทดสอบประสิทธิภาพ
ทําการทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา A. cinctus ในการควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไม
ในเรือนทดลอง มีขั้นตอนดังนี้
1. ปลูกตนกลวยไมพันธุหวาย (เอียสกุล) ใหมีตนกลวยไม 4 ตนบน1 ถาดกาบมะพราว
จํานวน 320 ตน บํารุงรักษา ใหปุxย ตามวิธีการปลูกของเกษตรกร จนมีอายุ 3 เดือน
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2. เพื่อใหมีการระบาดของไรอยIางสม่ําเสมอบนตนกลวยไม จึงทําการปลIอย (inoculation)
ไรแมงมุมเทียมบนตนกลวยไมเพื่อใหเปPนการระบาดเทียม
3. เพาะเลี้ยงขยายไรตัวห้ํา A. cinctus เปPนปริมาณมากใหเพียงพอในการทดลอง
4. จัดวางตนกลวยไมในเรือนทดลอง โดยวางแผนแบบ CRB มี 4 กรรมวิธี 5 ซ้ํา ซ้ําละ 16 ตน
มีกรรมวิธีดังนี้
4.1 ควบคุมไรโดยปลIอยไรตัวห้ํา 2 ตัวตIอตน
4.2 ควบคุมไรโดยปลIอยไรตัวห้ํา 5 ตัวตIอตน
4.3 ควบคุมไรโดยพIนสารฆIาไร pyridaben 20% WP อัตรา 15 กรัมตIอน้ํา 20 ลิตร
4.4 ไมIมีการควบคุมไร (กรรมวิธี control)
บันทึกผลการทดลอง หลังทําการปลIอยไรตัวห้ํา และพIนสารฆIาไรบนกรรมวิธีตIาง ๆ โดยตรวจ
นับจํานวนไรแมงมุมเทียมที่พบบนใบกลวยไม ภายในวงกลมขนาดเสนผIาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร ดวย
เลนซขยาย 10 เทIา ทุก 3-5 วัน จํานวน 5 ใบตIอซ้ํา ทําการวิเคราะหขอมูลผลการทดลองเบื้องตน พบวIา
กรรมวิธีควบคุมไรโดยปลIอยไรตัวห้ํา 2, 5 ตัวตIอตน และกรรมวิธีพIนสารฆIาไร สามารถควบคุมไรแมง
มุมเทียมกลวยไมไดเฉลี่ย 64.8, 75.6 และ 88.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Figure 1) จึงสรุปไดวIา การ
ปลIอยไรตัวห้ํา A. cinctus จํานวน 2-5 ตัวตIอตน แมวIาไมIสามารถควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมไดดี
เทีย บเทI ากรรมวิธีการใชสารฆI าไร แตIมีแนวโนมวIา สามารถควบคุมไรแมงมุมเทียมกลวยไมได จึ ง
วางแผนทําการทดสอบตIอไปในปf 2555 โดยใหมีกรรมวิธีการปลIอยไรตัวห้ําลงบนตนกลวยไมมาก
เพิ่มขึ้นกวIา 5 ตัวตIอตน
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Figure 1. Population fluctuations of Orchid flat Mite, Tenuipalpus pacificus on leaves of orchid plants before and after
treatment in release 2 predatory mites per plant plot, release 5 predatory mite per plant plot, spray with acaricide
(pyridaben) plot, and control plot
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