
รายงานการปฏิบัติงานช่วยแก้ปัญหาและให้ค าแนะน ายับยั้งการระบาดของแมลงด้วงกระเบื้อง  
ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 ตามหนังสือ ที่ ทส 0906.11/479 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์ 
นายมนัส แสงเทียน นายกิติศักดิ์ กระจับเผือก และนางสาวโสรดา ตรีชนะ เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุง 
รักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและให้ค าแนะน ายับยั้งการระบาดของ
แมลงด้วงกระเบื้อง ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับความเกี่ยวกับ แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และอาหารของด้วงกระเบื้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                             ภาพที่ 1                                         ภาพที่ 2 
 

 
                                                 

ภาพที่ 3 
ภาพที่ 1 - 3 ด้วงกระเบื้องตัวโตเต็มวัยและตัวอ่อนที่พบบริเวณภายในอาคารและกองไม้ผุ 

 “ด้วงกระเบื้อง” จัดอยู่ในกลุ่มแมลงปีกแข็งอยู่ในวงศ์เดียวกับด้วงมอดแป้ง ไม่มีพิษแต่มีกลิ่นเหม็น
เฉพาะตัว มีลักษณะล าตัวกลมรี มีสีน้ าตาลเข้มจนถึงด า ปีกค่อนข้างแข็ง มีความเป็นอยู่ที่สกปรก วงจรชีวิตช่วงตัว
อ่อนสามารถเดินได้เร็วและชอนไชเก่งมาก อาศัยอยู่ใต้พ้ืนดิน เช่น ตามพ้ืนดินในที่ต่างๆ ใต้ไม้ผุๆ ใต้ก้อนหิน  
ตามรังมด รังปลวก ตามต้นไม้หลายชนิด ด้วงกระเบื้องตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 2 เดือน มักพบตามบ้านเรือนโดย
เฉพาะที่เป็นบ้านไม้ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน ตามกองไม้ใบไม้ทับถม และตามพ้ืนที่ที่มี
เชื้อรา หรือซากสัตว์เน่าเปื่อย เมื่อโตเต็มวัยจะออกมาสืบพันธุ์ในช่วงฤดูฝนในเวลากลางคืน และวางไข่ตามพ้ืนดินที่มี
เศษใบไม้ทับถม กองเศษไม้ทับถม และด้วงตัวเต็มวัยที่พบจะออกจากท่ีซ่อนมาเกาะตามเพดานบ้านในเวลากลางคืน 
โดยจะเลือกสถานที่ที่มีแหล่งอาหาร และอากาศชื้น โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าที่ไม่สะอาด มีความอับชื้น ซึ่งด้วงกระเบื้อง
ตัวโตเต็มวัยจะปล่อยฟีโรโมนเพ่ือดึงดูดตัวด้วงกระเบื้องตัวอื่นให้มารวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก 
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 2. ด าเนินการส ารวจแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของด้วงกระเบื้องบริเวณโดยรอบพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน 
 เจ้าหน้าที่ได้เดินส ารวจแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของด้วงกระเบื้องในตัวอาคารพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน โดยพบด้วงเกาะตามซอกเพดาน และซอกหลืบต่างๆของผนังอาคารพบมีปริมาณเล็กน้อยเนื่องจากอยู่ใน
ระยะที่ด้วงได้สืบพันธุ์ วางไข่และตายในที่สุด และได้เดินส ารวจแหล่งอาศัยในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน และตามกองไม้ที่ตัดโค่นทิ้งในพ้ืนที่ พบด้วงตัวเต็มวัยและตัวหนอนอาศัยในกองไม้ผุเน่า และตาม
พ้ืนดินใต้กองไม้ผ ุ

 

                      
 

             ภาพที่ 4                                                                   ภาพที่ 5 
 

ภาพที่ 4 - 5 ด าเนินการเดินส ารวจแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วงกระเบื้องบริเวณอาคารพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 

  

 

 

 

 

 

                         ภาพที่ 6                                                                  ภาพที่ 7       
 

                                     
 
                         ภาพที่ 8                                                                  ภาพที่ 9       
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                      ภาพที่ 10                                                                  ภาพที่ 11       
                   

ภาพที่ 6 - 11 การเดินส ารวจแหล่งอาหารของด้วงกระเบื้องบริเวณพ้ืนที่โดยรอบพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
  

 3. ด าเนินการให้ค าปรึกษาการแก้ปัญหาและให้ค าแนะน ายับยั้งการระบาดของด้วงกระเบื้อง ณ พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน
ด าเนินการให้ค าปรึกษาการแก้ปัญหาและให้ค าแนะน ายับยั้งการระบาดของด้วงกระเบื้อง ณ พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ดังนี้ 
 3.1. ช่วงประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่พบเห็นด้วงกระเบื้องตัวโตเต็มวัยให้
รีบก าจัดทันที คือ 
 3.1.1 โดยการเก็บกวาดตัวด้วงกระเบื้องใส่ถุงพลาสติก น าไปตากแดด เมื่อด้วงกระเบื้องตายให้ท าการ 
เผาทิ้ง  
 3.1.2 ต่อหลอดไฟนีออนห่างจากตัวอาคารพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 5-10 เมตร สูง 2 เมตร 
เพ่ือล่อด้วงกระเบื้องตัวโตเต็มวัย เนื่องจากด้วงกระเบื้องชอบเล่นไฟนีออนในตอนกลางคืน โดยท าโคมสังกะสีโค้งๆ 
ครอบเหนือหลอดไฟ แล้ววางกะละมังบรรจุน้ าผสมผงซักฟอกแบบไม่มีฟองไว้บนพ้ืนใต้หลอดไฟ เมื่อด้วงกระเบื้อง
เล่นไฟแล้วบินชนโคมสังกะสีจะท าให้ตกลงในกะละมัง เมื่อปีกเปียกน้ าผสมผงซักฟอกจะไม่สามารถไต่หรือบิน
ขึ้นมาได ้และน าไปเผาทิ้ง 
 3.1.3 ท าความสะอาดบริเวณพ้ืนอาคารที่พบด้วงกระเบื้อง โดยผสมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (เดท
ตอล) กับน้ าสะอาดตามปริมาณที่ระบุไว้ในฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์เช็ดท าความสะอาดบริเวณที่พบด้วงกระเบื้อง
ตกอยู่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากด้วงกระเบื้องจะปล่อยฟีโรโมนไว้ในพ้ืนที่อยู่อาศัย 
 3.1.4 ผสมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (เดทตอล) กับน้ าสะอาดตามปริมาณที่ระบุไว้ในฉลากข้างขวด
ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นบริเวณฝ้าเพดานที่พบเห็นด้วงกระเบื้อง 
 3.2 ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ที่ไม่พบเห็นด้วงกระเบื้องตัวโตเต็มวัย 
แต่ทราบว่าเคยมีด้วงกระเบื้องระบาด สิ่งที่จะต้องด าเนินการ คือ 
 3.2.1 ท าความสะอาดพ้ืนอาคารพระราชนิเวศน์มฤคทายวันด้วยการผสมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (เดท
ตอล) กับน้ าสะอาดตามปริมาณที่ระบุไว้ในฉลากข้างขวดผลิตภัณฑ์เช็ดถูให้ทั่ว 
  3.2.2 ลดหรือก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของด้วงกระเบื้อง ด้วยการรักษาความ
สะอาดทั้งในอาคารและพ้ืนที่บริเวณโดยรอบอาคารพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และรักษาพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ
อาคารพระราชนิเวศน์มฤคทายวันให้โล่งเตียน ก าจัดขยะและขนย้ายกองไม้ที ่เศษใบไม้ทับถมวางกองในพ้ืนที่
ออกไปทิ้งให้หมด ทั้งนีท้่อนไม้ที่ตัดออก หากจะเก็บรักษาไว้ต้องลอกเปลือกออกและวางผึ่งให้แห้งสนิท 



 3.2.3 เศษใบไม้ที่ท าเป็นปุ๋ยหมักควรเก็บไว้ในถุงที่มิดชิด เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของ
ด้วงกระเบื้อง 
 3.2.4 ใช้สารเคมีชื่อไพรีทรอยด์ ชนิดไซฟลูทริน (Cyfluthrin) สูตรน้ ามันละลายน้ า (สูตร EC) 
ผสมกับน้ าน าไปฉีดพ่นบริเวณพ้ืนดินที่ด้วงกระเบื้องอาศัย คือบริเวณกองไม้ผุและพ้ืนดินที่วางกองไม้ผุ  เพ่ือก าจัด
ด้วงกระเบื้องในระยะตัวหนอน  
 3.2.5 ฉีดพ่นบริเวณพ้ืนดินใต้อาคารที่พบเห็นด้วงกระเบื้อง โดยใช้สารเคมีชื่อไพรีทรอยด์ ชนิดไซ
ฟลูทริน (Cyfluthrin) สูตรผงละลายน้ า (สูตร WP) ทั้งนี้ ฤทธิ์ของสารเคมีดังกล่าวเมื่อถูกตัวด้วงกระเบื้องจะท าให้
ด้วงตายภายใน 24 ชั่วโมง มีฤทธิ์ตกค้าง 6 เดือน ด้วงกระเบื้องไม่สามารถมาเกาะได้อีก สารดังกล่าวไม่เป็น
อันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง ควรฉีดพ่นซ้ าทุกๆ 6 เดือน เพ่ือป้องกันการวางไข่ของด้วงกระเบื้องใต้พ้ืนอาคาร 
 

                    
 

                      ภาพที่ 12                                                                  ภาพที่ 13  
 

                
                   

                      ภาพที่ 14                                                                  ภาพที่ 15  
 

ภาพที่ 12 - 15 การให้ค าปรึกษาการแก้ปัญหาและให้ค าแนะน ายับยั้งการระบาดของด้วงกระเบื้อง 
                      ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 

        
 

                    (นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์) 
ผอ ศูนย์สนับสนุนการปลูกและ   

บ ารุงรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน 


