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บทคัดยอ
ไรสองจุดเปนศัตรูทส่ี าํ คัญชนิดหนึง่ ของสตรอเบอรี่ วิธกี ารควบคุมโดยชีววิธดี ว ยการ
ปลอยไรตัวห้าํ เปนระยะ ๆ ใหควบคุมไรสองจุดในแปลงปลูก เปนวิธกี ารทีท่ ดลองแลววาใหผลดี ในงาน
วิจยั นีเ้ ปนการพัฒนาการใชไรตัวห้าํ พันธุน าํ เขาจากตางประเทศ 2 ชนิด คือ Phytoseiulus persimilis
และ Amblyseius californicus โดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมไรสองจุดกับไรตัวห้าํ
พันธุพื้นเมือง Amblyseius longispinosus รวมทัง้ มีการเปรียบเทียบกับการใชสารฆาไร abamectin
(เวอรตเิ มค 1.8% อี ซี) และ petroleum spray oil (ดี ซี ตรอนพลัส 83.9% อี ซี) ทําการทดสอบใน
แปลงทดลองของสถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2542
และ 2543
ผลการทดลองป 2542 พบวาการควบคุมไรสองจุดในแปลงสตรอเบอรี่ โดยการ
ปลอยไรทัง้ 3 ชนิด พนสารฆาไร 2 ชนิด พรอมทัง้ มีกรรมวิธคี วบคุม (ไมปลอยไรตัวห้ําและไมพน
สารฆาไร) รวม 6 กรรมวิธี ใหผลการทดลองทีไ่ มสามารถสรุปได เนือ่ งจากมีการระบาดของไรสองจุด
บนตนสตรอเบอรีน่ อ ยมาก จึงไดทดลองซ้ําในป 2543 ผลการทดลองพบวาการปลอยไรตัวห้าํ
A. californicus จํานวน 5 ครัง้ อัตราครัง้ ละ 10 ตัวตอตน ใหผลในการปองกันกําจัดไรสองจุดไดดกี วา
การปลอยไรตัวห้าํ A. longispinosus จํานวน 5 ครัง้ และการปลอย P. persimilis จํานวน 8 ครัง้ ไร
ตัวห้าํ A. californicus สามารถปรับตัว/ดํารงชีวติ และขยายพันธุไดดีในสภาพธรรมชาติ การปลอยไร
ตัวห้าํ 2 ชนิดหลัง ใหผลการควบคุมไรสองจุดไดใกลเคียงกับการพนสาร abamectin 0.0018% ai.สวน
การพน petroleum spray oil 0.2% ทุก 2 สัปดาห ไมสามารถควบคุมการระบาดของไรสองจุดในการ
ทดลองนีไ้ ด ผลผลิตรวมตลอดปพบวาในแปลงทีม่ วี ธิ กี ารควบคุมโดยใชไรตัวห้าํ A.californicus ไดนาํ้
หนักผลสตรอเบอรีส่ งู สุดมากกวาแปลงทีไ่ มมกี ารควบคุมไรสองจุดประมาณ 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
สตรอเบอรีจ่ ดั ไดวา เปนพืชทีส่ ามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรผูป ลูกไดมาก นอกจาก
บริโภคสดแลว สามารถสงออกไปขายยังตางประเทศไดมมี ลู คาหลายรอยลานบาทตอป จัดไดวา เปน
พืชที่มีศักยภาพชนิดหนึ่ง
ไรสองจุด (Tetranychus urticae Koch ; Acarica : Tetranychidae) เปนศัตรูท่ี
สําคัญของสตรอเบอรี่ รวมทั้งพืชปลูกในเขตหนาวเย็น เชน กุหลาบ เบญจมาศ พีช ราสเบอรี่ เปนตน
แมแตในพืชแซมและวัชพืช เชน กระเทียม ผักแวน ผักโขม ก็เปนพืชอาหารของไรสองจุดได โดยพบการ
ระบาดตัง้ แตเริม่ ปลูกสตรอเบอรีจ่ นถึงปลายฤดู แตพบมากในชวงเดือนมกราคมเปนตนไป ซึ่งเปนระยะ
ทีส่ ตรอเบอรีก่ าํ ลังใหผลผลิตทีด่ ี การดูดกินน้าํ เลีย้ งบนใบและทีผ่ ล มีผลกระทบตอผลผลิต ทําใหไดผล
ผลิตนอยลง และไมมีคุณภาพ ถาระบาดรุนแรงทําใหตน สตรอเบอรีแ่ คระแกรนและตายได โดยทัว่ ไป
เกษตรกรมักนิยมใชสารเคมีพนเพื่อกําจัดไรสองจุด ซึง่ เปนอันตรายตอผูบ ริโภคโดยตรง เนือ่ งจากสตรอ
เบอรีเ่ ปนพืชทีส่ ามารถเก็บผลผลิตไดทกุ วัน ดังนัน้ จึงมีการวิจยั วิธกี ารควบคุมไรสองจุดโดยการปลอยไร
ตัวห้าํ Amblyseius longispinosus (Evans) ลงในแปลงสตรอเบอรี่ตั้งแตเริ่มพบ ไรสองจุด สามารถ
ควบคุมไรสองจุดไดผลดียง่ิ โดยปลอยจํานวน 2 – 5 ตัวตอตน จํานวน 7 ครัง้ (มานิตา และคณะ,
2539) แตถา ปลอยเปนปริมาณมาก จํานวนประมาณ 15 – 20 ตัวตอตน จํานวน 3 ครัง้ ก็สามารถควบ
คุมไรสองจุดไดผลดีมาก (อุษณีย และคณะ, 2541) แตเมือ่ คิดคาใชจา ยในการเพาะเลีย้ งไรตัวห้าํ ชนิดนี้
ซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองแลว พบวามีตน ทุนการผลิตประมาณ 0.02 – 0.009 บาทตอตัว ซึ่งยังมีราคาแพง
ทําใหตน ทุนการผลิตสตรอเบอรีด่ ว ยวิธกี ารนี้ สูงกวาการใชสารเคมีกาํ จัดไรควบคุมไรสองจุด ดังนัน้ ทาง
กลุมงานวิจัยไรและแมงมุม กองกีฏและสัตววิทยา จึงมีการนําไรตัวห้าํ ชนิดอืน่ ๆ จากตางประเทศ ซึ่งมี
การผลิตขายเปนการคาแลวในประเทศฮอลแลนด ออสเตรเลีย
และอเมริกา มาทดลองเพาะเลี้ยง
และศึกษาชีววิทยาเบือ้ งตนในหองปฏิบตั กิ าร พบวาไรตัวห้าํ Amblyseius californicus และ
Phytoseiulus persimilis เปนไรตัวห้าํ ทีส่ ามารถเพาะเลีย้ งขยายไดในประเทศไทย (มานิตา และคณะ,
2543) M. Malais and W. J. Ravensberg ; 1992 กลาววา
ไรตัวห้าํ ทัง้ 2 ชนิดนี้มีประสิทธิภาพ
การกินเหยือ่ สูงมาก และขยายพันธุไดรวดเร็ว
จากการศึกษาขอมูลเบือ้ งตนจึงไดนาํ ไรตัวห้าํ ทัง้ 2 ชนิดนี้มาทดลองประสิทธิภาพการ
ควบคุมไรสองจุดในสภาพไร โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับไรตัวห้าํ A. longispinosus ซึ่งเปน ตัว
ห้ําพันธุพื้นเมืองของไทย ซึง่ ถาผลทีไ่ ดรบั ดีกวาจะไดทาํ การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งและ สง
เสริมตอไป อีกทัง้ ไดนาํ สารปโตรเลียมสเปรยออยล (Petroleum Spray Oil) ซึง่ ไดจากขบวนการ กลัน่
น้ํามัน โดยจัดเปนสารปองกันกําจัดศัตรูพชื ประเภทถูกตัวตาย แตปลอดภัยตอผูบ ริโภคและสภาพแวด
ลอม โดยน้าํ มันจะไปอุดรูหายใจทําใหแมลงและไรขาดออกซิเจน ขัดขวางการแลกเปลีย่ นกาซในขบวน
การสันดาป ทําใหแมลงและไรตายในที่สุด สําหรับไขของไรและผีเสือ้ กลางคืนบางชนิดเมือ่ ถูกเคลือบ
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ดวยน้าํ มัน ไขเหลานั้นจะไมฟก (ชลิดา, 2541) นํามาเพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ ควบคุมไร
สองจุดดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไรตัวห้ํา Phytoseiulus persimilis, Amblyseius
californicus ซึ่งเปนไรตัวห้ําพันธุตางประเทศ และ Amblyseius longispinosus ซึ่งเปนไรตัวห้ําพันธุ
พื้นเมือง และปโตรเลียมสเปรยออยล ในการควบคุมไรสองจุดศัตรูสตรอเบอรี่
2. เพือ่ เปรียบเทียบตนทุนการผลิตและปริมาณผลผลิตของแตละกรรมวิธี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. พบไรตัวห้าํ ชนิดใหมทน่ี าํ มาจากตางประเทศเพือ่ ใชควบคุมไรสองจุด ซึ่งอาจจะมี
ประสิทธิภาพดีกวาไรตัวห้ําชนิดเดิมที่เปนพันธุพื้นเมืองของไทย
2. มีวิธีการอื่นในการควบคุมไรสองจุด โดยใชสารปโตรเลียมสเปรยออยล ซึ่ง
ปลอดภัยตอผูบ ริโภคและสภาพแวดลอม
3. สามารถผลิตสตรอเบอรีท่ ไ่ี ดคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีและมีตน ทุนการผลิตที่
เหมาะสม
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สถานที่ทําการทดลอง
ดําเนินการทีส่ ถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท ระหวางป 2541 – 2543

อุปกรณและวิธีดําเนินการ
วิธีปฏิบัติการทดลอง
การทดลองป 2542
ทําการทดสอบในแปลงสตรอเบอรีพ่ นั ธุพ ระราชทาน 70 โดยปลูกสตรอเบอรีเ่ มือ่ วันที่
25 – 29 กันยายน 2541 ในสภาพโรงเรือนมุงหลังคาพลาสติกใส ดานขางเปนมุง ตาขายตาถี่ เตรียมดิน
ลงในกระบะเหล็กขนาดประมาณ 1 x 6 เมตร ยกสูงจากพืน้ ดิน 1 เมตร ปลูกจํานวน 4 แถวตอ 1
กระบะ ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร จํานวนประมาณ 120 ตนตอกระบะ รวมทั้งสิน 36 กระบะ
จํานวน 4,680 ตน คิดเปนพืน้ ทีป่ ลูกประมาณ 936 ตารางเมตร การใหนาํ้ ใชวธิ รี ดน้าํ ทางสายยางวันละ
1 ครัง้ การดูแลการเจริญเติบโต การใสปยุ ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารของเจาหนาทีศ่ นู ยฯ การควบคุมโรคใชสาร
เคมีตามคําแนะนําจากเจาหนาทีง่ านอารักขาพืช รายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 1 สวนวิธกี ารควบคุม
แมลงและศัตรูพชื ชนิดตาง ๆ ดําเนินการโดยคณะผูว จิ ยั โดยทําการทดลองแบบ RCB มี 6 วิธกี าร 3
ซ้ํา ดังนี้
วิธกี ารที่ 1
ปลอยไรตัวห้าํ ชนิด Phytoseiulus persimilis
อัตรา 15 ตัว/ตน
วิธกี ารที่ 2
ปลอยไรตัวห้าํ ชนิด Amblyseius californicus อัตรา 15 ตัว/ตน
วิธกี ารที่ 3
ปลอยไรตัวห้าํ ชนิด Amblyseius longispinosus อัตรา 15 ตัว/ตน
วิธกี ารที่ 4
พนสารน้ํามัน (Petroleum Spray Oil) อัตรา 50 มล./น้าํ 20 ลิตร
วิธกี ารที่ 5
พนสารเคมี (abamectin 1.8% EC)
อัตรา 20 มล./น้าํ 20 ลิตร
วิธกี ารที่ 6
วิธกี ารควบคุม (Control)
การปองกันกําจัดไรสองจุด
ไดดาํ เนินงานตามกรรมวิธที ดลอง โดยปลอยไรตัวห้าํ ทัง้ 3 ชนิด จํานวน 3 ครัง้ พน น้าํ
มันปโตรเลียมสเปรยออยล จํานวน 5 ครัง้ และพนสารเคมี 3 ครัง้ มีรายละเอียดดังนี้
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วันที่
23/12/41
4/1/42
21/1/42
1/2/42
15/2/42

อายุพชื หลังปลูก (วัน)
85
97
114
125
140

กรรมวิธีที่ใช
ทุกกรรมวิธี
เฉพาะสารเคมีและปโตรเลียมสเปรยออยล
ทุกกรรมวิธี
เฉพาะปโตรเลียมสเปรยออยล
เฉพาะไรตัวห้ําทั้ง 3 ชนิด และปโตรเลียมสเปรยออยล

การทดลองป 2543
ทําการทดสอบในแปลงสตรอเบอรีพ่ นั ธุ Nyoho ปลูกสตรอเบอรีว่ นั ที่ 15 – 19
กันยายน 2542 จํานวน 8,160 ตน คิดเปนพืน้ ทีป่ ลูก 1,632 ตารางเมตร จํานวน 72 กระบะ โดยปลูกใน
พืน้ ทีเ่ ดิมของป 2542 วิธกี ารใหนาํ้ และการดูแลเหมือนการทดลองป 2542 การใสปยุ ปฏิบตั ติ ามวิธกี าร
ของเจาหนาทีศ่ นู ยฯ การควบคุมโรคใชสารเคมีตามคําแนะนําจากงานอารักขาพืช รายละเอียดการใช
ปุย สารเคมี และจํานวนครัง้ แสดงไวในตารางที่ 2 สวนวิธีการควบคุมแมลงและศัตรูพชื ชนิดตาง ๆ
ดําเนินการโดยคณะผูว จิ ยั โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 วิธกี าร 3 ซ้ํา ดังนี้
วิธกี ารที่ 1
ปลอยไรตัวห้าํ ชนิด Phytoseiulus persimilis
อัตรา 10 ตัว/ตน
วิธกี ารที่ 2
ปลอยไรตัวห้าํ ชนิด Amblyseius californicus อัตรา 10 ตัว/ตน
วิธกี ารที่ 3
ปลอยไรตัวห้าํ ชนิด Amblyseius longispinosus อัตรา 10 ตัว/ตน
วิธกี ารที่ 4
พนสารน้ํามัน (Petroleum Spray Oil)
อัตรา 50 มล./น้าํ 20 ลิตร
วิธกี ารที่ 5
พนสารเคมี (abamectin 1.8% EC)
อัตรา 20 มล./น้าํ 20 ลิตร
วิธกี ารที่ 6
วิธกี ารควบคุม (Control)
การปองกันกําจัดไรสองจุด
ไดดาํ เนินงานตามกรรมวิธที ดลอง โดยปลอยไรตัวห้าํ P. persimilis จํานวน 8 ครัง้ , A.
californicus จํานวน 5 ครัง้ , A. longispinosus จํานวน 5 ครัง้ , พนน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล
จํานวน 11 ครัง้ และพนสารเคมี 4 ครัง้ รายละเอียดดังนี้
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วันที่
อายุพชื หลังปลูก (วัน)
15/12/42
87
29/12/42
101
11/1/43
114
26/1/43
129
8/2/43
142
24/2/43
8/3/43
22/3/43
30/3/43
5/4/43
12/4/43

158
170
184
192
198
205

กรรมวิธีที่ใช
ไรตัวห้าํ ทัง้ 3 ชนิด และปโตรเลียมสเปรยออยล
ปโตรเลียมสเปรยออยล
ไรตัวห้าํ ทัง้ 3 ชนิด และปโตรเลียมสเปรยออยล
P. persimilis และปโตรเลียมสเปรยออยล
P. persimilis, A. californicus, ปโตรเลียมสเปรยออยล
และสารเคมี
P. persimilis และปโตรเลียมสเปรยออยล
ไรตัวห้าํ 3 ชนิด, ปโตรเลียมสเปรยออยล และสารเคมี
P. persimilis, ปโตรเลียมสเปรยออยล และสารเคมี
A. longispinosus และปโตรเลียมสเปรยออยล
P. persimilis, ปโตรเลียมสเปรยออยล และสารเคมี
A. longispinosus, A. californicus
และปโตรเลียมสเปรยออยล

วิธีบันทึกขอมูล
1. บันทึกจํานวนไรสองจุดและไรตัวห้าํ โดยสุม เก็บใบสตรอเบอรีท่ ไ่ี มออ นและไมแก
จนเกินไป จํานวน 40 ใบยอย/ซ้ํา ใสถงุ พลาสติกนํามานับจํานวนไรใตกลองจุลทรรศน ประมาณ 2
สัปดาห/ครัง้ โดยในชวงทีม่ กี ารปลอยไรตัวห้าํ จะทําการสุม เก็บใบสตรอเบอรีเ่ พือ่ ตรวจนับจํานวนกอน
ลวงหนา 1 วัน เพือ่ เปนขอมูลในการตัดสินใจวาจะดําเนินการตามกรรมวิธที ดลองหรือไม
2. บันทึกขอมูลผลผลิต
2.1 ป 2542 สุม นับจํานวนชอดอก เฉลีย่ เปนชอดอกตอตน
2.2 ป 2543 ชั่งน้ําหนักผลผลิตรวมในแตละกรรมวิธี
3. บันทึกชนิดของสารปองกันกําจัดศัตรูพชื ปุย ฮอรโมน และจํานวนครั้งที่ใช
4. บันทึกคาใชจา ยทีเ่ ปนตนทุนการผลิตทัง้ หมด
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ผลการทดลอง
ปริมาณไรสองจุดและไรตัวห้ํา
ป 2542 ผลการตรวจนับไรสองจุดในแปลงวิจยั โดยทําการสํารวจเมือ่ สตรอเบอรี่ มี
อายุ 62 – 85 วันหลังปลูก พบวาไรสองจุดมีปริมาณเฉลี่ยระหวาง 0 – 0.445 ตัว/ใบยอย ในแตละ
กรรมวิธี จึงปฏิบตั กิ ารทดลองตามกรรมวิธี เมือ่ สตรอเบอรีม่ อี ายุ 85 วันหลังปลูก และทําการสํารวจ
จดบันทึกจํานวนไรสองจุดและไรตัวห้าํ ทุก 2 สัปดาห รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 การตรวจนับใน
ครัง้ ที่ 1 ถึงครั้งที่ 3 ชวงปลายเดือนธันวาคม 2541 ถึงเดือนมกราคม 2542 พบปริมาณไรสองจุด ต่าํ สุด
เปน 0 ตัวตอใบยอย สูงสุดคือ 1.265 ตัวตอใบยอย และปริมาณไรตัวห้าํ ต่าํ สุด 0 ตัวตอใบยอย สูงสุด
0.077 ตัวตอใบยอยในกรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus และ A. longispinosus จาก
การตรวจนับในครัง้ ที่ 4 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2542 พบวาในกรรมวิธที ป่ี ลอยไรตัวห้าํ
A.
californicus พบไรสองจุด 1.908 ตัวตอใบยอย และพบไรตัวห้ําสูงถึง 0.630 ตัวตอใบยอย และอีก 2
สัปดาหตอ มาพบไรตัวห้าํ มีปริมาณสูงขึน้ เปน 1 ตัวตอใบยอย จนกระทัง่ ถึงปลายฤดูการผลิต วันที่ 26
เมษายน 2543 จากการตรวจนับครัง้ ที่ 10 ซึง่ เปนครัง้ สุดทาย พบวาในปนม้ี กี ารระบาดของ ไรสองจุด
นอย โดยมีปริมาณไรสองจุดระหวาง 0.046 – 3.219 ตัวตอใบยอย แมจะพบวาปริมาณไรสองจุด
สูงสุดในกรรมวิธคี วบคุมคือ 9.80 ตัวตอใบยอย รองลงมาคือกรรมวิธกี ารใชสารเคมี 6.843 ตัวตอใบ
ยอย และพบไรตัวห้ําชนิด A. longispinosus ใน 3 กรรมวิธีที่ไมมีการปลอยไรตัวห้ําดวย แตเมือ่ นํา
ผลการตรวจนับในแตละครัง้ ในทุกกรรมวิธมี าวิเคราะหทางสถิตพิ บวาทุกกรรมวิธไี มมคี วามแตกตาง
กันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95
ป 2543 ทําการสํารวจและบันทึกปริมาณไรสองจุดและไรตัวห้าํ รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 4 เมือ่ สตรอเบอรีม่ อี ายุ 85 วันหลังปลูก พบไรสองจุดในกรรมวิธกี ารปลอยไรตัวห้าํ ชนิด P.
persimilis เฉลี่ย 0.208 ตัวตอใบยอย ในกรรมวิธกี ารพนดวยน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล เฉลี่ย
0.050 ตัวตอใบยอย และกรรมวิธคี วบคุม 0.258 ตัวตอใบยอย แตทกุ กรรมวิธไี มมคี วามแตกตางทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95 จากการตรวจนับดังกลาวจึงปฏิบตั กิ ารทดลองโดยปลอยไรตัวห้าํ ทัง้ 3
ชนิด และพนน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล ซึ่งจะทําการพนทุก 2 สัปดาหจนสิน้ สุดการทดลอง ในการ
ตรวจนับครัง้ ที่ 2 พบวาปริมาณไรสองจุดในกรรมวิธกี ารปลอยไรตัวห้าํ ชนิด P. persimilis มีปริมาณ ไร
สองจุดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 0.275 ตัวตอใบยอย ซึง่ มีความแตกตางทางสถิตกิ บั กรรมวิธกี ารปลอย ไร
ตัวห้าํ ชนิด A. californicus กรรมวิธีพนสารเคมี และกรรมวิธคี วบคุม แตไมแตกตางทางสถิตจิ ากกรรม
วิธปี ลอย ไรตัวห้าํ ชนิด A. longispinosus และกรรมวิธพี น น้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล โดยมีปริมาณ
ไรสองจุดเฉลี่ย 0, 0, 0, 0.050 และ 0.067 ตามลําดับ สวนปริมาณไรตัวห้าํ ไมมคี วามแตกตางกันในทุก
กรรมวิธี ในการตรวจนับครัง้ ที่ 3 กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด P. persimilis มีปริมาณ
ไรสองจุด
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 0.958 ตัวตอใบยอย ซึง่ มีความแตกตางทางสถิตกิ บั ทุกกรรมวิธี ยกเวน ไมแตก
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ตางจากกรรมวิธคี วบคุม ซึ่งมีปริมาณไรสองจุดเฉลี่ย 0.291 ตัวตอใบยอย สวนปริมาณไรตัวห้ําไมมี
ความแตกตางกันในทุกกรรมวิธี แตเริม่ พบวามีไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus เฉลี่ย 0.017 ตัว ตอใบ
ยอย การตรวจนับในครัง้ ที่ 4 และครั้งที่ 5 ปริมาณไรสองจุดในทุกกรรมวิธไี มมคี วามแตกตาง ทางสถิติ
แตปริมาณไรตัวห้าํ ในกรรมวิธที ป่ี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus พบเฉลี่ย 0.083 และ 0.050 ตัวตอ
ใบยอยตามลําดับ โดยมีความแตกตางทางสถิตกิ บั ทุกกรรมวิธี ซึง่ การตรวจนับครัง้ ที่ 6 ในกรรมวิธี
ปลอยไรตัวห้าํ ชนิด P. persimilis พบปริมาณไรสองจุดเฉลี่ยสูงสุดคือ 27.733 ตัวตอใบยอย ซึง่ มีความ
แตกตางทางสถิตใิ นทุกกรรมวิธี ยกเวนกรรมวิธพี น ดวยน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล ซึ่งพบปริมาณไร
สองจุดเฉลี่ย 14.433 ตัวตอใบยอย และปริมาณไรตัวห้าํ ไมมคี วามแตกตางกันในทุกกรรมวิธี การตรวจ
นับครัง้ ที่ 7 กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus มีปริมาณไรสองจุดเฉลีย่ ต่าํ สุดคือ 4.127 ตัวตอ
ใบยอย โดยมีความแตกตางทางสถิตกิ บั กรรมวิธพี น ดวยน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล, กรรมวิธีพนสาร
เคมี และกรรมวิธคี วบคุม โดยมีปริมาณไรสองจุดเฉลีย่ 55.887, 47.410 และ 68.437 ตัวตอใบยอย
ตามลําดับ แตไมมคี วามแตกตางจากกรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด P. persimilis และ
A.
longispinosus สวนปริมาณไรตัวห้าํ ไมมคี วามแตกตางทางสถิตใิ นทุกกรรมวิธี การตรวจนับครัง้ ที่ 8
กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus มีปริมาณไรสองจุดเฉลี่ยต่ําสุด 5.427 ตัวตอใบยอย โดยมี
ความแตกตางทางสถิตกิ บั กรรมวิธพี น ดวยน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล และกรรมวิธคี วบคุม ซึ่งมี
ปริมาณไรสองจุดเฉลี่ย 63.470 และ 50.510 ตัวตอใบยอย แตปริมาณไรตัวห้าํ ไมมคี วาม แตกตาง
กันทางสถิตใิ นทุกกรรมวิธี โดยพบไรตัวห้าํ ชนิด P. persimilis, A. californicus และ
A.
longispinosus มีจํานวนเฉลี่ย 0.168, 0.243 และ 0.258 ตัวตอใบยอย จากการตรวจนับครัง้ ที่ 9 เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน และครั้งที่ 10 วันที่ 18 เมษายน 2543 พบวาไรสองจุดเริม่ มีการเคลือ่ นยาย อพยพ
ออกจากแปลงสตรอเบอรี่ สังเกตไดจากใตใบสตรอเบอรีม่ อี าการกรานเปนสีนาํ้ ตาลแดง ไมมคี ลอโร
ฟลด และไรตัวห้าํ มีการเคลือ่ นยายไปแปลงอืน่
โดยในครัง้ ที่ 9 กรรมวิธที ป่ี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A.
longispinosus พบไรตัวห้าํ ทัง้ 3 ชนิดเขามาปะปน โดยมีชนิด A. longispinosus, A. californicus
และ P. persimilis เฉลี่ย 0.860, 0.817 และ 0.467 ตัวตอใบยอยตามลําดับ ในกรรมวิธคี วบคุม พบ
ไรตัวห้าํ ชนิด A. longispinosus และ P. persimilis เฉลี่ย 0.027 และ 0.060 ตัวตอใบยอยตามลําดับ
สวนในครัง้ ที่ 10 สังเกตไดชัดเจนยิ่งขึ้น ไรสองจุดมีการเคลือ่ นยายอพยพออกจากแปลง
คงเหลือ
ปริมาณเฉลีย่ ไรสองจุดอยูร ะหวาง 0.007 – 1.900 ตัวตอใบยอย และพบปริมาณไรตัวห้ําใน ทุกกรรมวิธี
ดังนัน้ ในการตรวจนับทัง้ 2 ครั้งนี้จึงไมนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ
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ปริมาณผลผลิต
การบันทึกขอมูลผลผลิตในป 2542 ไดทาํ การสุม นับจํานวนชอดอกตอตนทุกกรรมวิธี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 โดยในกรรมวิธที ป่ี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus มีปริมาณชอ
ดอกสูงสุดเฉลีย่ 2.200 ชอดอกตอตน รองลงมาคือกรรมวิธที ป่ี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. longispinosus มี
ปริมาณชอดอกเฉลีย่ 2.191 ชอดอกตอตน สวนกรรมวิธคี วบคุมมีปริมาณชอดอกต่าํ สุดเฉลีย่ 1.836 ชอ
ดอกตอตน แตไมมคี วามแตกตางทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95 ในทุกกรรมวิธี ในป 2543 ได
เปลีย่ นวิธกี ารเก็บขอมูลผลผลิต จากการสุม นับจํานวนชอดอก มาเปนวิธกี ารชัง่ น้าํ หนักผลผลิตในแต
ละกรรมวิธี โดยแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 6 ปริมาณผลผลิตรวมในเดือนธันวาคม 2542 ใน
กรรมวิธีพนสารเคมีมีปริมาณผลผลิตรวมสูงสุด 0.783 กิโลกรัม รองลงมาคือกรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ
ชนิด A. longispinosus มีปริมาณผลผลิตรวม 0.696 กิโลกรัม กรรมวิธกี ารควบคุมมีปริมาณผลผลิต
ต่าํ สุดคือ 0.430 กิโลกรัม แตไมมคี วามแตกตางทางสถิตใิ นทุกกรรมวิธี ปริมาณผลผลิตรวมในเดือน
มกราคม 2543 กรรมวิธีที่มีผลผลิตสูงสุดคือ กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. longispinosus มีผลผลิต
รวม 6.344 กิโลกรัม และมีความแตกตางทางสถิตกิ บั กรรมวิธคี วบคุม ซึ่งมีผลผลิตรวม 3.725 กิโลกรัม
กรรมวิธีที่มีผลผลิตรองลงมาคือ กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus มีผลผลิตรวม 6.030
กิโลกรัม ปริมาณผลผลิตรวมในเดือนกุมภาพันธ กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. longispinosus และ
A. californicus มีปริมาณผลผลิตรวมสูงสุด 11.331 และ 11.108 กิโลกรัมตามลําดับ โดยมีความแตก
ตางทางสถิตกิ บั กรรมวิธีควบคุม ซึ่งมีปริมาณผลผลิตเพียง 7.063 กิโลกรัม แตไมมคี วามแตกตางทาง
สถิตกิ บั กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด P. persimilis กรรมวิธพี น ดวยน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล และ
กรรมวิธีพนสารเคมี ซึ่งมีปริมาณผลผลิตรวม 7.766, 8.413 และ 8.274 กิโลกรัมตามลําดับ ปริมาณ
ผลผลิตรวมเดือนมีนาคม กรรมวิธีที่มีผลผลิตสูงสุดคือ กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus มี
ผลผลิตรวม 10.244 กิโลกรัม ซึง่ มีความแตกตางทางสถิตกิ บั กรรมวิธคี วบคุมทีม่ ผี ลผลิตรวมต่าํ สุดคือ
3.643 กิโลกรัม แตไมมคี วามแตกตางทางสถิตกิ บั กรรมวิธที เ่ี หลือคือ กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด P.
persimilis, A. longispinosus, กรรมวิธพี น ดวยน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล และกรรมวิธีพนสาร
เคมี โดยมีปริมาณผลผลิต 6.913, 8.203, 5.594 และ 5.270 กิโลกรัมตามลําดับ สําหรับปริมาณผล
ผลิตรวมทัง้ 4 เดือน ตัง้ แตเดือนธันวาคม 2542 จนถึงเดือนมีนาคม 2543 พบวากรรมวิธีใหผลผลิตสูง
สุดคือ กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus และ A. longispinosus มีผลผลิตรวมทั้ง 4 เดือน
เปน 27.813 และ 26.574 กิโลกรัมตามลําดับ โดยมีความแตกตางทางสถิตกิ บั กรรมวิธคี วบคุม ซึ่งมีผล
ผลิตรวมต่าํ สุด 14.861 กิโลกรัม แตไมมคี วามแตกตางทางสถิตกิ บั กรรมวิธอี น่ื คือ กรรมวิธปี ลอยไรตัว
ห้าํ ชนิด P. persimilis กรรมวิธพี น ดวยน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล และกรรมวิธีพน สารเคมี ซึ่งมี
ปริมาณผลผลิตรวม 20.171, 19.022 และ 19.631 กิโลกรัม ตามลําดับ
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ตนทุนการผลิต
ในสวนตนทุนการผลิตของแตละกรรมวิธี ไดแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 7 โดย
แสดงเฉพาะตนทุนของกรรมวิธีเทานั้น ในป 2542 ตนทุนการผลิตไรตัวห้าํ คือ 0.003 บาทตอตัว ราย
ละเอียดแสดงไวในภาคผนวก มีการปลอยไรตัวห้าํ จํานวน 3 ครัง้ เทากันในแตละชนิด จํานวน 10,800
ตัวตอครัง้ คิดเปนตนทุน 97.20 บาท ในกรรมวิธพี น ดวยน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยล จํานวน 5 ครัง้ มี
ตนทุน 13 บาท และในกรรมวิธีพนสารเคมี จํานวน 3 ครัง้ มีตน ทุน 121.44 บาท สําหรับป 2543 ตน
ทุนการผลิตไรตัวห้าํ เทาเดิมคือ 0.003 บาทตอตัว และปลอยครัง้ ละ 15,900 ตัว กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ
ชนิด P. persimilis จํานวน 8 ครัง้ มีตน ทุน 381.60 บาท กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus
และ A. longispinosus จํานวน 5 ครัง้ เทากัน มีตน ทุน 238.50 บาท กรรมวิธพี น ดวยน้าํ มัน
ปโตรเลียมสเปรยออยล จํานวน 11 ครัง้ มีตน ทุน 28.60 บาท และกรรมวิธีพนสารเคมี จํานวน 4 ครัง้ มี
ตนทุน 161.92 บาท
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สรุปและวิจารณผลการทดลอง
การทดลองป 2542
จากการทดลองพบวาในปนม้ี กี ารระบาดของไรสองจุดนอยมาก การวิเคราะหปริมาณ
ไรสองจุดจึงไมมคี วามแตกตางทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95 ในทุกกรรมวิธี ในสวนของผลผลิตซึ่ง
สุม นับจํานวนชอดอกตอตน ในทุกกรรมวิธไี มมคี วามแตกตางทางสถิตเิ ชนกัน แตกรรมวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือ
กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. californicus มีปริมาณชอดอกสูงสุดเฉลีย่ คือ 2.200 ชอดอกตอตน โดย
มีตน ทุนของกรรมวิธเี ปน 97.20 บาท ซึง่ ถาเปรียบเทียบกับกรรมวิธพี น สารเคมี ซึง่ เปนวิธที เ่ี กษตรกร
ปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไปแลวใหผลการทดลองทีด่ กี วา
โดยในกรรมวิธีพนสารเคมีมีปริมาณชอดอกเฉลี่ยคือ
1.855 ชอดอกตอตน และมีตนทุนของกรรมวิธีเปน 121.44 บาท
การทดลองป 2543
การทดลองในปนพ้ี บการระบาดของไรสองจุดศัตรูสตรอเบอรี่ จึงเห็นผลการทดลอง
ไดชัดเจนขึ้น โดยกรรมวิธที ใ่ี ชควบคุมไรสองจุดไดผลดีทส่ี ดุ คือ กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด
A.
californicus ปลอยจํานวน 5 ครัง้ มีตนทุนของกรรมวิธี 238.50 บาท และไดผลผลิตรวม 27.813
กิโลกรัม สวนกรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ชนิด A. longispinosus มีประสิทธิภาพในการควบคุมไรสองจุด ได
ดีใกลเคียงกัน และมีจาํ นวนการปลอยรวมถึงตนทุนของกรรมวิธที เ่ี ทากัน แตไดผลผลิตต่าํ กวาคือ
26.574 กิโลกรัม โดยมีความแตกตางทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95 กับกรรมวิธคี วบคุม แตในชวง
ปลายฤดูปลูก กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ A. californicus สามารถควบคุมปริมาณไรสองจุดไดดกี วา A.
longispinosus เมือ่ นํามาเปรียบเทียบกับกรรมวิธใี ชสารเคมี ซึ่งมีตนทุนการผลิต 161.92 บาท และได
ผลผลิตรวม 19.631 กิโลกรัม แมวา กรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ ทัง้ 2 ชนิด จะมีตน ทุนการผลิตสูงกวา แต
มากกวาอยูเ พียง 76.58 บาท แตใหผลผลิตรวมสูงกวาอยูม าก ซึง่ คิดเปนมูลคาแลวสูงกวา อีกทัง้ ผล
ผลิตมีความปลอดภัยตอผูบ ริโภคเปนอยางยิง่ ถึงแมวา A. californicus จะเปนไรตัวห้าํ ทีน่ าํ มาจาก
ตางประเทศ แตตลอดเวลาตัง้ แตเริม่ ดําเนินการสามารถอาศัยอยูใ นพืช ขยายพันธุ และมีปริมาณแตก
ตางทางสถิติ กับกรรมวิธปี ลอยไรตัวห้าํ อีก 2 ชนิด จึงสรุปวาเปนไรตัวห้ําพันธุตางประเทศ
ที่
สามารถดํารงชีวติ ขยายพันธุไดในประเทศไทย และสามารถใชควบคุมไรสองจุดไดเปนอยางดี
ดังนัน้ จากการทดลองทัง้ 2 ฤดูการปลูก สามารถสรุปไดวา ควรปลอยไรตัวห้าํ ทันทีเพือ่
ใชควบคุมไรสองจุด เมือ่ พบวามีไรสองจุดบนใบสตรอเบอรี่ เฉลี่ยประมาณ 1 ตัวตอใบยอย ระยะเวลา
การปลอยประมาณ 2 สัปดาหตอ ครัง้ โดยกรรมวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือปลอย A. californicus อัตรา 20 ตัว ตอ
ตน จํานวน 5 ครัง้ สามารถควบคุมไรสองจุดไดตลอดฤดูปลูกและใหผลผลิตสูงสุด รองลงมาคือปลอย
A. longispinosus จํานวน 5 ครัง้ ตอฤดูปลูก
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ตารางที่ 1

แสดงชนิดและจํานวนครัง้ ของสารเคมีควบคุมโรค, แมลง, ปุย และฮอรโมนที่ใชใน
แปลงสตรอเบอรี่ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท ป 2541 – 2542

สารเคมีควบคุมโรค/
จํานวนการใช
เบนเลท/9
ไดเทนเอ็ม-45/3
ซาพรอล/6
อาฟูกาน/8
แคปแทน/3
แอนวิล/1
ตารางที่ 2

สารเคมีควบคุมแมลง/
จํานวนการใช
สารสกัดจากสะเดา/1
ไดคารโซล/2
ออธีน/3
เวอรทีเมค/1

ปุย – ฮอรโมน/
จํานวนการใช
มัลติไมโคร/2
อโทนิค/2
ซอรบา/11
ไฟโตซาล/7
แอ็คแท็ค (สารปรับสภาพน้ํา)/1
สารจับใบ/32

แสดงชนิดและจํานวนครัง้ ของสารเคมีควบคุมโรค, แมลง, ปุย และฮอรโมนที่ใชใน
แปลงสตรอเบอรี่ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท ป 2542 – 2543

สารเคมีควบคุมโรค/
จํานวนการใช
เบนเลท/3
แคปแทน/1
ออกเทป/2
อาฟูกาน/3
ซาพรอล/5
ไดเทนเอ็ม-45/4
สกอร/1
โบแทรน/3

สารเคมีควบคุมแมลง/
จํานวนการใช
แบคโทสปน/3
จาเลด/1
พอสซ/1

ปุย – ฮอรโมน/
จํานวนการใช
ยูนิเลท/2
เฟตริลอน คอมบี/1
ดับเบิล้ ซิงค/1
ไมโครเพล็กซ/3
บีพลัส/3
สารจับใบ/28
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ตารางที่ 3

แสดงจํานวนไรสองจุดและไรตัวห้ําในแปลงสตรอเบอรี่ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท ป 2541 – 2542

กรรมวิธี
Phytoseiulus persimilis
Amblyseius californicus
Amblyseius longispinosus
Petroleum Spray Oil
abamectin
Control
กรรมวิธี
Phytoseiulus persimilis
Amblyseius californicus
Amblyseius longispinosus
Petroleum Spray Oil
abamectin
Control
NS – Non significant

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 1 24/12/41
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
0.012 NS 0.012 NS
0.445
0
0.178
0
0
0
0.045
0
0.045
0
จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 6 3/3/42
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
0.020 NS
0 NS
0.020
0.122
0.663
0.167
0.463
0
1.400
0
2.563
0

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 2 4/1/42
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
0.055 NS 0.012 NS
0.155
0.012
0.055
0.077
0
0
0.012
0
0
0.012
จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 7 15/3/42
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
0.110 NS
0 NS
0.122
0.034
0.065
0.010
0.767
0.022
2.065
0
1.087
0

C = Amblyseius californicus

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 3 18/1/42
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
0 NS
0 NS
1.265
0.077
0.178
0.010
0.055
0
0.022
0
0
0
จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 8 30/3/42
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
0 NS
0 NS
0.065
0.010
0.467
0
0.910
0
7.967
0
1.855
0.01

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 4 1/2/42
ไรสองจุด
ไรตัวห้ํา
1.767 NS
0.068 NS
1.908
0.630
0.535
0.057
0.245
0
0.078
0
0.160
0.022
จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 9 12/4/42
ไรสองจุด
ไรตัวห้ํา
0.200 NS
0 NS
0.757
0.012
0.878
0.003
1.145 0.033 C. + L.
4.343
0
1.788
0

L = Amblyseius longispinosus

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 5 15/2/42
ไรสองจุด
ไรตัวห้ํา
0.668 NS
0 NS
2.632
1.000
2.977
0.033
0.243
0
0.222
0
0.712
0
จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 10 26/4/42
ไรสองจุด
ไรตัวห้ํา
0.112 NS
0 NS
0.667
0.012
0.678
0.022
1.211
0.100 L.
6.843
0.312 L.
9.800
0.067 L.
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ตารางที่ 4

แสดงจํานวนไรสองจุดและไรตัวห้ําในแปลงสตรอเบอรี่ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท ป 2542 – 2543

กรรมวิธี
Phytoseiulus persimilis
Amblyseius californicus
Amblyseius longispinosus
Petroleum Spray Oil
abamectin
Control

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 1 13/12/42
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
0.208 a
0
0a
0
0a
0
0.050 a
0
0a
0
0.258 a
0

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 2 27/12/42
ครัง้ ที่ 3 12/1/43
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
0.275 b
0a
0.958 b
0a
0a
0a
0.067 a 0.017 a
0.050 ab 0.017 a 0.117 a
0a
0.067 ab
0a
0.083 a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0a
0.291 ab
0a

Data transformation by √ X + 1
ตัวอักษรทีต่ า งกัน มีความแตกตางทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 4 24/1/43
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
1.925 a
0a
0.725 a 0.083 b
0.042 a
0a
0.983 a
0a
0.842 a 0 .008 a
2.600 a
0a

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 5 7/2/43
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
16.633 a 0.008 a
1.367 a 0.050 b
3.833 a
0.008 a
3.708 a
0a
6.167 a
0a
3.700 a
0a
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ตารางที่ 4 (ตอ) แสดงจํานวนไรสองจุดและไรตัวห้ําในแปลงสตรอเบอรี่ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท ป 2542 – 2543

Phytoseiulus persimilis
Amblyseius californicus

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 6 23/2/43
ครัง้ ที่ 7 7/3/43
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
27.733 b 2.075 a 28.900 ab 0.692 a
3.784 a 2.194 a 4.127 a 0.260 a

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 8 20/3/43
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
26.483 a 0.168 a
5.427 a 0.243 a

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 9 4/4/43 *
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
4.692
1.517
8.61
0.102

Amblyseius longispinosus

3.575 a

0a

31.583 ab 0.008 a

19.003 a

0.258 a

32.237

14.433 ab
6.60 a
7.967 a

0a
0a
0a

55.887 bc
47.410 bc
68.437 c

63.470 b
20.683 a
50.510 b

0a
0a
0a

21.720
48.117
40.393

กรรมวิธี

Petroleum Spray Oil
abamectin
Control

Data transformation by √ X + 1
ตัวอักษรทีต่ า งกัน มีความแตกตางทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ ที่ 95
P = Phytoseiulus persimilis
C = Amblyseius californicus
L = Amblyseius longispinosus
* ไมมกี ารวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ

0a
0a
0a

จํานวนเฉลี่ย/ใบยอย
ครัง้ ที่ 10 18/4/43 *
ไรสองจุด ไรตัวห้ํา
0.007
0.023
0.017 C = 0.133
P = 0.003
C = 0.817 0.103
0.323
L = 0.860
P = 0.467
0.05
0.853
0.003
0
1.900
0.02
P = 0.060 0.580
0.063
L = 0.027
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ตารางที่ 5

แสดงจํานวนชอดอกตอตนในแปลงสตรอเบอรี่ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท
ป 2541 - 2542

กรรมวิธี
Phytoseiulus persimilis
Amblyseius californicus
Amblyseius longispinosus
Petroleum Spray Oil
abamectin
Control
NS

Non significant

จํานวนชอดอก/ตน
2.093 NS
2.200
2.191
1.958
1.855
1.836

ตารางที่ 6

แสดงจํานวนผลผลิตในแปลงสตรอเบอรี่ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท ป 2542 - 2543

กรรมวิธี
Phytoseiulus persimilis
Amblyseius californicus
Amblyseius longispinosus
Petroleum Spray Oil
abamectin
Control

เดือนธันวาคม 2542
(กิโลกรัม)
0.473 NS

เดือนมกราคม 2543
(กิโลกรัม)
5.018 ab

เดือนกุมภาพันธ 2543
(กิโลกรัม)
7.766 ab

เดือนมีนาคม 2543
(กิโลกรัม)
6.913 ab

รวม 4 เดือน
(กิโลกรัม)
20.171 ab

0.431

6.030 ab

11.108 b

10.244 b

27.813 b

0.696

6.344 b

11.331 b

8.203 ab

26.574 b

0.565
0.783
0.430

4.451 ab
5.304 ab
3.725 a

8.413 ab
8.274 ab
7.063 a

5.594 ab
5.270 ab
3.643 a

19.022 ab
19.631 ab
14.861 a

NS - Non significant
ตัวอักษรที่ตางกัน มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95
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ตารางที่ 7

แสดงตนทุนเปรียบเทียบแตละกรรมวิธี ป 2542 และป 2543

กรรมวิธี
Phytoseiulus persimilis
Amblyseius californicus
Amblyseius longispinosus
Petroleum Spray Oil
abamectin
Control






ตนทุนป 2542 (บาท)
97.20 
97.20 
97.20 
13 
121.44 
-

10,800 ตัว/ครัง้
15,900 ตัว/ครัง้
ตนทุนไรตัวห้าํ 0.003 บาท/ตัว
ดีซตี รอน-พลัส ขนาด 1,000 มล. ราคา 130 บาท
เวอรทีเมค ขนาด 250 มล. ราคา 1,265 บาท

ตนทุนป 2543 (บาท)
381.60 
238.50 
238.50 
28.60 
161.92 
-
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คําขอบคุณ
ผูเ ขียนขอขอบคุณผูป ระสานงานอารักขาพืช รศ.ดร.นุชนารถ จงเลขา, เจาหนาที่
งานอารักขาพืชทุกทาน รวมทัง้ หัวหนาศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงอินทนนท คุณวิพัฒน ดวงโภชน ที่
ใหการสนับสนุนและรวมมือใหงานวิจยั นี้ ขอขอบคุณคุณสงวน แดงปะละ มูลนิธโิ ครงการหลวง และ
คุณอารีรตั น ภักดีตลุ ะ กลุมงานวิจัยไรและแมงมุม กรมวิชาการเกษตร ทีช่ ว ยในการตรวจนับปริมาณไร
และผลิตไรตัวห้ํา ขอขอบคุณคุณจุฬา เบญจพงศ จากบริษทั น้าํ มันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด ทีใ่ หการ
สนับสนุนน้าํ มันปโตรเลียมสเปรยออยลและขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
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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. เมล็ดพันธุถ ว่ั ดําสําหรับปลูกจํานวน 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. กระถางพลาสติกสีดาํ ขนาด 6 x 8 นิว้ จํานวน 1,200 กระถาง ราคาใบละ 6.50 บาท
รวมเปนเงิน
=
7,800
บาท
รวมคาใชจายทั้งหมด
=
24,514.25
บาท
ถัว่ 1 กระถาง มีใบถัว่ 75 - 110 ใบ เฉลี่ย
ใบถัว่ 1 ใบ มีไรตัวห้ําเฉลี่ย
ถัว่ 4,800 กระถาง มีปริมาณใบถัว่
ถัว่ 4,800 กระถาง มีปริมาณไรตัวห้าํ
ζ คิดเปนตนทุนการผลิตไรตัวห้าํ

=
=
=
=
=

92.50
20
444,000
8,880,000
0.003

ใบ
ตัว
ใบ
ตัว
บาท/ตัว
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รูปที่ 1 สภาพแปลงปลูกสตรอเบอรี่ ณ สถานีวจิ ยั โครงการหลวงอินทนนท
ป 2541 – 2543
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รูปที่ 2 วิธีการเก็บขอมูลผลผลิต ป 2541 – 2542
โดยการสุม ติด TAG ทีต่ น สตรอเบอรี่ เพือ่ นับจํานวนชอดอก
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รูปที่ 3 วิธีการเก็บขอมูลผลผลิต ป 2542 – 2543
โดยการชัง่ น้าํ หนักผลผลิต
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รูปที่ 4 ลักษณะของไรตัวห้าํ ชนิด Phytoseiulus persimilis
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รูปที่ 5 ลักษณะของไรตัวห้าํ ชนิด Amblyseius californicus
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รูปที่ 6 ลักษณะของไรตัวห้าํ ชนิด Amblyseius longispinosus
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รูปที่ 7 ลักษณะของไรสองจุด ชนิด Tetranychus urticae

31

รูปที่ 8 ลักษณะการทําลายของไรสองจุดบนใบสตรอเบอรี่

