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ชีววิทยาของด้วง Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera: Dermestidae)  
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บทคัดย่อ  

ด้วงหนงัสตัว์ Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera: Dermestidae) เป็นแมลงศตัรูท่ีสําคญัใน

การแปรรูปเนือ้สตัว์เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง จากการศึกษาวงจรชีวิต ด้วยการเพาะเลีย้งด้วงหนังสตัว์ D. 

maculatus ด้วยปลาแห้งในห้องปฏิบติัการท่ีอณุหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์ 65-70 เปอร์เซ็นต์ 

ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2553 ถงึ เดือนเมษายน 2554 พบวา่ วงจรชีวิตประกอบด้วยระยะไข่ 1.48±0.50 วนั หนอนมี

ทัง้หมด 7 ระยะ โดยหนอนวยัท่ี 1-7 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 41.39±5.82 วนั ระยะดกัแด้ 6.90±0.29 วนั ตวัเต็ม

วยัเพศผู้และเพศเมีย มีอายุ 52.32±1.42 วนั ด้วงหนงัสตัว์มีวงจรชีวิตเฉลี่ย 100±6.60 วนั และพบว่า ไข่เป็นฟอง

เด่ียว มีสีขาวครีม ลกัษณะไข่กลมมนทัง้หัวท้าย ผิวเป็นมนั หนอนลําตวัสีดํา มีขนยาวปกคลมุตามลําตวั มีหนาม

แหลมโค้งขึน้  2 เส้นท่ีปลายลําตัวของหนอน ดักแด้มีสีขาวครีม ลําตัวเรียว ตัวเต็มวัยเป็นด้วงอยู่ในวงศ์ 

Dermestidae ลําตวัมีสีนํา้ตาลถึงดํา ส่วนท้องมีขนสีขาวปกคลมุ เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้  เพศเมียสามารถ

วางไข่ได้เฉลี่ย 6.6±2.4 ฟองตอ่วนั  

ABSTRACT 

The hide beetle Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera: Dermestidae) which causes 

serious damage on dried meat products. In addition to this, the hide beetles are known to be 

associated with decaying carcasses which help with criminal investigation. There for the purpose 

of research is to study biology of this insect for application to criminal matters. Rearing of hind 

beetles, D. maculatus was reared with dried fresh water fish under laboratory condition at 26-

28ºC with relative humidity 65 to 70 percent from December 2010 through April 2011. The life 

cycle consisted of the egg, 1.48 ± 0.50 days, larval stage passed through 7 instars, with larval 

period of 41.39 ± 5.82 days, the pupa period was 6.90 ± 0.29 days, adult male and female was 

52.32 ± 1.42 days. The average life cycle is completed in 100 ± 6.60 days. And egg with creamy 

white in color, oval rounded shape of both side. Larva is black, long hair covering the body with 

two sharp, curved spines and the last segment of abdomen, pupa is slender white body, the 

adult beetle is in the family Dermestidae, body is brown to black. Abdomen covered with white 

hairs. Females are larger than males. Female can lay an average of 6.6 ± 2.4 eggs per day. 
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คาํนํา 

ด้วงหนังสตัว์ (hide beetle/ leather beetle/ skin beetle) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Dermestes 

maculatus DeGeer จัดอยู่ในวงศ์ Dermestidae อนัดบั Coleoptera พบแพร่ระบาดทั่วโลก แต่พบในเขตร้อน

มากกว่าเขตอบอุ่น ด้วงหนังสตัว์เป็นศตัรูที่สําคญัของอาหารทะเลแห้ง และอาหารที่ทําจากเนือ้สตัว์ทุกชนิด 

นอกจากนีย้ังพบในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตวัอย่างสตัว์ และห้องเก็บผลิตภัณฑ์จากสตัว์ เช่น เขาสตัว์ ขนสตัว์ และ

หนังสตัว์ รวมถึงพิพิธภัณฑ์แมลง เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยเรารู้จักด้วงหนังสตัว์ในสถานะท่ีเป็นแมลงศตัรูในโรง

เก็บ (Stored product insects) มากกว่าแมลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากด้วงหนังสตัว์สามารถทําความ

เสียหายแก่ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งได้ทัง้ในระยะที่เป็นตวัหนอนและตวัเต็มวยั (Borror and White, 1971) โดย

ทัง้ตวัเต็มวยัและตวัหนอนจะกัดแทะเป็นรอยและชอนไชเข้าไปในอาหาร ทําให้เป็นรู เพ่ือวางไข่และถ่ายมลูทิง้ไว้

ปะปนบนอาหาร ทําให้อาหารมีกลิ่นเหม็น เปรอะเปื้อน สกปรก และเสียคุณภาพ แต่ในทางกลบักันมีการนําเอา

ด้วงหนังสตัว์มาใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติกีฏวิทยาทัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฮาวาย (Shaver and 

Phillip, 2009) และประเทศอินเดีย (Kulshrestha and Satpathy, 2001) เป็นต้น 

นิติกีฏวิทยา (Forensic Entomology) เป็นอีกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ ท่ีนํามาใช้สําหรับงานด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ โดยการคาดคะเนเวลาเกิดเหตุจากอายุของตวัอ่อนของแมลงวนัที่พบในบริเวณบาดแผล การพบ

ชนิดแมลงบนซากศพนัน้สามารถบ่งบอกสถานที่เกิดเหตุได้ และแมลงหลาย ๆ ชนิดจะมีระยะของการเข้า

ทําลายซากศพแตกต่างกัน เช่นระยะเวลาท่ีเนือ้บางส่วนเร่ิมย่อยสลาย และผิวเร่ิมแห้ง จะมีการพบแมลงจําพวก

ด้วงเช่น ด้วงกินซาก (F. Histeridae) ด้วงกินโพรงกระดูก หรือด้วงหนังสตัว์ อีกทัง้ยงัสามารถนําด้วงหนงัสตัว์ไป

ใช้ในการทําความสะอาดเนือ้ออกจากกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงกระดูกสตัว์ (Mazur, 2010) ซึ่งในการใช้

ด้วงในการทําความสะอาดนีจ้ะใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยปกติจะทําความสะอาดกระดูกด้วยวิธีการต้มหรือหมกั 

แต่การทําความสะอาดกระดูกด้วยด้วง D. maculatus มีข้อดีแตกต่างจากวิธีต้มหรือการหมกั (Kodiak, 2011) 

เนื่องจากมีการศึกษาแล้วว่าสามารถใช้ด้วงหนังสตัว์ทําความสะอาดกระดูกสตัว์ได้และไม่ทําให้เกิดความ

เสียหายต่อกระดูก (Russell et al.,1947; Sommer and Anderson, 1974; Hefti et al., 1980) อย่างไรก็ตาม 

ยงัไม่เคยมีการศกึษาหรือรายงานการใช้ด้วงหนงัสตัว์ในการทําความสะอาดกระดกูในประเทศไทยมาก่อน ดงันัน้

การศกึษาชีววิทยาของด้วงหนงัสตัว์ วงจรชีวิต การเจริญเติบโต และพฤติกรรม เพ่ือท่ีจะทําให้ทราบข้อมลูพืน้ฐาน 

และเพ่ือทราบถงึความเป็นไปได้ท่ีจะนําด้วงหนงัสตัว์ไปใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติกีฏวิทยาตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษาชีววิทยาของด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus)   

ศึ ก ษ า จ า ก ก า ร ใ ช้ เ นื ้อ ติ ด ซี่ โ ค ร ง ห มู เ ป็ น เ ห ย่ื อ ล่ อ ตั ว เ ต็ ม วั ย  โ ด ย ทํ า ก า ร เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ท่ี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554 

เพ่ือนํามาเลีย้งเพ่ิมปริมาณและใช้ในการทดลอง และเก็บแมลงบางส่วนใส่ในขวดแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือ

นํามาวิเคราะห์ชนิดของแมลงว่าเป็น D. maculatus เปอร์เซ็นต์ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ชนิดของแมลงว่าเป็น D. 

maculatus โดยการวิเคราะห์ชนิดเปรียบเทียบจากหนงัสือ (Bousquet and Branch, 1990; Charles, 2008) และ

จากตัวอย่างด้วงหนังสัตว์ท่ีภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน จ.นครปฐม ทําการทดลองโดยใส่ปลาสร้อยแห้ง เพ่ือเป็นทัง้อาหารและท่ีวางไข่สําหรับด้วง ลงในกล่อง
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พลาสติก ขนาด 22 เซนติเมตร สงู 5 เซนติเมตร ฝากลอ่งเจาะรูสี่เหลี่ยมขนาด 10 เซนติเมตร สงู 10 เซนติเมตร ปิด

ด้วยผ้าขาวบางเพ่ือระบายอากาศ และป้องกนัการหลบหนีของตวัหนอนและตวัเต็มวยัของด้วง เม่ือด้วงผสมพนัธุ์

และวางไข่ นําไปเลีย้งในกล่องพลาสติก บนัทึกช่วงอายุการเจริญเติบโต ศกึษาในห้องปฏิบติัการท่ีอณุหภูมิ 26-28 

องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์ 65-70 เปอร์เซน็ต์ จนกระทัง่ด้วงหนงัสตัว์เจริญเติบโตครบวงจรชีวิต D. maculatus 

บนัทกึอณุหภมิู ความชืน้ รายละเอียดตา่งๆของระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดกัแด้ และตวัเตม็วยั  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ชีววิทยาของด้วงหนังสัตว์ (D. maculatus)  

รูปร่างลักษณะทั่วไป 

ไข่มีสีขาวครีม มีลกัษณะกลมมนทัง้หวัท้าย ผิวเป็นมนั ไข่เป็นฟองเด่ียวจํานวน 3-6 ฟอง เม่ือใกล้ฟักไข่จะ

เป็นสีนํา้ตาลถงึดํา (Figure 1a) หนอนท่ีเพ่ิงฟักออกจากไข่จะมีลําตวัสีขาวครีม แตห่ลงัจาก 1 วนั ลําตวัจะมีสี

นํา้ตาลถงึดํา ในการลอกคราบของหนอน หนอนท่ีเพ่ิงลอกคราบใหม่ๆ  จะมีลําตวัสีขาว แตข่นรอบๆลําตวัจะมีสีดํา 

หลงัลอกคราบประมาณ 2-3 ชัว่โมง ลําตวัจะเปลี่ยนเป็นสีดํา มีขนปกคลมุสีดํา หนอนมีลกัษณะวอ่งไวและกิน

อาหารจ ุ หนอนมีลกัษณะเดน่ท่ีปล้องสดุท้ายของสว่นท้อง โดยมีสว่นท่ีย่ืนคล้ายแตรเรียกวา่ urogomphi (Figure 

1b) ระยะหนอนมีทัง้หมด 7 ระยะ โดยหนอนระยะสดุท้ายจะหาท่ีซอ่นในการท่ีจะเข้าดกัแด้ เน่ืองจากอาจถกูหนอน

ด้วง D. maculatus ตวัอ่ืนกินได้ (บญุญา, 2526) ดกัแด้มีสีขาวครีม ลําตวัเรียว ระยะนีไ้มกิ่นอาหารและเคลื่อนท่ี

ไมไ่ด้ (Figure 1c) ตวัเตม็วยั ลําตวัมีสีนํา้ตาลเข้มถงึดํา (Figure 1d) สว่นท้องมีขนปกคลมุสีขาว เพศผู้จะมีจดุสี

นํา้ตาลท่ีปลายสว่นท้องในขณะท่ีเพศเมียไมมี่ (Figure 2) เพศผู้จะมีขนาดลําตวัเฉลี่ย 6.2±0.78 มิลลิเมตร เพศเมีย

จะมีขนาดลําตวัเฉลี่ย 7.4±0.69 มิลลิเมตร (Table 1)  

 
Figure 1 Developmental stages of hide beetles, Dermestes maculatus (Coleoptera:Dermestidae) 

(a) Eggs  (b) Larva with a horn that holds the final segment called urogomphi  

(c) Pupa  (d) Adult 
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Figure 2 Characteristic of hide beetles, Dermestes maculatus : 

(a) Male, abdomen covered with white hairs. Male has a brown spot at the tip of the 

abdomen (b) Female no brown spot 

 

ระยะการเจริญเตบิโตของด้วงหนังสัตว์ (D. maculatus) 

จากการศกึษาชีววิทยาของด้วงหนงัสตัว์ (D. maculatus) (Table 1) พบว่า ระยะเวลาในการเจริญเติบโต

ของด้วง เม่ือทําการเลีย้งท่ีอณุหภูมิห้อง 26-28 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ์ 65-70 เปอร์เซ็นต์ ไข่มีความยาว

เฉลี่ย 1.60±0.49 มิลลิเมตร ไข่ใช้เวลาเฉลี่ย 1.48±0.50 วนั และเปอร์เซน็ต์การฟักของระยะไข่ 99 เปอร์เซ็นต์ ระยะ

หนอนมีทัง้หมด 7 ระยะ ซึง่แตกต่างจากการทดลอง Kodiak (2011) ท่ีพบว่า ระยะหนอนมี 7-9 ระยะ แต่อย่างไรก็

ตามในการทดลองนีพ้บวา่ ระยะหนอนมี 7 ระยะ ใช้เวลาเฉลี่ยรวม 41.39±5.82 วนั โดยความยาวตวัหนอนในแตล่ะ

ระยะมีความยาวเฉลี่ย 7.28±0.18 มิลลิเมตร ซึง่ในระยะท่ี 7 จะพบว่า ตวัหนอนมีความยาวลดลงเน่ืองจากหนอน

เตรียมเข้าสูร่ะยะดกัแด้ จงึหดตวัเลก็ลง (Figure 3g) ระยะดกัแด้ มีระยะเวลาเฉลี่ย 6.90±0.29 วนั มีความยาวเฉลี่ย 

8.29±0.64 มิลลิเมตร ระยะดกัแด้จะอยู่น่ิงๆ ไมกิ่นอาหาร เม่ือตวัเตม็วยัออกจากระยะดกัแด้ประมาณ 5-6 วนั ถงึจะ

ผสมพนัธุ์ ตวัเต็มวยัเพศผู้และเพศเมีย มีชีวิตอยู่ได้นานเฉลี่ย 52.32±1.42 วนั อตัราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 

1:1.3 (Table 1) และเม่ือผสมพนัธุ์ได้ประมาณ 1 วนั จึงวางไข่ได้ โดยเพศเมียสามารถวางไข่ได้เฉลี่ย 6.6±2.4 ฟอง

ต่อวนั และจะสามารถวางไข่ได้เร่ือยๆ จนกว่าจะตาย อายุขัยเฉลี่ย 100±6.60 วนั (Table 1) ซึ่งในการทดลองมี

ความใกล้เคียงกบัการศกึษาของ สวุดี (2550) พบวา่ ระยะไข่ใช้เวลา 2.60± 0.05 วนั ตวัอ่อนใช้เวลา 38.00 ± 0.46 

วนั ดกัแด้ใช้เวลา 6.40 ± 0.06 วนั รวมระยะเวลาจากไข่เจริญไปเป็นตวัเต็มวยั 46.90 ±0.44 วนั แต่ในระยะตวัเต็ม

วยัจะมีความแตกต่างกัน โดยตวัเต็มวยัท่ีศกึษาจะมีอายุท่ียาวกว่า ดงันัน้จึงต้องมีการศึกษาชีววิทยาของด้วงหนัง

สตัว์ เพ่ือให้ทราบถึงการเลีย้งด้วงหนงัสตัว์ในแต่ละสถานท่ีท่ีทําการศกึษา ว่าในแต่ละสถานท่ีมีความแตกต่างกัน

หรือเหมือนกนัอย่างไร 
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Figure 3 Developmental stages of hide beetles, Dermestes maculatus;  

(a) First instar. Scale bar: 1.0 mm.  (b) second instar. Scale bar: 1.0 mm. 

(c) third instar. Scale bar: 1.0 mm.  (d) fourth instar. Scale bar: 1.0 mm. 

(e) fifth instar. Scale bar: 1.0 mm..   (f) sixth instar. Scale bar: 1.0 mm. 

(g) seventh instar found that the length of the larva is preparing to the pupa stage it fell 

down. Scale bar: 1.0 mm. 
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Table 1 Duration period of developmental stages and body length of  Dermestes maculatus  

under laboratory conditions (26-28°C, 65-70% RH) at Department of Entomology, Faculty of 

Agriculture at Kamphaengsaen  

Laval stage Number 
Mean ± S.D. 

(days) 

Body Length 

± S.D. (mm.) 
Range (days) 

Egg  100 1.48±0.50 1.60±0.49 1-2 

1 st larval instar 99 3.79±0.74 2.51±0.50 3-5 

2 nd larval instar 99 7.80±0.75 3.96±0.72 7-9 

3 rd larval instar 99 6.52±1.14 6.53±0.50 5-9 

4 th larval instar 90 6.95±0.77 7.52±0.50 5-8 

5 th larval instar 89 4.91±0.74 9.04±0.76 4-6 

6 th larval instar 89 5.40±0.90 12.86±0.96 4-7 

7 th larval instar 89 5.98±0.76 8.52±0.50 5-7 

Total: larval stage 89 41.39±2.04   

Pupa 87 6.90±0.29 8.29±0.64 6-7 

Adult 84 52.32±1.42 8.51±0.50 48-55 

Adult:Male  52.32±1.42 6.2±0.78 48-55 

           Female  52.32±1.42 7.4±0.69 48-55 

Sex ratio 

Male:Female 
1:1.3    

Total: Life cycle  100±6.60  88-115 

 

สรุป 

จากการศกึษาชีววิทยาของด้วงหนงัสตัว์ (D. maculatus) พบว่า ตวัเต็มวยัเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้  

ลําตวัมีสีนํา้ตาลถงึดํา สว่นท้องมีขนสีขาวปกคลมุ ไข่เป็นฟองเด่ียว สีขาวครีม ลกัษณะไข่กลมมนทัง้หวัท้าย ผิวเป็น

มนั หนอนลําตวัสีดํา มีขนยาวปกคลมุตามลําตวั มีหนามแหลมโค้งขึน้ 2 เส้นท่ีปลายลําตวัของหนอน ดกัแด้มีสีขาว

ครีม ลําตวัเรียว ตวัเต็มวยัเป็นด้วงอยู่ในวงศ์ Dermestidae ระยะไข่ 1.48±0.50 วนั หนอนมีทัง้หมด 7 ระยะ โดย

หนอนวัยท่ี 1-7 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 41.39±5.82 วัน ระยะดักแด้ 6.90±0.29 วัน ตัวเต็มวัยมีอาย ุ

52.32±1.42 วนั ด้วงหนงัสตัว์มีวงจรชีวิตเฉลี่ย 100±6.60 วนั ซึง่การศกึษาชีววิทยานีส้ามารถนําข้อมลูพืน้ฐานของ

ด้วงหนงัสตัว์ไปใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติกีฏวิทยาได้ 
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