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บทคัดย่อ : สารวจความหลากหลายของด้วงคีมในเขตอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 พบด้วง
คีม 10 ชนิด ได้แก่ ด้วงคีมยีราฟ ด้วงคีมสองแถบขาดา ด้วงคีมกวางเหลือง ด้วงคีมละมั่งเหลือง ด้วงคีมชิว่า ด้วงคีมนีโอแพรี่ ด้วงคีมแดง
ธรรมดา ด้วงคีมร่องเก่า ด้วงคีมขีดวาย และด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา ในเดือนตุลาคมสารวจพบด้วงคีม 10 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด
(H) 1.9297 ค่าดัช นีค วามเด่น (C) 0.2032 โดยพบด้ วงคีม กวางเหลือ งมากที่ สุด ซึ่งมี ความชุ ก ชุม สัม พั ทธ์ (Ra) 6 ตัวต่อ ชั่วโมง เดือ น
กรกฎาคมสารวจพบด้วงคีม 8 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H) 1.8707 ดัชนีความเด่น (C) 0.1834 และพบด้วงคีมขีดวายมากที่สุดซึ่ง
มีความชุกชุมสัมพัทธ์ 2.40 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนในเดือนมีนาคมเป็นช่วงฤดูร้อนสารวจพบด้วงคีมมีปริมาณน้อยที่สุดในรอบปี โดยพบเพียง
4 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H) 0.1277 ดัชนีความเด่น (C) 0.3061 ศึกษาแหล่งอาศัยของด้วงคีมตัวเต็มวัยพบด้วงคีมกวางเหลือง
อาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า กัดแทะบริเวณเปลือกอ่อนของกิ่งเพื่อกินน้าเลี้ยง และยังพบอาศัยอยู่บริเวณปมไม้ที่มีแผลเพื่อกิน น้าเลี้ยงที่ไหล
ซึมออกมา ส่วนหนอนของด้วงคีมพบอาศัยและกัดกินไม้ผุจาพวกไม้เนื้ออ่อนซึ่งพบไม้ตะกูและไม้นางพญาเสือโคร่ง
คาสาคัญ : ด้วงคีม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, อาเภอบ่อเกลือ, จังหวัดน่าน
Abstract : Biodiversity of stag beetles in Bo Kluea district, Nan Province
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Exploring species of stag beetles in Bo Kluea District, Nan Province by light trapping and study on stag beetles
habitat in Ban Dong Phapoon community forest and Khun Nan National Park. The results of study revealed that in
a year exploration period, 10 species of stag beetles were found such as Prosopocoilus giraffa giraffa (Olivier),
Prosopocoilus inquinatus nigritus (Boileau), Odontolabis ouhotii mouhotii Mollenkamp, Hexarthrius parryi deyrollei
Parry, Odontolabis siva siva (Hope & Westwood), Neolucanus parryi Leuthner, Prosopocoilus astacoides
astacoides (Hope), Aegus chelifer chelifer (MacLeay), Prosopocoilus suturalis (Olivier) and Serrognathus platymelus
platymelus Saunders. In October, 10 species of stag beetles were found, the species diversity index was 1.9297
and dominance index was 0.2032. Odontolabis mouhotii mouhotii Mollenkamp was the maximum quantity
species that the relative abundance was 6.00 stag beetles per hour. In July, 8 species of stag beetles were found,
the species diversity index was 1.8707 and dominance index was 0.1834. Prosopocoilus suturalis (Olivier) was the
maximum specie and the relative abundance was 2.40 stag beetles per hour. In March, 4 species of stag beetles
were found, the species diversity index was 0.1277 and dominance index was 0.3061. Habitat of stag beetles was
shown that adult of Odontolabis mouhotii mouhotii Mollenkamp rest on Anneslea fragrans Wall and the sap of
this trees were the adult food. The larva had rotten trees trunk along creek where humidity is relatively high for
their food, such as Anneslea fragrans Wall.
Keywords : stag beetle, biodiversity, Bo Kluea district, Nan Province
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บทนา
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ซึ่งเป็น
แหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ พบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์ ด้วงคีมหรือด้วงเขี้ยวกาง (Family Lucanidae) เป็น
แมลงวงศ์หนึ่งที่ถูกสารวจพบในเขตพื้นที่แถบนี้ เช่น ด้วงคีมยีราฟ (Prosopocoilus giraffa giraffa Olivier) ซึ่งเป็นแมลงอนุรักษ์ เป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
(กองคุ้ ม ครองพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า ตามอนุ สั ญ ญา, 2555; งานกี ฏ วิ ท ยาป่ า ไม้ , 2555) และ ด้ ว งคี ม สมั น ทองน่ า น (Rhaetulus
speciosus boileaui Didier) เป็นแมลงหายากที่เคยสารวจพบในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน (Ek-amnuay, 2008) ด้วงคีม
มีค วามส าคั ญ ต่อ ระบบนิ เวศในป่ าอุท ยานแห่งชาติ โดยหนอนอาศั ย กั ดกิ น ไม้ ที่ก าลังผุเป็ น อาหาร (Paulsen and Ratcliffe, 2005;
Kasahara, 2006) ขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้แก่พืชซึ่งเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ แต่ในปัจจุบันมีการตัดไม้ทาลายป่าทาไร่
กันมาก ทาให้แหล่งอาศัยและแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงคีมลดลง ส่งผลให้จานวนประชากรของด้วงคีมลดลง นอกจากนี้ด้วงคีมเป็นแมลง
สวยงามและบางชนิดมีลักษณะแปลกและหายาก มักถูกล่ามาขายให้แก่นักสะสมแมลง ในรูปของที่ระลึกและเครื่องประดับ (กอบศักดิ์,
2556) ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ด้วงคีมบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ได้ ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของด้วงคีมในพืน้ ที่อาเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน จะช่วยให้ทราบชนิด แหล่งอาศัย และการกระจายตัวของด้วงคีม เพื่อนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับด้วงคีม นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้นามาเผยแพร่สู่ชุมชนช่วยรณณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ มีการอนุรักษ์ด้วงคีมและแหล่งอาศัย ได้
อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

วิธีการ
1. การสารวจความหลากชนิดของด้วงคีม
พื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขุนน่านที่ ขน 1 (นาขวาง) ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 3 ฤดูกาล คือ ฤดู
หนาวเดือนตุลาคม ฤดูร้อนเดือนมีนาคมและฤดูฝนเดือนกรกฎาคม โดยใช้แสง black light ขนาด 40 วัตต์จานวน 1 หลอด วางสูงจาก
พื้น 3 เมตร ล่อด้วงคีมตัวเต็มวัยตั้งแต่เวลา 19.00 ถึง 24.00 น. บันทึกจานวนด้วงคีมแต่ละชนิดที่สารวจพบในแต่ละฤดู นามาวิเคราะห์
ค่าดัชนีความหลากชนิด (species diversity index= H') โดยใช้ Shannon-Wiener function ค่าดัชนีความเด่น (dominance index
= C) และค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) ของด้วงคีม จากสูตร
H'=  (pi) (log2pi)

และ

C =  (pi)2

Pi = 1 โดยค่า H' ต่าสุด คือ 0 และค่า H' สูงสุด คือ 5
Ra = จานวนด้วงคีมที่สารวจพบ ตัว/ชั่วโมง
จานวนชั่วโมงที่ใช้ในการสารวจ
บัน ทึก ขนาด รูป ร่างสัณ ฐานภายนอกของด้วงคีม น ามาจั ดรูป ร่างและวิเคราะห์ ชนิด ที่งานกี ฏ วิท ยา สาขาพื ชศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ตรวจสอบชนิดด้วงคีมโดยใช้คู่มือการจาแนกชนิดของ Ek-amnuay (2008)
2. การศึกษาแหล่งอาศัยของด้วงคีม
ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้าตกสะปัน ใน
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน บันทึกชนิดด้วงคีมที่สารวจพบ แหล่งอาศัยของตัวเต็มวัยและตัวอ่อน พฤติกรรม
ของด้วงคีม ตัวเต็มวัยและสภาพแวดล้อมในขณะที่สารวจ

ผลการศึกษา
1. การสารวจชนิดด้วงคีม
ผลการสารวจชนิดด้วงคีมโดยใช้แสงไฟ black light พบว่า ในรอบปีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 พบด้วงคีม
ในพื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 10 ชนิ ด ได้ แ ก่ ด้ ว งคี ม ยี ร าฟ (Prosopocoilus giraffa giraffe (Olivier)) ด้ ว งคี ม สองแถบขาด า (Prosopocoilus
inquinatus nigritus (Boileau)) ด้วงคีมกวางเหลือง (Odontolabis mouhotii mouhotii Parry ) ด้วงคีมละมั่งเหลือง (Hexarthrius
parryi deyrollei Parry) ด้ ว งคี ม นี โ อแพรี่ (Neolucanus parryi Leuthner) ด้ ว งคี ม แดงธรรมดา (Prosopocoilus astacoides
astacoides (Hope)) ด้ ว งคี ม ชิ ว่ า (Odontolabis siva siva (Hope & Westwood)) ด้ ว งคี ม ร่ อ งเก่ า (Aegus chelifer chelifer
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(MacLeay)) ด้วงคีมเหลืองขีดวาย (Prosopocoilus suturalis (Olivier)) และด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา (Serrognathus platymelus
platymelus Saunders) ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 และ 2 โดยในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นต้นฤดูหนาวสารวจพบด้วงคีม 10 ชนิดและพบ
ปริมาณมากที่สุดในรอบปี คือ 78 ตัว มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H') เท่ากับ 1.9297 ซึ่งอยู่ใกล้ค่า H' ต่าสุดคือ 0 และห่างจากค่า H'
สูงสุ ด คื อ 5 แสดงว่า มี ความหลากชนิ ดของด้วงคีม ในพื้ น ที่ สารวจ ในระดับ ที่ ต่า ค่าดัช นีค วามเด่น (C) เท่ ากั บ 0.2032 ซึ่ งห่ างจาก
ค่า 1 มากแสดงให้เห็นว่าด้วงคีมที่สารวจพบ 10 ชนิดมีความเด่นในชนิดน้อย ในเดือนตุลาคมพบด้วงคีมกวางเหลืองมากที่สุดถึง 30 ตัว มี
ความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 6 ตัวต่อชั่วโมง แต่ในช่วงเวลาสารวจเดือนมีนาคมและกรกฎาคมไม่พบด้วงคีมกวางเหลือง ด้วงคีมที่พบเดือน
ตุลาคมรองลงมา ได้แก่ ด้วงคีมยีราฟ พบจานวน 11 ตัว มีความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 2.2 ตัวต่อชั่วโมง ด้วงคีมสองแถบขาดา พบจานวน
10 ตัว มีความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 2.0 ตัวต่อชั่วโมง ด้วงคีมชนิดอื่นพบในปริมาณน้อย ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน สารวจพบ
ด้วงคีม 8 ชนิด มีปริมาณรองลงมาในรอบปี คือ 37 ตัว มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H') 1.8707 แสดงให้เห็นว่ามีความหลากชนิดของ
ด้วงคีมในพื้นที่สารวจอยู่ในระดับที่ต่า มีค่าดัชนีความเด่น (C) 0.1834 ซึ่งแสดงว่าด้วงคีมที่สารวจพบ มีความเด่นในชนิดน้อย โดยในช่วง
ฤดูฝนนี้จะพบด้วงคีมเหลืองขีดวายมากที่สุด คือ พบ จานวน 12 ตัวซึ่งมีความชุกชุมสัมพัทธ์ 2.40 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนในเดือนมีนาคม
เป็นช่วงฤดูร้อน สารวจพบด้วงคีมมีปริมาณน้อยที่สุดในรอบปี คือพบเพียง 4 ชนิด จานวน 7 ตัว โดยมีค่าดัชนีความหลากชนิด (H')
0.1277 มีค่าดัชนีความเด่น (C) 0.3061 จากผลสารวจในรอบปี พบว่า ด้วงคีมกวางเหลืองมีความชุกชุมสัมพัทธ์มากที่สุด รองลงมาคือ
ด้วงคีมเหลืองขีดวาย
การส ารวจชนิ ด ด้ ว งคี ม โดยใช้ แ สงไฟ black light ในครั้ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะพบด้ ว งคี ม เพศผู้ บิ น เข้ า หาแสงไฟ พบเพศเมี ย
เพียงบางชนิด ได้แก่ ด้วงคีมยีราฟ ด้วงคีมกวางเหลือง และด้วงคีมนีโอแพรี่ จากการศึกษารูปร่างสัณฐานของด้วงคีมเพศผู้และเพศเมีย
จะมีความแตกต่างกันในด้านขนาดลาตัวและโครงสร้างของฟันกราม (mandible) โดยด้วงคีมเพศผู้จะมีขนาดลาตัวใหญ่กว่าเพศเมีย
และเพศผู้ มี ฟั น กรามที่ ย าวกว่ า ฟั น กรามของเพศเมี ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Ek-amnuay (2008) ส่ ว นด้ ว งคี ม เพศผู้ ใ นชนิ ด เดี ย วกั น
จะมีความแตกต่างในด้านขนาดโดยเพศผู้มีขนาดแตกต่างกั น คือ มีขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ดังภาพที่ 7 ซึ่งสอดคล้องกั บ งานวิจัย
ของ Kawano (2004) ดังตัวอย่างด้วงคีมยีราฟในภาพที่ 3
2. ผลการศึกษาแหล่งอาศัยของด้วงคีม
จากการสารวจในเดือนพฤศจิก ายน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้าตกสะปัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตาบล
ดงพญา อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สภาพป่าริมลาธารมีความชุ่มชื้นสูง พบว่ามีหนอนของด้วงคีมอาศัยกัดกินไม้ผุจาพวกไม้เนื้ออ่อนซึ่ง
พบไม้ต ะกู แ ละไม้ น างพญาเสื อ โคร่ง ที่ หั ก ล้ ม ลงริม ล าห้ วย วัด ความชื้น ในดิ น บริเวณที่ ไม้ ล้ม ทั บ อยู่ โ ดยใช้ ในช่ วง 60-70 เปอร์ เซ็น ต์
ไม้ที่ถูกกินจะมีความชื้นและเริ่มผุโดยเนื้อไม้ผุจะไม่เน่าดา ส่วนหนอนที่พบเมื่อนามาตรวจสอบโครงสร้างภายนอกพบว่าเป็นหนอนของ
ด้วงคีมซึ่งอยู่ในวงศ์ Lucanidae แต่เมื่อนามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการหนอนตายก่อนเข้าสู่ระยะดักแด้ ดังภาพที่ 4
การส ารวจแหล่ ง อาศั ย ของด้ ว งคี ม ในพื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชนบ้ า นดงผาปู น ต าบลบ่ อ เกลื อ ใต้ อ าเภอบ่ อ เกลื อ จั ง หวั ด น่ า น
เดื อ นพฤศจิ ก ายน สภาพเป็ น ป่ า ต้ น น้ าที่ ยั ง สมบู ร ณ์ มี น้ าซั บ ไหลลงสู่ ล าห้ ว ย ความชื้ น ในดิ น สู ง 50-70 เปอร์ เซ็ น ต์ มี พ รรณไม้
หลากหลายชนิด สารวจพบตัวอ่อนด้วงคีมอาศัยกัดกินเริ่มเน่าผุ ได้นามาเพาะเลี้ยงต่อที่สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาน่าน ในอุณ หภูมิห้องเฉลี่ย 23.90 ± 5.70 องศาเซลเซียส เจริญครบวงจรชีวิตเป็นตัวเต็มวัยด้วงคีม เหลืองขีดวาย ดังภาพที่ 5
และ 6
จากการส ารวจพื้ น ที่ ป่ ารอบหน่ วยพิ ทั ก ษ์ อุท ยานแห่ งชาติ ขุน น่ านที่ ขน 1 (นาขวาง) ต าบลบ่ อ เกลื อ ใต้ อ าเภอบ่ อ เกลื อ
จังหวัดน่าน พบตัวเต็มวัยของด้วงคีมกวางเหลืองอาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า และจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะกัดแทะบริเวณเปลือกอ่อน
ของกิ่ งสารภีป่าเพื่อกิ นน้าเลี้ย ง มีบางส่วนจะเกาะอยู่บริเวณปมไม้ที่มีแผลเพื่อกิ น น้าเลี้ย งที่ไหลซึมออก นอกจากนี้ยังพบมีการจับคู่
ผสมพันธุ์กัน ดังภาพที่ 7 อาหารของด้วงคีมตัวเต็มวัย นอกจากน้าเลี้ยงบริเวณเปลือกอ่อน ปม และรอยแผลของเปลือกไม้ในป่าแล้ว
สามารถใช้น้าหวานเป็นอาหารแก่ด้วงคีมตัวเต็มวัยได้ เช่น กล้วยสุก แตงไทย แตงโมและอ้อยเป็นต้น
อาหารของตัวอ่อนที่สารวจพบบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้าตกสะปัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านและ ในพื้นที่ป่า
ชุมชนบ้านดงผาปูน คือ ไม้ผุ และเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งสอดคล้องกั บ Kasahara (2006) ที่ใช้ไม้ผุบ ดเป็นอาหารเพาะเลี้ย งตัวอ่อนของ
ด้ ว งคี ม ส่ ว นอาหารตั ว เต็ ม วั ย ที่ ส ารวจพบในธรรมชาติ คื อ ตั ว เต็ ม วั ย จะแทะและดู ด กิ น น้ าเลี้ ย งใต้ เปลื อ กต้ น ไม้ เช่ น สารภี ป่ า
และมะค่าโมง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Paulsen and Ratcliffe (2005)
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บทสรุป
จากการสารวจความหลากหลายของด้วงคีมในเขตอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557
พบด้ ว งคี ม 10 ชนิ ด ได้ แ ก่ ด้ ว งคี ม ยี ร าฟ (Prosopocoilus giraffa giraffe (Olivier)) ด้ ว งคี ม สองแถบขาด า (Prosopocoilus
inquinatus nigritus (Boileau)) ด้วงคีมกวางเหลือง (Odontolabis mouhotii mouhotii Parry) ด้วงคีมละมั่งเหลือง (Hexarthrius
parryi deyrollei Parry) ด้ ว งคี ม นี โ อแพรี่ (Neolucanus parryi Leuthner) ด้ ว งคี ม แดงธรรมดา (Prosopocoilus astacoides
astacoides (Hope)) ด้ ว ง คี ม ชิ ว่ า ( Odontolabis siva siva (Hope & Westwood)) ด้ ว ง คี ม ร่ อ ง เก่ า (Aegus chelifer
chelifer (MacLeay)) ด้ ว งคี ม เหลื อ งขี ด วาย (Prosopocoilus suturalis (Olivier)) และด้ ว งคี ม ฟั น เลื่ อ ยธรรมดา (Serrognathus
platymelus platymelus Saunders) ในเดือนตุลาคมสารวจพบด้วงคีม 10 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด 1.9297 ดัชนีความเด่น
0.2032 โดยพบด้วงคีมกวางเหลืองมากที่สุดซึ่งมีความชุกชุมสัมพัทธ์ 6 ตัวต่อชั่วโมง เดือนกรกฎาคมสารวจพบด้วงคีม 8 ชนิด มีค่าดัชนี
ความหลากชนิด 1.8707 ดัชนีความเด่น 0.1834 และพบด้วงคีมขีดวายมากที่สุดซึ่งมีความชุกชุมสัมพัทธ์ 2.40 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนในเดือน
มีนาคมเป็นช่วงฤดูร้อนสารวจพบด้วงคีมมีปริมาณน้อยที่สุดในรอบปี โดยพบเพียง 4 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด 0.1277 ดัชนีความ
เด่น 0.3061
แหล่งอาศัย ในระยะตัวเต็มวัยของด้วงคีมกวางเหลืองพบอาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า ส่วนระยะหนอนของด้ วงคีมยีราฟพบอาศัย
กัดกินไม้ผุตามป่าริมห้วยที่มีความชื้นสูงได้แก่ ไม้กาลังเสือโคร่งและไม้ตะกู อาหารของด้วงคีมตัวเต็มวัยทั้งสองชนิดนี้ ได้แก่ อ้อย ผลไม้สุก
ที่มีรสหวานและเนื้อนิ่ม เช่น กล้วยสุก แตงไทย และแตงโม
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ตารางที่ 1 จานวนด้วงคีมที่สารวจพบ ตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557

ชนิดด้วงคีม
ด้วงคีมยีราฟ
ด้วงคีมสองแถบขาดา
ด้วงคีมกวางเหลือง
ด้วงคีมละมั่งเหลือง
ด้วงคีมนีโอแพรี่
ด้วงคีมแดงธรรมดา
ด้วงคีมชิว่า
ด้วงคีมร่องเก่า
ด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา
ด้วงคีมเหลืองขีดวาย
รวม (ตัว)
ดัชนีความหลากชนิด (H')
ดัชนีความเด่น (C)

ต.ค. 56
11
10
30
6
5
2
4
4
3
3
78
1.9297
0.2032

จานวน (ตัว)
มี.ค. 57 ก.ค. 57
1
0
1
1
0
0
0
4
2
3
0
6
0
2
3
5
0
4
0
12
7
37
0.1277 1.8707
0.3061 0.1834

รวม
12
12
30
10
10
8
6
12
7
15
122

จำนำน (ตัว)
30
25
20
15

10
5
0

ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณด้วงคีมที่สารวจพบ 10 ชนิดในรอบปี
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ภาพที่ 2 ชนิดของด้วงคีมตัวเต็มวัยเพศผู้ที่สารวจพบในอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (A = ด้วงคีมชิว่า, B = ด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา,
C = ด้วงคีมยีราฟ, D = ด้วงคีมกวางเหลือง, E = ด้วงคีมละมั่งเหลือง, F = ด้วงคีมสองแถบขาดา, G = ด้วงคีมนีโอแพรี่, H = ด้วงคีมร่อง
เก่า, I = ด้วงคีมแดงธรรมดา, J = ด้วงคีมเหลืองขีดวาย)

ภาพที่ 3 สัณฐานภายนอกของด้วงคีมยีราฟเพศผู้และเมีย

ภาพที่ 4 แหล่งอาศัยของด้วงคีมในระยะตัวอ่อนที่พบในเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้าตกสะปัน
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ภาพที่ 5 แหล่งอาศัยของด้วงคีมในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงผาปูน

ภาพที่ 6 หนอนด้วงคีมที่พบในป่าชุมชนบ้านดงผาปูนนามาเลี้ยงพบว่าเป็นด้วงคีมขีดวาย

ภาพที่ 7 ด้วงคีมกวางเหลืองตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า
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