ด้ วงเต่ าตัวหา้
ชื่ อไทย ด้วงเต่าลายสมอ
ชื่ อวิทยาศาสตร์ Coccinella rependa
วงศ์ Coccinellidae
อันดับ Coleoptera
ชื่ อสามัญ Lady Beetle

ชื่ อไทย ด้วงเต่าลายหยัก
ชื่ อวิทยาศาสตร์ Menochilus sexmaculatus
วงศ์ Coccinellidae
อันดับ Coleoptera
ชื่ อสามัญ Lady Beetle

ชื่ อไทย ด้วงเต่าลายจุด
ชื่ อวิทยาศาสตร์ Micrasps discolor
วงศ์ Coccinellidae
อันดับ Coleoptera
ชื่ อสามัญ Lady Beetle

ชื่ อไทย ด้วงเต่าสี สม้
ชื่ อวิทยาศาสตร์ Harmonia octomaculata
วงศ์ Coccinellidae
อันดับ Coleoptera
ชื่ อสามัญ Lady Beetle

ความสาคัญ
ด้ว งเต่ า ลายเป็ นแมลงตัว ห้ าที่ ส าคัญ ชนิ ด หนึ่ งจัด อยู่ใ นอัน ดับ (Order) Coleoptera วงศ์ (Family)
Coccinelidae ด้วงเต่าลายที่อยูใ่ นวงศ์น้ ี ส่วนใหญ่จะเป็ นตัวห้ า มีนอ้ ยชนิ ดที่เป็ นศัตรู พืช ด้วงเต่าลายเป็ นแมลงห้ า
ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย สามารถทาลายแมลงศัตรู พืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย
ไรศัตรู พืชรวมทั้งไข่ของแมลงศัตรู พืชอีกหลายชนิ ด ด้วยเต่าลาย นอกจากจะกินแมลงศัตรู พืชเป็ นอาหารแล้วใน
ยามที่ขาดแคลนอาหาร ด้วงเต่าลายสามารถกินน้ าหวานที่แมลงกลัน่ ออกมา (Honeydew)น้ าหวานจากดอกไม้และ
เกสรดอกไม้แต่อาหารจาพวกนี้ไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตตามปกติได้ เพียงแต่ให้มีชีวิตอยูไ่ ด้เท่านั้น หากจะ
ให้ดว้ งเต่าลายมีการเจริ ญที่ดีและขยายพันธุ์ได้ดี ด้วงเต่าลายจะต้องได้กินแมลงศัตรู พืชเป็ นอาหาร
ด้ว งเต่ าลายตัว ห้ าที่ พ บในประเทศไทยมี จ านวน 62 ชนิ ด (chunram and Sasaji 1980) บางชนิ ด มี
แนวโน้มที่สามารถจะนามาเลี้ยงขยายพันธุ์ในห้องปฏิบตั ิการได้
ด้วงเต่าลายตัวห้ าจะมีรูปร่ างลักษณะและสี สรรที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับชนิ ดของด้วงเต่าลาย บางชนิ ด
จะมีสีเหมือนกันทั้งตัว เช่ น สี น้ าตาล สี ดา สี ส้ม บางชนิ ดก็จะเป็ นลายหรื อจุดบนลาตัว ตัวเต็มวัยเพศเมียจะ

วางไข่ซ่ ึ งมีลกั ษณะเป็ นรู ปไข่ โดยจะวางเป็ นกลุ่มโดยเรี ยงเป็ นแถวอย่างมีระเบียบ หรื อบางครั้งอาจจะวางเป็ น
ฟองเดี่ยว ๆ บนต้นพืชหรื อใบพืชและชอบวางไข่บริ เวณที่มีเหยือ่ อยู่ ไข่จะมีสีต้ งั แต่สีครี ม เหลืองอ่อน เหลืองแก่
ส้ม หรื อสี แดง แล้วแต่ชนิ ดของด้วงเต่า ไข่จะฟั กเป็ นตัวอ่อนภายใน 2 – 3 วัน (Roongfar 1980) ตัวอ่อนเมื่อ
ฟั กออกจากไข่ จะมีรูปร่ างยาวรี คล้ายลูกจระเข้ มีขา 3 คู่ และจะเริ่ มกิ นอาหาร ตัวอ่อนจะมี 4 วัย (Roongfar
1980) หลังจากนั้นจะหดตัว และเข้าดักแด้โดยจะเข้าดักแด้ติดอยูก่ บั ส่ วนของพืชที่อาศัยอยู่ ระยะดักแด้จะกินเวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ จะฟักออกเป็ นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเมื่อออกจากดักแด้ 2 – 3 วัน จะเริ่ มผสมพันธุ์เพศเมียเมื่อ
ผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว ก็สามารถวางไข่ที่สมบูรณ์ได้ตลอดชีวิต ตัวเต็มวัยจะมีอายุได้ 1 – 2 เดือน ในสภาพที่
เหมาะสมและอาหารสมบูรณ์ เพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ 900 – 1,000 ฟอง (Roongfar 1980) ด้วงเต่าลาย
หยัก ระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย สามารถกินเพลี้ยอ่อนได้เฉลี่ย ประมาณ 1,167 ตัว (Roongfar 1980)
วงจรชีวติ (ด้ วงเต่ าตัวหา้ ทัว่ ๆ ไป)

ตัวเต็มวัยอายุ

1 – 2 เดือน

ดักแด้อายุ 7 – 10 วัน

ไข่อายุ 2 – 3 วัน

ตัวอ่อนมี 4 วัย อายุ 8 – 10 วัน
การเลีย้ งและขยายพันธุ์
ด้วงเต่าลายเป็ นแมลงตัวห้ าที่กินศัตรู พืชได้หลายชนิดแต่มิใช่วา่ จะสามารถควบคุมศัตรู พืชได้ท้ งั หมด จะมี
ศัตรู พืชบางชนิ ดเท่านั้นที่เหมาะสมกับด้วงเต่าบางชนิ ด เช่น ด้วงเต่า Cryptolaemus จะเจริ ญและขยายพันธุ์ได้ดี
เมื่ อ กิ น เพลี้ ยเป็ นอาหาร ด้ว งเต่ า Chilocorus จะเจริ ญ และขยายพัน ธุ์ ไ ด้ดี เมื่ อ กิ น เพลี้ ยหอย และด้ว งเต่ า
Coccinella และ Menochilus จะเจริ ญและขยายพันธุ์ได้ดีเมื่อกินเพลี้ยอ่อนเป็ นต้น แต่มิใช่ว่าจะเฉพาะเจาะจงกับ
เหยื่อสามารถจะกินเหยื่ออื่นได้บา้ ง แต่จะไม่ชอบและทาให้การเจริ ญเติบโตผิดปกติไป ดังนั้นการที่จะเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์ดว้ งเต่า เราจะต้องรู ้วา่ ด้วงเต่าแต่ละชนิดชอบกินและเจริ ญได้ดีบนเหยือ่ อะไร เราจึงเริ่ มดาเนินการเลี้ยง
และขยายพันธุ์

วิธีการเลีย้ ง
การที่จะดาเนิ นการเลี้ยงด้วงเต่าให้ได้ดีและปริ มาณมากนั้น เราจะต้องทาการเลี้ยงและขยายพันธุ์อาหาร
ของด้วงเต่าก่ อน จึ งค่อยเลี้ ยงและขยายพัน ธุ์ด้วงเต่า ในที่ น้ ี จะขอกล่าวถึ งการเลี้ ยงและการขยายพันธุ์อาหาร
(เหยือ่ ) ของด้วงเต่าคือ เพลี้ยอ่อน
การเลีย้ งและขยายพันธุ์เพลีย้ อ่อน
วัสดุอุปกรณ์
1. กระถางปลูก

2. ดินผสม

3. เมล็ดพันธุ์ถวั่

วิธีการ
1. ปลูกถัว่ ในกระถางทิ้งให้ตน้ ถัว่ งอกประมาณ 5 – 7 วัน

2. เมื่อถัว่ โตได้ที่นาเพลี้ยอ่อนที่เตรี ยมไว้มาปล่อยบนต้นถัว่ ให้เพลี้ยอ่อนขยายพันธุ์จนได้ปริ มาณมาก
พอที่จะใช้เป็ นอาหารได้

การเลีย้ งและขยายพันธุ์ด้วงเต่ าบนเพลีย้ อ่อน
วัสดุอุปกรณ์
1. กล่องพลาสติก เจาะรู ติดตะแกรง

2. กรรไกร

3. พูก่ นั

4. สาลี

วิธีการ
1. นาต้นถัว่ ที่มีเพลี้ยอ่อนอยูใ่ ส่ ในกล่องเลี้ยง พ่อ – แม่พนั ธุ์ของด้วงเต่า

2. ปล่อยตัวเต็มวัยในกล่องเลี้ยงกล่องละ 50 ตัว

3. ให้อาหาร(เพลี้ยอ่อน) และเปลี่ยนกล่องทุกวันจนด้วงเต่าวางไข่

4. เก็บไข่ดว้ งเต่าใส่ ในกล่องเลี้ยงใบใหม่ กล่องละประมาณ 50 ฟอง วางสาลีชุบน้ าในกล่องเพื่อให้
ความชื้น ประมาณ 2-3 วัน ไข่จะฟักเป็ นตัวอ่อน

5. ให้อาหารตัวอ่อนโดยใช้เพลี้ยอ่อน และเปลี่ยนกล่องทุกวัน

6. เลี้ยงต่อไปจนตัวอ่อนด้วงเต่าเข้าสู่ วยั ที่ 3 เก็บบางส่ วนไว้เป็ นพ่อ-แม่พนั ธุ์ และส่ วนที่เหลือนาไปปล่อย
เพื่อควบคุมเพลี้ยอ่อน

7. เลี้ยงส่ วนที่เก็บไว้เป็ นพ่อ-แม่พนั ธุ์ จนเข้าดักแด้

8. เก็บดักแด้ดว้ งเต่าใส่ กล่องเลี้ยงใบใหม่ วางสาลีชุบน้ าเพื่อให้ความชื้น ประมาณ 7-10 วัน ดักแด้จะฟัก
เป็ นตัวเต็มวัย

9. นาตัวเต็มวัยที่ฟักออกจากดักแด้ใส่กล่องเลี้ยงใบใหม่ กล่องละ 50 ตัว พร้อมให้เพลี้ยอ่อนเป็ นอาหาร
เพื่อใช้เป็ นพ่อ-แม่พนั ธุ์ต่อไป

การทาลายแมลงศัตรูพืช
ด้วงเต่าตัวห้ าทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีประโยชน์ในแง่ช่วยควบคุมการระบาดของเพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย
เพลี้ยแป้ง ไร ไข่ของแมลงศัตรู พืช และแมลงขนาดเล็ก ๆ ในแปลงปลูกพืช เช่น
ด้ วงเต่ าสี ส้ม
- ระยะตัวอ่อนกินเพลี้ยอ่อนได้ ประมาณ 60 – 70 ตัว/วัน
- ตลอดชีวิตทาลายเพลี้ยอ่อนได้มากถึง 1,547 ตัว
ด้ วงเต่ าลายหยัก
- ระยะตัวอ่อนกินเพลี้ยอ่อนได้ประมาณ 110 ตัว/วัน
- ตลอดชีวิตทาลายเพลี้ยอ่อนได้มากถึง 1,167 ตัว
ลักษณะการทาลายศัตรูพืช
ระยะตัวอ่อน : จะกัดเหยือ่ ให้เป็ นรู ก่อนแล้วดูดกินของเหลวภายในเหยือ่ หลังจากนั้นจึงกินซากที่เหลือ
ระยะตัวเต็มวัย : จะทาลายเหยือ่ โดยการกัดกินทุกส่ วนของเหยือ่ ยกเว้นส่ วนที่มีลกั ษณะแข็ง
การนาไปใช้
ปล่อยในระยะตัวอ่อน วัยที่ 3-4
อัตราการปล่อย
พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ปล่อยอัตรา 1,000 ตัว / ไร่
การควบคุมคุณภาพด้ วงเต่ าตัวหา้
1. อัตราการฟักไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2. อัตราการอยูร่ อดไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
3. ควมสมบูรณ์ของตัวเต็มวัย ไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
4. อัตราส่ วนเพศผู ้ : เพศเมีย ควรอยูท่ ี่ 1 : 1

