ความหลากชนิดของดวงกวางดาวในประเทศไทย
Species diversity of Cheirotonus spp. in Thailand
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ABSTRACT
Species diversity of Cheirotonus spp. in Thailand was determined from 83
specimens collecting from four Forest Insect Collections of the Department of National Parks,
Wildlife and Plant Conservation. The morphology and male genitalia characters were used for
identifying to species level. Two species of Cheirotonus were identified by morphology: C. parryi
and C. gestroi. While, the male genitalia showed the difference on shape of paramere and
assigned to three species: Cheirotonus parryi, C. gestroi and an unidentified species (C. sp. 1)
which found at Nakhon Si Thammarat province.
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บทคัดยอ
ความหลากชนิ ด ของด ว งกว า งดาวในสกุล Cheirotonus ในประเทศไทย ดํ า เนิ น การโดย
รวบรวมตัวอยางจํานวน 83 ตัวอยาง จากพิพิธภัณฑแมลงปาไม 4 แหง ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช จําแนกชนิดตามลักษณะสัณฐานวิทยา และอวัยวะสืบพันธุเพศผู ซึ่งจากการศึกษาสัณฐาน
วิทยา สามารถแยกดวงกวางดาวในประเทศไทย 2 ชนิด คือ ดวงกวางดาวแพรี่ (Cheirotonus parryi) และ
กวางดาวเกสทรอยด (C. gestroi) ขณะที่ การศึกษาโดยใชลักษณะของอวัยวะสืบพันธุเพศผู พบความ
แตกตางระหวางลักษณะของ พาราเมีย (paramere) ทําใหจําแนกได 3 ชนิด คือ ดวงกวางดาวแพรี่ ดวง
กวางดาวเกสทรอยด และดวงกวางดาวไมสามารถจําแนกชนิด (Cheirotonus sp. 1) อีก 1 ชนิด ซึ่งพบที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา
ดวงกวางดาว Cheirotonus spp. (Scarabaeidae: Euchirinae) เปนดวงขนาดใหญ ปกพื้น
สีดําจุดสีสมแดงกระจายทั่วปกหลังมีลักษณะเดนคือตัวผูมีขาคูหนายาว ซึ่งมี 2 ชนิด คือ ดวงกวางดาว
หนามขาตรงหรือดวงกวางดาวแพรี่ (C. parryi) และดวงกวางดาวหนามขาเฉียงหรือกวางดาวเกสทรอยด
(C. gestroi) มีเขตแพรกระจายอยูทางภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมแตง อําเภอฝาง เชน อุทยาน
แหงชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว ใน ภาคตะวันตก
เฉียงเหนือ มีรายงานวาพบที่ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว และอุทยานแหงชาติเขาใหญ (Ek-Amnuay,
2002) ในเวียดนามพบดวงกวางดาวแพรี่ (C. parryi) ถูกจับไดโดยใชกับดักแสงไฟที่ อุทยานแหงชาติ
Nam Cat Tien จังหวัด Dong Nai ทางตอนใตของเวียดนาม มีแหลงอาศัยในปาดงดิบที่ราบต่ํา มีไมในสกุล
Lagerstroemia spp. เปนไมเดน (Bezdek and Spitzer, 1996) สวนในประเทศมาเลเซีย Kriesche
(1991) รายงานวา มีดวงกวางดาว Cheirotonus peracanus อาศัยอยู
ดวงกวางดาวเปนแมลงอีกชนิดหนึ่ง ที่เสี่ยงตอการสูญพันธุและกําลังถูกคุกคาม มีการรุกราน
ทําลายถิ่นที่อยูอาศัย และพืชอาหาร เนื่องจากรูปราง สีสันที่สวยงามทําใหดวงกวางดาวถูกจับเพื่อการคา
ทําใหปริมาณของดวงลดลงอยางรวดเร็ว มีรายงานที่เวียดนาม พบวา ปาดงดิบซึ่งเปนถิ่นที่อยูอาศัยของ
ดวงกวางดาวกําลังถูก ทําลายและการจับดวงเพื่อการคาก็เปนสาเหตุหนึ่ งใหดวงกวางดาวในประเทศ
เวียดนามมีปริมาณลดลงดวย (Bezdek and Spitzer, 1996) ในประเทศไทยได กําหนดใหดวงกวางดาว
Cheirotonus parryi เปนสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
(ฉวีวรรณ และคณะ, 2544)
การศึกษาเขตการแพรกระจายรวมทั้ง ความหลากชนิดของดวงกวางดาวในประเทศไทย
จากการคนควา ยังพบวามีนอยมาก โดยเฉพาะเมื่อไดกําหนดเปนสัตวปาคุมครอง การศึกษาวิจัย และการ
ติดตามจําเปนตองดําเนินการอยางเขมขน และชัดเจน เพื่อผลในการอนุรักษ และเปนขอมูลในการตัดสินใจ
กําหนดมาตรการการอนุรักษ และการจัดการที่ยั่งยืนสืบไป

อุปกรณและวิธีการ
การรวบรวมตัวอยางดวงกวางดาว
ตัวอยางดวงกวางดาวที่เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑแมลงปาไม ทั้ง 4 แหง ที่ไดจากการสํารวจ
เก็บตัวอยางจากกับดักแสงไฟ 46 แหงทั่วประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2547-2549 และตัวอยางที่ไดจากการ
เก็บรวบรวมทั่วไปเทศ คือ พิพิธภัณฑแมลงปาไม กลุมงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาปาไม กรุงเทพฯ (BKK
Insect Collection) พิพิธภัณฑแมลงปาไม ศูนยวิจัยกีฏวิทยาปาไมที่ 1 จังหวัดลําปาง (LP Insect
Collection) พิพิธภัณฑแมลงปาไม ศูนยวิจัยกีฏวิทยาปาไมที่ 2 จังหวัดขอนแกน (KK Insect Collection)
และพิพิธภัณฑแมลงปาไม ศูนยวิจัยกีฏวิทยาปาไมที่ 3 จังหวัดจันทบุรี (CB Insect Collection)
การตรวจวิเคราะห
การวิเคราะหโดยสัณฐานวิทยา
วิเคราะหชนิดดวงกวางดาว จากลักษณะทางสัณฐานวิทยา เชน ลักษณะของอก ขา ปก ทั้ง
เพศผูและเพศเมียโดยใชหนังสือ Beetles of Thailand (Ek-Amnuay, 2002)
การวิเคราะหโดยใชอวัยวะสืบพันธุเพศผู
เตรียมตัวอยางอวัยวะสืบพันธุเพศผู (male genitalia) ของดวงกวางดาวตามวิธีการของ
Cooter and Barclay (2006) ตรวจสอบดวยกลองสเตอริโอ ขนาดกําลังขยาย 10 เทา ถายภาพภายใต
กลอง และวัดขนาดของ paramere ที่เปนสวนสําคัญในการจําแนกชนิดพันธุ

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ดวงกวางดาว จํานวน 83 ตัว เปนเพศผู 68 ตัว เพศเมีย 15 ตัว จากพิพิธภัณฑแมลงปาไม
4 แหง คือ พิพิธภัณฑแมลงปาไม กรุงเทพฯ ลําปาง ขอนแกนและจันทบุรี (Table 1)
Table 1. Collection of Cheirotonus spp. samples use for identification
Insect collection
Bangkok
Lampang

Individuals
Localities
Male Female
14
2
Chanthaburi , Chachoengsao Chiang Mai , Nan
12
5
Sukhothai , Chiang Mai , Mae Hong Son ,

Khon Kaen

8

-

Chanthaburi

34

8

Total

68

15

Lampang , Phitsanulok , Nan
Khon Kaen , Phetchabun , Nakhon Ratchasima
, Nong Khai
Srakaew , Chanthaburi
13 provinces

ความหลากชนิด
การจําแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา
จากการศึกษาจากลักษณะภายนอกสามารถจําแนกได 2 ชนิด คือ ดวงกวางดาวแพรี่
(Cheirotonus parryi) และกวางดาวเกสทรอยด (C. gestroi) (Table 2; Figure 1, 2)
Table 2. Morphology of Cheirotonus spp.
Characters
Pronotum

Elytra

Front femur

Front tibia

Pygidium

Cheirotonus gestroi
Male
broad, very convex, with a narrow
longitudinal groove in front,
dilated at the middle and near the
base in the depression and at the
sides, strongly and closely
punctured, other parts scanty
punctured, rather smooth and
shining,the lateral margin sharply
serrated
almost black suffused with a
slight metallic green luster
clothed with long and thick pale
yellow hair upon sternum and
decorated with numerous crowed
irregular orange-yellow spots and
patches
bearing a sharply- pointed tooth
projecting obliquely outwards
and forwards
uniformly curved, produced into a
long-pointed process at apical
end and with another moderately
long process at very near to the
middle

Female
similar to
the male

similar to
the male

Cheirotonus parryi
Male
Female
slightly more greenish reflection similar to
strongly and closely punctured the male
in the depression groove,along
its sides and with very small
area near the median groove
scanty, punctured the median
groove slight deeper and
broader in the middle than in
C. gestroi
similar to C. gestroi
similar to
the male

bearing a sharply- pointed
tooth erecting forwards at a
right angle
uniformly curved, produced
into a long-pointed process at
apical end and with another
moderately long-pointed
process at before the middle of
the apical part
long erect
hairs

short close
lying hairs

(A)

(B)

(C)

Figure 1. Morphology of male Cheirotonus beetles. A, C. parryi ; B, C. gestroi and
C, Cheirotonus sp. nr. gestroi

(A)
(B)
Figure 2. Morphology of female Cheirotonus beetles. (A), C. parryi and (B),C. gestroi.

Table 3. Number of Cheirotonus spp. use for male genitalia identification
Scientific name
Cheirotonus parryi

Individuals
61

%
73.5

Cheirotonus gestroi

21

25.3

Cheirotonus sp. 1

1

1.2

Localities

Sukhothai, Chiang Mai, Lampang, Phitsanulok,
Nan, Petchabun, Nakhon Ratchasima, Nong Khai,
Chaiyaphum, Sra Kaeo, Chanthaburi,
Chachoengsao
Mae Hong Son, Chiang Mai, Nan, Khon Kaen,
Nakhon Ratchasima, Chanthaburi
Nakhon Si Thumarat

การจําแนกโดยใชอวัยวะเพศของเพศผู
ลั ก ษณะของอวั ย วะเพศผู ข องด ว งกว า งดาวมี ค วามแตกต า งกั น โดยเฉพาะส ว นของ
paramere ที่เปนกระเปาะมีรูปรางที่ตางกัน อยางชัดเจน (Figure 3)

Paramere
A

B

C

Figure 3. Male genitalia of Cheirotonus beetles: (A), C. parryi; (B), C. gestroi and
(C), Cheirotonus sp. 1
การแพรกระจายในประเทศไทย
Ek-Amnuay (2002) รายงานวาประเทศไทย มีดวงกวางดาว 2 ชนิด คือ ดวงกวางดาวแพรี่
พบที่ ภูเขียว เขาใหญ ตรอกนอง ดอยปุย แมแตง เชียงดาวและฝาง สวนดวงกวางดาวเกสทรอยด พบที่
เขาใหญ ดอยปุ ย และดอยอิ น ทนนท แต จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พบด ว งกว า งดาวแพรี่ ในท อ งที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม นาน ลําปาง พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ นครราชสีมา หนองคาย สระแกว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
สวนดวงกวางดาวเกสทรอยด พบที่ จังหวัดแมฮองสอน นาน ขอนแกน จันทบุรี นอกจากนี้ยังพบดวงกวาง
ดาว อีกชนิดหนึ่งที่ยังไมสามารถจําแนกได ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (Table 3; Figure 4)

(A)

(B)

(C)

Figure 4. The distribution localities of Cheirotonus spp.: (A), Cheirotonus parryi;
(B), C. gestroi and (C), C. sp. 1

สรุป
ความหลากหลายของชนิดพันธุดวงกวางดาวในประเทศไทย มี 3 ชนิด คือ ดวงกวางดาวแพรี่
(Cheirotonus parryi) ดวงกวางดาวเกสทรอยด (C. gestroi) และดวงกวางดาวที่ยังไมสามารถจําแนกชนิด
ไดอีก 1 ชนิด (C. sp. 1) โดยพบตัวอยางเปนเพศผู เพียง 1 ตัว จากอุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อพิจารณาจากลักษณะภายนอก มีสวนคลายกับดวงกวางดาวเกสทรอยด (C. sp. nr.
Gestroi) ไมสามารถแยกกันไดอยางชัดเจน แตเมื่อทําการศึกษาถึงอวัยวะสืบพันธุเพศผู (male genitalia)
พบวา มีความแตกตางกันอยางชัดเจน แตทั้งนี้ ควรจําเปนตองมีการสํารวจดวงกวางดาวเพิ่มเติม เพื่อเปน
การยื น ยั น อี ก ครั้ ง ซึ่ ง สภาพทางภู มิ ศ าสตร ข องจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชซึ่ ง ตั้ ง อยู บ นคาบสมุ ท รทางใต
(peninsula) เชนเดียวกับประเทศมาเลเซีย ดังนั้น อาจเปนดวงกวางดาวชนิดเดียวกับที่พบในประเทศ
มาเลเซีย คือ ชนิด Cheirotonus peracanus ซึ่งอาจตองใชการศึกษาทางพันธุกรรมเพื่อจําแนกใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น
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