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ชีววิทยาของด้ วง Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera: Dermestidae)
Biology of Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera: Dermestidae)
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บทคัดย่ อ

ด้ วงหนังสัตว์ Dermestes maculatus Degeer (Coleoptera: Dermestidae) เป็ นแมลงศัตรู ที่สําคัญใน
การแปรรู ปเนือ้ สัตว์เพื่ อเป็ นผลิตภัณฑ์ อาหารแห้ ง จากการศึกษาวงจรชีวิต ด้ วยการเพาะเลี ้ยงด้ วงหนังสัตว์ D.
maculatus ด้ วยปลาแห้ งในห้ องปฏิบตั ิการที่อณ
ุ หภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์ 65-70 เปอร์ เซ็นต์
ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554 พบว่า วงจรชีวิตประกอบด้ วยระยะไข่ 1.48±0.50 วัน หนอนมี
ทังหมด
้
7 ระยะ โดยหนอนวัยที่ 1-7 ใช้ เวลาในการเจริ ญเติบโต 41.39±5.82 วัน ระยะดักแด้ 6.90±0.29 วัน ตัวเต็ม
วัยเพศผู้และเพศเมีย มีอายุ 52.32±1.42 วัน ด้ วงหนังสัตว์มีวงจรชีวิตเฉลี่ย 100±6.60 วัน และพบว่า ไข่เป็ นฟอง
เดี่ยว มีสีขาวครี ม ลักษณะไข่กลมมนทังหั
้ วท้ าย ผิวเป็ นมัน หนอนลําตัวสีดํา มีขนยาวปกคลุมตามลําตัว มีหนาม
แหลมโค้ งขึ น้ 2 เส้ น ที่ ป ลายลํ า ตั ว ของหนอน ดัก แด้ มี สี ข าวครี ม ลํ า ตั ว เรี ย ว ตัว เต็ ม วัย เป็ นด้ วงอยู่ ใ นวงศ์
Dermestidae ลําตัวมีสีนํ ้าตาลถึงดํา ส่วนท้ องมีขนสีขาวปกคลุม เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ เพศเมียสามารถ
วางไข่ได้ เฉลี่ย 6.6±2.4 ฟองต่อวัน

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 2628ºC 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.
Key Words: hide beetle, forensic entomology, biology
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คํานํา

ด้ วงหนัง สัต ว์ (hide beetle/ leather beetle/ skin beetle) มีชื่อวิท ยาศาสตร์ คือ Dermestes
maculatus DeGeer จัดอยู่ในวงศ์ Dermestidae อันดับ Coleoptera พบแพร่ ระบาดทั่วโลก แต่พบในเขตร้ อน
มากกว่าเขตอบอุ่น ด้ วงหนัง สัต ว์เป็ นศัต รู ที่สําคัญ ของอาหารทะเลแห้ ง และอาหารที่ทําจากเนื อ้ สัต ว์ทุก ชนิด
นอกจากนีย้ ังพบในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงตัวอย่างสัตว์ และห้ องเก็บผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ เช่น เขาสัตว์ ขนสัตว์ และ
หนังสัตว์ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ แมลง เป็ นต้ น ซึ่งในประเทศไทยเรารู้ จักด้ วงหนังสัตว์ในสถานะที่เป็ นแมลงศัตรู ในโรง
เก็บ (Stored product insects) มากกว่าแมลงที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ เนื่องจากด้ วงหนังสัตว์สามารถทําความ
เสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ อาหารแห้ งได้ ทัง้ ในระยะที่เป็ นตัวหนอนและตัวเต็มวัย (Borror and White, 1971) โดย
ทัง้ ตัวเต็มวัยและตัวหนอนจะกัดแทะเป็ นรอยและชอนไชเข้ าไปในอาหาร ทําให้ เป็ นรู เพื่อวางไข่และถ่ายมูลทิ ้งไว้
ปะปนบนอาหาร ทําให้ อาหารมีกลิ่นเหม็น เปรอะเปื ้อน สกปรก และเสียคุณภาพ แต่ในทางกลับกันมีการนําเอา
ด้ วงหนังสัตว์มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นงานด้ านนิติกีฏวิทยาทังในประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา แคนาดา ฮาวาย (Shaver and
Phillip, 2009) และประเทศอินเดีย (Kulshrestha and Satpathy, 2001) เป็ นต้ น
นิติกีฏวิทยา (Forensic Entomology) เป็ นอีกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ ที่นํามาใช้ สําหรั บงานด้ านนิติ
วิทยาศาสตร์ โดยการคาดคะเนเวลาเกิดเหตุจากอายุของตัวอ่อนของแมลงวันที่พบในบริ เวณบาดแผล การพบ
ชนิด แมลงบนซากศพนัน้ สามารถบ่ง บอกสถานที่เ กิด เหตุไ ด้ และแมลงหลาย ๆ ชนิด จะมีร ะยะของการเข้ า
ทําลายซากศพแตกต่างกัน เช่นระยะเวลาที่เนือ้ บางส่วนเริ่ มย่อยสลาย และผิวเริ่ มแห้ ง จะมีการพบแมลงจําพวก
ด้ วงเช่น ด้ วงกินซาก (F. Histeridae) ด้ วงกินโพรงกระดูก หรื อด้ วงหนังสัตว์ อีกทังยั
้ งสามารถนําด้ วงหนังสัตว์ไป
ใช้ ในการทําความสะอาดเนื อ้ ออกจากกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงกระดูกสัตว์ (Mazur, 2010) ซึ่งในการใช้
ด้ วงในการทําความสะอาดนีจ้ ะใช้ เวลาค่อนข้ างนาน โดยปกติจะทําความสะอาดกระดูกด้ วยวิธีการต้ มหรื อหมัก
แต่การทําความสะอาดกระดูกด้ วยด้ วง D. maculatus มีข้อดีแตกต่างจากวิธีต้มหรื อการหมัก (Kodiak, 2011)
เนื่อ งจากมีก ารศึก ษาแล้ ว ว่า สามารถใช้ ด้ ว งหนัง สัต ว์ทํา ความสะอาดกระดูก สัต ว์ไ ด้ แ ละไม่ทํา ให้ เ กิด ความ
เสียหายต่อกระดูก (Russell et al.,1947; Sommer and Anderson, 1974; Hefti et al., 1980) อย่างไรก็ตาม
ยังไม่เคยมีการศึกษาหรื อรายงานการใช้ ด้วงหนังสัตว์ในการทําความสะอาดกระดูกในประเทศไทยมาก่อน ดังนัน้
การศึกษาชีววิทยาของด้ วงหนังสัตว์ วงจรชีวิต การเจริ ญเติบโต และพฤติกรรม เพื่อที่จะทําให้ ทราบข้ อมูลพื ้นฐาน
และเพื่อทราบถึงความเป็ นไปได้ ที่จะนําด้ วงหนังสัตว์ไปใช้ ประโยชน์ในงานด้ านนิติกีฏวิทยาต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาชีววิทยาของด้ วงหนังสัตว์ (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 ยื่ 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 ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2553 ถึง เดือนเมษายน 2554
เพื่อนํามาเลี ้ยงเพิ่มปริ มาณและใช้ ในการทดลอง และเก็บแมลงบางส่วนใส่ในขวดแอลกอฮอล์ 70 เปอร์ เซ็นต์ เพื่อ
นํามาวิเคราะห์ ชนิดของแมลงว่าเป็ น D. maculatus เปอร์ เซ็นต์ เพื่อนํ ามาวิเคราะห์ ชนิดของแมลงว่าเป็ น D.
maculatus โดยการวิเคราะห์ชนิดเปรี ยบเทียบจากหนังสือ (Bousquet and Branch, 1990; Charles, 2008) และ
จากตัวอย่ างด้ วงหนังสัตว์ ที่ภาควิชากี ฏวิ ทยา คณะเกษตร กํ าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม ทําการทดลองโดยใส่ปลาสร้ อยแห้ ง เพื่อเป็ นทังอาหารและที
้
่วางไข่สําหรับด้ วง ลงในกล่อง
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พลาสติก ขนาด 22 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร ฝากล่องเจาะรู สี่เหลี่ยมขนาด 10 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร ปิ ด
ด้ วยผ้ าขาวบางเพื่อระบายอากาศ และป้องกันการหลบหนีของตัวหนอนและตัวเต็มวัยของด้ วง เมื่อด้ วงผสมพันธุ์
และวางไข่ นําไปเลี ้ยงในกล่องพลาสติก บันทึกช่วงอายุการเจริ ญเติบโต ศึกษาในห้ องปฏิบตั ิการที่อณ
ุ หภูมิ 26-28
องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์ 65-70 เปอร์ เซ็นต์ จนกระทัง่ ด้ วงหนังสัตว์เจริ ญเติบโตครบวงจรชีวิต D. maculatus
บันทึกอุณหภูมิ ความชื ้น รายละเอียดต่างๆของระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ และตัวเต็มวัย

ผลการทดลองและวิจารณ์
ชีววิทยาของด้ วงหนังสัตว์ (D. maculatus)
รู ปร่ างลักษณะทั่วไป
ไข่มีสีขาวครี ม มีลกั ษณะกลมมนทังหั
้ วท้ าย ผิวเป็ นมัน ไข่เป็ นฟองเดี่ยวจํานวน 3-6 ฟอง เมื่อใกล้ ฟักไข่จะ
เป็ นสีนํ ้าตาลถึงดํา (Figure 1a) หนอนที่เพิ่งฟั กออกจากไข่จะมีลําตัวสีขาวครี ม แต่หลังจาก 1 วัน ลําตัวจะมีสี
นํ ้าตาลถึงดํา ในการลอกคราบของหนอน หนอนที่เพิ่งลอกคราบใหม่ๆ จะมีลําตัวสีขาว แต่ขนรอบๆลําตัวจะมีสีดํา
หลังลอกคราบประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ลําตัวจะเปลี่ยนเป็ นสีดํา มีขนปกคลุมสีดํา หนอนมีลกั ษณะว่องไวและกิน
อาหารจุ หนอนมีลกั ษณะเด่นที่ปล้ องสุดท้ ายของส่วนท้ อง โดยมีสว่ นที่ยื่นคล้ ายแตรเรี ยกว่า urogomphi (Figure
1b) ระยะหนอนมีทงหมด
ั้
7 ระยะ โดยหนอนระยะสุดท้ ายจะหาที่ซอ่ นในการที่จะเข้ าดักแด้ เนื่องจากอาจถูกหนอน
ด้ วง D. maculatus ตัวอื่นกินได้ (บุญญา, 2526) ดักแด้ มีสีขาวครี ม ลําตัวเรี ยว ระยะนี ้ไม่กินอาหารและเคลื่อนที่
ไม่ได้ (Figure 1c) ตัวเต็มวัย ลําตัวมีสีนํ ้าตาลเข้ มถึงดํา (Figure 1d) ส่วนท้ องมีขนปกคลุมสีขาว เพศผู้จะมีจดุ สี
นํ ้าตาลที่ปลายส่วนท้ องในขณะที่เพศเมียไม่มี (Figure 2) เพศผู้จะมีขนาดลําตัวเฉลี่ย 6.2±0.78 มิลลิเมตร เพศเมีย
จะมีขนาดลําตัวเฉลี่ย 7.4±0.69 มิลลิเมตร (Table 1)

Figure 1 Developmental stages of hide beetles, Dermestes maculatus (Coleoptera:Dermestidae)
(a) Eggs
(c) Pupa

(b) Larva with a horn that holds the final segment called urogomphi
(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
ระยะการเจริญเติบโตของด้ วงหนังสัตว์ (D. maculatus)
จากการศึกษาชีววิทยาของด้ วงหนังสัตว์ (D. maculatus) (Table 1) พบว่า ระยะเวลาในการเจริ ญเติบโต
ของด้ วง เมื่อทําการเลี ้ยงที่อณ
ุ หภูมิห้อง 26-28 องศาเซลเซียส ความชื ้นสัมพัทธ์ 65-70 เปอร์ เซ็นต์ ไข่มีความยาว
เฉลี่ย 1.60±0.49 มิลลิเมตร ไข่ใช้ เวลาเฉลี่ย 1.48±0.50 วัน และเปอร์ เซ็นต์การฟั กของระยะไข่ 99 เปอร์ เซ็นต์ ระยะ
หนอนมีทงหมด
ั้
7 ระยะ ซึง่ แตกต่างจากการทดลอง Kodiak (2011) ที่พบว่า ระยะหนอนมี 7-9 ระยะ แต่อย่างไรก็
ตามในการทดลองนี ้พบว่า ระยะหนอนมี 7 ระยะ ใช้ เวลาเฉลี่ยรวม 41.39±5.82 วัน โดยความยาวตัวหนอนในแต่ละ
ระยะมีความยาวเฉลี่ย 7.28±0.18 มิลลิเมตร ซึง่ ในระยะที่ 7 จะพบว่า ตัวหนอนมีความยาวลดลงเนื่องจากหนอน
เตรี ยมเข้ าสูร่ ะยะดักแด้ จึงหดตัวเล็กลง (Figure 3g) ระยะดักแด้ มีระยะเวลาเฉลี่ย 6.90±0.29 วัน มีความยาวเฉลี่ย
8.29±0.64 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ จะอยู่นิ่งๆ ไม่กินอาหาร เมื่อตัวเต็มวัยออกจากระยะดักแด้ ประมาณ 5-6 วัน ถึงจะ
ผสมพันธุ์ ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย มีชีวิตอยู่ได้ นานเฉลี่ย 52.32±1.42 วัน อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ
1:1.3 (Table 1) และเมื่อผสมพันธุ์ได้ ประมาณ 1 วัน จึงวางไข่ได้ โดยเพศเมียสามารถวางไข่ได้ เฉลี่ย 6.6±2.4 ฟอง
ต่อวัน และจะสามารถวางไข่ได้ เรื่ อยๆ จนกว่าจะตาย อายุขัยเฉลี่ย 100±6.60 วัน (Table 1) ซึ่งในการทดลองมี
ความใกล้ เคียงกับการศึกษาของ สุวดี (2550) พบว่า ระยะไข่ใช้ เวลา 2.60± 0.05 วัน ตัวอ่อนใช้ เวลา 38.00 ± 0.46
วัน ดักแด้ ใช้ เวลา 6.40 ± 0.06 วัน รวมระยะเวลาจากไข่เจริ ญไปเป็ นตัวเต็มวัย 46.90 ±0.44 วัน แต่ในระยะตัวเต็ม
วัยจะมีความแตกต่างกัน โดยตัวเต็มวัยที่ศกึ ษาจะมีอายุที่ยาวกว่า ดังนันจึ
้ งต้ องมีการศึกษาชีววิทยาของด้ วงหนัง
สัตว์ เพื่อให้ ทราบถึงการเลี ้ยงด้ วงหนังสัตว์ในแต่ละสถานที่ที่ทําการศึกษา ว่าในแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกัน
หรื อเหมือนกันอย่างไร
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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

Egg
1 st larval instar
2 nd larval instar
3 rd larval instar
4 th larval instar
5 th larval instar
6 th larval instar
7 th larval instar
Total: larval stage
Pupa
Adult
Adult:Male
Female
Sex ratio
Male:Female
Total: Life cycle

100
99
99
99
90
89
89
89
89
87
84

Mean ± S.D.
(days)
1.48±0.50
3.79±0.74
7.80±0.75
6.52±1.14
6.95±0.77
4.91±0.74
5.40±0.90
5.98±0.76
41.39±2.04
6.90±0.29
52.32±1.42
52.32±1.42
52.32±1.42

Body Length
± S.D. (mm.)
1.60±0.49
2.51±0.50
3.96±0.72
6.53±0.50
7.52±0.50
9.04±0.76
12.86±0.96
8.52±0.50
8.29±0.64
8.51±0.50
6.2±0.78
7.4±0.69

Range (days)
1-2
3-5
7-9
5-9
5-8
4-6
4-7
5-7
6-7
48-55
48-55
48-55

1:1.3
100±6.60

88-115

สรุ ป
จากการศึกษาชีววิทยาของด้ วงหนังสัตว์ (D. maculatus) พบว่า ตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้
ลําตัวมีสีนํ ้าตาลถึงดํา ส่วนท้ องมีขนสีขาวปกคลุม ไข่เป็ นฟองเดี่ยว สีขาวครี ม ลักษณะไข่กลมมนทังหั
้ วท้ าย ผิวเป็ น
มัน หนอนลําตัวสีดํา มีขนยาวปกคลุมตามลําตัว มีหนามแหลมโค้ งขึ ้น 2 เส้ นที่ปลายลําตัวของหนอน ดักแด้ มีสีขาว
ครี ม ลําตัวเรี ยว ตัวเต็มวัยเป็ นด้ วงอยู่ในวงศ์ Dermestidae ระยะไข่ 1.48±0.50 วัน หนอนมีทงั ้ หมด 7 ระยะ โดย
หนอนวัย ที่ 1-7 ใช้ เวลาในการเจริ ญ เติ บ โต 41.39±5.82 วัน ระยะดัก แด้ 6.90±0.29 วัน ตัวเต็มวัย มี อ ายุ
52.32±1.42 วัน ด้ วงหนังสัตว์มีวงจรชีวิตเฉลี่ย 100±6.60 วัน ซึง่ การศึกษาชีววิทยานี ้สามารถนําข้ อมูลพื ้นฐานของ
ด้ วงหนังสัตว์ไปใช้ ประโยชน์ในงานด้ านนิติกีฏวิทยาได้
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