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การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการห า้ของด้วงเต่า Stethorus pauperculus (Weise)  

และ Stethorus siphonulus Kapur ต่อไรสองจุด Tetranychus urticae Koch  

Comparative on predation efficiency of coccinellid beetles, Stethorus pauperculus (Weise) 

and Stethorus siphonulus Kapur on two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch. 
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ABSTRACT 
Comparative of  the survival rate and the predation efficiency of Stethorus pauperculus (Weise) 

and Stethorus siphonulus Kapur were studied on different stages of two spotted spider mite; Tetranychus 
urticae Koch. The survival rate of S. siphonulus (70.5%) was higher than S. pauperculus (50.5%). The 
highest mortality was found on the first instar larva with 21.95 % of S. pauperculus and 10.99% of 
 S. siphonulus. Different stages of mite (egg, larva, nymph) were offered to the predators. The predation 
efficiency varied with the stages and predator species. At all stages,  S. siphonulus showed the higher 
predation efficiency than S. pauperculus . And the first, the fourth instar larva and adult of  
S. siphonulus consumed significantly more two spotted spider mite than S. pauperculus, with the 
consumption rate of 11.2, 41.8, 21.75 and 9.2, 28.3, 17.85 mite/day, respectively. In addition, 
developmental period of S. siphonulus was shorter than S. pauperculus with 11.25 days and 14.05 days.  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเปรียบเทียบอตัราการรอดชีวติ และประสิทธิภาพการท าลายของดว้งตวัห ้ า     Ste thorus 

pauperculus (Weise) และ Stethorus siphonulus  Kapur ต่อไรสองจุด ( Tetranychus urticae Koch)  
ระยะต่างๆ  พบวา่  S. siphonulus มีอตัราการรอดชีวติ 70.5 % สูงกวา่  S. pauperculus ท่ีมีอตัราการรอดชีวติ 
50.5 %  โดยมีอตัราการตายสูงสุดในระยะหนอนวยัท่ี 1 พบใน  S. pauperculus  21.95 %  และ S. siphonulus  
10.99 %  และพบวา่ดว้งตวัห ้ ามีประสิทธิภาพในการท าลายแตกต่างกนัตามระยะการเจริญเติบโต และชนิด
ของดว้งตวัห ้ า ซ่ึงทุกระยะของ  S. siphonulus มีประสิทธิภาพในการท าลายเหยือ่สูงกวา่  S. pauperculus โดย
หนอนวยัท่ี 1  หนอนวยัท่ี 4  และตวัเตม็วยัของ   S. siphonulus มีอตัราการกินเหยือ่อตัรา 11.2, 41.8, 21.75 
และ 9.2, 28.3, 17.85 ตวัต่อวนั ซ่ึงสูงกวา่ S. pauperculus  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนั้นระยะเวลา
การเจริญเติบโตจากไข่ถึงตวัเตม็วยัของ S. siphonulus ใชเ้วลา 11.25 วนันอ้ยกวา่  S. pauperculus ท่ีใชเ้วลา 
14.05 วนั 
 
ค าส าคัญ: Stethorus pauperculus (Weise), Stethorus siphonulus Kapur, Tetranychus urticae Koch,  

ประสิทธิภาพการห ้ า  
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ค าน า 
ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch วงศ ์ Tetranychidae มีการเจริญเติบโตจากไข่ถึงตวัเตม็วยั

ประมาณ 8-9 วนั ตวัเมีย 1 ตวัสามารถผลิตไข่ได ้122 ฟอง ในระยะเวลาประมาณ 17 วนั อตัราส่วนเพศผูต่้อ
เพศเมีย เท่ากบั 1 : 4 เป็นไรท่ีสามารถเพิ่มประชากรอยา่งรวดเร็ว เป็นศตัรูส าคญัของสตรอเบอร่ีในภาคเหนือ
ของประเทศไทย และยงัท าลาย กุหลาบ หนา้ววั ล้ินมงักร ถัว่ฝักยาว (วฒันา และคณะ , 2544) มีการระบาด
ของไรสองจุดในแปลงสตรอเบอร่ีรุนแรงทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์- มีนาคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสต
รอเบอร่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด มีการเก็บผลสดทุกวนั การหลีกเล่ียงอนัตรายจากพิษตกคา้งบนผลผลิต โดยทิ้งระยะ
ก่อนการเก็บเก่ียวหลงัพน่สารจึงเป็นไปไดย้าก ดั้งนั้นเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว  การควบคุมไรสองจุดโดยชีววธีิ
และการควบคุมไรแบบผสมผสาน จึงเป็นวธีิการท่ีมีการศึกษาอยา่งกวา้งขวางเพื่อลดการใชส้ารก าจดัไร  (มานิ
ตา และคณะ , 2539) ศตัรูธรรมชาติของไรมีหลายชนิด เช่น เพล้ียไฟตวัห ้ า หนอนแมลงวนัดอกไม ้มวนตวัห ้ า 
แมงมุม ไรตวัห ้ า และดว้งเต่าตวัห ้ า (องัศุมาลย,์ 2535)  ดว้งเต่าตวัห ้ าท่ีเป็นศตัรูธรรมชาติท่ีส าคญัของไร คือ  
Stethorus spp. วงศ ์ Coccinellidae วงศย์อ่ย Scymninae  เผา่ Stethorini เป็นดว้งเต่าขนาดเล็ก ล าตวัสีด าปก
คลุมดว้ยขนเล็กๆ ยาวประมาณ 1-1.5 มม. แต่ละชนิดมีรูปร่างคลา้ยกนัมาก สามารถแยกความแตกต่างโดยใช้
ลกัษณะของอวยัวะเพศผู ้(male genitalia) อวยัวะเพศเมีย (female genitalia) และลกัษณะภายนอกอ่ืนๆ  
(นุชรีย,์ 2526)ในประเทศไทยพบ 6 ชนิด คือ Stethorus indira Kapur , Stethorus pauperculus (Weise), 
Stethorus rani Kapur, Stethorus siphonulus Kapur, Stethorus tetranychi Kapur และ  Stethorus vinsoni 
Kapur (สมหมาย, 2545)  
 ดว้งตวัห ้ า  Stethorus pauperculus (Weise) กินไรศตัรูพืชหลายชนิด เช่น ไรขา้วฟ่าง  (Oligonychus 
indicus(Hirst)) ไรแดงหม่อน  (Tetranychus truncatus Ehara) เป็นตน้ มีเขตการแพร่กระจายในไทยท่ีจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัราชบุรี (สมหมาย, 2545) ดว้งตวัห ้ า  S. pauperculus หนอนวยัท่ี 4 มี
ประสิทธิภาพในการท าลายไข่ไร Tetranychus hydrangeae Prithchard and Baker ไดม้ากท่ีสุด 186 ฟอง 
(89.35 ฟองต่อวนั) (นุชรีย,์ 2526)  Dhooria (1981) อา้งตาม Ullah (2000) รายงานวา่หนอนวยัท่ี 4 ของดว้งตวั
ห ้ า S. pauperculus สามารถกินไร Eutetranychus orientalis (Klein) ระยะไข่ ตวัอ่อน ระยะวยัรุ่นท่ี  1 ตวัเตม็
วยัเพศผู ้และตวัเตม็วยัเพศเมีย ได ้56, 44, 58.12, 95.71, 233.75 และ 117.5 ตามล าดบั  (Irshad, 2001)    
Stethorus spp.  เป็นศตัรูธรรมชาติท่ีส าคญัของไรแมงมุม และ มีการกระจายอยา่งแพร่หลายในประเทศ
ปากีสถาน ตวัหนอนสามารถกินไข่, ตวัอ่อน และตวัเตม็วยั ของไรในอตัรา 38 ฟอง, 39 ตวั  และ 22 ตวัต่อวนั 
ตามล าดบั Kishimoto (2002) พบวา่ ประสิทธิภาพในการท าลายของ Stethorus japonicus H.Kamiya มีความ
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิด และระยะของเหยือ่ โดยตวัหนอนของ   S. japonicas  สามารถกินไข่และวยัรุ่นท่ี 2 
ของไร Panonychus mori Yokoyama , Tetranychus urticae Koch และAmphitetranychus viennensis (Zacher) 
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จ านวน 649, 834, 657 ฟอง และ 253, 262, 223 ตวั ตามล าดบั  Ragkou (2004) พบวา่หนอนวยัท่ี 1 ของ 
Stethorus punctillum Weise  มีประสิทธิภาพในการท าลายไร T. urticae ทุกระยะไม่แตกต่างกนัทางสถิติ คือ
ท าลายระยะไข,่ ตวัอ่อน, วยัรุ่น และตวัเตม็วยั เท่ากบั 16.67, 18.56, 19.56, 14.33 ตามล าดบั แต่หนอนระยะท่ี 
2 ท าลาย T. urticae ระยะตวัอ่อนไดม้ากท่ีสุดคือ 20.86 ตวั ส่วนหนอนระยะท่ี 3 เลือกท าลายไข่ไรมากท่ีสุด 
หนอนระยะท่ี 4 ท าลายระยะตวัอ่อนนอ้ยท่ีสุด คือ 9.60 ตวั และดว้งตวัเตม็วยัเลือกท าลายไข่ไรมากท่ีสุด คือ 
38.30 ฟองในช่วงก่อนการผสมพนัธ์ุ และ 46.17 ฟองในช่วงผสมพนัธ์ุ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าลายของดว้งตวัห ้ าทั้ง 2 ชนิด คือ
ดว้งตวัห ้ า  Stethorus pauperculus (Weise) และดว้งตวัห ้ า  Stethorus siphonulus Kapur ตลอดจน
ความสามารถในการอยูร่อด เพื่อศึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะน าไปปรับใชเ้พื่อควบคุมไรศตัรูพืชต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 
1. ศึกษาความสามารถในการอยู่รอดของด้วงตัวห า้  
น าไข่ดว้งตวัห ้ าอาย ุ1 วนัจ านวน 200 ฟองเล้ียงในกล่องพลาสติก ท่ีอุณหภูมิ 27-28 องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพทัธ์ 70-75 % เม่ือไข่ฟักเป็นตวัหนอนน าไปเล้ียงในกล่องพลาสติกขนาด 6 x 6 เซนติเมตร ท่ีมีไร
เป็นอาหาร เปล่ียนอาหารทุกวนัจนกระทัง่เขา้ดกัแด ้เก็บรวบรวมดกัแดไ้วใ้นกล่องพลาสติกขนาด 6 x 9 
เซนติเมตร   เม่ือฟักเป็นตวัเตม็วยั บนัทึกขอ้มูลช่วงอายจุากระยะไข่จนถึงระยะตวัเตม็วยั จ  านวนท่ีรอดในแต่
ละช่วงอาย ุจ  านวนท่ีตายในแต่ละช่วงอาย ุการอยูร่อดจากไข่เป็นตวัเตม็วยั  

2. ประสิทธิภาพ ในการท าลายไรสองจุด ระยะตัวอ่อน, ระยะวยัรุ่น และระยะไข่ ของด้วงตัวห า้ในแต่
ละระยะการเจริญเติบโต  

เข่ียไรสองจุดในระยะตวัอ่อนประมาณ 25 ตวัรวมกบัระยะวยัรุ่นประมาณ 25 ตวั และส าหรับการ
ทดลองประสิทธิภาพในการท าลายไข่ไรใชไ้ข่ไรจ านวน 50 ฟอง วางลงบนใบหม่อนขนาด 1 ตารางน้ิว ท่ีวาง
บนกระดาษทิชชูซบัน ้าหมาดๆ ภายในกล่องพลาสติก 6 x 6 เซนติเมตร ฝากล่องเจาะรูและปิดดว้ยมุง้ตาข่าย 
จากนั้นน าหนอนดว้งตวัห ้ า จ  านวน 1  ตวัวางลงบนกล่องอาหารท่ีเตรียม ไว ้หลงัจาก 24 ชัว่โมง ตรวจนบั
จ านวนไรสองจุดท่ีถูกกินภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอ ทดลองดว้งตวัห ้ าวยัท่ี 1, 2, 3, 4 และตวัเตม็วยักบั
ไรสองจุดระยะตวัอ่อน, ระยะวยัรุ่น และระยะไข่ โดยทดสอบกบัดว้งวยัละ 20 ซ ้ า  
3. การศึกษาชีววทิยาของด้วงตัวห า้  

น าตวัหนอนวยัท่ี 1 วางบนใบหม่อนท่ีมีไรสองจุดในกล่องเล้ียงขนาด  6×6 เซนติเมตร ฝากล่องเจาะรู
และปิดดว้ยมุง้ตาข่ายเพื่อการระบายอากาศ วางใบหม่อนบนกระดาษทิชชูซบัน ้าหมาดๆ เปล่ียนไรทุกวนั 
บนัทึก ระยะเวลาการเจริญเติบโตของดว้งตวัห ้ าจากไข่จนถึงตวัเตม็วยั ทดลองจ านวน 20 ซ ้ า 
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การวเิคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม  SAS (Statistical Analysis System) 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย Duncan’s New Multiple test ท่ี 95% (P < 0.05) 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

 1. ศึกษาความสามารถในการอยู่รอดของด้วงตัวห า้  
ดว้งตวัห ้ า S.  pauperculus  ระยะไข่มีเปอร์เซ็นตฟั์ก 82 % ในระยะหนอน หนอนวยัท่ี 1 มีเปอร์เซ็นต์

การตายสูงสุด 21.95 % รองลงมาคือหนอนวยัท่ี 2 , 4  และ 3  คือ 12.5  % , 3.64  % และ 1.79 % ตามล าดบั 
อตัราการรอดชีวติจากไข่เป็นตวัเตม็วยั 50.5 % ส่วนดว้งตวัห ้ า S. siphonulus  ระยะไข่มีเปอร์เซ็นตฟั์ก 91 % 
ในระยะหนอน หนอนวยัท่ี 1 มีเปอร์เซ็นตก์ารตายสูงสุด 10.99 % รองลงมาคือหนอนวยัท่ี 2 ,4  และ 3  คือ 
7.41  %, 2.04  %  และ 2 % ตามล าดบั อตัราการรอดชีวติจากไข่เป็นตวัเตม็วยั 70.5 % (Table 1) 
 

Table 1.  Mortality  and survival rate of  Stethorus pauperculus (Weise) and  Stethorus siphonulus Kapur. 

 
 
 
 
 

 
Coccinellid stages 

Stethorus pauperculus (Weise) Stethorus siphonulus Kapur 

Mortality (%)1/ Survive (%)2/ Mortality(%)1/ Survive (%)2/ 

Egg 18 - 9 - 
1 st instar 21.95 82 10.99 91 
2 nd instar 12.5 64 7.41 81 
3 rd instar 1.79 56 2 75 
4 th instar 3.64 55 2.04 73.5 

Pupa 4.72 53 2.08 72 

Adult  50.5  70.5 
1/ percent mortality of  each stage. 
2/ percent survive from egg stage. 
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2. ประสิทธิภาพในการท าลายไรสองจุด ระยะตัวอ่อน, ระยะวยัรุ่น และระยะไข่ ของด้วงตัวห า้ในแต่ละการ
เจริญเติบโต 

  ระยะตวัหนอนวยัท่ี 2, 4 และตวัเตม็วยัของดว้งตวัห ้ า  S. siphonulus  มีประสิทธิภาพการท าลายไร
สองจุด ระยะไข่, ระยะตวัอ่อน และระยะวยัรุ่น  ไดดี้กวา่ดว้งตวัห ้ า  S .pauperculus  อยา่งมีนยัส าคญั โดย
หนอนวยัท่ี 4 ของดว้งตวัห ้ า S. siphonulus  และ S .pauperculus มีประสิทธิภาพการท าลายไรสองจุด ระยะตวั
อ่อน และระยะวยัรุ่นรวมกนัสูงท่ีสุด เท่ากบั 41.8 ตวั และ28.3 ตวั ตามล าดบั  รองลงมาคือตวัเตม็วยั  หนอน
วยัท่ี 3, 2 และ 1 ตามล าดบั และดว้งตวัห ้ า  S. siphonulus  ยงัสามารถท าลายระยะไข่ไรสองจุดไดม้ากกวา่ดว้ง
ตวัห ้ า  S .pauperculus  แต่มีปริมาณการกินไม่แตกต่างทางสถิติในหนอนวยัท่ี 2, 4 และตวัเตม็วยั ขณะท่ี
หนอนวยัท่ี 1 และวยัท่ี 3 ของ S. siphonulus  มีปริมาณการกินไข่ไรแตกต่างทางสถิติกบั S .pauperculus  โดย
ดว้งตวัห ้ าทั้ง 2 ชนิด กินไข่ไรไดม้ากท่ีสุดในระยะตวัเตม็วยั รองลงมา คือ หนอนวยัท่ี 4, 3, 2 และ 1 
ตามล าดบั (Table 2) 
 
 
 

1/ Values in a row followed by the same letter were not significantly different (P  0.05).  
 
 

 

 

 

 

 

Coccinellid  
stages 

Immature  of  mite Mite eggs 

S. pauperculus S. siphonulus S. pauperculus S. siphonulus 

1st instar 
2 nd instar 
3 rd instar 
4 th instar 
Adult 

6.95 ± 1.93a1/ 

9.20 ± 2.97b 
17.60 ± 4.99a 
28.30 ± 8.58b 
17.85 ±  4.08b 

8.50 ±  3.22a1/ 
11.20 ± 3.22a 
18.55 ± 5.46a 
41.80 ± 9.61a 
21.75 ± 3.52a 

13.65 ±  4.68b1/ 
26.80 ±  4.99a 
37.9 ±  4.55b 
48.65 ±  1.72a 
49.55 ±  0.89a 

24.25  ± 5.83a1/ 
28.3  ±  5.07a 

47.35  ±  3.51a 
48.95  ±  2.28a 
49.80  ±  0.69a 

Table 2.  Mean number of  immature and egg of Tetranychus urticae Koch consumed  daily by various 

stages of  Stethorus pauperculus (Weise) and  Stethorus siphonulus Kapur. 
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3. การศึกษาชีววทิยาของด้วงตัวห า้ 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการเจริญเติบโตจากไข่ถึงตวัเตม็วยัของดว้งตวัห ้ าทั้ง 2 ชนิด 

พบวา่ S. pauperculus ใชเ้วลา 14.05 วนัมากกวา่ S. siphonulus ท่ีใชเ้วลาเพียง 11.25 วนั แต่ในระยะตวัเตม็วยั
ของ S. siphonulus มีอายขุยัสั้นกวา่ระยะตวัเตม็วยัของ S. pauperculus (Table 3) 

 

Table 3.  Developmental time (days) of Stethorus pauperculus (Weise) and  Stethorus siphonulus Kapur 

(27-28 C  70-75 % RH). 

Coccinellid stages S. pauperculus  (days) S. siphonulus (days) 
Mean ±  SD Range Mean ±  SD Range 

Egg 3.1 ± 0.64 2 - 4 2.3 ± 0.47 2 - 3 
1st instar 2.3 ± 0.47 2-3 2.1 ± 0.55 1-4 
2 nd instar 1.25 ± 0.44 1 - 2 1.0 ± 0.00 1 - 1 
3 rd instar 2.15 ± 0.67 1 - 3 1.05 ± 0.22 1 - 2 
4 th instar 2.15 ± 0.49 1 - 3 1.95 ± 0.51 1-3 
Pupa 3.1 ± 0.45 2 - 4 2.85 ± 0.37 2 - 3 
Adult     
    male 72.4 ± 26.12 30 - 100 29.6  ± 12.44 15 - 61 
    female 78.1 ± 26.1 33 - 110 36.5 ± 12.63 22 - 66 
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สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง 
จากการเปรียบเทียบอตัราการรอดชีวติ และประสิทธิภาพการท าลายของดว้งตวัห ้ าทั้ง 2 ชนิด พบวา่ 

ดว้งตวัห ้ า S. siphonulus มีอตัราการรอดชีวติมากกวา่ดว้งตวัห ้ า  S. pauperculus โดยอตัราการรอดชีวติจากไข่
เป็นตวัเตม็วยัของดว้งตวัห ้ า S. siphonulus คือ 70.5 % และ   S. pauperculus คือ 50.5 %  ท่ีอุณหภูมิ 27-28 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 70-75 % ใกลเ้คียงกบั อตัราการรอดชีวติของ S . punctillum 55.8 %
(MiaoQing, S. et al., 1999) และ S. japonicus Kamiya 71% ท่ีอุณหภูมิระหวา่ง 17.5 และ30 องศาเซลเซียส( 
Mori et al., 2005) จากการศึกษาประสิทธิภาพการท าลายไรสองจุด ระยะตวัอ่อน และระยะวยัรุ่น ของดว้งตวั
ห ้ าทั้ง 2 ชนิด พบวา่ ประสิทธิภาพการท าลายในระยะตวัหนอนวยัท่ี 2, 4 และตวัเตม็วยัของดว้งตวัห ้ า S. 
siphonulus ดีกวา่ดว้งตวัห ้ า S. pauperculus อยา่งมีนยัส าคญั เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าลายในแต่ละ
ระยะการเจริญเติบโตของดว้งแลว้ พบวา่ หนอนวยัท่ี 4 ของดว้งตวัห ้ า S. siphonulus และ S. pauperculus มี
ประสิทธิภาพการท าลายไรสองจุด ระยะตวัอ่อน และระยะวยัรุ่นสูงท่ีสุด เท่ากบั 41.8 ตวั และ28.3 ตวั 
นอกจากนั้นดว้งตวัห ้ าทั้ง 2 ชนิดสามารถท าลายไข่ไรไดม้ากกวา่ระยะตวัอ่อน และระยะวยัรุ่น  โดยดว้งตวัห ้ า 
S. siphonulus  มีประสิทธิภาพในการท าลายระยะไข่ไรสองจุดไดดี้กวา่ดว้งตวัห ้ า  S .pauperculus  แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติ ตามล าดบั Kishimoto (2003) รายงานอตัราการกินไข่และระยะวยัรุ่นท่ี 2 ของไรสองจุดโดย
ระยะตวัเตม็วยัของ S. japonicus 1,284.21 ฟองต่อ 5 วนั และ  372.08 ตวัต่อ 5 วนั   ตามล าดบั นอกจากนั้น
เปรียบเทียบระยะเวลาการเจริญเติบโตจากไข่ถึงตวัเตม็วยัของดว้งตวัห ้ า  S. pauperculus และดว้งตวัห ้ า  S. 
siphonulus พบวา่ S. pauperculus ใชเ้วลา 14.05 วนัมากกวา่ S. siphonulus ท่ีใชเ้วลา 11.25 วนั แต่ในระยะตวั
เตม็วยัของ S. siphonulus มีอายขุยัสั้นกวา่ระยะตวัเตม็วยัของ  S. pauperculus  

ดว้งตวัห ้ า Stethorus sp. จึงจดัเป็นดว้งตวัห ้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการท าลายไรสองจุด รวมทั้งไรใน
วงศ ์ Tetranychus sp อีกหลายชนิด และจากการศึกษาเปรียบเทียบดว้งตวัห ้ า  S. siphonulus  และ S. 
pauperculus  ในคร้ังน้ีท าใหท้ราบวา่ดว้งตวัห ้ า  S. siphonulus  เป็นดว้งท่ีมีประสิทธิภาพทั้งอตัราการอยูร่อด 
และอตัราการกิน สูงกวา่ดว้งตวัห ้ า S. pauperculus  รวมทั้งมีวงจรชีวติท่ีสั้นกวา่  S. pauperculus  แต่จากศึกษา
ทดลองพบวา่ดว้งตวัห ้ ามกักดักินไข่ของดว้งเองเม่ืออาหารไม่เพียงพอท าใหเ้กิดปัญหาในการเล้ียงเพิ่มปริมาณ 
จึงเป็นศตัรูธรรมของไรอีกชนิดหน่ึงท่ีน่าจะมีการศึกษาวจิยัเพิ่มเติม เพื่อน ามาใชใ้นการควบคุมไรศตัรูพืชให้
ไดผ้ลดี 

 
 

 



 

 

9 

เอกสารอ้างองิ 
นุชรีย์  ชโยพิทกัษ์ . 2526. การศึกษาชีววทิยา , ประสิทธิภาพในการท าลายของดว้งตวัห ้ า  (Stethorus 

pauperculus (Weise)) ต่อไรแดง  (Tetranychus  hydrangeae  Prithchard and Baker)  และผลของยา
ปราบศตัรูพืชบางชนิดต่อดว้งตวัห ้ า . วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต   สาขาวชิากีฏ
วทิยา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

มานิตา  คงช่ืนสิน,   วฒันา  จารณศรี,  เทวนิทร์  กุลปิยะวฒัน์, โอชา ประจวบเหมาะ, พุทธวรรณ ขนัตน้ธง. 
2539.  การใชไ้รตวัห ้ า,  Amblyseius longispinosus (Evans)  ควบคุมไรสองจุด ศตัรูส าคญัของสตรอ
เบอร่ี. วารสารวชิาการเกษตร. 14(3) : 157-183 

วฒันา  จารณศรี  มานิตา  คงช่ืนสิน  เทวนิทร์  กุลปิยะวฒัน์   และพิเชฐ   เชาวน์วฒันวงศ์ . 2544. เอกสาร
วชิาการไรศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั . กลุ่มงานวจิยัไรและแมงมุมกองกีฏและสัตววทิยา   กรม
วชิาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 

สมหมาย ช่ืนราม. 2545. ดว้งเต่าในประเทศไทย. กลุ่มงานอนุกรมวธิานแมลง กองกีฏและสัตววทิยา กรม
วชิาการเกษตร,  กรุงเทพฯ. 211 หนา้. 

องัศุมาลย ์จนัทราปัตย.์ 2535. เทคนิคการขยายพนัธ์ุไรตวัห ้ า  ( Acarina: Phytoseiidae) ใหมี้ปริมาณมากเพื่อใช้
ก าจดัไรแดงศตัรูพืช( Acarina:Tetranychidae).  ภาควชิากีฏวทิยา   คณะเกษตรศาสตร์   
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

Gotoh, T., Nozawa, M. and Yamaguchi, K. 2004. Prey consumption and functional response of three 
acarophagous species to egg of two-spotted spider mite in laboratory. Applied Entomology and 
Zoology. 39(1) : 97-105 

Irshad, M. 2001. Distribution, hosts, ecology and biotic potential of coccinellids of Pakistan. Pakistan 
Journal of Biological Sciences. 4(10): 1259-1263 

Kishimoto, H. 2002. Development and oviposition of predacious insects, Stethorus japonicus (Coleoptera: 
Coccinellidae), Oligota kashmirica benefica (Coleoptera: Straphylidae), and Scolothrips takahashii 
(Thysanoptera: Thripidae) reared on different spider mite species ( Acari:Tetranychidae). Appl. 
Entomol. Zool. 38(1) : 15-21  

Mori, K. , Nozawa , M. , Arai, K. and Gotoh, T. 2005. Life-history traits of the acarophagous lady beetle, 
Stethorus japonicus at three constant temperatures. Bio Control. 50(1):35-51  



 

 

10 

 Ragkou, V.S., Athanassiou, C.G., Kavallieratos, N.G. and Tomanovic, Z. 2004. Daily consumption and 
predation rate of different Stethorus punctillum instars feeding on Tetranychus urticae. 
Phytoparasitica. 32(2) : 154-159 

Ullah, I. 2000. Aspects of the biology of the ladybird beetal Stethorus vagans (Blackburn) (Coleoptera: 
Coccinellidae). Cite 1 June 2006 . Available from: URL: http:// library.uws.edu.au/adt-
NUWS/public/adt-NUWS 20031103132342/index 

Miaoqing, S., Zhenzhong, G. and Jiwen, X. 1999. Influence of temperature on the experimental population 
of  Stethorus punctillum. Acta Ecologica Sinnica.18(2) 

 
 

  

 


