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และ Stethorus siphonulus Kapur ต่ อไรสองจุด 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.
จุรีรัตน์ รัตนทิพย์ 1/ นุชรีย์ ศิริ1,2/ และ อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 3/
Jureerat Rattanatip1/, Nutcharee Siri1,2/ and Angsumarn Chandrapatya3/
1/

สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ขอนแก่ น 40002
1/
Entomology Section, Department of Plant Science and Agricultural Resources, Faculty of Agriculture,
Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002
2/
ศู นย์ วจิ ยั ควบคุมศัตรู พชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่ งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิยาลัยขอนแก่ น
ตู้ ปณ. 181 มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จ. ขอนแก่ น 40002
2/
National Biological Control Research Center Upper Northeastern Regional Center Khon Kaen University,
P.O. Box 181 Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002
3/
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
3/
Department of Entomology, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, 10900

………………………………..
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.
Keyword: Stethorus pauperculus (Weise), Stethorus siphonulus Kapur, Tetranychus urticae Koch,
predation efficiency
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บทคัดย่อ
การศึกษาเปรี ยบเทียบอัตราการรอดชีวติ และประสิ ทธิ ภาพการทาลายของด้วงตัวห้ า
Stethorus
pauperculus (Weise) และ Stethorus siphonulus Kapur ต่อไรสองจุด ( Tetranychus urticae Koch)
ระยะต่างๆ พบว่า S. siphonulus มีอตั ราการรอดชีวติ 70.5 % สู งกว่า S. pauperculus ที่มีอตั ราการรอดชีวติ
50.5 % โดยมีอตั ราการตายสู งสุ ดในระยะหนอนวัยที่ 1 พบใน S. pauperculus 21.95 % และ S. siphonulus
10.99 % และพบว่าด้วงตัวห้ ามีประสิ ทธิ ภาพในการทาลายแตกต่างกันตามระยะการเจริ ญเติบโต และชนิด
ของด้วงตัวห้ า ซึ่ งทุกระยะของ S. siphonulus มีประสิ ทธิ ภาพในการทาลายเหยือ่ สู งกว่า S. pauperculus โดย
หนอนวัยที่ 1 หนอนวัยที่ 4 และตัวเต็มวัยของ S. siphonulus มีอตั ราการกินเหยือ่ อัตรา 11.2, 41.8, 21.75
และ 9.2, 28.3, 17.85 ตัวต่อวัน ซึ่ งสู งกว่า S. pauperculus อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนั้นระยะเวลา
การเจริ ญเติบโตจากไข่ถึงตัวเต็มวัยของ S. siphonulus ใช้เวลา 11.25 วันน้อยกว่า S. pauperculus ที่ใช้เวลา
14.05 วัน
คาสาคัญ: Stethorus pauperculus (Weise), Stethorus siphonulus Kapur, Tetranychus urticae Koch,
ประสิ ทธิ ภาพการห้ า
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คานา
ไรสองจุด Tetranychus urticae Koch วงศ์ Tetranychidae มีการเจริ ญเติบโตจากไข่ถึงตัวเต็มวัย
ประมาณ 8-9 วัน ตัวเมีย 1 ตัวสามารถผลิตไข่ได้ 122 ฟอง ในระยะเวลาประมาณ 17 วัน อัตราส่ วนเพศผูต้ ่อ
เพศเมีย เท่ากับ 1 : 4 เป็ นไรที่สามารถเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ ว เป็ นศัตรู สาคัญของสตรอเบอรี่ ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย และยังทาลาย กุหลาบ หน้าวัว ลิ้นมังกร ถัว่ ฝักยาว (วัฒนา และคณะ , 2544) มีการระบาด
ของไรสองจุดในแปลงสตรอเบอรี่ รุนแรงทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม ซึ่ งเป็ นช่วงที่สต
รอเบอรี่ ให้ผลผลิตสู งสุ ด มีการเก็บผลสดทุกวัน การหลีกเลี่ยงอันตรายจากพิษตกค้างบนผลผลิต โดยทิ้งระยะ
ก่อนการเก็บเกี่ยวหลังพ่นสารจึงเป็ นไปได้ยาก ดั้งนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การควบคุมไรสองจุดโดยชีววิธี
และการควบคุมไรแบบผสมผสาน จึงเป็ นวิธีการที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางเพื่อลดการใช้สารกาจัดไร (มานิ
ตา และคณะ, 2539) ศัตรู ธรรมชาติของไรมีหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟตัวห้ า หนอนแมลงวันดอกไม้ มวนตัวห้ า
แมงมุม ไรตัวห้ า และด้วงเต่าตัวห้ า (อังศุมาลย์, 2535) ด้วงเต่าตัวห้ าที่เป็ นศัตรู ธรรมชาติที่สาคัญของไร คือ
Stethorus spp. วงศ์ Coccinellidae วงศ์ยอ่ ย Scymninae เผ่า Stethorini เป็ นด้วงเต่าขนาดเล็ก ลาตัวสี ดาปก
คลุมด้วยขนเล็กๆ ยาวประมาณ 1-1.5 มม. แต่ละชนิดมีรูปร่ างคล้ายกันมาก สามารถแยกความแตกต่างโดยใช้
ลักษณะของอวัยวะเพศผู้ (male genitalia) อวัยวะเพศเมีย (female genitalia) และลักษณะภายนอกอื่นๆ
(นุชรี ย,์ 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)
ด้วงตัวห้ า
Stethorus pauperculus (Weise) กินไรศัตรู พืชหลายชนิด เช่น ไรข้าวฟ่ าง (Oligonychus
indicus(Hirst)) ไรแดงหม่อน (Tetranychus truncatus Ehara) เป็ นต้น มีเขตการแพร่ กระจายในไทยที่จงั หวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดราชบุรี (สมหมาย, 2545) ด้วงตัวห้ า
S. pauperculus หนอนวัยที่ 4 มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทาลายไข่ไร Tetranychus hydrangeae Prithchard and Baker ได้มากที่สุด 186 ฟอง
(89.35 ฟองต่อวัน) (นุชรี ย,์ 2526) Dhooria (1981) อ้างตาม Ullah (2000) รายงานว่าหนอนวัยที่ 4 ของด้วงตัว
ห้ า S. pauperculus สามารถกินไร Eutetranychus orientalis (Klein) ระยะไข่ ตัวอ่อน ระยะวัยรุ่ นที่ 1 ตัวเต็ม
วัยเพศผู้ และตัวเต็มวัยเพศเมีย ได้ 56, 44, 58.12, 95.71, 233.75 และ 117.5 ตามลาดับ
(Irshad, 2001)
Stethorus spp. เป็ นศัตรู ธรรมชาติที่สาคัญของไรแมงมุม และ มีการกระจายอย่างแพร่ หลายในประเทศ
ปากีสถาน ตัวหนอนสามารถกินไข่ , ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ของไรในอัตรา 38 ฟอง, 39 ตัว และ 22 ตัวต่อวัน
ตามลาดับ Kishimoto (2002) พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการทาลายของ Stethorus japonicus H.Kamiya มีความ
แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ชนิด และระยะของเหยือ่ โดยตัวหนอนของ S. japonicas สามารถกินไข่และวัยรุ่ นที่ 2
ของไร Panonychus mori Yokoyama , Tetranychus urticae Koch และAmphitetranychus viennensis (Zacher)
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จานวน 649, 834, 657 ฟอง และ 253, 262, 223 ตัว ตามลาดับ Ragkou (2004) พบว่าหนอนวัยที่ 1 ของ
Stethorus punctillum Weise มีประสิ ทธิภาพในการทาลายไร T. urticae ทุกระยะไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ
ทาลายระยะไข่, ตัวอ่อน, วัยรุ่ น และตัวเต็มวัย เท่ากับ 16.67, 18.56, 19.56, 14.33 ตามลาดับ แต่หนอนระยะที่
2 ทาลาย T. urticae ระยะตัวอ่อนได้มากที่สุดคือ 20.86 ตัว ส่ วนหนอนระยะที่ 3 เลือกทาลายไข่ไรมากที่สุด
หนอนระยะที่ 4 ทาลายระยะตัวอ่อนน้อยที่สุด คือ 9.60 ตัว และด้วงตัวเต็มวัยเลือกทาลายไข่ไรมากที่สุด คือ
38.30 ฟองในช่วงก่อนการผสมพันธุ์ และ 46.17 ฟองในช่วงผสมพันธุ์
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทาลายของด้วงตัวห้ าทั้ง 2 ชนิด คือ
ด้วงตัวห้ า Stethorus pauperculus (Weise) และด้วงตัวห้ า Stethorus siphonulus Kapur ตลอดจน
ความสามารถในการอยูร่ อด เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ที่จะนาไปปรับใช้เพื่อควบคุมไรศัตรู พืชต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ศึกษาความสามารถในการอยู่รอดของด้ วงตัวหา้
นาไข่ดว้ งตัวห้ าอายุ 1 วันจานวน 200 ฟองเลี้ยงในกล่องพลาสติก ที่อุณหภูมิ 27-28 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 % เมื่อไข่ฟักเป็ นตัวหนอนนาไปเลี้ยงในกล่องพลาสติกขนาด 6 x 6 เซนติเมตร ที่มีไร
เป็ นอาหาร เปลี่ยนอาหารทุกวันจนกระทัง่ เข้าดักแด้ เก็บรวบรวมดักแด้ไว้ในกล่องพลาสติกขนาด 6 x 9
เซนติเมตร เมื่อฟักเป็ นตัวเต็มวัย บันทึกข้อมูลช่วงอายุจากระยะไข่จนถึงระยะตัวเต็มวัย จานวนที่รอดในแต่
ละช่วงอายุ จานวนที่ตายในแต่ละช่วงอายุ การอยูร่ อดจากไข่เป็ นตัวเต็มวัย
2. ประสิ ทธิภาพ ในการทาลายไรสองจุด ระยะตัวอ่อน, ระยะวัยรุ่ น และระยะไข่ ของด้ วงตัวหา้ ในแต่
ละระยะการเจริญเติบโต
เขี่ยไรสองจุดในระยะตัวอ่อนประมาณ 25 ตัวรวมกับระยะวัยรุ่ นประมาณ 25 ตัว และสาหรับการ
ทดลองประสิ ทธิภาพในการทาลายไข่ไรใช้ไข่ไรจานวน 50 ฟอง วางลงบนใบหม่อนขนาด 1 ตารางนิ้ว ที่วาง
บนกระดาษทิชชูซบั น้ าหมาดๆ ภายในกล่องพลาสติก 6 x 6 เซนติเมตร ฝากล่องเจาะรู และปิ ดด้วยมุง้ ตาข่าย
จากนั้นนาหนอนด้วงตัวห้ า จานวน 1 ตัววางลงบนกล่องอาหารที่เตรี ยม ไว้ หลังจาก 24 ชัว่ โมง ตรวจนับ
จานวนไรสองจุดที่ถูกกินภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริ โอ ทดลองด้วงตัวห้ าวัยที่ 1, 2, 3, 4 และตัวเต็มวัยกับ
ไรสองจุดระยะตัวอ่อน, ระยะวัยรุ่ น และระยะไข่ โดยทดสอบกับด้วงวัยละ 20 ซ้ า
3. การศึกษาชีววิทยาของด้ วงตัวหา้
นาตัวหนอนวัยที่ 1 วางบนใบหม่อนที่มีไรสองจุดในกล่องเลี้ยงขนาด 6×6 เซนติเมตร ฝากล่องเจาะรู
และปิ ดด้วยมุง้ ตาข่ายเพื่อการระบายอากาศ วางใบหม่อนบนกระดาษทิชชูซบั น้ าหมาดๆ เปลี่ยนไรทุกวัน
บันทึก ระยะเวลาการเจริ ญเติบโตของด้วงตัวห้ าจากไข่จนถึงตัวเต็มวัย ทดลองจานวน 20 ซ้ า
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การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SAS (Statistical Analysis System)
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New Multiple test ที่ 95% (P < 0.05)
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ศึกษาความสามารถในการอยู่รอดของด้ วงตัวหา้
ด้วงตัวห้ า S. pauperculus ระยะไข่มีเปอร์ เซ็นต์ฟัก 82 % ในระยะหนอน หนอนวัยที่ 1 มีเปอร์เซ็นต์
การตายสู งสุ ด 21.95 % รองลงมาคือหนอนวัยที่ 2 , 4 และ 3 คือ 12.5 % , 3.64 % และ 1.79 % ตามลาดับ
อัตราการรอดชีวติ จากไข่เป็ นตัวเต็มวัย 50.5 % ส่ วนด้วงตัวห้ า S. siphonulus ระยะไข่มีเปอร์ เซ็นต์ฟัก 91 %
ในระยะหนอน หนอนวัยที่ 1 มีเปอร์เซ็นต์การตายสู งสุ ด 10.99 % รองลงมาคือหนอนวัยที่ 2 ,4 และ 3 คือ
7.41 %, 2.04 % และ 2 % ตามลาดับ อัตราการรอดชีวติ จากไข่เป็ นตัวเต็มวัย 70.5 % (Table 1)
Table 1. Mortality and survival rate of Stethorus pauperculus (Weise) and Stethorus siphonulus Kapur.
Stethorus pauperculus (Weise)

Stethorus siphonulus Kapur

Coccinellid stages

Mortality (%)1/

Survive (%)2/

Mortality(%)1/

Survive (%)2/

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

18
21.95
12.5
1.79
3.64
4.72

82
64
56
55
53
50.5

9
10.99
7.41
2
2.04
2.08

91
81
75
73.5
72
70.5

1/
2/

percent mortality of each stage.
percent survive from egg stage.
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2. ประสิ ทธิภาพในการทาลายไรสองจุด ระยะตัวอ่อน, ระยะวัยรุ่ น และระยะไข่ ของด้ วงตัวหา้ ในแต่ ละการ
เจริญเติบโต
ระยะตัวหนอนวัยที่ 2, 4 และตัวเต็มวัยของด้วงตัวห้ า S. siphonulus มีประสิ ทธิภาพการทาลายไร
สองจุด ระยะไข่, ระยะตัวอ่อน และระยะวัยรุ่ น ได้ดีกว่าด้วงตัวห้ า S .pauperculus อย่างมีนยั สาคัญ โดย
หนอนวัยที่ 4 ของด้วงตัวห้ า S. siphonulus และ S .pauperculus มีประสิ ทธิภาพการทาลายไรสองจุด ระยะตัว
อ่อน และระยะวัยรุ่ นรวมกันสู งที่สุด เท่ากับ 41.8 ตัว และ28.3 ตัว ตามลาดับ รองลงมาคือตัวเต็มวัย หนอน
วัยที่ 3, 2 และ 1 ตามลาดับ และด้วงตัวห้ า S. siphonulus ยังสามารถทาลายระยะไข่ไรสองจุดได้มากกว่าด้วง
ตัวห้ า S .pauperculus แต่มีปริ มาณการกินไม่แตกต่างทางสถิติในหนอนวัยที่ 2, 4 และตัวเต็มวัย ขณะที่
หนอนวัยที่ 1 และวัยที่ 3 ของ S. siphonulus มีปริ มาณการกินไข่ไรแตกต่างทางสถิติกบั S .pauperculus โดย
ด้วงตัวห้ าทั้ง 2 ชนิด กินไข่ไรได้มากที่สุดในระยะตัวเต็มวัย รองลงมา คือ หนอนวัยที่ 4, 3, 2 และ 1
ตามลาดับ (Table 2)
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.
Coccinellid
stages
1st instar
2 nd instar
3 rd instar
4 th instar
Adult
1/

Immature of mite
S. pauperculus
6.95 ± 1.93a1/
9.20 ± 2.97b
17.60 ± 4.99a
28.30 ± 8.58b
17.85 ± 4.08b

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

Mite eggs
S. pauperculus
13.65 ± 4.68b1/
26.80 ± 4.99a
37.9 ± 4.55b
48.65 ± 1.72a
49.55 ± 0.89a

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

S. siphonulus
24.25 ± 5.83a1/
28.3 ± 5.07a
47.35 ± 3.51a
48.95 ± 2.28a
49.80 ± 0.69a

7

3. การศึกษาชีววิทยาของด้ วงตัวหา้
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบระยะเวลาการเจริ ญเติบโตจากไข่ถึงตัวเต็มวัยของด้วงตัวห้ าทั้ง 2 ชนิด
พบว่า S. pauperculus ใช้เวลา 14.05 วันมากกว่า S. siphonulus ที่ใช้เวลาเพียง 11.25 วัน แต่ในระยะตัวเต็มวัย
ของ S. siphonulus มีอายุขยั สั้นกว่าระยะตัวเต็มวัยของ 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
3.1 ± 0.64
2-4
2.3 ± 0.47
2-3
Egg
2.3 ± 0.47
2-3
2.1 ± 0.55
1-4
1st instar
1.25 ± 0.44
1-2
1.0 ± 0.00
1-1
2 nd instar
2.15 ± 0.67
1-3
1.05 ± 0.22
1-2
3 rd instar
2.15 ± 0.49
1-3
1.95 ± 0.51
1-3
4 th instar
3.1 ± 0.45
2-4
2.85 ± 0.37
2-3
Pupa
Adult
72.4 ± 26.12
30 - 100
29.6 ± 12.44
15 - 61
male
78.1 ± 26.1
33 - 110
36.5 ± 12.63
22 - 66
female
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สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการเปรี ยบเทียบอัตราการรอดชีวติ และประสิ ทธิ ภาพการทาลายของด้วงตัวห้ าทั้ง 2 ชนิด พบว่า
ด้วงตัวห้ า S. siphonulus มีอตั ราการรอดชีวติ มากกว่าด้วงตัวห้ า S. pauperculus โดยอัตราการรอดชีวติ จากไข่
เป็ นตัวเต็มวัยของด้วงตัวห้ า S. siphonulus คือ 70.5 % และ S. pauperculus คือ 50.5 % ที่อุณหภูมิ 27-28
องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 % ใกล้เคียงกับ อัตราการรอดชีวติ ของ S . punctillum 55.8 %
(MiaoQing, S. et al., 1999) และ S. japonicus Kamiya 71% ที่อุณหภูมิระหว่าง 17.5 และ30 องศาเซลเซียส(
Mori et al., 2005) จากการศึกษาประสิ ทธิภาพการทาลายไรสองจุด ระยะตัวอ่อน และระยะวัยรุ่ น ของด้วงตัว
ห้ าทั้ง 2 ชนิด พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการทาลายในระยะตัวหนอนวัยที่ 2, 4 และตัวเต็มวัยของด้วงตัวห้ า
S.
siphonulus ดีกว่าด้วงตัวห้ า S. pauperculus อย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการทาลายในแต่ละ
ระยะการเจริ ญเติบโตของด้วงแล้ว พบว่า หนอนวัยที่ 4 ของด้วงตัวห้ า S. siphonulus และ S. pauperculus มี
ประสิ ทธิภาพการทาลายไรสองจุด ระยะตัวอ่อน และระยะวัยรุ่ นสู งที่สุด เท่ากับ 41.8 ตัว และ28.3 ตัว
นอกจากนั้นด้วงตัวห้ าทั้ง 2 ชนิดสามารถทาลายไข่ไรได้มากกว่าระยะตัวอ่อน และระยะวัยรุ่ น โดยด้วงตัวห้ า
S. siphonulus มีประสิ ทธิ ภาพในการทาลายระยะไข่ไรสองจุดได้ดีกว่าด้วงตัวห้ า S .pauperculus แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติ ตามลาดับ Kishimoto (2003) รายงานอัตราการกินไข่และระยะวัยรุ่ นที่ 2 ของไรสองจุดโดย
ระยะตัวเต็มวัยของ S. japonicus 1,284.21 ฟองต่อ 5 วัน และ 372.08 ตัวต่อ 5 วัน ตามลาดับ นอกจากนั้น
เปรี ยบเทียบระยะเวลาการเจริ ญเติบโตจากไข่ถึงตัวเต็มวัยของด้วงตัวห้ า S. pauperculus และด้วงตัวห้ า S.
siphonulus พบว่า S. pauperculus ใช้เวลา 14.05 วันมากกว่า S. siphonulus ที่ใช้เวลา 11.25 วัน แต่ในระยะตัว
เต็มวัยของ S. siphonulus มีอายุขยั สั้นกว่าระยะตัวเต็มวัยของ S. pauperculus
ด้วงตัวห้ า Stethorus sp. จึงจัดเป็ นด้วงตัวห้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการทาลายไรสองจุด รวมทั้งไรใน
วงศ์ Tetranychus sp อีกหลายชนิด และจากการศึกษาเปรี ยบเทียบด้วงตัวห้ า S. siphonulus และ S.
pauperculus ในครั้งนี้ทาให้ทราบว่าด้วงตัวห้ า S. siphonulus เป็ นด้วงที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งอัตราการอยูร่ อด
และอัตราการกิน สู งกว่าด้วงตัวห้ า S. pauperculus รวมทั้งมีวงจรชีวติ ที่ส้ นั กว่า S. pauperculus แต่จากศึกษา
ทดลองพบว่าด้วงตัวห้ ามักกัดกินไข่ของด้วงเองเมื่ออาหารไม่เพียงพอทาให้เกิดปั ญหาในการเลี้ยงเพิ่มปริ มาณ
จึงเป็ นศัตรู ธรรมของไรอีกชนิดหนึ่งที่น่าจะมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติม เพื่อนามาใช้ในการควบคุมไรศัตรู พืชให้
ได้ผลดี
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