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ไรตัวห้้า Amblyseius longispinosus Evans เลี้ยงได้ดีด้วยไรแดงหม่อน Tetranychus truncatus Ehara   ที่
เลี้ยงบนใบถั่วพร้ามีระยะพัฒนาการของไรตัวห้้าจากระยะ larva  ถึง deutonymph เฉลี่ย 3.53  วัน  การศึกษาประสิทธิภาพ
การห้้าของไรตัวห้้า  A. longispinosus ต่อไรขาว  Polyphagotarsonemus latus (Banks)   พบว่าไรตัวห้้าสามารถท้าลาย
ไข่ไรขาว ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยได้เฉลี่ย 2.60 ฟองต่อวัน 1.80 และ 1.50 ตัวต่อวัน ตามล้าดับ ดังน้ันไรตัวห้้าจึงเป็นตัวห้้าท่ีมี
แนวโน้มในการน้าไปใช้ควบคุมไรขาวได้ เพราะเป็นไรตัวห้้าท่ีมีอัตราการขยายพันธ์ุสูง  สามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณได้มากใน
ห้องปฏิบัติการ 

ได้ท้าการศึกษาพืชอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงไรแดงหม่อน  Tetranychus  truncatus Ehara บน
ต้นถั่ว 3 พันธุ์ คือ ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม และถั่วฝักยาวพบว่า  ถั่วเขียวให้ปริมาณไรแดงหม่อนสูงที่สุดเฉลี่ย  31.8 
และ 97.4 ตัวต่อใบ ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ตามล้าดับ ส่วนสัปดาห์ที่ 3 พบว่า ถั่วพุ่มให้ปริมาณไรแดงหม่อนสูง
ที่สุดเฉลี่ย 140.78 ตัวต่อใบ โดยที่อัตราส่วนเพศผู้และเพศเมียมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันในทุกสัปดาห์ จากการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างถั่วทั้ง 3 พันธุ์ ในสัปดาห์ที่ 1 ส่วนสัปดาห์ที่ 2 
และ 3 พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดย
ถั่วเขียวและถ่ัวพุ่มมีความเหมาะสมส้าหรับการเลี้ยงไรแดงหม่อนมากกว่าถั่วฝักยาว  และ การศึกษา
เปรียบเทียบชีววิทยาของ A. longispinosus  เมื่อเลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ ไรแดงหม่อน  T. truncatus    
ไรขาวพริก P. latus  และไข่ของผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica   พบว่าไรตัวห้้าที่เลี้ยงด้วยไรแดง
หม่อนและ ไรขาวพริก ใช้เวลาจากระยะตัวอ่อนจนถึงระยะวัยรุ่นที่  2  ใช้ระยะในการเจริญเติบโตเวลาเฉลี่ย 
2.07 และ 2.25 วัน ตามล้าดับ  โดยเมื่อเลี้ยงด้วยไข่ของผีเสื้อข้าวสาร C. cephalonica  มีอัตราการตาย 100 
เปอร์เซ็นต์ ในระยะวัยรุ่นที่ 1  และไรตัวห้้าที่เลี้ยงด้วยไรขาว มีอัตราการตายสูงถึง 73.33 เปอร์เซ็นต์ ในระยะ
วัยรุ่นที่ 2  ขนาดล้าตัวของไรตัวห้้าในระยะวัยรุ่นที่ 2 และตัวเต็มวัย เมื่อเลี้ยงด้วยไรแดงหม่อนมีขนาดใหญ่กว่า
ไรตัวห้้าที่เลี้ยงด้วยไรขาว   ส่วนระยะอ่ืนๆมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยตัวเต็มวัยที่เลี้ยงด้วยไรแดงหม่อนมีสีแดง
เข้ม ใส ส่วนไรตัวห้้าที่เลี้ยงด้วย ไรขาวมีสีขาวนวลใส ตัวเต็มวัยไรตัวห้้าที่เลี้ยงด้วยไรแดงหม่อนสามารถ
ขยายพันธุ์ และวางไข่ได้ดีกว่าไรตัวห้้าที่เลี้ยงด้วยไรขาว  

  



ค้าส้าคัญ:  ไรตัวห้้า Amblyseius spp.,ไรแดงหม่อน Tetranychus  truncatus, ไรขาวพริก  

     Polyphagotarsonemus latus, ไข่ของผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica, ถั่วเขียว,  

       ถ่ัวพุ่ม , ถั่วฝักยาว 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ABSTRACT 

  

The biology of predatory mite, Amblyseius longispinosus Evans fed on Tetranychus 
truncatus Ehara was studied. The development of A. longispinosus from larva to 
deutonymph took 3.53 days. The predation efficiency of A. longispinosus on broad mite; 
Polyphagotarsonemus latus (Banks)   revealed that the predation rate of A. longispinosus on 
broad mite eggs, nymphs and adults was 2.60, 1.80 and 1.50  per day, respectively. These 
results suggest that A. longispinosus should be taken into consideration to be used for 
controlling broad mite.  In addition, A. longispinosus  was high in fecundity and could be 
increased in large numbers by mass rearing under laboratory condition. 

 Study on mass rearing of predatory mite, Amblyseius  spp. and on three host plants: 
mung bean, cowpea and yard-long bean, for red mite T. truncatus Ehara served in rearing 
production of the predatory mite Amblyseius spp. was conducted in greenhouse condition.  
Among the three plants tested, mung bean gave the highest number of red mites, i.e. an 
average of   31.8 and 97.4 individuals per leaf in the first and second week, respectively.   
Meanwhile, the number of red mite obtained on cowpea was the highest in the third week 
with an average of 140.78 individuals per leaf.  However, it was found that sex ratio of red 
mite was not significant among three kinds of peas. Regarding the plant age, all of three 
plants gave statistically the similar number of obtained red mite. In contrast, the number of 
red mite was significantly different when the plants grew older. As a result, mung bean and 
cowpea seemed to be more suitable host plants for this mite than yard-long bean.  The 
study on  biology of the predatory mite, A. longispinosus   fed on three kinds of preys, i.e. 
red mite, T. truncatus,  broad mite, P. latus  and eggs of  Corcyra cephalonica showed that 
the development of A. longispinosus from larva to deutonymph  fed with  red mite and 
broad mite took 2.07  and 2.25 days, respectively.  A. longispinosus  fed with eggs of  C. 
cephalonica  had percent dying of protonymph 100% and A. longispinosus  fed with broad 
mite had highest  percent dying of deutonymph that of those 73.33%. The size of 
deutonymph and adult predator fed with red mite  was larger than fed with broad mite 
whereas there were no differences at the other stages.  The adult predator fed with red mite 
and with broad mite had red color and white-pale, respectively.  The adult predator fed 
with red mite could better sustain survivorship and the female laid more eggs than the adult 
predator fed with broad mite. 
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