
ด้วงเต่าตวัห า้ 

 ช่ือไทย  ดว้งเต่าลายสมอ    ช่ือไทย  ดว้งเต่าลายหยกั 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Coccinella rependa  ช่ือวิทยาศาสตร์  Menochilus sexmaculatus 
วงศ์  Coccinellidae    วงศ์  Coccinellidae 
อนัดับ  Coleoptera    อนัดับ  Coleoptera 
ช่ือสามัญ  Lady Beetle    ช่ือสามัญ  Lady Beetle 

                                                 
 
 
 
 
 ช่ือไทย  ดว้งเต่าลายจุด    ช่ือไทย ดว้งเต่าสีสม้ 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Micrasps discolor  ช่ือวิทยาศาสตร์ Harmonia octomaculata  
วงศ์  Coccinellidae    วงศ์ Coccinellidae 
อนัดับ Coleoptera    อนัดับ Coleoptera 
ช่ือสามัญ Lady Beetle    ช่ือสามัญ Lady Beetle 

          

 
ความส าคญั 

 ด้วงเต่าลายเป็นแมลงตัวห ้ าท่ีส าคัญชนิดหน่ึงจัดอยู่ในอันดับ  (Order)  Coleoptera  วงศ์  (Family)  
Coccinelidae  ดว้งเต่าลายท่ีอยูใ่นวงศน้ี์ส่วนใหญ่จะเป็นตวัห ้ า  มีนอ้ยชนิดท่ีเป็นศตัรูพืช  ดว้งเต่าลายเป็นแมลงห ้ า
ทั้งในระยะตวัอ่อนและตวัเตม็วยั  สามารถท าลายแมลงศตัรูพืชไดห้ลายชนิด  เช่น  เพล้ียอ่อน  เพล้ียแป้ง  เพล้ียหอย  
ไรศตัรูพืชรวมทั้งไข่ของแมลงศตัรูพืชอีกหลายชนิด  ดว้ยเต่าลาย  นอกจากจะกินแมลงศตัรูพืชเป็นอาหารแลว้ใน
ยามท่ีขาดแคลนอาหาร ดว้งเต่าลายสามารถกินน ้ าหวานท่ีแมลงกลัน่ออกมา  (Honeydew)น ้ าหวานจากดอกไมแ้ละ
เกสรดอกไมแ้ต่อาหารจ าพวกน้ีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตตามปกติได ้ เพียงแต่ให้มีชีวิตอยูไ่ดเ้ท่านั้น  หากจะ
ใหด้ว้งเต่าลายมีการเจริญท่ีดีและขยายพนัธ์ุไดดี้  ดว้งเต่าลายจะตอ้งไดกิ้นแมลงศตัรูพืชเป็นอาหาร 
 ด้วงเต่าลายตัวห ้ าท่ีพบในประเทศไทยมีจ านวน  62  ชนิด  (chunram  and  Sasaji  1980)  บางชนิดมี
แนวโนม้ท่ีสามารถจะน ามาเล้ียงขยายพนัธ์ุในหอ้งปฏิบติัการได ้  

ดว้งเต่าลายตวัห ้ าจะมีรูปร่างลกัษณะและสีสรรท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนกบัชนิดของดว้งเต่าลาย  บางชนิด
จะมีสีเหมือนกนัทั้งตวั  เช่น  สีน ้ าตาล  สีด า  สีส้ม  บางชนิดก็จะเป็นลายหรือจุดบนล าตวั  ตวัเต็มวยัเพศเมียจะ



วางไข่ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปไข่  โดยจะวางเป็นกลุ่มโดยเรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบ  หรือบางคร้ังอาจจะวางเป็น
ฟองเด่ียว ๆ บนตน้พืชหรือใบพืชและชอบวางไข่บริเวณท่ีมีเหยือ่อยู ่ ไข่จะมีสีตั้งแต่สีครีม  เหลืองอ่อน  เหลืองแก่  
ส้ม  หรือสีแดง  แลว้แต่ชนิดของดว้งเต่า  ไข่จะฟักเป็นตวัอ่อนภายใน  2 – 3  วนั  (Roongfar  1980)  ตวัอ่อนเม่ือ
ฟักออกจากไข่  จะมีรูปร่างยาวรีคลา้ยลูกจระเข ้ มีขา  3  คู่  และจะเร่ิมกินอาหาร  ตวัอ่อนจะมี 4  วยั  (Roongfar  
1980)  หลงัจากนั้นจะหดตวั  และเขา้ดกัแดโ้ดยจะเขา้ดกัแดติ้ดอยูก่บัส่วนของพืชท่ีอาศยัอยู ่ ระยะดกัแดจ้ะกินเวลา
ประมาณ  1  สัปดาห์  จะฟักออกเป็นตวัเตม็วยั  ตวัเตม็วยัเม่ือออกจากดกัแด ้ 2 – 3  วนั  จะเร่ิมผสมพนัธ์ุเพศเมียเม่ือ
ผสมพนัธ์ุเพียงคร้ังเดียว  ก็สามารถวางไข่ท่ีสมบูรณ์ไดต้ลอดชีวิต  ตวัเตม็วยัจะมีอายไุด ้   1 – 2  เดือน  ในสภาพท่ี
เหมาะสมและอาหารสมบูรณ์  เพศเมีย  1  ตวั  สามารถวางไข่ได ้ 900 – 1,000  ฟอง  (Roongfar  1980)  ดว้งเต่าลาย
หยกั  ระยะตวัอ่อนจนถึงตวัเตม็วยั  สามารถกินเพล้ียอ่อนไดเ้ฉล่ีย  ประมาณ  1,167  ตวั (Roongfar  1980)   

วงจรชีวติ  (ด้วงเต่าตัวห า้ทัว่ ๆ ไป) 

 

     
 
 
ตวัเตม็วยัอาย ุ 1 – 2 เดือน 

      
ดกัแดอ้าย ุ7 – 10  วนั         ไข่อาย ุ 2 – 3 วนั 

 
              ตวัอ่อนมี  4  วยั อาย ุ8 – 10 วนั 

การเลีย้งและขยายพนัธ์ุ 
ดว้งเต่าลายเป็นแมลงตวัห ้ าท่ีกินศตัรูพืชไดห้ลายชนิดแต่มิใช่วา่จะสามารถควบคุมศตัรูพืชไดท้ั้งหมด  จะมี

ศตัรูพืชบางชนิดเท่านั้นท่ีเหมาะสมกบัดว้งเต่าบางชนิด  เช่น  ดว้งเต่า  Cryptolaemus  จะเจริญและขยายพนัธ์ุไดดี้
เม่ือกินเพล้ียเป็นอาหาร  ด้วงเต่า  Chilocorus  จะเจริญและขยายพันธ์ุได้ดี เม่ือกินเพล้ียหอย  และด้วงเต่า  
Coccinella  และ  Menochilus  จะเจริญและขยายพนัธ์ุไดดี้เม่ือกินเพล้ียอ่อนเป็นตน้  แต่มิใช่ว่าจะเฉพาะเจาะจงกบั
เหยื่อสามารถจะกินเหยื่ออ่ืนไดบ้า้ง  แต่จะไม่ชอบและท าให้การเจริญเติบโตผิดปกติไป  ดงันั้นการท่ีจะเล้ียงและ
ขยายพนัธ์ุดว้งเต่า  เราจะตอ้งรู้วา่  ดว้งเต่าแต่ละชนิดชอบกินและเจริญไดดี้บนเหยือ่อะไร  เราจึงเร่ิมด าเนินการเล้ียง
และขยายพนัธ์ุ 



วธีิการเลีย้ง 
 การท่ีจะด าเนินการเล้ียงดว้งเต่าให้ไดดี้และปริมาณมากนั้น  เราจะตอ้งท าการเล้ียงและขยายพนัธ์ุอาหาร
ของด้วงเต่าก่อน  จึงค่อยเล้ียงและขยายพนัธ์ุด้วงเต่า  ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงการเล้ียงและการขยายพนัธ์ุอาหาร  
(เหยือ่)  ของดว้งเต่าคือ  เพล้ียอ่อน   
การเลีย้งและขยายพนัธ์ุเพลีย้อ่อน 

วสัดุอุปกรณ์ 
1. กระถางปลูก    2. ดินผสม 

            
 
 
3. เมลด็พนัธ์ุถัว่     

            

 

 

 

 

วธีิการ 

1. ปลูกถัว่ในกระถางท้ิงใหต้น้ถัว่งอกประมาณ  5 – 7  วนั 

 
 

 
    
 



  2. เม่ือถัว่โตไดท่ี้น าเพล้ียอ่อนท่ีเตรียมไวม้าปล่อยบนตน้ถัว่ใหเ้พล้ียอ่อนขยายพนัธ์ุจนไดป้ริมาณมาก
พอท่ีจะใชเ้ป็นอาหารได ้

 
 
การเลีย้งและขยายพนัธ์ุด้วงเต่าบนเพลีย้อ่อน 

วสัดุอุปกรณ์ 

1. กล่องพลาสติก เจาะรูติดตะแกรง 2. กรรไกร 

          
3. พูก่นั     4. ส าลี 

  
วธีิการ 

1. น าตน้ถัว่ท่ีมีเพล้ียอ่อนอยูใ่ส่ในกล่องเล้ียง  พอ่ – แม่พนัธ์ุของดว้งเต่า 

       
 

 
 
 
 



2. ปล่อยตวัเตม็วยัในกล่องเล้ียงกล่องละ 50 ตวั 

 
 
3. ใหอ้าหาร(เพล้ียอ่อน) และเปล่ียนกล่องทุกวนัจนดว้งเต่าวางไข่    

   
 
4. เกบ็ไข่ดว้งเต่าใส่ในกล่องเล้ียงใบใหม่ กล่องละประมาณ 50 ฟอง วางส าลีชุบน ้าในกล่องเพื่อให้

ความช้ืน ประมาณ 2-3 วนั ไข่จะฟักเป็นตวัอ่อน 

 
 
5. ใหอ้าหารตวัอ่อนโดยใชเ้พล้ียอ่อน และเปล่ียนกล่องทุกวนั  

                
 
 



6. เล้ียงต่อไปจนตวัอ่อนดว้งเต่าเขา้สู่วยัท่ี 3 เกบ็บางส่วนไวเ้ป็นพอ่-แม่พนัธ์ุ และส่วนท่ีเหลือน าไปปล่อย 
เพื่อควบคุมเพล้ียอ่อน 

        
 
7. เล้ียงส่วนท่ีเกบ็ไวเ้ป็นพอ่-แม่พนัธ์ุ จนเขา้ดกัแด ้

        
 
8. เกบ็ดกัแดด้ว้งเต่าใส่กล่องเล้ียงใบใหม่ วางส าลีชุบน ้าเพื่อใหค้วามช้ืน ประมาณ 7-10 วนั ดกัแดจ้ะฟัก

เป็นตวัเตม็วยั 

 
 
9. น าตวัเตม็วยัท่ีฟักออกจากดกัแดใ้ส่กล่องเล้ียงใบใหม่ กล่องละ 50 ตวั พร้อมใหเ้พล้ียอ่อนเป็นอาหาร 

เพื่อใชเ้ป็นพอ่-แม่พนัธ์ุต่อไป 

         



การท าลายแมลงศัตรูพืช 
 ดว้งเต่าตวัห ้ าทั้งตวัอ่อนและตวัเตม็วยัมีประโยชน์ในแง่ช่วยควบคุมการระบาดของเพล้ียอ่อน  เพล้ียหอย  
เพล้ียแป้ง  ไร  ไข่ของแมลงศตัรูพืช  และแมลงขนาดเลก็ ๆ ในแปลงปลูกพืช  เช่น 

ด้วงเต่าสีส้ม 
- ระยะตวัอ่อนกินเพล้ียอ่อนได ้ ประมาณ  60 – 70  ตวั/วนั 
- ตลอดชีวิตท าลายเพล้ียอ่อนไดม้ากถึง  1,547  ตวั 

 ด้วงเต่าลายหยกั 
- ระยะตวัอ่อนกินเพล้ียอ่อนไดป้ระมาณ  110  ตวั/วนั 
- ตลอดชีวิตท าลายเพล้ียอ่อนไดม้ากถึง  1,167  ตวั 

ลกัษณะการท าลายศัตรูพืช 
 ระยะตวัอ่อน :  จะกดัเหยือ่ใหเ้ป็นรูก่อนแลว้ดูดกินของเหลวภายในเหยือ่หลงัจากนั้นจึงกินซากท่ีเหลือ 
 ระยะตวัเตม็วยั :  จะท าลายเหยือ่โดยการกดักินทุกส่วนของเหยือ่ยกเวน้ส่วนท่ีมีลกัษณะแขง็ 

การน าไปใช้ 
 ปล่อยในระยะตวัอ่อน วยัท่ี 3-4 

อตัราการปล่อย 
 พืชไร่ พืชผกั ไมด้อกไมป้ระดบั ไมผ้ล  ปล่อยอตัรา  1,000 ตวั / ไร่ 

การควบคุมคุณภาพด้วงเต่าตัวห า้ 

1.  อตัราการฟักไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

2.  อตัราการอยูร่อดไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 
3.  ควมสมบูรณ์ของตวัเตม็วยั ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 
4.  อตัราส่วนเพศผู ้: เพศเมีย ควรอยูท่ี่ 1 : 1 

 


