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บทคัดยอ

ไรสองจุดเปนศัตรูท่ีสําคัญชนิดหน่ึงของสตรอเบอร่ี วิธีการควบคุมโดยชีววิธีดวยการ
ปลอยไรตัวหํ้าเปนระยะ ๆ ใหควบคุมไรสองจุดในแปลงปลูก เปนวิธีการท่ีทดลองแลววาใหผลดี ในงาน
วิจัยน้ีเปนการพัฒนาการใชไรตัวหํ้าพันธุนําเขาจากตางประเทศ 2 ชนิด คือ Phytoseiulus persimilis
และ Amblyseius californicus โดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมไรสองจุดกับไรตัวหํ้า
พันธุพื้นเมือง Amblyseius longispinosus รวมท้ังมีการเปรียบเทียบกับการใชสารฆาไร abamectin
(เวอรติเมค 1.8% อี ซี) และ petroleum spray oil (ดี ซี ตรอนพลสั 83.9% อี ซี) ทําการทดสอบใน
แปลงทดลองของสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2542
และ 2543

ผลการทดลองป 2542 พบวาการควบคุมไรสองจุดในแปลงสตรอเบอร่ี   โดยการ
ปลอยไรท้ัง 3 ชนิด   พนสารฆาไร 2 ชนิด   พรอมท้ังมีกรรมวิธีควบคุม   (ไมปลอยไรตัวห้ําและไมพน
สารฆาไร) รวม 6 กรรมวิธ ี  ใหผลการทดลองท่ีไมสามารถสรุปได  เน่ืองจากมีการระบาดของไรสองจุด
บนตนสตรอเบอร่ีนอยมาก จึงไดทดลองซ้ําในป 2543 ผลการทดลองพบวาการปลอยไรตัวหํ้า           
A. californicus จํานวน 5 คร้ัง อัตราคร้ังละ 10 ตัวตอตน ใหผลในการปองกันกําจัดไรสองจุดไดดีกวา
การปลอยไรตัวหํ้า A. longispinosus จํานวน 5 คร้ัง และการปลอย P. persimilis จํานวน 8 คร้ัง      ไร
ตัวหํ้า A. californicus สามารถปรับตัว/ดํารงชีวิต และขยายพันธุไดดีในสภาพธรรมชาติ  การปลอยไร
ตัวหํ้า 2 ชนิดหลัง  ใหผลการควบคุมไรสองจุดไดใกลเคียงกับการพนสาร abamectin 0.0018% ai.สวน
การพน petroleum spray oil 0.2% ทุก 2 สัปดาห   ไมสามารถควบคุมการระบาดของไรสองจุดในการ
ทดลองน้ีได ผลผลิตรวมตลอดปพบวาในแปลงท่ีมีวิธีการควบคุมโดยใชไรตัวหํ้า A.californicus ไดนํ้า
หนักผลสตรอเบอร่ีสูงสุดมากกวาแปลงท่ีไมมีการควบคุมไรสองจุดประมาณ 2 เทา
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Abstract

The Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch is one of the
important pests of strawberry and some ornamentals in cool growing area.  Augmentative
releases of native predatory mite, Amblyseius longispinosus (Evans) in strawberry crops
provided a good control of this spider mite and resulted in a reduction of chemical sprays.
The objective of this research is to develop the two exotic predatory mite; Phytoseiulus
persimilis Athias-Henriot and Amblyseius californicus Mcgregor, to control the two-spotted
spider mite by comparing their efficiency with the native species, A. longispinosus (Evans).
Effects of a recommended acaricide, abamection 1.8% EC, used in strawberry crop and the
petroleum spray oil were also investigated in this field.  Trials were conducted on strawberry
field at Inthanon statio, Royal project foundation, Chomthong, Chiang Mai province during
1999-2000.

The first trial was carried out in 1999, but could not be concluded the
efficiency of these 3 predatory mite species including the efficacy of acaricidal sprays.  It
was due to few population of the two-spotted spider mite occurred in our strawberry field
trial.  Therefore, the second trial was carried out again at the same place in the year of 2000.
The result showed that the 5 releases of A. californicus with the rate of 10 mites per plant
could keep the two-spotted spider mite population under control better than the 5 releases of
A. longispinosus and 8 releases of P. persimilis.  The A. californicus population was
established quickly and they may be better adapted to local conditions.  Spraying of
abamection 0.0018% ai. Also could reduced spider mite population as much as releasing  A.
longispinosus and P. persimilis, whereas spraying of petroleum spray oil 0.2% ai. Every 2
weeks could not suppress mite population under control.  Yield of strawberry obtained
throughout the crop from the treatment  which controlled spider mites by A. californicus was
highest and weighed 2 times much more than that of control (untreated) plot.   
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บทนํา

สตรอเบอร่ีจัดไดวาเปนพืชท่ีสามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกไดมาก นอกจาก
บริโภคสดแลว สามารถสงออกไปขายยังตางประเทศไดมีมูลคาหลายรอยลานบาทตอป จัดไดวาเปน
พืชที่มีศักยภาพชนิดหนึ่ง

ไรสองจุด (Tetranychus urticae Koch ; Acarica : Tetranychidae) เปนศัตรูท่ี
สําคัญของสตรอเบอร่ี รวมทั้งพืชปลูกในเขตหนาวเย็น เชน กุหลาบ เบญจมาศ พีช ราสเบอร่ี เปนตน
แมแตในพืชแซมและวัชพืช เชน กระเทียม ผักแวน ผักโขม ก็เปนพืชอาหารของไรสองจุดได โดยพบการ
ระบาดต้ังแตเร่ิมปลูกสตรอเบอร่ีจนถึงปลายฤดู แตพบมากในชวงเดือนมกราคมเปนตนไป ซึ่งเปนระยะ
ท่ีสตรอเบอร่ีกําลังใหผลผลิตท่ีดี การดูดกินนํ้าเล้ียงบนใบและท่ีผล มีผลกระทบตอผลผลิต ทําใหไดผล
ผลิตนอยลง และไมมีคุณภาพ ถาระบาดรุนแรงทําใหตนสตรอเบอร่ีแคระแกรนและตายได     โดยท่ัวไป
เกษตรกรมักนิยมใชสารเคมีพนเพื่อกําจัดไรสองจุด ซ่ึงเปนอันตรายตอผูบริโภคโดยตรง  เน่ืองจากสตรอ
เบอร่ีเปนพืชท่ีสามารถเก็บผลผลิตไดทุกวัน ดังน้ันจึงมีการวิจัยวิธีการควบคุมไรสองจุดโดยการปลอยไร
ตัวหํ้า Amblyseius longispinosus (Evans) ลงในแปลงสตรอเบอรี่ตั้งแตเริ่มพบ     ไรสองจุด สามารถ
ควบคุมไรสองจุดไดผลดีย่ิง โดยปลอยจํานวน  2 – 5 ตัวตอตน จํานวน 7 คร้ัง (มานิตา และคณะ,
2539) แตถาปลอยเปนปริมาณมาก จํานวนประมาณ 15 – 20 ตัวตอตน จํานวน 3 คร้ัง ก็สามารถควบ
คุมไรสองจุดไดผลดีมาก (อุษณีย และคณะ, 2541) แตเม่ือคิดคาใชจายในการเพาะเล้ียงไรตัวหํ้าชนิดน้ี
ซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองแลว พบวามีตนทุนการผลิตประมาณ 0.02 – 0.009 บาทตอตัว   ซึ่งยังมีราคาแพง
ทําใหตนทุนการผลิตสตรอเบอร่ีดวยวิธีการน้ี สูงกวาการใชสารเคมีกําจัดไรควบคุมไรสองจุด ดังน้ันทาง
กลุมงานวิจัยไรและแมงมุม กองกีฏและสัตววิทยา จึงมีการนําไรตัวหํ้าชนิดอ่ืน ๆ จากตางประเทศ ซึ่งมี
การผลิตขายเปนการคาแลวในประเทศฮอลแลนด ออสเตรเลีย     และอเมริกา มาทดลองเพาะเลี้ยง
และศึกษาชีววิทยาเบ้ืองตนในหองปฏิบัติการ พบวาไรตัวหํ้า Amblyseius californicus และ
Phytoseiulus persimilis  เปนไรตัวหํ้าท่ีสามารถเพาะเล้ียงขยายไดในประเทศไทย (มานิตา และคณะ,
2543) M. Malais and W. J. Ravensberg ; 1992 กลาววา        ไรตัวหํ้าท้ัง 2 ชนิดนี้มีประสิทธิภาพ
การกินเหย่ือสูงมาก และขยายพันธุไดรวดเร็ว

จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจึงไดนําไรตัวหํ้าท้ัง 2 ชนิดนี้มาทดลองประสิทธิภาพการ
ควบคุมไรสองจุดในสภาพไร โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับไรตัวหํ้า A. longispinosus ซึ่งเปน    ตัว
ห้ําพันธุพื้นเมืองของไทย ซ่ึงถาผลท่ีไดรับดีกวาจะไดทําการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงและ   สง
เสริมตอไป อีกท้ังไดนําสารปโตรเลียมสเปรยออยล (Petroleum Spray Oil) ซ่ึงไดจากขบวนการ กล่ัน
น้ํามัน โดยจัดเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทถูกตัวตาย แตปลอดภัยตอผูบริโภคและสภาพแวด
ลอม โดยนํ้ามันจะไปอุดรูหายใจทําใหแมลงและไรขาดออกซิเจน ขัดขวางการแลกเปล่ียนกาซในขบวน
การสันดาป ทําใหแมลงและไรตายในที่สุด สําหรับไขของไรและผีเส้ือกลางคืนบางชนิดเม่ือถูกเคลือบ
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ดวยนํ้ามัน ไขเหลานั้นจะไมฟก (ชลิดา, 2541) นํามาเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ   ควบคุมไร
สองจดุดวย

วัตถุประสงค

1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา Phytoseiulus persimilis, Amblyseius
californicus ซึ่งเปนไรตัวห้ําพันธุตางประเทศ และ Amblyseius longispinosus ซึ่งเปนไรตัวห้ําพันธุ
พื้นเมือง  และปโตรเลียมสเปรยออยล ในการควบคุมไรสองจุดศัตรูสตรอเบอร่ี

2.  เพ่ือเปรียบเทียบตนทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของแตละกรรมวิธี

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.  พบไรตัวหํ้าชนิดใหมท่ีนํามาจากตางประเทศเพ่ือใชควบคุมไรสองจุด ซึ่งอาจจะมี

ประสิทธิภาพดีกวาไรตัวห้ําชนิดเดิมที่เปนพันธุพื้นเมืองของไทย
2.   มีวิธีการอ่ืนในการควบคุมไรสองจุด      โดยใชสารปโตรเลียมสเปรยออยล       ซึ่ง

ปลอดภัยตอผูบริโภคและสภาพแวดลอม
3.  สามารถผลิตสตรอเบอร่ีท่ีไดคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมแีละมีตนทุนการผลิตท่ี

เหมาะสม
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สถานที่ทําการทดลอง

ดําเนินการท่ีสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท ระหวางป 2541 – 2543

อุปกรณและวิธีดําเนินการ

วิธีปฏิบัติการทดลอง
การทดลองป 2542

ทําการทดสอบในแปลงสตรอเบอร่ีพันธุพระราชทาน 70 โดยปลูกสตรอเบอร่ีเม่ือวันท่ี
25 – 29 กันยายน 2541 ในสภาพโรงเรือนมุงหลังคาพลาสติกใส ดานขางเปนมุงตาขายตาถ่ี เตรียมดิน
ลงในกระบะเหล็กขนาดประมาณ 1 x 6 เมตร ยกสูงจากพ้ืนดิน 1 เมตร ปลูกจํานวน 4 แถวตอ 1
กระบะ ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร จํานวนประมาณ 120 ตนตอกระบะ รวมทั้งสิน 36 กระบะ
จํานวน 4,680 ตน คิดเปนพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 936 ตารางเมตร การใหนํ้าใชวิธีรดนํ้าทางสายยางวันละ
1 คร้ัง การดูแลการเจริญเติบโต การใสปุยปฏิบัติตามวิธีการของเจาหนาท่ีศูนยฯ การควบคุมโรคใชสาร
เคมีตามคําแนะนําจากเจาหนาท่ีงานอารักขาพืช รายละเอียดแสดงไวในตารางท่ี 1  สวนวิธีการควบคุม
แมลงและศัตรูพืชชนิดตาง ๆ ดําเนินการโดยคณะผูวิจัย โดยทําการทดลองแบบ RCB มี 6     วิธีการ  3
ซ้ํา  ดังน้ี
วิธีการท่ี  1 ปลอยไรตัวหํ้าชนิด Phytoseiulus persimilis  อัตรา 15 ตัว/ตน
วิธีการท่ี  2 ปลอยไรตัวหํ้าชนิด Amblyseius californicus  อัตรา 15 ตัว/ตน
วิธีการท่ี  3 ปลอยไรตัวหํ้าชนิด Amblyseius longispinosus อัตรา 15 ตัว/ตน
วิธีการท่ี  4 พนสารน้ํามัน (Petroleum Spray Oil)       อัตรา 50 มล./นํ้า20 ลิตร
วิธีการท่ี  5 พนสารเคม ี(abamectin 1.8% EC)          อัตรา 20 มล./นํ้า 20 ลิตร
วิธีการท่ี  6 วิธีการควบคุม (Control)

การปองกันกําจัดไรสองจุด
ไดดําเนินงานตามกรรมวิธีทดลอง โดยปลอยไรตัวหํ้าท้ัง 3 ชนิด จํานวน 3 คร้ัง พน นํ้า

มันปโตรเลียมสเปรยออยล จํานวน 5 คร้ัง และพนสารเคมี 3 คร้ัง มีรายละเอียดดังนี้
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วันท่ี อายุพืชหลังปลูก (วัน) กรรมวิธีที่ใช
23/12/41 85 ทุกกรรมวิธี
4/1/42 97 เฉพาะสารเคมีและปโตรเลียมสเปรยออยล
21/1/42 114 ทุกกรรมวิธี
1/2/42 125 เฉพาะปโตรเลียมสเปรยออยล
15/2/42 140 เฉพาะไรตัวห้ําทั้ง 3 ชนิด และปโตรเลียมสเปรยออยล

การทดลองป 2543
ทําการทดสอบในแปลงสตรอเบอร่ีพันธุ Nyoho ปลูกสตรอเบอร่ีวันท่ี 15 – 19

กันยายน 2542 จํานวน 8,160 ตน คิดเปนพ้ืนท่ีปลูก 1,632 ตารางเมตร จํานวน 72 กระบะ โดยปลูกใน
พ้ืนท่ีเดิมของป 2542 วิธีการใหนํ้าและการดูแลเหมือนการทดลองป 2542 การใสปุยปฏิบัติตามวิธีการ
ของเจาหนาท่ีศูนยฯ การควบคุมโรคใชสารเคมีตามคําแนะนําจากงานอารักขาพืช รายละเอียดการใช
ปุย สารเคมี และจํานวนคร้ัง แสดงไวในตารางท่ี 2 สวนวิธีการควบคุมแมลงและศัตรูพชืชนิดตาง ๆ
ดําเนินการโดยคณะผูวิจัย โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 วิธีการ 3 ซ้ํา ดังน้ี
วิธีการท่ี  1 ปลอยไรตัวหํ้าชนิด Phytoseiulus persimilis   อัตรา 10 ตัว/ตน
วิธีการท่ี  2 ปลอยไรตัวหํ้าชนิด Amblyseius californicus    อัตรา 10 ตัว/ตน
วิธีการท่ี  3 ปลอยไรตัวหํ้าชนิด Amblyseius longispinosus อัตรา 10 ตัว/ตน
วิธีการท่ี  4 พนสารน้ํามัน (Petroleum Spray Oil)      อัตรา 50 มล./นํ้า 20 ลิตร
วิธีการท่ี  5 พนสารเคม ี(abamectin 1.8% EC)           อัตรา 20 มล./นํ้า 20 ลิตร
วิธีการท่ี  6 วิธีการควบคุม (Control)

การปองกันกําจัดไรสองจุด
ไดดําเนินงานตามกรรมวิธีทดลอง โดยปลอยไรตัวหํ้า P. persimilis จํานวน 8 คร้ัง, A.

californicus จํานวน 5 คร้ัง, A. longispinosus จํานวน 5 คร้ัง, พนนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล
จํานวน 11 คร้ัง และพนสารเคมี 4 คร้ัง รายละเอียดดังน้ี
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วันท่ี อายุพืชหลังปลูก (วัน) กรรมวิธีที่ใช
15/12/42 87 ไรตัวหํ้าท้ัง 3 ชนิด และปโตรเลียมสเปรยออยล
29/12/42 101 ปโตรเลียมสเปรยออยล
11/1/43 114 ไรตัวหํ้าท้ัง 3 ชนิด และปโตรเลียมสเปรยออยล
26/1/43 129 P. persimilis และปโตรเลียมสเปรยออยล
8/2/43 142 P. persimilis, A. californicus, ปโตรเลียมสเปรยออยล

และสารเคมี
24/2/43 158 P. persimilis และปโตรเลียมสเปรยออยล
8/3/43 170 ไรตัวหํ้า 3 ชนิด, ปโตรเลียมสเปรยออยล และสารเคมี
22/3/43 184 P. persimilis, ปโตรเลียมสเปรยออยล และสารเคมี
30/3/43 192 A. longispinosus และปโตรเลียมสเปรยออยล
5/4/43 198 P. persimilis, ปโตรเลียมสเปรยออยล และสารเคมี
12/4/43 205 A. longispinosus, A. californicus

และปโตรเลียมสเปรยออยล

วิธีบันทึกขอมูล
1.  บันทึกจํานวนไรสองจุดและไรตัวหํ้า โดยสุมเก็บใบสตรอเบอร่ีท่ีไมออนและไมแก

จนเกินไป จํานวน 40 ใบยอย/ซ้ํา  ใสถุงพลาสติกนํามานับจํานวนไรใตกลองจุลทรรศน ประมาณ 2
สัปดาห/คร้ัง โดยในชวงท่ีมีการปลอยไรตัวหํ้า จะทําการสุมเก็บใบสตรอเบอร่ีเพ่ือตรวจนับจํานวนกอน
ลวงหนา 1 วัน เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจวาจะดําเนินการตามกรรมวิธีทดลองหรือไม

2.  บันทึกขอมูลผลผลิต
2.1 ป 2542 สุมนับจํานวนชอดอก เฉล่ียเปนชอดอกตอตน
2.2 ป 2543 ชั่งน้ําหนักผลผลิตรวมในแตละกรรมวิธี

3.  บันทึกชนิดของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ปุย ฮอรโมน และจํานวนครั้งที่ใช
4.  บันทึกคาใชจายท่ีเปนตนทุนการผลิตท้ังหมด



13

ผลการทดลอง

ปริมาณไรสองจุดและไรตัวห้ํา
ป 2542 ผลการตรวจนับไรสองจุดในแปลงวิจัย โดยทําการสํารวจเม่ือสตรอเบอร่ี      มี

อายุ 62 – 85 วันหลังปลูก พบวาไรสองจุดมีปริมาณเฉลี่ยระหวาง 0 – 0.445 ตัว/ใบยอย ในแตละ
กรรมวิธ ี จึงปฏิบัติการทดลองตามกรรมวิธี เม่ือสตรอเบอร่ีมีอายุ 85 วันหลังปลูก และทําการสํารวจ
จดบันทึกจํานวนไรสองจุดและไรตัวหํ้าทุก 2 สัปดาห รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 การตรวจนับใน
คร้ังท่ี 1 ถึงครั้งที ่3 ชวงปลายเดือนธันวาคม 2541 ถึงเดือนมกราคม 2542 พบปริมาณไรสองจุด  ตํ่าสุด
เปน 0 ตัวตอใบยอย สูงสดุคือ 1.265 ตัวตอใบยอย และปริมาณไรตัวหํ้าตํ่าสุด 0  ตัวตอใบยอย   สูงสุด
0.077  ตัวตอใบยอยในกรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด   A. californicus   และ A. longispinosus จาก
การตรวจนับในคร้ังท่ี 4 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2542 พบวาในกรรมวิธีท่ีปลอยไรตัวหํ้า                     A.
californicus พบไรสองจุด 1.908 ตัวตอใบยอย และพบไรตัวห้ําสูงถึง 0.630 ตัวตอใบยอย    และอีก 2
สัปดาหตอมาพบไรตัวหํ้ามีปริมาณสูงข้ึนเปน 1 ตัวตอใบยอย จนกระท่ังถึงปลายฤดูการผลิต   วันท่ี 26
เมษายน 2543 จากการตรวจนับคร้ังท่ี 10 ซ่ึงเปนคร้ังสุดทาย พบวาในปน้ีมีการระบาดของ   ไรสองจุด
นอย  โดยมีปริมาณไรสองจุดระหวาง  0.046 – 3.219 ตัวตอใบยอย     แมจะพบวาปริมาณไรสองจุด
สูงสุดในกรรมวิธีควบคุมคือ 9.80 ตัวตอใบยอย รองลงมาคือกรรมวิธีการใชสารเคมี 6.843 ตัวตอใบ
ยอย และพบไรตัวห้ําชนิด A. longispinosus ใน 3 กรรมวิธีที่ไมมีการปลอยไรตัวห้ําดวย    แตเม่ือนํา
ผลการตรวจนับในแตละคร้ัง ในทุกกรรมวิธีมาวิเคราะหทางสถิติพบวาทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95

ป 2543 ทําการสํารวจและบันทึกปริมาณไรสองจุดและไรตัวหํ้า รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 4 เม่ือสตรอเบอร่ีมีอายุ 85 วันหลังปลูก พบไรสองจุดในกรรมวิธีการปลอยไรตัวหํ้าชนิด        P.
persimilis เฉลี่ย 0.208 ตัวตอใบยอย ในกรรมวิธีการพนดวยนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล เฉลี่ย
0.050 ตัวตอใบยอย และกรรมวิธีควบคุม 0.258 ตัวตอใบยอย แตทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางทาง
สถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 จากการตรวจนับดังกลาวจึงปฏิบัติการทดลองโดยปลอยไรตัวหํ้าท้ัง 3
ชนิด และพนนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล ซึ่งจะทําการพนทุก 2 สัปดาหจนส้ินสุดการทดลอง ในการ
ตรวจนับคร้ังท่ี 2 พบวาปริมาณไรสองจุดในกรรมวิธีการปลอยไรตัวหํ้าชนิด P. persimilis มีปริมาณ  ไร
สองจุดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 0.275 ตัวตอใบยอย ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีการปลอย     ไร
ตัวหํ้าชนิด A. californicus กรรมวิธีพนสารเคม ีและกรรมวิธีควบคุม แตไมแตกตางทางสถิติจากกรรม
วิธีปลอย ไรตัวหํ้าชนิด A. longispinosus และกรรมวิธีพนนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล โดยมีปริมาณ
ไรสองจุดเฉลี่ย 0, 0, 0, 0.050 และ 0.067 ตามลาํดับ สวนปริมาณไรตัวหํ้าไมมีความแตกตางกันในทุก
กรรมวิธ ีในการตรวจนับคร้ังท่ี 3 กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด P. persimilis มีปริมาณ          ไรสองจุด
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน  0.958  ตัวตอใบยอย  ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติกับทุกกรรมวิธี     ยกเวน  ไมแตก
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ตางจากกรรมวิธีควบคุม ซึ่งมีปริมาณไรสองจุดเฉลี่ย 0.291 ตัวตอใบยอย สวนปริมาณไรตัวห้ําไมมี
ความแตกตางกันในทุกกรรมวิธี แตเร่ิมพบวามีไรตัวหํ้าชนิด A. californicus เฉลี่ย 0.017 ตัว    ตอใบ
ยอย การตรวจนับในคร้ังท่ี 4 และครั้งที ่5 ปริมาณไรสองจุดในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตาง ทางสถิติ
แตปริมาณไรตัวหํ้าในกรรมวิธีท่ีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. californicus พบเฉลี่ย 0.083 และ 0.050 ตัวตอ
ใบยอยตามลาํดับ โดยมีความแตกตางทางสถิติกับทุกกรรมวิธี ซ่ึงการตรวจนับคร้ังท่ี 6 ในกรรมวิธี
ปลอยไรตัวหํ้าชนิด P. persimilis พบปริมาณไรสองจุดเฉลี่ยสูงสุดคือ 27.733 ตัวตอใบยอย ซ่ึงมีความ
แตกตางทางสถิติในทุกกรรมวิธี ยกเวนกรรมวิธีพนดวยนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล ซึ่งพบปริมาณไร
สองจุดเฉลี่ย 14.433 ตัวตอใบยอย และปริมาณไรตัวหํ้าไมมีความแตกตางกันในทุกกรรมวิธี  การตรวจ
นับคร้ังท่ี 7 กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. californicus มีปริมาณไรสองจุดเฉล่ียตํ่าสุดคือ 4.127 ตัวตอ
ใบยอย โดยมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีพนดวยนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล, กรรมวิธีพนสาร
เคม ี และกรรมวิธีควบคุม โดยมีปริมาณไรสองจุดเฉล่ีย 55.887, 47.410 และ 68.437 ตัวตอใบยอย
ตามลาํดับ แตไมมีความแตกตางจากกรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด P. persimilis และ   A.
longispinosus สวนปริมาณไรตัวหํ้าไมมีความแตกตางทางสถิติในทุกกรรมวิธี การตรวจนับคร้ังท่ี 8
กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. californicus มีปริมาณไรสองจุดเฉลี่ยต่ําสุด 5.427 ตัวตอใบยอย โดยมี
ความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีพนดวยนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล และกรรมวิธีควบคุม ซึ่งมี
ปริมาณไรสองจุดเฉลี่ย  63.470  และ  50.510 ตัวตอใบยอย   แตปริมาณไรตัวหํ้าไมมีความ   แตกตาง
กันทางสถิติในทุกกรรมวิธี โดยพบไรตัวหํ้าชนิด  P. persimilis, A. californicus  และ          A.
longispinosus มีจํานวนเฉลี่ย 0.168, 0.243 และ 0.258  ตัวตอใบยอย  จากการตรวจนับคร้ังท่ี 9  เมื่อ
วันท่ี 4 เมษายน และครั้งที ่10 วันท่ี 18 เมษายน 2543 พบวาไรสองจุดเร่ิมมีการเคล่ือนยาย   อพยพ
ออกจากแปลงสตรอเบอร่ี สังเกตไดจากใตใบสตรอเบอร่ีมีอาการกรานเปนสีนํ้าตาลแดง ไมมีคลอโร
ฟลด และไรตัวหํ้ามีการเคล่ือนยายไปแปลงอ่ืน    โดยในคร้ังท่ี 9 กรรมวิธีท่ีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A.
longispinosus พบไรตัวหํ้าท้ัง 3 ชนิดเขามาปะปน โดยมีชนิด  A. longispinosus, A. californicus
และ  P. persimilis  เฉลี่ย 0.860, 0.817 และ 0.467 ตัวตอใบยอยตามลาํดับ ในกรรมวิธีควบคุม    พบ
ไรตัวหํ้าชนิด A. longispinosus และ P. persimilis เฉลี่ย 0.027 และ 0.060 ตัวตอใบยอยตามลาํดับ
สวนในคร้ังท่ี 10 สังเกตไดชัดเจนยิ่งขึ้น ไรสองจุดมีการเคล่ือนยายอพยพออกจากแปลง          คงเหลือ
ปริมาณเฉล่ียไรสองจุดอยูระหวาง 0.007 – 1.900 ตัวตอใบยอย และพบปริมาณไรตัวห้ําใน ทุกกรรมวิธี
ดังน้ันในการตรวจนับท้ัง 2 ครั้งนี้จึงไมนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ
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ปริมาณผลผลิต
การบันทึกขอมูลผลผลิตในป 2542  ไดทําการสุมนับจํานวนชอดอกตอตนทุกกรรมวิธี

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 โดยในกรรมวิธีท่ีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. californicus มีปริมาณชอ
ดอกสูงสุดเฉล่ีย 2.200 ชอดอกตอตน รองลงมาคือกรรมวิธีท่ีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. longispinosus มี
ปริมาณชอดอกเฉล่ีย 2.191 ชอดอกตอตน สวนกรรมวิธีควบคุมมีปริมาณชอดอกตํ่าสุดเฉล่ีย 1.836 ชอ
ดอกตอตน แตไมมีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 ในทุกกรรมวิธ ี   ในป 2543   ได
เปล่ียนวิธีการเก็บขอมูลผลผลิต จากการสุมนับจํานวนชอดอก มาเปนวิธีการช่ังนํ้าหนักผลผลิตในแต
ละกรรมวิธ ี โดยแสดงรายละเอียดไวในตารางท่ี 6  ปริมาณผลผลิตรวมในเดือนธันวาคม 2542     ใน
กรรมวิธีพนสารเคมีมีปริมาณผลผลิตรวมสูงสุด 0.783 กิโลกรัม รองลงมาคือกรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้า
ชนิด  A. longispinosus มีปริมาณผลผลิตรวม 0.696 กิโลกรัม กรรมวิธีการควบคุมมีปริมาณผลผลิต
ตํ่าสุดคือ 0.430 กิโลกรัม แตไมมีความแตกตางทางสถิติในทุกกรรมวิธี ปริมาณผลผลิตรวมในเดือน
มกราคม 2543  กรรมวิธีที่มีผลผลิตสูงสุดคือ  กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. longispinosus มีผลผลิต
รวม 6.344 กิโลกรัม และมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ซึ่งมีผลผลิตรวม 3.725 กิโลกรัม
กรรมวิธีที่มีผลผลิตรองลงมาคือ กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด  A. californicus มีผลผลิตรวม 6.030
กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตรวมในเดือนกุมภาพันธ กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. longispinosus และ
A. californicus มีปริมาณผลผลิตรวมสูงสุด 11.331 และ 11.108 กิโลกรัมตามลําดับ โดยมีความแตก
ตางทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ซึ่งมีปริมาณผลผลิตเพียง 7.063 กิโลกรัม แตไมมีความแตกตางทาง
สถิติกับกรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด P. persimilis  กรรมวิธีพนดวยนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล และ
กรรมวิธีพนสารเคม ี ซึ่งมีปริมาณผลผลิตรวม 7.766, 8.413 และ 8.274 กิโลกรัมตามลําดับ ปริมาณ
ผลผลิตรวมเดือนมีนาคม กรรมวิธีที่มีผลผลิตสูงสุดคือ กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. californicus มี
ผลผลิตรวม 10.244 กิโลกรัม ซ่ึงมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมท่ีมีผลผลิตรวมตํ่าสุดคือ
3.643 กิโลกรัม แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีท่ีเหลือคือ กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด       P.
persimilis,   A. longispinosus, กรรมวิธีพนดวยนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล และกรรมวิธีพนสาร
เคม ี โดยมีปริมาณผลผลิต 6.913, 8.203, 5.594 และ 5.270 กิโลกรัมตามลําดับ  สําหรับปริมาณผล
ผลิตรวมท้ัง 4 เดือน ต้ังแตเดือนธันวาคม 2542 จนถึงเดือนมีนาคม 2543 พบวากรรมวิธีใหผลผลิตสูง
สุดคือ กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. californicus และ A. longispinosus มีผลผลิตรวมทั้ง 4 เดือน
เปน 27.813 และ 26.574 กิโลกรัมตามลําดับ โดยมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ซึ่งมีผล
ผลิตรวมตํ่าสุด 14.861 กิโลกรัม แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนคือ กรรมวิธีปลอยไรตัว
หํ้าชนิด  P. persimilis  กรรมวิธีพนดวยนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล และกรรมวิธีพน สารเคมี  ซึ่งมี
ปริมาณผลผลิตรวม 20.171, 19.022 และ 19.631 กิโลกรัม ตามลาํดับ



16

ตนทุนการผลิต
ในสวนตนทุนการผลิตของแตละกรรมวิธี ไดแสดงรายละเอียดไวในตารางท่ี 7 โดย

แสดงเฉพาะตนทุนของกรรมวิธีเทานั้น ในป 2542 ตนทุนการผลิตไรตัวหํ้าคือ 0.003 บาทตอตัว      ราย
ละเอียดแสดงไวในภาคผนวก  มีการปลอยไรตัวหํ้าจํานวน 3 คร้ังเทากันในแตละชนิด จํานวน 10,800
ตัวตอคร้ัง คิดเปนตนทุน 97.20 บาท ในกรรมวิธีพนดวยนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยล จํานวน 5 คร้ัง มี
ตนทุน 13 บาท และในกรรมวิธีพนสารเคม ี จํานวน 3 คร้ัง มีตนทุน 121.44 บาท  สําหรับป 2543 ตน
ทุนการผลิตไรตัวหํ้าเทาเดิมคือ 0.003 บาทตอตัว และปลอยคร้ังละ 15,900 ตัว  กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้า
ชนิด    P. persimilis  จํานวน 8 คร้ัง มีตนทุน 381.60 บาท กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. californicus
และ A. longispinosus  จํานวน 5 คร้ังเทากัน  มีตนทุน 238.50 บาท  กรรมวิธีพนดวยนํ้ามัน
ปโตรเลียมสเปรยออยล จํานวน 11 คร้ัง มีตนทุน 28.60 บาท และกรรมวิธีพนสารเคม ีจํานวน 4 คร้ัง มี
ตนทุน 161.92 บาท
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง

การทดลองป 2542
จากการทดลองพบวาในปน้ีมีการระบาดของไรสองจุดนอยมาก การวิเคราะหปริมาณ

ไรสองจุดจึงไมมีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95  ในทุกกรรมวิธ ีในสวนของผลผลิตซึ่ง
สุมนับจํานวนชอดอกตอตน ในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางทางสถิติเชนกัน แตกรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ
กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. californicus  มีปริมาณชอดอกสูงสุดเฉล่ียคือ 2.200 ชอดอกตอตน โดย
มีตนทุนของกรรมวิธีเปน 97.20 บาท ซ่ึงถาเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพนสารเคมี ซ่ึงเปนวิธีท่ีเกษตรกร
ปฏิบัติโดยท่ัวไปแลวใหผลการทดลองท่ีดีกวา โดยในกรรมวิธีพนสารเคมีมีปริมาณชอดอกเฉลี่ยคือ
1.855 ชอดอกตอตน และมีตนทุนของกรรมวิธีเปน 121.44 บาท

การทดลองป 2543
การทดลองในปน้ีพบการระบาดของไรสองจดุศัตรูสตรอเบอร่ี จึงเห็นผลการทดลอง

ไดชัดเจนขึ้น โดยกรรมวิธีท่ีใชควบคุมไรสองจุดไดผลดีท่ีสุดคือ กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด                A.
californicus ปลอยจํานวน 5 คร้ัง มีตนทุนของกรรมวิธ ี 238.50 บาท และไดผลผลิตรวม 27.813
กิโลกรัม สวนกรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าชนิด A. longispinosus มีประสิทธิภาพในการควบคุมไรสองจุด ได
ดีใกลเคียงกัน และมีจํานวนการปลอยรวมถึงตนทุนของกรรมวิธีท่ีเทากัน แตไดผลผลิตตํ่ากวาคือ
26.574 กิโลกรัม โดยมีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 กับกรรมวิธีควบคุม  แตในชวง
ปลายฤดูปลูก กรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้า A. californicus สามารถควบคุมปริมาณไรสองจุดไดดีกวา A.
longispinosus เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับกรรมวิธีใชสารเคมี ซึ่งมีตนทุนการผลิต 161.92 บาท และได
ผลผลิตรวม 19.631 กิโลกรัม แมวากรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าท้ัง 2 ชนิด จะมีตนทุนการผลิตสูงกวา   แต
มากกวาอยูเพียง 76.58 บาท แตใหผลผลิตรวมสูงกวาอยูมาก ซ่ึงคิดเปนมูลคาแลวสูงกวา อีกท้ัง ผล
ผลิตมีความปลอดภัยตอผูบริโภคเปนอยางย่ิง  ถึงแมวา A. californicus จะเปนไรตัวหํ้าท่ีนํามาจาก
ตางประเทศ แตตลอดเวลาต้ังแตเร่ิมดําเนินการสามารถอาศัยอยูในพืช ขยายพันธุ และมีปริมาณแตก
ตางทางสถิติ กับกรรมวิธีปลอยไรตัวหํ้าอีก 2 ชนิด จึงสรุปวาเปนไรตัวห้ําพันธุตางประเทศ           ท่ี
สามารถดํารงชีวิต ขยายพันธุไดในประเทศไทย และสามารถใชควบคุมไรสองจุดไดเปนอยางดี

ดังน้ันจากการทดลองท้ัง 2 ฤดูการปลูก สามารถสรุปไดวาควรปลอยไรตัวหํ้าทันทีเพ่ือ
ใชควบคุมไรสองจุด เม่ือพบวามีไรสองจุดบนใบสตรอเบอร่ี เฉลี่ยประมาณ 1 ตัวตอใบยอย ระยะเวลา
การปลอยประมาณ 2 สัปดาหตอคร้ัง โดยกรรมวิธีท่ีดีท่ีสุดคือปลอย A. californicus  อัตรา 20 ตัว   ตอ
ตน จํานวน 5 คร้ัง สามารถควบคุมไรสองจุดไดตลอดฤดูปลูกและใหผลผลิตสูงสุด  รองลงมาคือปลอย
A. longispinosus  จํานวน 5 คร้ังตอฤดูปลูก
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ตารางท่ี  1 แสดงชนิดและจํานวนคร้ังของสารเคมีควบคุมโรค, แมลง, ปุย และฮอรโมนที่ใชใน
แปลงสตรอเบอร่ี สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท  ป 2541 – 2542

สารเคมีควบคุมโรค/
จํานวนการใช

สารเคมีควบคุมแมลง/
จํานวนการใช

ปุย – ฮอรโมน/
จํานวนการใช

เบนเลท/9 สารสกัดจากสะเดา/1 มลัติไมโคร/2
ไดเทนเอ็ม-45/3 ไดคารโซล/2 อโทนิค/2
ซาพรอล/6 ออธนี/3 ซอรบา/11
อาฟูกาน/8 เวอรทีเมค/1 ไฟโตซาล/7
แคปแทน/3 แอ็คแท็ค (สารปรับสภาพน้ํา)/1
แอนวิล/1 สารจบัใบ/32

ตารางท่ี  2 แสดงชนิดและจํานวนคร้ังของสารเคมีควบคุมโรค, แมลง, ปุย และฮอรโมนที่ใชใน
แปลงสตรอเบอร่ี สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท  ป 2542 – 2543

สารเคมีควบคุมโรค/
จํานวนการใช

สารเคมีควบคุมแมลง/
จํานวนการใช

ปุย – ฮอรโมน/
จํานวนการใช

เบนเลท/3 แบคโทสปน/3 ยูนิเลท/2
แคปแทน/1 จาเลด/1 เฟตริลอน คอมบี/1
ออกเทป/2 พอสซ/1 ดับเบ้ิลซิงค/1
อาฟูกาน/3 ไมโครเพล็กซ/3
ซาพรอล/5 บีพลสั/3
ไดเทนเอ็ม-45/4 สารจับใบ/28
สกอร/1
โบแทรน/3
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ตารางที่  3 แสดงจํานวนไรสองจุดและไรตัวห้ําในแปลงสตรอเบอรี ่สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท ป 2541 – 2542

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 1  24/12/41

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 2  4/1/42

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 3  18/1/42

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 4  1/2/42

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 5  15/2/42กรรมวิธี

ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
Phytoseiulus persimilis 0.012 NS 0.012 NS  0.055 NS 0.012 NS 0 NS 0 NS 1.767 NS 0.068 NS 0.668 NS 0 NS

Amblyseius californicus 0.445 0 0.155 0.012 1.265 0.077 1.908 0.630 2.632 1.000
Amblyseius longispinosus 0.178 0 0.055 0.077 0.178 0.010 0.535 0.057 2.977 0.033
Petroleum Spray Oil 0 0 0 0 0.055 0 0.245 0 0.243 0
abamectin 0.045 0 0.012 0 0.022 0 0.078 0 0.222 0
Control 0.045 0 0 0.012 0 0 0.160 0.022 0.712 0

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 6  3/3/42

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 7  15/3/42

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 8  30/3/42

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 9  12/4/42

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 10  26/4/42กรรมวิธี

ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
Phytoseiulus persimilis 0.020 NS 0 NS 0.110 NS 0 NS 0 NS 0 NS 0.200 NS 0 NS 0.112 NS 0 NS

Amblyseius californicus 0.020 0.122 0.122 0.034 0.065 0.010 0.757 0.012 0.667 0.012
Amblyseius longispinosus 0.663 0.167 0.065 0.010 0.467 0 0.878 0.003 0.678 0.022
Petroleum Spray Oil 0.463 0 0.767 0.022 0.910 0 1.145 0.033 C. + L. 1.211 0.100 L.
abamectin 1.400 0 2.065 0 7.967 0 4.343 0 6.843 0.312 L.
Control 2.563 0 1.087 0 1.855 0.01 1.788 0 9.800 0.067 L.

NS – Non significant  C = Amblyseius californicus   L = Amblyseius longispinosus
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ตารางที่  4 แสดงจํานวนไรสองจุดและไรตัวห้ําในแปลงสตรอเบอรี ่สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท ป 2542 – 2543

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 1  13/12/42

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 2  27/12/42

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 3  12/1/43

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 4  24/1/43

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 5  7/2/43กรรมวิธี

ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
Phytoseiulus persimilis 0.208 a 0  0.275 b 0 a 0.958 b 0 a 1.925 a 0 a 16.633 a 0.008 a
Amblyseius californicus 0 a 0 0 a 0 a 0.067 a 0.017 a 0.725 a 0.083 b 1.367 a 0.050 b
Amblyseius longispinosus 0 a 0 0.050 ab 0.017 a 0.117 a 0 a 0.042 a 0 a 3.833 a 0.008 a
Petroleum Spray Oil 0.050 a 0 0.067 ab 0 a 0.083 a 0 a 0.983 a 0 a 3.708 a 0 a
abamectin 0 a 0 0 a 0 a 0 a 0 a 0.842 a 0 .008 a 6.167 a 0 a
Control 0.258 a 0 0 a 0 a 0.291 ab 0 a 2.600 a 0 a 3.700 a 0 a

Data transformation by √ X + 1     
ตัวอักษรที่ตางกัน มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95
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ตารางที่  4 (ตอ)   แสดงจํานวนไรสองจุดและไรตัวห้ําในแปลงสตรอเบอรี ่สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท ป 2542 – 2543

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 6  23/2/43

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 7  7/3/43

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 8  20/3/43

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 9  4/4/43 *

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครั้งที่ 10  18/4/43 *กรรมวิธี

ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
Phytoseiulus persimilis 27.733 b 2.075 a 28.900 ab 0.692 a 26.483 a 0.168 a 4.692 1.517 0.007 0.023
Amblyseius californicus 3.784 a 2.194 a 4.127 a 0.260 a 5.427 a 0.243 a 8.61 0.102 0.017 C = 0.133

P = 0.003
Amblyseius longispinosus 3.575 a 0 a 31.583 ab 0.008 a 19.003 a 0.258 a 32.237 C = 0.817

L = 0.860
P = 0.467

0.103 0.323

Petroleum Spray Oil 14.433 ab 0 a 55.887 bc 0 a 63.470 b 0 a 21.720 0.05 0.853 0.003
abamectin 6.60 a 0 a 47.410 bc 0 a 20.683 a 0 a 48.117 0 1.900 0.02
Control 7.967 a 0 a 68.437 c 0 a 50.510 b 0 a 40.393 P = 0.060

L = 0.027
0.580 0.063

Data transformation by √ X + 1     
ตัวอักษรที่ตางกัน มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95
P = Phytoseiulus persimilis  
C = Amblyseius californicus   
L = Amblyseius longispinosus
*    ไมมีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ



19

ตารางท่ี  5 แสดงจํานวนชอดอกตอตนในแปลงสตรอเบอร่ี สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท
ป 2541 - 2542

กรรมวิธี จํานวนชอดอก/ตน
Phytoseiulus persimilis     2.093 NS

Amblyseius californicus 2.200
Amblyseius longispinosus 2.191
Petroleum Spray Oil 1.958
abamectin 1.855
Control 1.836

NS  Non significant



ตารางที่  6 แสดงจํานวนผลผลิตในแปลงสตรอเบอรี่  สถานีวจิัยโครงการหลวงอินทนนท ป 2542 - 2543

กรรมวิธี เดือนธันวาคม 2542
(กิโลกรัม)

เดือนมกราคม 2543
(กิโลกรัม)

เดือนกุมภาพันธ 2543
(กิโลกรัม)

เดือนมีนาคม 2543
(กิโลกรัม)

รวม 4 เดือน
(กิโลกรัม)

Phytoseiulus persimilis 0.473 NS 5.018 ab 7.766 ab 6.913 ab 20.171 ab
Amblyseius californicus 0.431 6.030 ab 11.108 b 10.244 b 27.813 b
Amblyseius longispinosus 0.696 6.344 b 11.331 b 8.203 ab 26.574 b
Petroleum Spray Oil 0.565 4.451 ab 8.413 ab 5.594 ab 19.022 ab
abamectin 0.783 5.304 ab 8.274 ab 5.270 ab 19.631 ab
Control 0.430 3.725 a 7.063 a 3.643 a 14.861 a

NS  -  Non significant
ตัวอักษรที่ตางกัน มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที ่95
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ตารางท่ี  7 แสดงตนทุนเปรียบเทียบแตละกรรมวิธี ป 2542 และป 2543

กรรมวิธี ตนทุนป 2542 (บาท) ตนทุนป 2543 (บาท)
Phytoseiulus persimilis 97.20 � 381.60 �

Amblyseius californicus 97.20 � 238.50 �

Amblyseius longispinosus 97.20 � 238.50 �

Petroleum Spray Oil 13 � 28.60 �

abamectin 121.44 � 161.92 �

Control - -

� 10,800  ตัว/คร้ัง
� 15,900  ตัว/คร้ัง

ตนทุนไรตัวหํ้า 0.003 บาท/ตัว
� ดีซีตรอน-พลัส ขนาด 1,000 มล.  ราคา 130 บาท
� เวอรทีเมค ขนาด 250 มล.  ราคา 1,265 บาท
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คําขอบคุณ

ผูเขียนขอขอบคุณผูประสานงานอารักขาพืช  รศ.ดร.นุชนารถ  จงเลขา,  เจาหนาท่ี
งานอารักขาพืชทุกทาน  รวมท้ังหัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงอินทนนท คุณวิพัฒน  ดวงโภชน  ท่ี
ใหการสนับสนุนและรวมมือใหงานวิจัยน้ี  ขอขอบคุณคุณสงวน แดงปะละ มูลนิธิโครงการหลวง และ
คุณอารีรัตน ภักดีตุละ กลุมงานวิจัยไรและแมงมุม กรมวิชาการเกษตร ท่ีชวยในการตรวจนับปริมาณไร
และผลิตไรตัวห้ํา  ขอขอบคุณคุณจุฬา เบญจพงศ จากบริษัทนํ้ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด ท่ีใหการ
สนับสนุนนํ้ามันปโตรเลียมสเปรยออยลและขอมูลท่ีเก่ียวของ
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ภาคผนวก

ตนทุนการผลิตไรตัวห้ํา

1.  คาแรง
เงินเดือน ๆ ละ 5,000 บาท
1 เดือนทํางาน 22 วัน
1 วันใชเวลาการทํางานในการผลิต 6 ชั่วโมง
คาแรงในการผลิต 1 เดือน = 3,749.99 บาท
ระยะเวลาการผลิต 4 เดือน = 14,999.96 บาท

2.  เมล็ดพันธุถ่ัวดําสําหรับปลูกจํานวน 1,200 กระถาง x 4 เดือน =  4,800   กระถาง
เมล็ดพันธุ 1 กระถาง ราคา 15 บาท ปลูกได 140 กระถาง
คิดเปนเงิน = 514.29 บาท

3.  วัสดุปลูก 1,200 บาท
4.  กระถางพลาสติกสีดํา ขนาด 6 x 8 น้ิว จํานวน 1,200  กระถาง  ราคาใบละ 6.50 บาท

รวมเปนเงิน = 7,800 บาท
รวมคาใชจายทั้งหมด = 24,514.25 บาท

ถ่ัว 1 กระถาง มีใบถ่ัว 75 - 110 ใบ เฉลี่ย = 92.50 ใบ
ใบถ่ัว 1 ใบ มีไรตัวห้ําเฉลี่ย = 20 ตัว
ถ่ัว 4,800 กระถาง มีปริมาณใบถ่ัว = 444,000 ใบ
ถ่ัว 4,800 กระถาง มีปริมาณไรตัวหํ้า = 8,880,000 ตัว
     ζ คิดเปนตนทุนการผลิตไรตัวหํ้า = 0.003 บาท/ตัว
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รูปท่ี  1   สภาพแปลงปลูกสตรอเบอร่ี ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท
ป 2541 – 2543
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รูปท่ี  2   วิธีการเก็บขอมูลผลผลิต ป 2541 – 2542
โดยการสุมติด TAG ท่ีตนสตรอเบอร่ี เพ่ือนับจํานวนชอดอก
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รูปท่ี  3   วิธีการเก็บขอมูลผลผลิต ป 2542 – 2543
โดยการช่ังนํ้าหนักผลผลิต



27

รูปท่ี  4   ลักษณะของไรตัวหํ้า ชนิด Phytoseiulus persimilis
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รูปท่ี  5   ลักษณะของไรตัวหํ้า ชนิด Amblyseius californicus
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รูปท่ี  6   ลักษณะของไรตัวหํ้า ชนิด Amblyseius longispinosus
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รูปท่ี  7   ลักษณะของไรสองจุด ชนิด Tetranychus urticae
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รูปท่ี  8   ลักษณะการทําลายของไรสองจุดบนใบสตรอเบอร่ี
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