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การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแมลงกระเบื้อง
ในสวนยางพารา

 จากการส�ารวจสวนยางเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด 

กระบี่ ตรัง สตูล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สงขลา พบการแพร ่กระจายของแมลงชนิดหน่ึง มี

ลักษณะเป็นแมลงปีกแข็ง ล�าตัวส ่วนใหญ่ด�า เข ้า

ปกคลุมต้นยางตั้งแต่เหนือโคนต้นขึ้นไป  และกระจายตัว

อยู ่รอบบริเวณพ้ืนดิน ซึ่งการกระจายตัวของแมลง

ดังกล่าวส�ารวจพบในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ จ�านวน 10 ต้น 

(จากพ้ืนที่ทั้งหมด 30 ไร่) จังหวัดตรัง จ�านวน 7 ต้น (จาก

พ้ืนท่ีทั้งหมด 17 ไร ่) จังหวัดสตูล 3 ต ้น (จากพ้ืนท่ี

ทั้งหมด 12 ไร่) สร้างความกังวลให้แก่ชาวสวนยางพารา 

และไม่สามารถกรีดยางได้เน่ืองจากแมลงเข้าปกคลุม

หน้ากรีด รวมทั้งก่อความร�าคาญในขณะกรีดยางใน

ช่วงเวลากลางคืน (ภาพที่ 1 และ 2) 

 ดังน้ัน ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

จึงเก็บตัวอย ่างแมลงเพ่ือน�ามาศึกษาลักษณะทาง

อนุกรมวิธานของแมลง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก

กลุ ่มกีฎและสัตววิทยา  ส�านักวิจัยและพัฒนาการ     

อารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  พบว่าแมลงปีกแข็ง

ดังกล่าวคือ แมลงกระเบื้อง อยู ่ในวงศ์ (Family) : 

Tenebrionidae, เผ่า (Tribe) : Pedinini,  สกุล (genus) :  

Mesomorphus มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ Mesomorphus 

villager Blanch และ M. vitalisi  Chatanay

ชีววิทยาของแมลงกระเบื้อง
 ชีววิทยาของแมลงกระเบื้อง ส�าหรับในประเทศ

ไทยยังไม่ทราบแน่ชัด เน่ืองจากไม่เคยมีใครศึกษา

มาก่อน แต่พอจะประมาณได้ว่า มีวงจรชีวิตประมาณ

เดือนกว่า ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 6-7 เดือน แมลงชนิดน้ี

นพวรรณ  นิลสุวรรณ1,  นริสา  จันทร์เรือง1 และ วราวุธ  ชูธรรมธัช2

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา  ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
2 ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 1  ลักษณะการกระจายตัวของแมลงบนต้นยางพารา

ภาพที่ 2 ลักษณะการแพร่กระจายของแมลงเหนือรอยกรีด
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กินของเน่าเปื่อย ผุพัง เป็นอาหาร ระยะหนอนมีชีวิตอยู่

ในดิน ในช่วงฤดูฝน คือเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 

ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศชุ่มชื้น 

วงจรชีวิตของแมลงกระเบื้อง
ไข่             

 มีขนาด 1.5 มิลลิ เมตร มีสีขาวครีม จนถึงสี

น�้าตาลแดง มีลักษณะกลมรี มีอายุ 4-7วัน จะฟักออก

มาเป็นตัวหนอน

ตัวหนอน  

 มีขนาด 7-11 มิลลิเมตร ตัวหนอนระยะแรกมี

สีขาวครีม ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเหลือง ตัวหนอน

ลอกคราบ 6-11 ครั้ง จึงเปลี่ยนเป็นระยะดักแด้

ดักแด้   

 มีขนาด 6-8 มิลลิ เมตร มีสีขาวครีม จนถึงสี

น�้าตาลแดง

ตัวเต็มวัย  

 มีขนาด 5.8-6.3 มิลลิเมตร มีสีด�าหรือสีน�้าตาล

ด�า ล�าตัวเป ็นรูปไข ่  ตัวเมียหลังจากผสมพันธุ ์แล ้ว  

สามารถวางไข่ได้ครั้งละ 200-400 ฟอง

 

 ระยะเวลาการเจริญเติบโตจากตัวหนอนถึงตัว

เต็มวัย ใช ้ เวลาตั้ งแต ่  40-100 วัน ทั้ งนี้ ข้ึนอยู ่ กับ 

อุณหภูมิ ความชื้น และอาหารที่แมลงได้รับ

ลักษณะทั่วไปของแมลงกระเบื้อง 
หัว 

 มีสีน�้าตาลด�า มองเห็นริมฝีปากบนได้ชัดเจน ผิว

ไม่เรียบ ตากลมสีด�า หนวดสีน�้าตาล มี 11 ปล้อง

อก 

 อกปล้องแรก สีน�้าตาลด�า ผิวไม่เรียบ ด้านข้างโค้ง 

มีมุมแหลมทั้ง 4 มุม มีส่วนโค้งตรงกลาง 1 ลอน ขาสี

น�้าตาลด�า

ปีก 

 ปีกคู่หน้าหรือปีกแข็งสีเหมือนหัวและอก มุมฐาน

ปีกแข็งเป็นมุมแหลมท้ัง 2 มุม รีบปีกแข็งค่อยๆ สอบ

ลงตรงกลางปีก และมาชนกันที่ปลายปีก มีเส้นที่เป็น

ร่องตามยาวของปีกชัดเจน มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ

ล�าตัว

ท้อง 

 ปล้องท้องส่วนล่างมองเห็น 5 ปล้อง ปล้องที่ 4 

แคบที่สุด ปลายปล้องสุดท้ายมน ตามปล่องท้องมีขน

ละเอียดสั้นกระจายอยู่ทั่วไป

 

ขนาดล�าตัว 

 ยาว 4.5-6.0 มม. กว้าง 2.0-3.0 มม.

การเข้าท�าลายพืชอาศัย
 Anfress  (1926, อ ้างตามสมหมาย 2533)

รายงานพบการระบาดของแมลงปีกแข็ง  M. murinus  

Baudi (ค.ศ. 1925-1926) ในสวนองุ ่นทางภาคเหนือ

ของประเทศอียิปต์ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมมีใบไม้

ทับถมอยู ่เป ็นจ�านวนมาก แมลงมอดกระเบื้อง เข ้า

ท�าลายช่อดอกองุ ่น ท�าให้ช่อดอกองุ ่นร่วงมาก  การ

ป้องกันก�าจัดโดยการตัดก่ิงทิ้ง และเผาท�าลายเศษใบไม้ 

และกิ่งไม้ผุเพื่อลดประชากรแมลงดังกล่าว 

 ส�าหรับในประเทศไทย รายงานพบว่า แมลง

กระเบื้อง สกุล M. villager เป็นศัตรูพืช ในปี พ.ศ. 2530 

  

ภาพที่ 3  ลักษณะทั่วไปของแมลงกระเบื้อง ก.ตัวผู้ ข.ตัวเมีย

ก ข
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พบด้วงชนิดนี้แทะเปลือกล�าต้นกาแฟท่ี อ.เขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์ และในปี พ.ศ.2535 พบการเข ้าท�าลาย

ต้นกระโดนที่จังหวัดพิษณุโลก (สมหมาย,  2533)

 Seena and Thomas (2013) รายงานพบแมลง

กระเบื้อง สกุล M. villager เข้าท�าลายต้นกล้ายาสูบ 

ต้นยางพารา มะม่วง  มะม่วงหิมพานต์  จามจุรี ใน

รัฐเคอราลา (Kerala) ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย  พบ

แมลงเข้าไปกัดกินรากของต้นไม้ดังกล่าวในระยะต้นกล้า 

จึงส่งผลให้ต้นกล้ายืนต้นตาย 

ผลกระทบต่อมนุษย์
 โสภณ (2557) กล่าวว่า แมลงกระเบื้อง  ที่เป็นตัว

เต็มวัย สามารถอพยพเข้ามาอาศัย และเพ่ิมจ�านวน

ประชากรได้อย่างมากมายภายในบ้านเรือน ซึ่งหาก

แมลงดังกล่าวเข้าหูอาจท�าให้หูอักเสบได้  รวมทั้งอาจ

ท�าให้เกิดโรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ หรือภูมิแพ้

ที่ผิวหนังได้ จากกลิ่น เกล็ด และขนท่ีหลุดร่วง หรือ

แม้กระท่ังหนามท่ีขา นอกจากน้ี ยังสามารถน�าโรค

อาหารเป็นพิษ 2 ชนิด ได้แก่เชื้ออีโคไล (Escheri-

chia coli) ซึ่งพบในอุจจาระ และเชื้อซาลโมเนล่า (Sal-

monella sp.) มาสู่คนได้ เชื้อโรคจะติดมาตามขาและ

ล�าตัวของแมลง หากปนเปื้อนในอาหารหรือน�้าดื่มของ

คน จะท�าให้ป่วยได้ ดังนั้น หากพบต้องรีบก�าจัดทันที

ชนิดของสารเคมีก�าจัด
 1. การใช้สารเคมีในบ้านเรือน แนะน�าให้ใช้สาร

เคมีกลุ่มสารไพรีทรอยด์ ชนิดไซฟลูทริน 1.5 เปอร์เซ็นต์ 

เดลตามิทริน 0.5 เปอร ์เซ็นต์ หรือซัยเปอร์มิทริน 5 

เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น สารเหล่าน้ีเป็นสูตรน�้ามันละลาย

น�้า หรือสูตรอีซี (EC) โดยน�าสารเคมีไปผสมกับน�้าให้

ได้น�้ายาที่มีตัวสารออกฤทธ์ิ 0.2 กรัมในน�้ายาที่ผสม

แล้ว 50 มิลลิลิตร แล้วน�าไปฉีดพ่นโดยใช้เครื่องพ่น

แบบสูบอัดลม พ่นให้ละอองน�้ายาตกลงถูกตัวแมลง

เป้าหมาย หรือพ่นบนพ้ืนผิวแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วง

เพ่ือฆ ่าระยะตัวหนอนด้วย โดยพ่นในปริมาณ 50 

มิลลิลิตรต ่อพ้ืนที่หนึ่ งตารางเมตร หรือหากจะพ่น

ตามผนังอาคารบ้านเรือนที่ด้วงเคยมาเกาะก็สามารถ

ท�าได้  แต่ต้องเลือกใช้สารไซฟลูทรินแบบสูตรผงละลาย

น�้าแทน (สูตร WP) เนื่องจากถ้าใช้สูตรน�้ามันพ่นบน

ผนังไม้ อิฐหรือปูน ผนังเหล่านี้จะดูดตัวสารออกฤทธ์ิ

เข้าไปในเน้ือของมันเสียหมด เพราะสูตรน�้ามันจะมี

อนุภาคเล็กกว่าแบบสูตรผง ฤทธ์ิของสารเคมีดังกล่าว

เมื่อถูกตัวด้วงจะท�าให้ด้วงตายภายใน 24 ชั่วโมง และ

มีฤทธ์ิตกค้างบนผนังอาคาร บ้านเรือน ประมาณ 6 

เดือน ด้วงจะได้ไม่มาเกาะอีก สารเคมีดังกล่าวไม่เป็น

อันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง สามารถพ่นซ�้าได้ทุก 

6 เดือน 

 2. การใช้สารเคมีในแปลงเกษตรกร แนะน�าให้

ใช้สารเคมีดังต่อไปนี้

  • คาร์บาริล (เซพวิล 85 WP) อัตราการใช้  40 

กรัม ต่อน�้า 20 ลิตร   

  • คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์) อัตราการใช้  40 

มิลลิลิตร ต่อน�้า 20 ลิตร      

  • คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 40EC) อัตรา

การใช้  400 มิลลิลิตร ต่อน�้า 20 ลิตร

     

เอกสารอ้างอิง
สมหมาย ชื่นราม. 2533. การศึกษาอนุกรมวิธาน

 ของแมลงปีกแข็งในสกุล Mesomorphus.  กลุ่ม

 งานอนุกรมวิธาน และวิจัยไร,  กองกีฎและ

 สัตววิทยา, ส�านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 

 กรมวิชาการเกษตร.

โสภณ เมฆธน. 2557. เตือนแมลงกระเบื้องก่อโรค

 อาหารเป็นพิษ. วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำานัก

 โรคติดต่อนำาโดยแมลง กองควบคุมโรค กระทรวง

 สาธารณสุข. ประจ�าสัปดาห์ที่ 2, วันท่ี 24–30 

 พฤษภาคม 2557.  

C. M. Seena and Sabu K. Thomas.  2013.  Defensive 

 Glands of the Darkling Beetle Mesomorphus 

 villiger Blanchard (Coleoptera: Tenebrioni-

 dae).  Volume 2013. Hindawi Publishing 

 Corporation Psyche. 


