


เปาหมายป ค.ศ. 2010 ของอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (the Convention on Biological
Diversity) คือ ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพลงอยางมีนัยสำคัญภายในป ค.ศ. 2010 มีผลให
ประเทศไทยซึ่งเปนภาคีอนุสัญญาฯ ตองเรงเผยแพร
ขอมูลขาวสารความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวของกับ
ระบบนิเวศและแหลงที่อยูอาศัยตลอดจนชนิดพันธุที่เริ่ม
ถูกคุกคาม เพื่อเปนพื้นฐานในการวางมาตรการอนุรักษ
และฟนฟู เปนการชลออัตราการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทางหนึ่ง

ในอดีตประเทศไทยมีผืนน้ำทะเลอันกวางใหญ และ
มีกุง หอย ปู ปลา ในทะเลจำนวนมาก ปจจุบันเมื่อ
ประชากรของประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สิ่งมีชีวิต
ในทะเลไดถูกนำมาบริโภคและใชประโยชนอยางหนัก
(over fishing) หรือแมกระทั่งการทองเที่ยวที่ขาด
จิตสำนึก ทำใหทรัพยากรสิ่งมีชีวิตไมสามารถฟนตัวไดทัน
และเสื่อมโทรมลงไปมาก ในความเปนจริงประเทศไทย
ไดมีการศึกษางานทางดานวิทยาศาสตรและทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเลมาหลายทศวรรษ แตดวยอุปสรรคและ
ขอจำกัดในหลายๆ ดาน ทำใหขอมูลหรือรายงานที่ไดยังมี
ไมเพียงพอ และขาดความตอเนื่อง ไมทันตอการเปลี่ยน
แปลงของทรพัยากรสิง่มชีวีติในทะเลทีเ่ปนจรงิในธรรมชาติ
รวมถึงองคความรูที่ไดยังอยูในวงจำกัด ไมแพรหลาย
สูผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา การอนุรักษ และการใช
ประโยชนทรัพยากรเหลานั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมกับภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสำนักงาน
พฒันาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน) โดยดำเนนิการ
ภายใตโครงการจัดทำกลไกการเผยแพรขอมูลขาวสาร

คำนำ

ความหลากหลายทางชวีภาพ (clearing-house mechanism)
ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทาง
ชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการัง
ไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ โรงแรม มิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เผยแพรขอมูลที่ไดจากการศึกษา สำรวจสถานภาพถิ่น
ที่อยูอาศัย และการแพรกระจายของกลุมสัตวไมมีกระดูก
สนัหลงัในทะเลของไทย และแลกเปลีย่นความรคูวามคดิเหน็
ระหวางนักวิทยาศาสตรดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเล อันเปนประโยชนตอการหาแนวทางรวมกัน
ในการจัดสถานภาพ  และฐานขอมูลของกลุมสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังตอไปในอนาคต

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ไดจัดทำรายงานการประชุมดังกลาว
เพื่อเปนประโยชนแกนักวิชาการ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการดำเนินงานดานการอนุรักษ และการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูก
สันหลังในแนวปะการังไทย ทั้งภาครัฐและองคกรเอกชน
ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจ ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาเนื้อหา
จากการประชุมจะสรางความเขาใจ และความตระหนัก
ในการมีสวนรวมของภาครัฐและเอกชนในสถานการณ
ปจจุบัน และในอนาคตตอไป

ขอขอบคณุวทิยากรทกุทานทีไ่ดกรณุาใหความรวมมอื
ในการจัดเตรียมขอมูลในการประชุม และจัดทำเอกสาร
ฉบับนี้ และผูเขารวมประชุมที่ไดกรุณาสละเวลารับฟง
พรอมทั้งใหขอคิดเห็นตลอดการประชุม

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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การอนุรักษ และการใชประโยชนจากทรัพยากรสิ่งมีชีวิต
ทางทะเล จนกระทั่งป พ.ศ. 2549 ไดเกิดประเด็นเกี่ยวกับ
การใชประโยชนจากปลาสวยงามในแนวปะการังของไทย
ทำใหมกีารประชมุรวม 3 ครัง้ โดยกรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝง รวมกับหนวยงานอื่น เพื่อจัดทำสถานภาพ
ของปลาสวยงามในแนวปะการังของไทย จนไดขอมูลที่มี
มาตรฐานในระดับหนึ่ง แตในสวนของสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง ไดแก กุง ปู หอย ฟองน้ำ ฯลฯ เปนตน ยังไมมี
การจดัทำสถานภาพ ทัง้ทีส่ิง่มชีวีติเหลานีเ้ปนสตัวกลมุใหญ
ของระบบนิเวศ ซึ่งยังมีการใชประโยชนในดานตางๆ
อยูมากมาย

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลจากการ
ศึกษาของผูเชี่ยวชาญในกลุมของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ที่สำคัญเพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ เชน การคนพบปู
รายงานใหมจำนวน 58 ชนิดในทะเลไทย รวมถึงการ
รวบรวมความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางศึกษา การ
อนุรักษ และการใชประโยชนในอนาคต อันจะเปนพื้นฐาน
ในการศกึษาวจิยั การกำหนดสถานภาพของกลมุสตัวทะเล
ไมมีกระดูกสันหลัง ตลอดจนการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอยางพอเพียงตอไป
ในอนาคต

ความนำ

หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปจจบุนั ความหลากหลายทางชวีภาพทาง

ทะเลนับไดวามีความสำคัญอยางยิ่ง มีการใชประโยชน
ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลอยางมากมาย ทั้งในดาน
การประมง และการทองเที่ยว หลายฝายไดเล็งเห็นถึง
คุณคาของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเล จึงไดรวมกัน
อนุรักษและคุมครองระบบนิเวศทางทะเลเพื่อใหสามารถ
ดำรงอยูได

อยางไรก็ตาม ขอมูลที่เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล โดยเฉพาะระบบนิเวศในแนว
ปะการังยังมีไมเพียงพอ ที่มีอยูโดยสวนใหญเปนเพียง
การรายงานเฉพาะพื้นที่ ขอมูลลาสุดในระดับประเทศ
จัดทำขึ้นในป พ.ศ. 2541 โดยการรวบรวมและจัดทำ
รายชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทางทะเล
โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (ปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเปน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

ในชวงทศวรรษที่ผานมา มีการศึกษาเพิ่มเติม
ในสวนตางๆ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
สิ่งมีชีวิตทางทะเลตามธรรมชาติ แตองคความรูที่ได
ยังอยูในวงจำกัด ไมแพรหลายสูผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา
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วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสำรวจสถานภาพ ถิ่นที่อยูอาศัย

และการแพรกระจายของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ในทะเลของไทย ไดแก กุง ปู หอย และอื่นๆ ตาม
แนวทางเอกสาร IUCN Red List Categories

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลของไทย และ
หาแนวทางรวมกันในการจัดทำสถานภาพและฐานขอมูล
ของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังตอไปในอนาคต

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการใชประโยชน
จากความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตว ไมมี
กระดูกสันหลังอยางยั่งยืนและพอเพียง

ประโยชนที่จะไดรับ
ขอมูลองคความรูของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ในทะเลของไทย ไดแก จำนวนชนิดที่พบ ลักษณะทาง
นิเวศและการแพรกระจาย เปนตน ซึ่งจะนำไปสูการจัดทำ
สถานภาพเบื้องตน และจัดทำบัญชีรายชื่อสัตวไมมี
กระดูกสันหลังในทะเลของไทย รวมทั้งการแสวงหาความ
รวมมอืจากทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่ใหเกดิการศกึษาวจิยั
ที่บูรณาการครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของ และแนวทาง
การจัดการเพื่อใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืนตอไป

หนวยงานผูจัดประชุม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สำนั ก ง านพัฒนาการวิ จั ย ก าร เกษตร

(องคการมหาชน)

สถานที่และเวลา
วนัศกุรที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2550 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ หองจปูเตอร ชัน้ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด คอนเวนชัน่
กรุงเทพฯ

จำนวนผูเขารวมประชุม
100-150 คน



08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. รวมกลาวเปดการประชุม

โดย ศ.ดร. มนตรี  จุฬาวัฒนทล
ผูอำนวยการ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน)
ผศ. สุนันท  ภัทรจินดา
หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดร. สิริกุล  บรรพพงศ
ผูอำนวยการ
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ

09.15 - 09.45 น. แนวปะการังและความหลากหลาย
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังของ
ทะเลไทย
โดย ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวัสดิ์

ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10.00 - 12.00 น. สัตวในกลุม กุง ปู หอย และ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมอื่นๆ
ในแนวปะการัง

10.00 - 10.40 น. กลุมของกุง
โดย นายปริญญา  ลิมปวิริยะกุล

ภาควิชาวิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10.40 - 11.20 น. กลุมของปู
โดย ผศ. พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ

ภาควิชาวิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะประมง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

11.20 - 12.00 น. กลุมของ
แพลงกตอน

โดย ศ. ลัดดา  วงศรัตน
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
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วันศุกรที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550
ณ หองจูปเตอร ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

13.00 - 15.00 น. สัตวในกลุม กุง ปู หอย และ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ
ในแนวปะการัง (ตอ)

13.00 - 13.40 น. กลุมของหอย
และทากทะเลและทากเปลือย
โดย ผศ. ธีระพงศ  ดวงดี

ภาควิชาวิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

และ นายณรงคพล  สิทธิทวีพัฒน
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะประมง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

13.40 - 14.20 น. กลมุของหมกึ
โดย ดร. จารุวัฒน  นภีตะภัฏ

โครงการจัดการทรัพยากร
ชายฝง กรมประมง

และ นายจรวย  สุขแสงจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตร
ทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

14.20 - 15.00 น. กลุมของ
ฟองน้ำ เอคไคโนเดิรม และ
เพรียงหัวหอม
โดย ดร. สุเมตต  ปุจฉาการ

นายสุชา  มั่นคงสมบูรณ
สถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา

15.00 - 16.30 น. รวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
และแนวทางการจัดสถานภาพ
กลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนว
ปะการังของประเทศไทยกับความรวมมือ
ในอนาคต
โดย ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวัสดิ์

ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

16.30 น. พิธีปดการประชุม
หมายเหตุ
09.45 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง

รายงานการประชุม
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันในแนวปะการังไทย6
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ศ.ดร. มนตรี  จุฬาวัฒนทล
สำนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)

ในนามสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน) มคีวามยนิดทีีไ่ดมารวมกนัในการประชมุ
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูก
สันหลังในแนวปะการังไทย สำนักงานฯ ไดมีบทบาท
สงเสริมและสนับสนุนที่จะชวยใหมีบทบาทในดานความ
หลากหลายทางชวีภาพ โดยมงีานวจิยัดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสิ่ งมีชี วิตในแนวปะการังและพื้นที่
ใกลเคียงทะเลอันดามัน และมีผลผลิตเปนหนังสือ
บทความ โดย ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวัสดิ์ เปนผูเขียน
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปนองคการมหาชน
ที่วิจัยทางดานการเกษตรพาณิชย หากทานมีความสนใจ
ในการใชประโยชนทางดานพาณิชย สามารถติดตอไดกับ
สำนักงานฯ และหวังวาถามีบทความใดสามารถนำมา
เผยแพรโดยผานสำนักงานฯ ได ซึ่งเปนสิ่งที่สำนักงานฯ
มนีโยบายวาตองเผยแพรขอมลูใหมากทีส่ดุ และขอเรยีนวา
การประชุมครั้งนี้ จะกอประโยชนใหกับทานทั้งหลาย และ
สำนักงานฯ ดวย ขอขอบคุณในโอกาสที่ไดมารวมกลาว
การเปดประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณมากครับ

ผศ. สุนันท  ภัทรจินดา
ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ในส วนของภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ ง เปน
หนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวกับการศึกษา และการวิจัย
ที่เกี่ยวของกับทางทะเลทั้งหมด บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับ
ดานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพของภาควิชาฯ
ไมไดทำงานโดยลำพัง แตไดรวมมือกับสถาบันการศึกษา
อื่นๆ ในการทำงานเพื่อรวบรวมขอมูลทรัพยากรชีวภาพ
ซึ่งในปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทิศทางที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล
ในอดีต และในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ นับเปน
โอกาสดีที่นักวิชาการและผูสนใจจากหลายหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ไดรวมนำเสนอผลงานวิชาการในเรื่อง
ของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังหรือ
ในทะเลไทย พรอมทั้งไดรวมรับฟงและแสดงความคิดเห็น
ในสวนของสถานภาพของสัตวกลุมนี้ ในสวนของภาควิชา
วิทยาศาสตรทางทะเล ซึ่งไดรับโอกาสอันดีจากสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ที่สนับสนุน
ทุนวิจัย รวมถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาองคความรู

คำกลาวเปด
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และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศ
ไทย (BRT) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ทำใหไดมีโอกาสรวบรวมขอมูลในสวนตรงนี้ไวคอนขาง
มาก และขอขอบพระคุณสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดใหการสนับสนุน
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

ดร. สิริกุล  บรรพพงศ
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดมีการจัดประชุมสถานภาพ
สิ่งมีชีวิตของสัตวมีกระดูกสันหลัง มาตั้งแตป พ.ศ. 2538
การดำเนินงานของสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม เปนไปตามอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (CBD) ในมาตรา 7(a) ของอนุสัญญาฯ
กลาวถึงการจำแนกทั้งสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่มี
ความสำคัญที่จะตองดำเนินการอนุรักษ วัตถุประสงค
ของอนสุญัญาฯ เกีย่วของกบัการอนรุกัษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใชประโยชนองคประกอบของความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และการแบงปน
ผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียม
และยุติธรรม ในวัตถุประสงคแรก การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพเปนที่เขาใจวา ไมสามารถอนุรักษ
ทุกสิ่งทุกอยางในเวลาเดียวกันได เพราะฉะนั้น ตอง
จัดลำดับความสำคัญ เมื่อจัดลำดับความสำคัญก็ตอง
จัดสถานภาพกอนวาสิ่งมีชีวิตใดใกลจะสูญพันธุหรือวาได
สูญพันธุไปแลว และตองการการฟนฟู

กอนเขาเปนภาคอีนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ไดรบัมอบหมายงานอนสุญัญาฯ
มาดำเนินการ และไดพบวาขอมูลในประเทศไทยยังไมมี
ศูนยกลางที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดริเริ่ม
ในการรวบรวมขอมูลจากนักวิจัยและคณาจารยโดย
การจัดประชุมในป พ.ศ. 2538 ซึ่งประสบความสำเร็จ
เปนอยางดีและสามารถจัดพิมพ Thailand Red Data
ของสัตวมีกระดูกสันหลังออกมาในป พ.ศ. 2539 ป พ.ศ.

2543 ไดมีการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับปรุงขอมูล
จนถึงป พ.ศ. 2548 ไดมีการประชุมรวมกับนักวิจัย และ
ไดจัดทำเอกสาร 3 เลม ประกอบดวย Thailand Red
Data: Fishes Thailand Red Data: Birds และ
Thailand Red Data: Mammals Reptiles and
Amphibians ซึ่งนักวิจัยและบุคคลที่ทำงานดานนี้สามารถ
นำไปใชประโยชนได แตสำหรับการทำ Thailand Red
Data: Invertebrates มีความยากมากกวา วนันีเ้ปนโอกาสดี
ที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
และภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง ไดรับ
การสนับสนุนใหทำการศึกษาสวนนี้

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวันนี้ นักวิชาการ
นักวิจัย  คณาจารยทั้ งหลายมารวมพบปะหารือ
แลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลกัน เพื่อใหไดขอมูลใน
ระดับชาติสำหรับเผยแพรผานกลไกการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เรียกวา clearing-house mechanism ของ
ประเทศไทยซึ่ งจะแบงปนกับประเทศอื่ นๆ  ดวย
อีกประการหนึ่งเพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาประเทศไทย
มีนักวิจัยที่ทำงานดานนี้มาก มีฐานขอมูลที่มีขอมูล
จำนวนมาก การขอทุนตางๆ ก็จะไดรับการสนับสนุนที่ดี

นอกจากนี้ การที่ ไดบงชี้สถานภาพของสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังของไทยก็จะมีประโยชน
ตอการดำเนินงานตามเปาหมายในป ค.ศ. 2010 ของ
การประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน
(WSSD) ที่ใหลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งในป ค.ศ. 2010 สมัชชาแหง
สหประชาชาติ (United Nations General Assembly)
ไดประกาศใหเปนปสากลแหงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (International Year of Biological Diversity)
โดยทั่วโลกจะตองดำเนินงานอยางเครงครัดที่จะอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ดังนั้น การพัฒนา
ขอมูลในวันนี้จะนำไปสูมาตรการและการดำเนินงาน
เพือ่ชวยไมใหความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย
ลดลง ตรงตามเปาหมายของประชาคมโลก
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แนวปะการังและความหลากหลาย
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังของทะเลไทย

ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวสัดิ์
ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปจจุบันไมวาอยูที่ใดของประเทศไทย จะรับทราบ
ถึงคำวาการใชประโยชนอยางพอเพียง ที่สำคัญคือ อะไร
คือการใชประโยชนอยางพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานไว ซึ่ง
แตละคนอาจมีมุมมองที่แตกตางกัน ปญหาคือ สวนหนึ่ง
ที่ เราใชประโยชนและเปนสวนใหญของประเทศคือ
ทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้ทีเ่ปนทรพัยากรทีม่ชีวีติและไมมชีวีติ
ในแงของทรัพยากรที่มีชีวิตเห็นไดวามีการใชประโยชน
ดวยความพยายามที่ใชอยางพอเพียง มีคำถามวาใคร
เปนผูกำหนด ที่ผานมาเห็นไดชัดวาคนที่ใชประโยชน
เปนผูกำหนด โดยใชตัวเลขที่ไดจากการคำนวณ เชน การ
กำหนดจำนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกป ในปนี้มีจำนวน
14.7 ลานคน ปริมาณผลผลิตของสัตวน้ำในทะเลไทยมีอยู
ประมาณ 2.5 ลานตัน (ขอมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง) ซึ่งจับเกินมาโดยตลอด แตไมเคยทราบเลย
วาธรรมชาติหรือทะเลใหไดมากเทาใด ปลาทะเลมีใหจับ
มากนอยเทาใด ปที่แลวมีโครงการตางๆ เกิดขึ้นมาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดริเริ่มใหมีการ
จัดสถานภาพปลาทะเลสวยงามของไทย ซึ่งมีการประชุม
หลายครั้ง ทำใหทราบวาไดใชประโยชนจากทะเลไป
มากนอยเทาไร สถานภาพปจจุบันอยูในภาวะใด ซึ่งเปน

สิ่งที่กำหนดหรือบอกกับผูใชประโยชนวาควรพอหรือไม
ผูที่บอกกับคนทั้งประเทศใหไดรับทราบสิ่งเหลานี้ หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ ผูที่สามารถถามทะเลใหกับเรา คื อ
บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรทางทะเล เพราะการใช
ประโยชนอยางพอเพียงมีไวสำหรับประชาชน 65 ลาน
คนในประเทศ ดังนั้น คำบอกกลาวของนักวิทยาศาสตร
ทางทะเลจึงไมใชเพียงแครายงานหรือเปนงานวิจัยที่ทำไว
เพื่อประดับบนหิ้งเทานั้น แตตองเปนสิ่งที่ประชาชนทั้ง
65 ลานคนมีโอกาสเขาถึง เปนหนาที่ของนักวิทยาศาสตร
ทางทะเลในการที่ตองทำใหประชาชนทุกคนในประเทศ
สามารถเขาถึงขอมูลได ซึ่งตอนนี้ไดมุงเปาหมายไปที่กลุม
เด็กและเยาวชน สำหรับการประชุมครั้งนี้เปนการรายงาน
ทางวิชาการเพียงอยางเดียว ในหัวขอเรื่องตางๆ เชน
เรื่องของกุง หอย ปู ฯลฯ เปนตน ซึ่งเปนการบรรยายใน
ลักษณะภาพรวมของกลุมสิ่งมีชีวิตที่กลาวถึง การรายงาน
สิ่งมีชีวิตที่พบใหม รวมถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญในเรื่องของความคาดหวังในอนาคต
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ไดรวบรวมรายชื่อตัวอยางสัตว Order Decapoda
ในพิพิธภัณฑ พบกุงทั้งหมด 167 ชนิด

พ.ศ. 2549 โครงการ SEE THAI SEA
ไดทำการสำรวจแนวปะการังทะเลอันดามัน พบกุงทั้งหมด
68 ชนิด

กลาวโดยสรุปชนิดของกุงที่พบในประเทศไทย
มีจำนวนทั้งสิ้น 318 ชนิด แบงเปน กุงน้ำจืด 34 ชนิด
กุงทะเล 284 ชนิด โดยสามารถแบงไดเปนฝงอาวไทย
140 ชนิด และฝงทะเลอันดามัน 257 ชนิด

การสำรวจกุงตามโครงการ SEE THAI SEA
พบกุ ง ในแนวปะการังทั้ งหมด 33 สกุล 68 ชนิด
ซึ่งสวนใหญอยูในวงศ Palaemonidae จำนวน 41 ชนิด
รองลงมาอยูในวงศ Hippolytidae มีจำนวน 10 ชนิด
นอกจากนี้ ยังพบเปนรายงานใหมทั้งหมดอีก 35 ชนิด
ซึ่งกุงรายงานใหม หรือ new record นี้ ไมใชกุงที่แปลก
พิสดารมาก เชน กุงใสปะการังดำ เปนตน อาศัยอยูใน
ปะการังดำสามารถพบไดทั่วไป แตไมมีการรายงานอยาง
เปนทางการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการศึกษาเรื่องก ุง
ในแนวปะการังของไทยยังขาดการศึกษาอยางจริงจัง
และกุงที่อาศัยอยูในเมนทะเล หรือกุงตัวยาว ก็สามารถ
พบไดงาย แตยังไมมีการรายงานอยางเปนทางการ

กุ งคือสัตวที่ อยู ใน Suborder Natantia ซึ่ ง
ประกอบดวย

Infraorder Penaeidea คือ กลุมกุงกุลาดำ
กุงกุลาลาย ซึ่งเปนสัตวสำคัญทางเศรษฐกิจ เปนกลุมที่มี
ผูศึกษาจำนวนหลายทาน

Infraorder Stenopodidea คือ กลุมกุง
นักมวย กุงโบราณ มีจำนวนนอย ยังไมมีผูศึกษามากนัก

Infraorder Caridea คือ กลุมกุงที่มีจำนวน
ชนิดมากที่สุด และมีจำนวนปริมาณมากที่สุด ตัวอยางเชน
กุงกามกราม รวมถึงกุงสวยงามในแนวปะการัง

การศึกษาความหลากหลายของ
ชนิดพันธุกุงในประเทศไทย

พ.ศ. 2444 Skeat Expedition ไดรายงาน
พบกุ ง  9 ชนิด  จากตัวอย างที่ ได จากการสำรวจ
ในประเทศไทย

พ.ศ. 2541 ศาสตราจารยไพบูลย นัยเนตร
ไดจัดทำหนังสือ Crustacean Fauna in Thailand พบกุง
ในประเทศไทยทั้งหมด 189 ชนิด (นิยมใชในการอางอิง
จนถึงปจจุบัน)

พ.ศ. 2546 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน จังหวัดภูเก็ต

ความหลากหลายของชนิดพันธุกุงในแนวปะการังไทย
นายปรญิญา ลมิปวริยิะกลุ

ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กราฟแสดงจำนวนกงุ จำแนกตามวงศในแนวปะการงัทีส่ำรวจพบในโครงการ SEE THAI SEA

สถานภาพของกุงที่สำรวจพบสามารถแบงออกได
เปนดังนี้ คือ

common คือ กุงที่สามารถพบไดทั่วไป
ในการสำรวจจะพบทุกครั้ ง  เชน  กุ งพยาบาลจิ๋ ว
กุ งปะการังเขียว ซึ่งยังไมมีรายงานอยางเปนทางการ
เปนตน

uncommon คือ กุงที่พบเห็นไดนอย เชน
กุงปะการังดำหนังเรียบ พบเฉพาะกลางคืน เนื่องจาก
เวลากลางวันจะหลบซอนตัว อีกชนิดหนึ่งคือ กุงปะการัง
ลูกโปง (Vir philippinnensis) พบมากที่เกาะราชา
มีภาพถายมากแตไมมีนักวิชาการรายงานอยางเปน
ทางการ เปนตน

rare คือ กุงที่พบเห็นไดยาก เชน กุงตัวตลก
ลายเสือ กุงชนิดนี้หายาก เมื่อประเมินจากการดำน้ำ
60-70 ครั้ง จะพบประมาณ 1 ครั้ง อีกชนิดเปนรายงาน
ใหมอยูในวงศ Spongicolidae หรือกุงฟองน้ำที่อาศัยอยู
ในฟองน้ำตั้งแตเล็กจนโต และพบเปนรายงานใหม
เปนตน

threatened คือ  กุ งที่ กำลังถูกคุกคาม
สถานภาพนี้ประเมินโดยการสำรวจตลาดขายปลา เชน
ตลาดนัดสวนจตุจักร ไดสำรวจวามีกุงชนิดใดถูกนำมาขาย
ในตลาดจตุจักร อยูในสถานะ threatened หรือกำลัง

ถูกคุกคาม เชน กุงพยาบาลหลังขาว เปนที่นิยมมากในหมู
ของนักเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม จะถูกจับมาก กุงซารอน
หรือกุงหินออน เปนที่นิยมเลี้ยงและมีขายอยูในจตุจักร
เชนกัน ราคาคอนขางสูงถึงตัวละประมาณ 300-500 บาท
เปนตน

สำหรับสถานะอีกประการหนึ่งที่นาสนใจมาก คือ
กุงที่อยูในสถานะที่พบเห็นไดยากและกำลังถูกคุกคามดวย
ตัวอยางเชน กุงหินออนหัวโต เปนกุงที่พบเห็นไดยาก
ในตลาดยุโรปมีความตองการสูงมากราคาอยูที่ประมาณ
300 ยโูร ตอหนึง่ตวั สวนในประเทศไทยยงัไมพบนำเขามาขาย
อีกชนิดหนึ่งคือ กุงพยาบาลสีเลือดหมู (debelius)
พบเฉพาะที่หมูเกาะสิมิลัน พบประมาณ 2-3 ครั้งเทานั้น
ขายที่จตุจักรดวยราคาสูงเชนเดียวกัน สวนกุงตัวตลก
ราคาตัวละประมาณ 1,600 บาท คิดวาสงเสริมใหมีการ
เพาะเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจได เนื่องจากคุมคาในการลงทุน
อีกชนิดหนึ่ง คือ กุงผึ้งนอย เปนพวกที่มีความสัมพันธ
โดยเฉพาะกลุมปะการังแข็ง กุงชนิดนี้เปนรายงานใหม
เปนกุงที่พบเห็นไดยากและกำลังถูกคุกคามโดยการถูกจับ
ไปขาย ดังนั้น ในการศึกษาตอไปในอนาคตควรมีการ
ศึกษาตอเนื่อง โดยเฉพาะกุงที่อาศัยในแนวปะการัง

หนวย : ชนิด
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ภาพตัวอยางกุง

กงุพยาบาลสเีลอืด
Lysmata debelius

กงุเมนทะเลตวัยาว
Stegopontonia commensalis

กงุพยาบาลจิว๋
Urocaridella antonbruunii

กงุปะการงัลายเขยีว
Coralliocaris graminea

กงุปะการงัดำหลงัเรยีบ
Pontonides uciger

กงุปะการงัลกูโปง
Vir philippinensis

กุงหินออนหัวโต
Saron inermis

กงุพยาบาลแถบขาว
Lysmata amboinensis

กงุผึง้นอย
Gnathophyllum americanum

กงุนกัมวยกามโต
Microprosthema sp.

กงุตวัตลกลายเสอื
Phyllognathia ceratophthalma

กุงหินออนลายดอกไม
Saron neglectus

ทะเบียนรายการชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลังของประเทศไทย : กลุมกั้ง กุง
สถ

าน
ภา

พ

ที่อ
ยูอ

าศ
ัย

สถ
าน

ที่พ
บ

กา
รค

ุกค
าม

Order Decapoda
Suborder Dendrobranchiata
Superfamily Penaeoidea
Family Penaeidea

1 - Atypopenaeus stenodactylus - 5 7 -
2 - Hymenopenaeus fattachi - 5 7 -
3 กุงทราย Metapenaeopsis andamanensis - 5 7 -
4 กุงทราย Metapenaeopsis barbata - 5 3,5 -
5 กุงทราย Metapenaeopsis ceylonica - 5 1 -
6 กุงทราย Metapenaeopsis hilarula - 5 7 -
7 กุงหงอนไก Metapenaeopsis lamellata - 5 7 -
8 กุงทราย Metapenaeopsis mogiensis - 5 7 -
9 กุงทราย Metapenaeopsis mogiensis intermedia - 5 1 -
10 กุงทราย Metapenaeopsis palmensis - 5 1,3,5 -
11 กุงทราย Metapenaeopsis quinquedentata - 5 7 -
12 กุงทราย Metapenaeopsis stridulans - 5 1,2,3,4,5 -
13 กุงทราย Metapenaeopsis toloensis - 5 1,3,5 -

ลำดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร
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ลำดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร

14 กุงทราย Metapenaeopsis sp. c 1 1,2,3,4 -
15 กุงทราย Metapenaeopsis sp.2 c 5 1,2,3,6 -
16 กุงตะกาด Metapenaeus affinis - 5 3,4,5,6 -
17 กุงตะกาด Metapenaeus anchistus - 5 2,3,5 -
18 กุงหัวมัน Metapenaeus brevicornis - 5 2,4,6 -
19 กุงตะกาด Metapenaeus ceylonica - 5 7 -
20 กุงตะกาด Metapenaeus conjunctus - 5 2 -
21 กุงตะกาด Metapenaeus dobsoni - 5 1,4,6 -
22 กุงตะกาดหางแดง Metapenaeus ensis - 5 7 -
23 กุงตะกาด Metapenaeus ensis baramensis - 5 7 -
24 กุงตะกาด Metapenaeus krishnatrii - 5 3 -
25 กุงตะกาด Metapenaeus lysianassa - 5 1,2,3,6 -
26 กุงตะกาดขาว Metapenaeus moyebi - 5 7 -
27 กุงตะกาด Metapenaeus suluensis - 5 3 -
28 กุงตะกาด Metapenaeus tenuipes - 5 5 -
29 - Miyadiella pedunculata - 5 7 -
30 กุงปลอง Parapenaeopsis cornutus - 5 3,5,6 -
31 กุงปลอง Parapenaeopsis coromandelica - 5 6 -
32 กุงปลอง Parapenaeopsis hardwickii - 5 7 -
33 กุงปลอง Parapenaeopsis hungerfordi - 5 1,3,4,5,6 -
34 กุงปลอง Parapenaeopsis maxillipedo - 5 1,5 -
35 กุงปลอง Parapenaeopsis sculptilis - 5 1,6 -
36 กุงปลอง Parapenaeopsis tenella - 5 3 -
37 กุงปลอง Parapenaeopsis uncta - 5 1,5,6 -
38 กุงปลอง Parapenaeopsis fissuroides - 5 7 -
39 กุงปลอง Parapenaeopsis fissurus - 5 7 -
40 กุงปลอง Parapenaeopsis investigatoris - 5 7 -
41 กุงปลอง Parapenaeopsis longipes - 5 3 -
42 - Penaeopsis jerryi - 5 7 -
43 - Penaeopsis rectacuta - 5 7 -
44 แชบวย Penaeus (Fenneropenaeus) indicus - 5 7 -
45 แชบวย Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis - 5 7 -
46 - Penaeus (Fenneropenaeus) silasi - 5 2,3,4 -
47 กุงกุลาลาย Penaeus (Marsupenaeus) japonicus - 5 7 -
48 กุงลายเสือ Penaeus (Melicertus) canaliculatus - 5 1,3,4,5 -
49 กุงเหลืองหางฟา Penaeus (Melicertus) latisulcatus - 5 1,3,4,6 -
50 กุงกุลาดำ Penaeus (Penaeus) monodon - 5 2,3,4,5 -
51 กุงกุลาลาย Penaeus (Penaeus) semisulcatus - 5 7 -
52 กุงเหลือง Penaeus longistylus - 5 1 -
53 - Penaeus penicillatus - 5 3 -
54 กุงทราย Trachypenaeus albicomus - 5 1 -
55 กุงทราย Trachypenaeus asper - 5 1,5 -
56 กุงทราย Trachypenaeus curvirostris - 5 5 -
57 กุงทราย Trachypenaeus granulosus - 5 1,3,5 -
58 กุงทราย Trachypenaeus longipes - 5 7 -
59 กุงทราย Trachypenaeus malaianus - 5 7 -
60 กุงทราย Trachypenaeus pescadoreensis - 5 7 -
61 กุงทราย Trachypenaeus sedili - 5 1,3,5 -
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Family Sicyoniidae
62 กุงอกไก Sicyonia japonica - - 7 -
63 กุงอกไก Sicyonia lancifera - - 3 -
64 กุงอกไก Sicyonia ommanneyi - - 3 -

Family Solenoceridae
65 - Solenocera bedokensis - - 3 -
66 - Solenocera choprai - - 7 -
67 - Solenocera crassicornis - - 1 -
68 - Solenocera hextii - - 7 -
69 - Solenocera pectinata - - 3 -
70 - Solenocera subnuda - - 7 -

Superfamily Sergestoidea
Family Liciferidae

71 เคยสำลี Lucifer hanseni - - 7 -
Family Sergestidae

72 เคยใหญ Acetes erythraeus - - 1,2 -
73 เคยใหญ Acetes indicus - - 7 -
74 เคยใหญ Acetes japonicus - - 2 -
75 เคยใหญ Acetes sibogae - - 2,4 -
76 เคยใหญ Sergestes (Sergia) scintillans - - 7 -

Suborder Pleocyemata
Infraorder Stenopodidea
Family Spongicolidae

77 กุงนักมวยกามโต Microprosthema sp. r 4 4 -
Family Stenopodidae

78 กุงนักมวย Stenopus hispidus c 4 7
Infraorder Caridea
Superfamily Alpheoidea
Family Alpheidae

79 กุงดีดขัน Alpheopsis chalciope - - 3 -
80 กุงดีดขัน Alpheopsis equalis - - 3 -
81 กุงดีดขัน Alpheus acutofemoratus - - 7 -
82 กุงดีดขัน Alpheus alcyone - - 3 -
83 กุงดีดขัน Alpheus audouini - - 7 -
84 กุงดีดขัน Alpheus bisincisus - - 7 -
85 กุงดีดขัน Alpheus bucephalus - - 7 -
86 กุงดีดขัน Alpheus collumianus probabilis - - 3 -
87 กุงดีดขัน Alpheus crassimanus - - 7 -
88 กุงดีดขัน Alpheus crockeri - - 3 -
89 กุงดีดขัน Alpheus cythereus - - 3 -
90 กุงดีดขัน Alpheus deuteropus - - 3 -
91 กุงดีดขัน Alpheus dispar - - 3 -
92 กุงดีดขัน Alpheus distinguendus - - 7 -
93 กุงดีดขัน Alpheus edwardsii - - 5 -
94 กุงดีดขัน Alpheus facetus - - 3 -
95 กุงหอสาหราย Alpheus frontalis uc 4 2,3 -
96 กุงดีดขัน Alpheus funafutensis - - 7 -
97 กุงดีดขัน Alpheus hippothoe - - 7 -



รายงานการประชุม
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย16

สถ
าน

ภา
พ

ที่อ
ยูอ

าศ
ัย

สถ
าน

ที่พ
บ

กา
รค

ุกค
าม

ลำดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร

98 กุงดีดขัน Alpheus leviusculus - - 7 -
99 กุงดีดขัน Alpheus lobidens - - 3 -
100 กุงดีดขันปะการังหลังดำ Alpheus lottini c 4,6 7 -
101 กุงดีดขัน Alpheus malabaricus songkla - - 3 -
102 กุงดีดขัน Alpheus malleodigitus - - 3 -
103 กุงดีดขัน Alpheus microstylus - - 3 -
104 กุงดีดขัน Alpheus obesomanus - - 7 -
105 กุงดีดขัน Alpheus pacificus - - 7 -
106 กุงดีดขัน Alpheus paracrinitus - - 7 -
107 กุงดีดขัน Alpheus parcuchirus parcuchirus - - 7 -
108 กุงดีดขัน Alpheus pomatoceros - - 3 -
109 กุงดีดขัน Alpheus proseuchirus - - 7 -
110 กุงดีดขัน Alpheus rapacida - - 7 -
111 กุงดีดขัน Alpheus rapax - - 7 -
112 กุงดีดขัน Alpheus serenei - - 7 -
113 กุงดีดขัน Alpheus strenuus - - 3 -
114 กุงดีดขัน Alpheus sudara - - 3 -
115 กุงดีดขัน Alpheus sp. c 4 1,2,6 -
116 กุงดีดขันเมนทะเล Arete sp. r 4,6 2,4 -
117 กุงดีดขันกามเล็ก Athanas sibogae - - 7 -
118 กุงดีดขันดาวขนนกลายปลอง Athanas sp. r 4,6 4 -
119 กุงดีดขัน Automate gardineri - - 3 -
120 กุงดีดขัน Racilius compressus - - 3 -
121 กุงดีดขัน Salmoneus brevirostris - - 3 -
122 กุงดีดขัน Salmoneus cristatus - - 7 -
123 กุงดีดขัน Synalpheus acanthitelsonis - - 7 -
124 กุงดีดขัน Synalpheus ancistrorhychus - - 7 -
125 กุงดีดขัน Synalpheus bakeri stormi - - 3 -
126 กุงดีดขัน Synalpheus coutieri - - 3 -
127 กุงดีดขันดาวขนนก Synalpheus demani c 4,6 7 -
128 กุงดีดขัน Synalpheus hastilicrassus - - 7 -
129 กุงดีดขัน Synalpheus heroni - - 3 -
130 กุงดีดขันปะการัง Synalpheus laticeps - 4,6 7 -
131 กุงดีดขันปะการังออน Synalpheus neomeris uc 4,6 7 -
132 กุงดีดขัน Synalpheus neptunus neptunus - - 7 -
133 กุงดีดขัน Synalpheus pachymeri - - 7 -
134 กุงดีดขัน Synalpheus parancomeris - - 7 -
135 กุงดีดขันดาวขนนกลายทาง Synalpheus stimpsoni uc 4,6 3 -
136 กุงดีดขันฟองน้ำ Synalpheus streptodactylus streptodactylus - 4,6 7 -
137 กุงดีดขัน Synalpheus theano - - 7 -
138 กุงดีดขัน Synalpheus tumidomanus - - 7 -

Family Hippolytidae
139 กุงพยาบาลแถบขาว Lysmata amboinensis uc 4,6 7
140 กุงพยาบาลสีเลือด Lysmata debelius r 4,6 2
141 - Lysmata vittata - - 7 -
142 กุงพยาบาลลายทาง Lysmata cf. vittata uc 4,6 7
143 กุงหินออนหัวโต Saron inermis r 4 2
144 กุงหินออน Saron marmoratus c 4 7
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145 กุงหินออนลายดอกไม Saron neglectus c 4 7
146 กุงหินออนขามวง Saron rectirostris r 4 2
147 กุงหินออนหัวจุด Saron sp. uc 4 2,3
148 กุงฟองน้ำ Gelastocaris paronae - 4,6 7 -
149 กุงหางงอน Thor amboinensis c 4,6 7
150 กุงตัวยาว Tozeuma armatum r 4,6 1,2 -
151 - Tozeuma lanceolatum - - 7 -

Family Ogyrididae
152 - Qgyrides sibogae - - 7 -

Superfamily Atyoidea
Family Atyidae

153 - Atyopsis moluccensis - - 2,3,5 -
154 - Caridina macrophora - - 2 -
155 - Caridina peninsularis - - 2,3 -
156 - Caridina sumatrensis - - 2,3 -
157 - Caridina typus - - 2,3 -

Superfamily Crangonoidea
Family Crangonidae

158 - Parapontocaris andamanensis - - 7 -
159 - Pontacaris propensalata - - 7 -
160 - Pontacaris pennata - - 7 -

Superfamily Nematocarciniodea
Family Nematocarcinidae

161 - Nematocarinus undulatipes - - 7 -
Family Rhynchocinetidae

162 กุงมดแดงลายตาขาย Cinetorhynchus reticulatus c 4 7
163 กุงมดแดง Rhynchocinetes durbanensis c 4 7

Superfamily Oplophoroidea
Family Oplophoridae

164 - Acanthephyra sp. - - 7 -
165 - Oplophorus gracilirostris - - 7 -

Superfamily Palaemonoidea
Family Gnathophyllidae

166 กุงผึ้งนอย Gnathophyllum americanum r 4 2
Family Hymenoceridae

167 กุงตัวตลก Hymenocera picta r 4 2,3,4,5,6
168 กุงตัวตลกลายเสือ Phyllognathia ceratophthalma r 4,5 2,3,4 -

Family Palaemonidae
Subfamily Palaemoninae

169 - Exopalaemon styliferus - - 1 -
170 - Leptocarpus potamiscus - - 7 -
171 กุงฝอย Macrobrachium equidens - - 7 -
172 กุงฝอย Macrobrachium idae - - 1 -
173 กุงฝอย Macrobrachium lanchesteri - 3 7 -
174 กุงฝอย Macrobrachium lar - 3,5 2 -
175 กุงฝอย Macrobrachium mirabile - - 7 -
176 กุงฝอย Macrobrachium neglectus - - 1,2,3,4 -
177 กุงฝอย Macrobrachium pilimanus - - 3,4,5 -
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178 กุงนาง Macrobrachium rosenbergii - 3,5 2,3 -
179 กุงฝอย Macrobrachium sintangense - - 1 -
180 กุงฝอย Nematopalaemon tenuipes - - 7 -
181 กุงฝอย Palaemon serrifer c 1,2,3 2 -
182 กุงฝอย Palaemon sewelli - - 7 -
183 กุงพยาบาลจิ๋ว Urocaridella antonbrunii c 4,6 7
184 กุงฝอยลายพาด Urocaridella urocaridella c 4,6 7

Subfamily Pontoniinae
185 - Anapontonia denticauda - - 7 -
186 - Anchistus demani - - 7 -
187 - Conchodytes maculatus - - 7 -
188 กุงปะการังลายเขียว Coralliocaris graminea c 4,6 7 -
189 กุงปะการังสมขาว Coralliocaris superba c 4,6 7 -
190 กุงปะการังดำหลังหนาม Dasycaris zanzibarica uc 4,6 1,2,3,4 -
191 กุงกัลปงหากรียาว Hamodactylus boschmani c 4,6 7 -
192 กุงกัลปงหากรีสั้น Hamodactylus noumeae c 4,6 7 -
193 กุงปะการังหัวแบน Harpiliopsis depressa c 4,6 2,3,6 -
194 กุงปะการังหัวแบน Harpiliopsis spinigera r 4,6 2,6 -
195 - Ischnopontonia lophos - - 7 -
196 กุงปะการัง Jocaste sp. uc 4,6 2,3,6 -
197 กุงกามยาว Kemponia aff. andamanensis - - 7 -
198 กุงกามยาว Kemponia elegans c 4 7 -
199 กุงกามยาว Kemponia grandis - 4 7 -
200 กุงกามยาว Kemponia platycheles c 4 7 -
201 กุงกามยาวกามสม Kemponia tenuipes c 4 7 -
202 กุงกามยาวแขนลาย Kemponia cf. tenuipes uc 4 2,4 -
203 - Palaemonella nudirostris - - 7 -
204 กุงดาวขนนกกามยาว Palaemonella pottsi uc 4,6 7 -
205 - Palaemonella rotumana - - 7 -
206 กุงดาวขนนก Periclimenes amboinensis c 4,6 7 -
207 กุงดอกไมทะเลหางนกยูง Periclimenes brevicarpalis c 4,6 7
208 กุงเมนไฟ Periclimenes colemani - 4,6 - -
209 กุงดาวขนนก Periclimenes commensalis - 4,6 7 -
210 - Periclimenes cristimanus - - 7 -
211 กุงไฮดรอยด Periclimenes galene uc 4,6 7 -
212 - Periclimenes gonioporae - - 7 -
213 กุงดอกไมทะเลหลังแถบขาว Periclimenes holthuisi c 4,6 7
214 กุงจักรพรรดิ Periclimenes imperator uc 4,6 7 -
215 กุงดอกไมทะเลสมทองลาย Periclimenes inornatus uc 4,6 7 -
216 - Periclimenes jugalis - - 7 -
217 กุงดาวตะกรา Periclimenes lanipes r 4,6 4 -
218 กุงปะการังเขียวมรกต Periclimenes lutescens c 4,6 7 -
219 กุงดอกไมทะเลกามขาว Periclimenes magnificus c 4,6 7
220 กุงดอกไมทะเลหนวดปม Periclimenes ornatus uc 4,6 2,3,4
221 กุงปะการังดำแถบแดง Periclimenes psamate c 4,6 7 -
222 กุงเมนทะเลเทาขน Periclimenes rectirostris r 4,6 4 -
223 กุงดาวทะเล Periclimenes soror c 4,6 7 -
224 กุงดอกไมทะเลญี่ปุน Periclimenes tosaensis c 4,6 7
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225 - Periclimenes zanzibaricus - - 7 -
226 - Philarius gerlachei - - 7 -
227 กุงปะการังจักรพรรดิ Philarius imperialis c 4,6 7 -
228 - Platycaris latirostris - - 7 -
229 - Platypontonia hyotis - - 7 -
230 กุงใสถวยทะเล Pliopontonia furtive r 4,6 - -
231 กุงปะการังดำหลังเรียบ Pontonides unciger uc 4,6 1,2,4,5 -
232 กุงปะการังถวย Pontonides sp. r 4,6 4 -
233 - Pontonopsis comanthi - - 7 -
234 - Propontonia pellucida - - 7 -
235 กุงเมนทะเลตัวยาว Stegopontonia commensalis c 4,6 7 -
236 กุงฟองน้ำ Thaumastocaris streptopus r 4,6 2,3,4 -
237 กุงเมนทะเลเล็ก Tuleariocaris sp. c 4,6 7 -
238 กุงปะการังลูกโปง Vir philippinnensis uc 4,6 7 -
239 กุงปะการังลูกโปง Vir sp. uc 4,6 3,5 -
240 - Zenopontonia noverca - - 7 -
241 กุงหอยซองพลู Pontoniinae uc 4,5 3 -

Superfamily Pandaloidea
Family Pandalidae

242 - Heterocarpus gibbosus - - 7 -
243 - Heterocarpus sibogae - - 7 -
244 - Heterocarpus woodmasoni - - 7 -
245 กุงปะการังดำน้ำลึก Micropandalus hardingi r 4,6 2 -
246 - Parapadalus spinipes - - 7 -
247 - Plesionika ensis A. - - 7 -
248 - Plesionika longirostris - - 7 -
249 - Plesionika martia orientalis - - 7 -
250 - Plesionika ortmanni - - 7 -
251 - Procletes levicarica - - 7 -

Superfamily Pasiphaeoidea
Family Pasiphaeidae

252 - Leptochela (Leptochela) irrobusta - - 7 -
253 - Leptochela (Leptochela) pugnax - - 7 -
254 - Leptochela (Leptochela) sp. - - 7 -
255 - Pasiphaea sp. - - 7 -
256 - Psathyrocaris sp. - - 7 -

Superfamily Processoidea
Family Processidae

257 กุงกามขวา Nikoides sp. uc 4 2,3,4 -
Infraorder Astacidea
Superfamily Nephropoidea
Family Nephropidae

258 - Nephropsis stewarti - - 7 -
259 - Metanephrops andamanicus - - 7 -

Infraorder Palinuridea
Superfamily Eryonoidea
Family Polychelidae

260 - Stereomastis andamanensis - - 7 -
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Superfamily Palinuroidea
Family Palinuridae

261 กุงมังกร Palinustus waguensis - - 1
262 กุงมังกร Panulirus homarus - - 1,3
263 กุงมังกรประขาว Panulirus longipes uc 4,5 1,3
264 กุงมังกรยักษ Panulirus ornatus uc 4,5 1,3,6
265 กุงมังกรคิงคอง Panulirus penicillatus uc 4,5 1,3
266 กุงมังกรเหลือง Panulirus polyphagus - - 2,6
267 กุงมังกรเขียว Panulirus versicolor c 4,5 7
268 กุงมังกร Puerulus sewelli - - 7

Family Scyllaridae
269 กั้งกระดาน Scyllarides squammosus - - 1 -
270 กั้งกระดาน Scyllarides tridacnophagus - - 3 -
271 กั้งกระดาน Scyllarides sp. c 4,5 7 -
272 กั้งกระดานเหลืองใหญ Parribacus antarcticus uc 4,5 1,2,3,6
273 กั้งกระดานเหลืองเล็ก Parribacus sp. uc 4,5 1,2,6
274 กั้งกระดาน Scyllarus bertholdii - - 3 -

Family Synaxidae
275 - Palinurellus wieneckii - - 3 -

Infraorder Thalassinidea
Superfamily Thalassinoidea
Family Axiidae

276 แมหอบทราย Axiidae r 2 -
Family Callianassidae

277 - Callianassa (Callichirus) ranongensis - - 1 -
Family Callianideidae

278 - Callianidea typa - - 3 -
Family Laomediidae

279 - Laomedia healyi - - 3 -
Family Thalassinidae

280 แมหอบ Thalassina anomala r 3 1,2,3,4 -
Family Upogebiidae

281 - Wolffogebia phuketensis - - 3 -
Order Stomatopoda
Suborder Unipeltata
Superfamily Gonodactyloidea
Family Eurysquillidae

282 กั้งตั๊กแตน Coronidopsis bicuspis - - 7 -
283 กั้งตั๊กแตน Manningia thorsoni - - 3 -

Family Gonodactylidae
284 กั้งตั๊กแตน Gonodactylaceus mutates - - 3 -
285 กั้งตั๊กแตน Gonodactylaceus ternatensis - - 3 -
286 กั้งตั๊กแตน Gonodactylellus affinis - - 3 -
287 กั้งตั๊กแตน Gonodactylinus viridis - - 3 -
288 กั้งตั๊กแตน Gonodactylus chiragra - - 3 -
289 กั้งตั๊กแตน Gonodactylus platysoma - - 3 -
290 กั้งตั๊กแตน Gonodactylus smithii - - 3 -
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Family Odontodactylidae
291 กั้งตั๊กแตนเจ็ดสี Odontodactylus scyllarus uc 4 7 -

Family Protosquillidae
292 กั้งตั๊กแตน Haptosquilla glyptocercus - - 3 -
293 กั้งตั๊กแตน Haptosquilla pulchella - - 3 -
294 กั้งตั๊กแตน Siamosquilla hyllebergi - - 2 -

Family Pseudosquillidae
295 กั้งตั๊กแตน Pseudosquilla ciliate - - 3 -

Superfamily Lysiosquilloidea
Family Lysiosquillidae

296 กั้งตั๊กแตน Lysiosquilla tredecimdentata - - 3 -
297 กั้งตั๊กแตน Lysiosquillina maculate - - 2,3 -
298 กั้งตั๊กแตน Lysiosquilloides siamensis - - 2,3 -

Family Nannosquillidae
299 กั้งตั๊กแตน Acanthosquilla multifasciata - - 3 -

Superfamily Squilloidea
Family Harpiosquillidae

300 กั้งตั๊กแตน Harpiosquilla harpax - - 5,6 -
301 กั้งตั๊กแตน Harpiosquilla raphidea - - 1,6 -
302 กั้งตั๊กแตน Pullosquilla thomassini - - 3 -

Family Squillidae
303 กั้งตั๊กแตน Anchisquilla fasciata - - 6 -
304 กั้งตั๊กแตน Carinosquilla rotundicauda - - 3 -
305 กั้งตั๊กแตน Cloridina chlorida - - 7 -
306 กั้งตั๊กแตน Cloridina malaccensis - - 7 -
307 กั้งตั๊กแตน Cloridina verrucosa - - 7 -
308 กั้งตั๊กแตน Cloridopsis bengalensis - - 7 -
309 กั้งตั๊กแตน Cloridopsis immaculate - - 1 -
310 กั้งตั๊กแตน Cloridopsis scorpio - - 1,6 -
311 กั้งตั๊กแตน Erugosquilla woodmasoni - - 3,4 -
312 กั้งตั๊กแตน Fallosquilla fallax - - 7 -
313 กั้งตั๊กแตน Levisquilla incerta - - 7 -
314 กั้งตั๊กแตน Levisquilla inermis - - 7 -
315 กั้งตั๊กแตน Levisquilla monor - - 7 -
316 กั้งตั๊กแตน Miyakea nepa - - 3,4,6 -
317 กั้งตั๊กแตน Oratosquilla gonypetes - - 7 -
318 กั้งตั๊กแตน Oratosquilla interrupta - - 7 -
319 กั้งตั๊กแตน Oratosquilla perpensa - - 7 -
320 กั้งตั๊กแตน Oratosquilla quinquedentata - - 7 -
321 กั้งตั๊กแตน Oratosquilla solicitans - - 1,3 -

หมายเหตุ
สถานภาพ c = common

uc = uncommon
r = rare

ที่อยูอาศัย 1 = หาดทราย
2 = หาดหิน
3 = หาดโคลน และปาชายเลน
4 = แนวปะการัง
5 = พื้นทองทะเล
6 = อาศัยอยูรวมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

สถานที่พบ 1 = ระนอง
2 = พังงา
3 = ภูเก็ต
4 = กระบี่
5 = ตรัง
6 = สตูล
7 = ทะเลอันดามัน

การถูกคุกคาม = ถูกคุกคาม
- = ไมมีขอมูล
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การบริโภคอาหารของปูมีหลากหลายวิธี กินทุกอยาง
ทั้งพืช สัตว ซากเนาเปอย และอินทรียสาร

ปู...หลากหลายที่อยูอาศัย
สามารถพบปูไดทุกระบบนิเวศ หาดหิน

หาดทราย หาดเลน ปาชายเลน แหลงหญาทะเล
แนวปะการังไปจนถึงทะเลลึก

ปู...หลากหลายวิถีการดำรงชีวิต
ปูมีทั้งพวกที่คลานไปตามลักษณะปกติของปู

พวกที่คืบคลาน พวกที่ขุดรู พวกที่ชอบปนปายไปตาม
สิ่งมีชีวิตตางๆ และพวกที่สามารถวายน้ำได

ป.ู..กอเกดิความสมัพนัธทีม่คีวามสลบัซบัซอน
ประการหนึ่งคือ สามารถที่จะไปอาศัยอยู

รวมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในทองทะเลและแนวปะการัง
ปู...รวมรักษาสภาวะแวดลอม
สำ ห รั บ บ ท บ า ท ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั ก ษ า

สภาวะแวดลอม (environment service) คือ ชวยในการ
รักษาสิ่งแวดลอมโดยกิจกรรมการดำรงชีวิตของปู
ทั้งการขุดรู การกินซากเนาเปอยและอินทรียสาร ทำให
เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารและออกซิเจน ซึ่งเปน
กิจกรรมที่ชวยทำใหเกิดสภาวะแวดลอมที่ เหมาะสม
สำหรับการอาศัยอยูของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยเฉพาะ
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อยู ในทรายเลน ดังนั้น จึงเรียกได
อกีอยางหนึง่วา ecosystem engineer หรอืผสูรางระบบนเิวศ

ปูมีความหลากหลายคอนขางสูงไมใชแคความ
หลากชนิดเทานั้น แตยังรวมถึงถิ่นที่อยูอาศัยดวย ปูอยูได
ทั้งบนบก ในน้ำจืด น้ำเค็ม สามารถเขาไปอยูในปา หรือ
ปนตนมะพราวได ทำใหบริเวณพื้นที่ศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เปนไปไดที่อาจพบชนิดของปูมากกวาสัตวชนิดอื่นๆ

ความสำคัญของความหลากหลาย
ของชนิดพันธุปู

คน...ใชประโยชนหลากหลายจากทรัพยากรปู
คงไมมีใครปฏิเสธวาปูเปนอาหารที่อรอย

และแพง เปนสัตวน้ำเศรษฐกิจนำมาซึ่งอาชีพประมง
อาชพีเพาะเลีย้งสตัวน้ำ การทำฟารมปนูิม่ และอตุสาหกรรม
สัตวน้ำที่เกี่ยวของ ประเทศไทยมีการสงออกปูในรูปของ
ปูแชแข็ง ปูกระปอง การสกัดสารไคตินและไคโตชานจาก
เปลือกของปูเพื่อนำไปใชประโยชนในหลายๆ ดาน และ
ประเด็นที่สำคัญอีกประการ คือ ดานการทองเที่ยว
เพราะมีปูแปลกและสวยงามอีกจำนวนมาก

ปู . . .ผูสรางความสลับซับซอนใหกับระบบ
นิเวศทางทะเล

ปูเปนผูสรางความสลับซับซอนใหกับระบบ
นิเวศทางทะเลในแงของหวงโซอาหาร ซึ่งถูกสัตวอื่น
กินเปนอาหารและก็ เปนผูบริ โภคสิ่ งมีชี วิตอื่ นดวย

ความหลากหลายของชนิดพันธุปู บริเวณ
แนวปะการังและพื้นที่ใกลเคียงชายฝงอันดามัน

ผศ. พนัธทุพิย  วเิศษพงษพนัธุ
ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาพแสดงรูปรางของกลุมปูแทจริง
(Infraorder Brachyura)

ปู...อีกหนึ่งแหงความหลากหลาย
ของทองทะเล

ปู มีอายุมาตั้งแตยุคไดโนเสาร (jurassic) เปนสัตว
กลุมหนึ่งที่มีความหลากชนิดมากที่สุดใน Subphylum
Crustacea โดยเปนตัวแทนของ Phylum Arthropoda
ในทะเล หรือ insect of the sea ซึ่งปูที่มีขนาดใหญที่สุด
คือ ปูแมงมุมยักษ ในทางอนุกรมวิธาน Brusca and
Brusca (2002) จัดจำแนกชนิดของปูอยูใน

Phylum Arthropoda คือ พวกที่มี 10 ขา
Subphylum Crustacea 67,000 ชนิด

Class Malacostraca 40,200 ชนดิ (60 เปอรเซน็ต)
Order Decapoda 18,000 ชนดิ (27 เปอรเซน็ต)

Suborder Pleocyemata
สำหรับตัวที่เปนปูจริงๆ คือ ตัวที่อยูใน Infraorder

Brachyura (true crabs) 10,500 ชนิด และปูปลอมอยูใน
Infraorder Anomura (false crabs) 2,000 ชนิด
ซึ่งรวมกันแลวมีจำนวน 1 ใน 5 ของ Subphylum
Crustacea ทั้งหมด จึงกลาวไดวา ปู เปนสัตวที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

อยางไรจึงเรียก...ปู
การจำแนกอนุกรมวิธานประกอบดวย Infraorder

Brachyura คือ ปูแทจริง (true crabs หรือ brachyuran
crabs) และ Infraorder Anomura คือ ปูไมแทจริง
(false crabs หรือ anomuran crabs) ซึ่งทั้งสองกลุม
มีลักษณะที่สำคัญ คือ มีกาม กามคือขาเดินคูที่ 1
ปูเปนสัตวที่มีวิวัฒนาการมาจากกุง ลักษณะวิวัฒนาการ
ที่ทำใหปูเปนสัตวที่แข็งแรงและเคลื่อนที่ไดเร็วกวากุง คือ
ทำใหรปูรางแบนลง (squat) มคีวามกวางของลำตวัมากขึน้
(broad) และมีรูปรางกะทัดรัด (compact) เคลื่อนที่
ไดดีขึ้น เมื่อพิจารณารายละเอียดสามารถแยกตาม
Infraorder ไดดังนี้

Infraorder Brachyura หรือ ปูแทจริง
เปนปูที่รูจักกันโดยทั่วไป กระดองมีลักษณะสมมาตร
(symmetry) สวนของ abdomen พับลงไปอยูใตกระดอง
ซึ่งเปนลักษณะสำคัญของ Infraorder Brachyura มีกาม
ใหญ 1 คู มีขาเดิน 4 คู แตกออกเปนรัศมีไปทางดานขาง
ลำตัว หนวดคูที่ 2 อยูระหวางตา สวนหาง (telson)
ไมมีหนาที่ชัดเจน และไมมีแพนหาง (uropods)

Infraorder Anomura หรือ ปูไมแทจริง
มีลักษณะที่สำคัญคือ สวนของ abdomen (สวนทอง)
ไมพับไปอยูใตกระดอง ยังคงยื่นยาว หรือถาหดสั้นแตยัง
คงมีสวนที่โผลออกมาจากใตกระดอง กระดองมีทั้ง
สมมาตรและไมสมมาตร ขาคูที่ 5 ลดรูปมีขนาดเล็ก
ตาอยูตรงกลางระหวางหนวดคูที่ 2 กลุมหลักๆ ของ
anomuran crabs ที่พบในแนวปะการังดวย คือ ปูเสฉวน
(hermit crab) ปูตัวแบน (porcelain crab) ปูมังกร
(squat lobster) ปูอลาสกา (king crab) และจักจั่นทะเล
(mule crab)

ภาพแสดงโครงสรางของปู
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ภาพแสดงรูปรางของกลุมปูไมแทจริง
(Infraorder Anomura)

การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพปู

ศึกษาความหลากชนิด (species diversity)
ศึกษาการแพรกระจายของปู บริเวณใดที่มี

ปูพบมาก ซึ่งจะเปนขอมูลที่สำคัญในการกำหนดพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชวีภาพสงู (Biodiversity Importance
Area; BIA)

ศึกษาสถานภาพของปู ซึ่งเปนประเด็นที่ตอง
ถกเถียงกันอีกมาก โดยเฉพาะปูที่อยูในภาวะถูกคุกคาม
(threatened species) และปทูีใ่กลจะสญูพนัธ ุ(endangered
species)

ขั้นตอนศึกษาความหลากชนิด
กำหนดพื้นที่ศึกษา
เก็บตัวอยาง
กำหนดสถานภาพความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ความชุกชุม และการแพรกระจาย
เก็บรักษาตัวอยาง
จำแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน
ตรวจสอบขอมูลทุติยภูมิ

พื้นที่ศึกษา
ครอบคลมุระบบนเิวศทะเล ไดแก แนวปะการงั

หาดทราย หาดหิน หาดเลน ปาชายเลน และพื้นทะเล
นอกชายฝงตั้งแตจังหวัดระนอง จนถึงจังหวัดสตูล

อุทยานแหงชาติทางทะเล ไดแก เกาะ
สุรินทร เกาะสิมิลัน เกาะพีพี เกาะอาดังราวี เกาะลันตา
เขาหลัก

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไดแก เกาะเฮ เกาะราชา
เกาะยาว หาดราไวย หาดในหาน และดานหนาสถาบัน
วิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
จังหวัดภูเก็ต

เกาะตางๆ ไดแก เกาะอาดังราวี เกาะแหวน
เกาะรอก และอื่นๆ

การเก็บตัวอยาง
ถาเปนแนวปะการังสวนใหญใชวิธีการดำน้ำลึก

(scuba diving) คนหาปูจากสิ่งมีชีวิตที่คาดวามีปูอาศัย
อยูดวย เชน ปะการัง กัลปงหา ปะการังดำ ดาวขนนก
และดอกไมทะเล เปนตน ซึ่งใชเวลาคอนขางมากสำหรับ
การศกึษาปใูนแนวปะการงั ในบรเิวณทีเ่ปนชายฝง หาดทราย
หาดหิน ปาชายเลน เก็บตัวอยางในขณะน้ำลง และที่นา
สนใจ คือ ปูที่อยูในพื้นทะเลนอกชายฝงซึ่งไดมาจาก
อวนจมปู ในอดีตที่ผานมาการศึกษาปูสวนใหญศึกษาจาก
ปูที่จับไดจากเครื่องมือประมง การนำขอมูลในอดีตมา
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดในปจจุบันอาจทำใหเกิดความ
คลาดเคลื่อน เนื่องจากใชวิธีการจับที่แตกตางกัน ดังนั้น
ในการศึกษาจะตองพยายามทำใหครอบคลุมวิธีการตางๆ
ใหมากที่สุด

การกำหนดสถานภาพของปู
เปนการกำหนดดวยตัวของผูศึกษาเอง เพราะ

สถานภาพ common uncommon หรือ rare ตองเกิดจาก
สถานการณที่เห็นเปนจริง ไมสามารถใชเอกสารอางอิงได
ดังนั้น สิ่งสำคัญในการเก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง
และการกำหนดสถานภาพของปู ประกอบดวย

จดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับปู เชน ขนาด เพศ
จำนวนที่พบ แหลงที่อยูอาศัย ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่มีความ
สัมพันธรวมกัน พฤติกรรมการกินอาหาร และลักษณะ
ทางธรรมชาติ เปนตน

ประเมินสถานภาพของปู โดยการสำรวจ
ความชุกชุมของปูแตละชนิด

พบมาก (dominance) หมายถึง
จำนวนเฉลี่ยที่พบตอการสำรวจทุกๆ ระยะ 10 เมตร
มีจำนวนมากกกวา 10 ตัว



รายงานการประชุม
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย26

พบทั่วไป (common) หมายถึง จำนวน
เฉลี่ยที่พบตอการสำรวจทุกๆ ระยะ 10 เมตร มีจำนวน
2-10 ตัว

พบนอยมาก (rare) หมายถึง จำนวน
เฉลี่ยที่พบตอการสำรวจแตละครั้ง มีจำนวน 1-3 ตัว

ถายภาพตัวอยางปูที่อาศัยในธรรมชาติ และ
รูปตัวอยางเพื่อใชประกอบการจำแนกชนิด ในการ
ถายภาพ พยายามถายใหครอบคลุม เชน ถายดานหนา
ถายที่ดานทอง ปูตัวผูและตัวเมียจะมีความแตกตางกัน
ซึ่งเปนขอมูลที่สำคัญในการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา

การเก็บรักษาตัวอยาง
นำตัวอยางใสในขวดแกวที่มีสารละลายผสม

ระหวางเอธิลแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต และกลีเซอรีน
20 เปอรเซ็นต เพื่อคงสภาพตัวอยางไวทำการศึกษา

เก็บรักษาในรูปตัวอยางแหง เพื่อใหศึกษา
ไดงายขึ้น

ทำตัวอยางเรซิ่น เพื่อใหอยูไดอยางถาวร

การจำแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน
การจัดลำดับชั้ นทางอนุกรมวิธานตาม

Martin, J. W. & Davis, G. E. (2001). An Updated
Classification of the Recent Crustacea.

การจัดในระดับวงศ ตาม Naiyanetr, P.
1998.  Checklist of Crustacean Fauna in Thailand.

การจั ด จำแนกชนิ ดของปู เ ริ่ ม ต น จ าก
pictorial key เชน

Kato, S. and J. Okuno. 2001.
Shrimps and Crabs of Hachijo Island.

Kawamoto T. and J. Okuno.  2003.
Shrimps and Crab of Kume Island, Okinawa.

Miyake, S. 1998.  Japanese Crustacean
Decapods and Stomatopod in Color.

Debelius, H. 1999.  Crustacea: Guide
of the World.

Jensen, G.C. 1995. Pacific Coast
Crabs and Shrimps.

เฉลิมวิ ไล ชื่นศรี . 2525. ปูแสมใน
ประเทศไทย

พูนสุข  นัยเนตร. 2520. การศึกษา
อนุกรมวิธานของปู วงศปูมา (Family Portunidae)
ในอาวไทย

ศรีสุภรี  คงคาเย็น. 2522. อนุกรม
วิธานของปูแซนติด (Xanthidae) ในทองที่จังหวัดภูเก็ต

สมชาย  ศรพงษ. 2528.  การสำรวจ
ชนดิของปทูีด่ำรงชวีติอยรูวมกบั Coelenterates  Sponges
และ Mollusks บางชนิดบริเวณชายฝงจังหวัดชลบุรี

Aiyun, D. and Y. Si-liang. 1991.
Crabs of the China Seas.

Alcock, A. 1895. Meterials for a
Carcinological Fuana of India No.1 the Brachyura
Oxyrhyncha.

Lundoer, S. 1974.  A checklist of
the marine brachyuran in the reference collection
of PMBC, Thailand.

Ng, P.K.L. 1998. Crabs. FAO
Species Identification Guide.

Sakai, T. 1965. The Crabs of
Sagami bay.

Serene, R. 1965. Guide for Character
of Brachyuran Collection in the South East Asia.

Castro, P. 2002.  New Records of
Trapeziid Crabs (Xanthoidae, Trapeziidae) from the
Andaman Sea Coast of Thailand.

Ng, P.K.L. , J .C.Y. Lai and
C. Aungtonya. 2002. The Box and Moon Crabs of
Thailand, with Description of a New Species of
Calappa.

การเปรียบเทียบขอมูลทุติภูมิ
สำรวจขอมูลทุติยภูมิ (secondary data)

กำหนดสถานภาพของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

กำหนดสถานภาพของปูที่อยูในสถานะ
ใกลสูญพันธุ (endangered หรือ red list species)

ตรวจสอบปูที่พบเฉพาะถิ่น (endemic
species)
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ขอมูลจากสหภาพสากลแหงการอนุรักษ
(International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources; IUCN) 2006 IUCN red list of
threatened species http://www.iucnredlist.org/ ซึ่ง
ใน IUCN ไมมีขอมูลของปูทะเล มีแตขอมูลของปูน้ำจืด

ขอมูลจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม http://chm-
thai.onep.go.th ซึ่งในขณะนี้ สวนขอมูลของปูยังไมได
นำเขาในระบบฐานขอมูล

ชนิดของปูในประเทศไทย
FAO (1998) รายงานวาทัว่โลกพบปปูระมาณ

6,000 ชนดิ และบรเิวณอนิโดแปซฟิค เปนบรเิวณทีม่คีวาม
หลากหลายทางชีวภาพของปูสูงที่สุด

Rathbun, M.J . 1910. The Danish
Expedition to Siam 1899-1900, V. Brachyura. 205
ชนิด

Serene, R. 1966. Notes on the Brachyura
of the Marine Fauna of Thailand. 393 ชนิด

Lundoer, S. 1974. A checklist of the
marine brachyuran in the reference collection of
PMBC, Thailand. 182 ชนิด

Naiyanetr, P. 1998 Checklist of Crustacean
Fauna in Thailand.  642 ชนิด

Davie, P.J.F., P.K.L.Ng, A. Kaenphet
and C. Aungtonya. 2002. Checklist of Brachyura
(Crustacea: Decapoda) Principally Obtained During
the Bioshelf Survey Off Western Thailand from
1996-1998. 102 ชนิด

Ng, P.K.L. and P.J.F. Davie. 2002.
A Checklist of the Brachyuran Crabs of Phuket and
Western Thailand. 406 ชนิด

จากการรวบรวมของศาสตราจารย ไพบลูย นยัเนตร
และนักวิชาการอื่นๆ พบวา ขณะนี้ประเทศไทยมีรายงาน
การพบปูฝงอาวไทย และฝงอันดามัน รวม 824 ชนิด
เปนปูที่อาศัยในทะเล 746 ชนิด ปูที่อาศัยบนแผนดิน
ซึง่หมายถงึ ในปา นาขาว และแหลงน้ำจดืประมาณ 78 ชนดิ
และเปนปูที่พบฝงอันดามัน 521 ชนิด การศึกษาที่ผานมา
สวนใหญเนนที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเปนบริเวณที่มี
ความหลากชนิดของปูมากที่สุด และการศึกษาปูนอก
ชายฝงไดรับขอมูลจากการจับโดยใชเครื่องมือประมง

โครงการสื่อความรู...พบปูกี่ชนิด
สำหรับโครงการที่ดำเนินการอยู พบปูทั้งสิ้น 28

วงศ 94 สกุล 184 ชนิด โดยเปนปูใน Infraorder
Brachyura (ปแูทจรงิ) จำนวน 21 วงศ 75 สกลุ 144 ชนดิ
และเปนปูในกลุม Infraorder Anomura (ปูไมแทจริง)
จำนวน 7 วงศ 19 สกลุ 40 ชนดิ วงศปทูีม่คีวามหลากชนดิ
มากที่สุด คือ วงศ Portunidae ซึ่งเปนกลุมปูวายน้ำ
พบ 28 ชนิด วงศ Xanthidae หรือกลุมปูใบ พบ 23 ชนิด
และวงศ Majidae หรือกลุมปูแมงมุม พบ 16 ชนิด
ปูบางวงศ พบเพียง 1 ชนิด คือ วงศ Albuneidae
(Albunea marquisiana) วงศ Atelecyclidae (Kraussia
integra) และวงศ Pinnotheidae (Pinnixa sp.)

Family Checklist โครงการพบ
Genus Species Genus Species

Coenobitidae 2 6 2 3
Diogenidae 6 32 6 14
Paguridae 2 3 2 3
Galatheidae 3 8 3 8
Porcellanidae 4 9 3 8
Albuneidae 1 2 1 1
Hippidae 2 3 2 3
Dromiidae 4 6 2 3
Dorippidae 3 7 1 2
Calappidae 5 18 3 11
Leucosiidae 19 37 3 4
Majidae 14 31 9 16
Hymenosomatidae 2 3 2 2
Parthenopidae 8 15 2 3
Eumedonidae 5 5 5 5
Atelecyclidae 1 1 1 1
Portunidae 10 72 6 28
Carpiliidae 2 4 1 2
Eriphiidae 2 6 2 3
Menippidae 5 8 2 2
Pilumnidae 9 22 2 5
Trapeziidae 4 10 3 7
Xanthidae 32 77 15 23
Goneplacidae 21 27 2 3
Gecarcinidae 2 3 2 2
Grapsidae 23 55 7 9
Ocypodidae 10 50 4 12
Pinnotheridae 6 8 1 1
รวม (ชนิด) 149 521 94 184
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จากตารางทำใหทราบวาวงศที่สำรวจพบความ
หลากชนิดของปูคอนขางมาก ไดแก วงศ Diogenidae
(ปูเสฉวน) วงศ Calappidae (ปูฤๅษี) วงศ Majidae
(ปูแมงมุม) วงศ Portunidae (ปูวายน้ำ) และวงศ
Xanthidae (ปูใบ) นอกจากนี้ พบปูที่อาศัยอยูเฉพาะ
บางบริเวณ คือ ปูไก จำนวน 2 ชนิด ไดแก Cardisoma
carnifex และ Gecarcoidea lalandii ปูไก เปนปูที่
พบเฉพาะบริเวณปาที่ติดกับชายฝงของเกาะที่อยูหางจาก
แผนดิน คือ อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสิมิลัน และเกาะรอก

ปูที่มีรายงานการพบครั้งแรกใน
ประเทศไทย

ปูที่มีรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new
record) มีทั้งหมด 58 ชนิด วงศที่มีรายงานการพบ
ครัง้แรกมากทีส่ดุ คอื วงศ Majidae และวงศ Galatheidae
ซึ่งปูที่มีรายงานการพบครั้งแรกสวนใหญอาศัยอยูในแนว
ปะการัง

Family New Family New
Diogenidae 5 Eumedonidae 2
Paguridae 3 Atelecyclidae 1
Galatheidae 7 Portunidae 3
Porcellanidae 3 Pilumnidae 3
Albuneidae 1 Trapeziidae 4
Hippidae 1 Xanthidae 5
Calappidae 1 Goneplacidae 3
Leucosiidae 2 Grapsidae 1
Majidae 10 Pinnotheridae 1
Hymenosomatidae 2

ป…ูแพรกระจายทกุแหลงทีอ่ยอูาศัย
 แนวปะการัง พบปูมีความหลากชนิดมาก

ที่สุด คือ 108 ชนิด
 หาดหิน พบปู 43 ชนิด หาดทราย พบปู 22

ชนิด
 ปาชายฝง พบปู 5 ชนิด
 หาดเลน และปาชายเลน พบปู 21 ชนิด
 พื้นทะเลนอกชายฝง พบปู 35 ชนิด
 ปูที่อาศัยในแนวปะการัง ซึ่งเปนปูที่อาศัย

รวมกับสัตวอื่น 35 ชนิด
 ความหลากหลายของที่อยูอาศัย ทำใหปูมี

ความหลากหลายทางชีวภาพสูง

แนวปะการังกับความหลากชนิด
ของปู

แนวปะการังเปนบริเวณที่มีความหลากชนิดของ
ปูสูงสุด ปูสวนใหญอาศัยอยูรวมกับสัตวอื่นในแนว
ปะการังเพื่อเปนที่หลบภัย ปองกันผูลา และเปนแหลง
อาหาร มีวิถีการดำรงชีวิตเปนนักปนปาย และสิ่งสำคัญ
ทีค่วรใหความสนใจ คอื การอำพรางตวั ซึง่ความสามารถนี้
ทำใหปยูงัคงความหลากชนดิอยไูด ปมูกัจะใชสสีนัของลำตวั
เปนสิ่งเตือนภัย (warning coloration) วาเปนปูที่มีพิษ

วงศทีพ่บมากทีส่ดุในแนวปะการงัคอื วงศ Xanthidae
รองลงมาคือ วงศ Majidae และพบปูใน Infraorder
Anomura เปนจำนวนมาก ไดแก วงศ Galatheidae
วงศ Porcellanidae และวงศ Diogenidae คือ ปูมังกร
(squat lobster) ปูตัวแบน และปูเสฉวน สำหรับปู
ทีพ่บแพรกระจายในแนวปะการงัทกุบรเิวณ คอื ปปูะการงั
(Trapezia sp.) และปูมังกร (squat lobster) ซึ่งมักพบใน
เวลากลางคืน

หาดหิน ซอกหิน ใตกอนหิน แหลง
หลบซอนที่ดี

บริเวณหาดหิน เปนบริเวณที่มีซอกหินซึ่งเปนแหลง
หลบซอนที่ดี จึงเปนบริเวณที่มีความหลากชนิดของปูสูง
ปทูีอ่าศยัในหาดหนิมวีถิกีารดำรงชวีติ และวธิกีารกนิอาหาร
ที่หลากหลาย ปูที่อยูบนโขดหินที่เปนแนวปะทะคลื่น เชน
ปูแสมแกะ จะวิ่งไดเร็วมาก (rapid runner) เปนตน
ปูที่หลบซอนตามซอกหินเปนพวกที่คลืบคลานอยางชาๆ
(slow walker) และแอบอยูตามซอกหิน ในบริเวณแอง
น้ำขัง มักพบปูที่เปน swimmer เชน วงศ Portunidae
จำนวนมาก เปนตน ปูที่พบมากที่สุดในบริเวณหาดหิน คือ

กราฟแสดงการแพรกระจายของปตูามแหลงทีอ่ยอูาศยั

พืน้ทองทะเล
15%

ปาชายฝง
2%

หาดทราย
9%

หาดหนิ
18%

หาดเลน
9%แนวปะการงั

47%
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ปูในวงศปูใบ (Xanthidae) และปูหิน (Portunidae)
ซึ่งอยูในกลุมเดียวกับปูมา คือ สกุล Thalmita และสกุล
Charybdis ซึ่งทั้ง 2 สกุล มีความนาสนใจเรื่องการใช
ประโยชน นอกจากนี้ บริเวณหาดหินยังพบปูที่มีพิษ เชน
ปูใบลายแผนที่ (Atergatis floridus) ปูใบหลังเตาแดง
(Atergatis integerrimus) และปูใบตาแดง (Eriphia
sebana) เปนตน พิษที่พบในปูสวนใหญเปน tetrodotoxin
เหมือนกับปลาปกเปา ดังนั้น พิษเหลานี้รับประทานแลว
เสียชีวิต ไดแก saxitoxin (STX) และ gonyautoxin
(GTX) เปนตน ซึ่งการเปนพิษสวนใหญจะผันแปรไปตาม
สภาพภูมิศาสตร และประเทศไทยยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับ
เรือ่งดงักลาว  สวนปทูีพ่บแพรกระจายในหาดหนิทกุบรเิวณ
คอื ปตูวัแบน (Petrolisthes sp.) และปใูบหนิ (Leptodius
exaratus)

หาดทราย... ความหลากชนิดต่ำ
แตจำนวนปริมาณสูง

บริเวณหาดทรายพบปูมีความหลากชนิดต่ำ แตมี
จำนวนปริมาณมาก และมีลักษณะการดำรงชี วิ ตที่
แตกตางกัน โดยปูที่อาศัยอยูตอนบนของหาดทราย
สวนใหญเปน rapid runner เชน ปูลม (Ocypode sp.)
สามารถวิ่งไปทุกทิศทางดวยความเร็ว 2 เมตรตอวินาที
(m/s) เปนตน ปูที่อยูบริ เวณเหนือเขตน้ำขึ้นสูงสุด
เปน side burrower เชน ปูทหาร (Dotilla sp.) ขุดรู
โดยหันขางและวิ่งไปรอบๆ รู พรอมกับใชขาดันเม็ดทราย
เปนตน ปูที่อยูเขตน้ำลงต่ำสุดเปน back burrower เชน
ปูหนูมาน (Matuta sp.) ปูฤๅษี (Calappa sp.) มีกาม
ขนาดพิเศษสำหรับเปดเปลือกหอย และปูเสฉวนบก
(Coenobita sp.) กำจัดซากเนาเปอย ชวยใหทองทะเล
สะอาด และเปนการหมุนเวียนธาตุอาหาร (environment
service) เปนตน

หาดเลน...แหลงศึกษาธรรมชาติปู
หาดเลน พบปูที่ขุดรูแบบ side burrower และ

เปนรูถาวรเพื่อเปนที่อยูอาศัยและหลบภัย ปูในหาดเลน
สวนใหญมักอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมและมีสังคมเกิดขึ้น
เชน ปูทหาร (Dotilla myctiroides) เปนตน นอกจากนี้
ยังมีความสามารถในการติดตอสื่อสารกันระหวางกลุม
โดยการมาอยูรวมกลุม (aggregation) และมีพฤติกรรม

การสรางอาณาเขต การโบกกาม และการจับคู ปูที่พบ
สวนใหญเปนปูกามดาบ (Uca sp.) ในวงศ Ocypodidae
และปูแสมในวงศ Grapsidae

พื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปูสูง

จากการศึกษาพบวา ปูมีการแพรกระจายใน
ทุกแหลงที่อยูอาศัยในทองทะเล ชายฝงทะเลอันดามัน
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกวาอาวไทย และบริเวณ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของปูสูง คือ อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสุรินทร ซึ่งเปนบริเวณที่มีแหลงที่อยู
อาศัยที่หลากหลาย มีการคุมครองอนุรักษ ทั้งหาดทราย
หาดหิน หาดเลน และที่สำคัญมีแนวปะการังที่สมบูรณ
ที่สุดในประเทศไทย อีกแหงหนึ่ง คือ บริเวณหนาสถาบัน
วิจัยทรัพยากรชายฝงทะเลฯ จังหวัดภูเก็ต เปนเขต
ชีวมณฑลที่มีแหลงที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลาย
เชนเดียวกัน

ปูทะเลไทย...กำลังถูกคุกคาม
พบปูที่หายาก (rare species) 62 ชนิด คำวา

rare species ในที่นี้ยังไมสามารถกำหนดใหเปน red list
ไดเนื่องจากการเก็บตัวอยางไมครอบคลุม

ปูใน red list ของ IUCN (2006) มีจำนวน
86 ชนิด เปนปูมะพราว Birgus latro ซึ่งเปนปูทะเล
1 ชนิด สวนที่เหลือเปนปูน้ำจืด

IUCN ไดชีใ้หเหน็วาขอมลูเกีย่วกบัสถานภาพ
ของสิ่งมีชีวิตในทะเล เปนสวนที่ยังขาดขอมูลมากที่สุด
(marine : big unknown) และไดจัดตั้งหนวยงาน
The global marine species assessment เพื่อประเมิน
สถานภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล

ปูในทะเลไทยที่อยูในภาวะถูกคุกคาม มี 49
ชนิด  ส วนใหญอยู ในวงศ  Portunidae และวงศ
Diogenidae คือ ปูที่ถูกจับมาดวยเครื่องมือประมง
อวนจับปู อวนลาก และอวนรุน

สาเหตุอื่นๆ ที่คุกคามปู ไดแก แหลงที่อยู
อาศัยถูกทำลาย มลพิษทางทะเล และนักทองเที่ยว
เปนตน
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ปูเสฉวนขนเหลือง
Aniculus maximus

ปูเสฉวนเกล็ดแดง
Aniculus sibogae

ปเูสฉวนปะการงั
Paguritta sp.

ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ปู...การพัฒนาใชประโยชน

ปูในกลุมปูหิน (charybdis และ thalamita)
สามารถนำมาเปนทางเลือกทดแทนปูมา ซึ่งถูกจับมาเปน
อาหารและกำลังลดปริมาณลงอยางรวดเร็ว

การทองเทีย่วเชงินเิวศ เชน ปใูนแนวปะการงั
ที่มีสีสันสวยงาม หรือรูปรางแปลก เปนตน

ขอเสนอแนะ
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปูใน

ประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน
โดยใหมีระยะเวลาการศึกษาอยางตอเนื่อง

ศึกษาการแพรกระจายของปูครอบคลุม
ทุกแหลงที่อยูอาศัย

กำหนดพื้นที่ตนแบบในการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน การประกาศใหอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสุรินทร เปนพื้นที่ตนแบบในการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน

กำหนดมาตรการในการทำประมงปูอยาง
มีความรับผิดชอบ มีกฎหมายที่ใหความสำคัญในการ
คุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ

สนับสนุนการศึกษาชีววิทยา และนิเวศวิทยา
ของปู

จัดทำศูนยขอมูลรวบรวมเอกสารอางอิง
และตัวอยาง

สนับสนุนการศึกษาอนุกรมวิธานของปู
มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ

ภาพตัวอยางของปูชนิดตางๆ

ปูเสฉวน
Pagurus sp.

ปมูงักรปะการงั
Galathea sp.

ปูเสฉวนแดง
Calcinus gaimardii

ปูเสฉวนเตาปูน
Ciliopagurus strigatus

ปูเสฉวนดอกไมทะเล
Dardanus pedunculatus

ปมูงักรตาโต
Galathea sp.

ปมูงักรปะการงั
Galathea bimaculata

ปมูงักรสชีมพู
Lauriea sp.

ปมูงักร
Galathea sp.
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ปดูอกไมทะเล
Neopetrolisthes maculatus

ปูตัวแบน
Petrolisthes sp.

ปตูวัแบนปะการงัออน
Lissoporcellana quadrilobata

ภาพตัวอยางของปูชนิดตางๆ (ตอ)

ปปูากกาทะเล
Porcellnella picta

ปูหนุมาน
Matuta sp.

ปกูระดมุพมิาลยั
Philyra sp.

จักจ่ันทะเล
Albunea marquisiana

จักจั่นทะเล
Hippa pacifica

ปูแสทะเล
Xenocarcinus tuberculatus

ปซูโีนกลัปงหา
Xenocarcinus conicus

ปกูลัปงหา
Xenocarcinus depressus

ปูหนุมานจุด
Matuta victor

ปูแมงมุมขากาง
Oncinopus sp.

ปูแตงตัว
Camposcia retusa

ปสูาหราย
Huenia heraldica

ปลูกูกวาด
Hoplophrys oastesii

ปูใบหลังเตาแดง
Atergatis integerrimus

ปใูบลายแผนที่
Atergatis floridus

ปูแมงมุมเจดีย
Maenathius sp.

ปูแมงมุมอุรังอุตัง
Oncinopus sp.
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ปใูบกามชอน
Etisus laevimanus

ปูใบตาแดง
Eriphia sebana

ปูใบขอบเลื่อยแดง
Etisus splendidus

ภาพตัวอยางของปูชนิดตางๆ (ตอ)

ปูใบแดง
Atergatis roseus

ปูหิน
Thalamita sp.

ปใูบปะการงักามหนาม
Cymo sp.

ปใูบปะการงัออน
Calvectaea tumida

ปูใบมะระแดง
Demania scaberrima

ปใูบจิว๋ขาลาย
Liomera laevis

ปูใบจิ๋ว
Liomera sp.

ปใูบกามขน
Eucrate sp.

ปูมาจิ๋วเมนทะเล
Lissocarcinus sp.

ปูขน
Heteropilumnus sp.

ปปูะการงัดำ
Quadrella serenei

ปปูะการงั
Tetralia rubridactyla

ปปูะการงัลายตาราง
Trapezia areolata

ปูเมนทะเล
Echinoecus pentagonus

ปดูาวขนนกหวัแฉก
Tiaramedon spinosus

ปูสามเหลี่ยม
Trigonoplax sp.

ปูสามเหลี่ยม
Elamena sp.
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ปกูามดาบ
Uca tetragonon

ปไูก
Cardisoma carnifex

ปูแสมแมงมุม
Percnon sp.

ภาพตัวอยางของปูชนิดตางๆ (ตอ)

ปูหกเหลี่ยมดาวขนนก
Permanotus purpureus

ปูถั่วเหลือง
Pinnixa sp.

ปูแสมหิน
Metopograpsus sp.

ปทูหาร
Dotilla myctiroides
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Phylum Phoronida
Phylum Ectoprocta
Phylum Brachiopoda หอยตะเกียง
Phylum Echinodermata แตงกวาทะเล
Phylum Hemichordata
Phylum Chordata ตวัออนปลา (Subphylum

Urochordata)
Phylum Porifera หรือฟองน้ำ ในไฟลัมนี้

ไมพบชนิดที่ลอยมาตามน้ำเหมือนกับไฟลัมอื่น แตพบใน
ลักษณะของสปคุล (spicule) ของฟองน้ำ ดังนั้น ถาเก็บ
ตัวอยางแพลงกตอนแลวพบสปคุล (spicule) แสดงวา
อาจมีโอกาสพบฟองน้ำอยูในบริเวณนั้น ไมจัดเปนกลุม
แพลงกตอนที่สำคัญ

ภาพตัวอยาง Phylum Porifera

แพลงกตอนเปนกลุมสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตวที่
ลองลอยอยูในน้ำ ดังนั้น จึงอนุมานไดวาไปถึงทั่วกันหมด
คงไมอยู เฉพาะในแนวปะการัง แพลงกตอนมีความ
หลากหลายและมีจำนวนมาก มีเอกลักษณคือ ลองลอยไป
ตามน้ำ ความหลากหลายของแพลงกตอนอยูในภาวะที่ถูก
คุกคาม โดยแพลงกตอนมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
คุณภาพของน้ำ และสภาวะสิ่งแวดลอมกำลังถูกคุกคาม
โดยมนุษย

ความหลากหลายของแพลงกตอน
สัตวในทะเล

ความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวในทะเล
ที่พบในนานน้ำไทยพบอยางนอย 313 ชนิดจาก 130 สกุล
ประกอบดวย 14 Phylum (Kingdom Animalia) ไดแก

Phylum Porifera ฟองน้ำ
Phylum Cnidaria แมงกะพรุน
Phylum Ctenophora หวีวุน
Phylum Nemertinea หนอนริบบิ้น
Phylum Annelida ปลิงไสเดือน
Phylum Mollusca หอย
Phylum Arthropoda ไรน้ำ
Phylum Chaetognatha หนอนธนู

ความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว
ในแนวปะการังไทย

ศ. ลดัดา  วงศรตัน
ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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Phylum Cnidaria หรือพวกแมงกะพรุน
ชนิดที่พบเปนแพลงกตอน มีชื่อสามัญ (common name)
วาพวกไฮดรอยด (hydroid) เปนกลุมที่ตองทำการศึกษา
อยางเรงดวน เชน วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการดอง
ตัวอยางที่เฉพาะ เปนตน สวนในกลุมแมงกะพรุนตัวโต
หรือแพลงกตอนที่มีขนาดใหญ (macroplankton) กำลัง
อยูในภาวะโดนคุกคามจากการใชประโยชนทางตรง โดย
นำมาใชเปนอาหาร

ภาพตัวอยาง Phylum Cnidaria

Phylum Nemertinea หรือหนอนริบบิ้น
(ribbon worms) ตัวเต็มวัยอาศัยอยูในบริเวณซอกหินใน
กลุมสาหรายตามชายฝงทะเล

ภาพตัวอยาง Phylum Nemertina

Class Hydrozoa

Class Scyphozoa

Phylum Ctenophora หรือหวีวุน (comb
jelly) ยังมีการศึกษาวิจัยไมมากนัก เปนกลุมที่มีลำตัว
บอบบาง หวีวุนเปนสัตวสวยงามมาก รางกายสามารถ
เรืองแสงได และเปนอีกกลุมหนึ่งที่ควรมีการสนับสนุน
การวิจัย

ภาพตัวอยาง Phylum Ctenophora

Phylum Annelida เปนสัตวที่มีลำตัว
ลักษณะคลายหนอน แตลำตัวเปนปลองเรียงตอๆ กัน
ไดแก ไสเดือน ปลิง และแมเพรียง เปนตน

ภาพตัวอยาง Phylum Annelida

Phylum Mollusca หรือกลุมของหอย
ที่ดำรงชีวิตอยูในน้ำตลอดชีวิต ถือวาเปนแพลงกตอน
ซึ่งเปนตัวออนของหอยทั้งหมด

ภาพตัวอยาง Phylum Mollusca

Class Gastropoda

Class Bivalvia



รายงานการประชุม
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย36

Phylum Arthropoda จัดเปนแพลงกตอน
สัตวกลุมที่สำคัญ เปนพวกไรน้ำ ขณะนี้พบในนานน้ำไทย
2 สกุล ซึ่งถามีการศึกษามากขึ้น ตองพบมากขึ้นแนนอน
Subclass ที่สำคัญที่สุดใน Phylum Arthropoda คือ
Subclass Copepoda ซึ่งจะมีหลาย Order โดย Order
ที่สำคัญในทะเล คือ Order Calonoida และ Order
Harpacticoida ซึ่ งควรจัดอยู ในกลุมพวกเบนโทส
(benthos) เพราะสวนใหญพบอยูตามพื้นทองน้ำ โดยเกาะ
อยูตามหญาทะเล หรือพวกวัสดุในน้ำทั้งหมด

Class Ostracod เปนพวกครัสตาเซียน
กลุมหนึ่ง ลำตัวเรืองแสง พบทุกระดับความลึก แตพบ
จำนวนไมมาก มีลักษณะคือ เปลือกคลุมตัวทั้งหมด

Class Branchiopoda
Order Cladocera

Class Malacostraca; Order Amphipoda
ที่เปนเบนโทส (benthos) อาศัยอยูที่พื้นเกาะอยูตาม
สาหรายทะเลและหญาทะเล สวนพวกที่เปนแพลงกตอน
พบไมมาก ซึ่งเอกสารรายงานและรายชื่อชนิดไดจากการ
ศึกษาของนักอนุกรมวิธานชาวตางประเทศ

Class Malacostraca เปนพวก
แพลงกตอนสัตวที่เปนอาหารสำคัญของวาฬ เพราะฉะนั้น
ในแถบรอน คือ พวกยูโทรฟค (eutrophic) Order
Mysidacea เปนแพลงกตอนที่พบบางแตไมมาก สวนใหญ
พบตามพื้น สวน Order Cumacea พบนอยเหมือนกับ
ไอโซพอด (isopod) โดยขุดรูอยูตามพื้นทองน้ำ

ภาพตัวอยาง Phylum Arthropoda

Order Calanoida

Order Poecilostomatoida
Subclass Copepoda

Order Cyclopoida

Order Harpacticoida
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ภาพตัวอยาง Phylum Arthropoda (ตอ)
Class Ostracoda

Class Malacostraca
Order Amphipoda

Order Isopoda

Order Euphausiacea

Order Mysidacea

Order Cumacea

ภาพตัวอยาง Phylum Chaetognatha

Phylum Phoronida ลำตัวมีลักษณะคลาย
หนอนและไมแบงเปนสวนใหเห็นชัดเจน พบแค 2 สกุล
ไดแก สกุล Phoronis และสกุล Phoronopsis

ภาพตัวอยาง Phylum Phoronida

Phylum Ectoprocta พบเกาะอยูตาม
พื้นทองทะเลและน้ำจืด โคโลนีประกอบดวยโซออยด
(zooids) จำนวนมาก สวนใหญมีลักษณะคลายพืชจึงมี
ชื่อสามัญวา moss animal ตัวออนเทานั้นที่จัดเปน
แพลงกตอน ตวัออนวายน้ำเปนอสิระเรยีกวา cyphonautes
larva

Phylum Chaetognatha หรือพวกหนอนธนู
(arrow worm) เปนกลมุทีน่าสนใจ หนอนธนเูปรยีบเสมอืน
กับพวกเสือ หรือพวกสิงโตบก เพราะเปนพวกที่กินสัตวอื่น
เปนอาหาร ดังนั้น จึงเปนผูบริโภคที่สำคัญ และเปน
แพลงกตอนสัตวที่ดำรงชีวิตแบบแพลงกตอนตลอดชีวิต

ภาพตัวอยาง Phylum Ectoprocta
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Phylum Brachiopoda หรอืพวกหอยตะเกยีง
มีเปลือกหุมลำตัว

ภาพตัวอยาง Phylum Brachiopoda

Phylum Echinodermata ไดแก กลุมของ
แตงกวาทะเล เปนแพลงกตอนสัตวที่สำคัญในแนว
ปะการัง เนื่องจากเปนตัวออนของดาวทะเล ดาวเปราะ
ดาวขนนก และปลิงทะเล ซึ่งควรมีการสงเสริมใหมีการ
ศึกษาขั้นตอไป

ภาพตัวอยาง Phylum Echinodermata
Class Asteroidea

Class Echinoidea

Class Crinoidea

ภาพตัวอยาง Phylum Echinodermata (ตอ)

Class Holothuroidea

Class Ophiuroidea

Phylum Hemichordata ไดแก acorn
worm มีลักษณะตัวเล็กคลายหนอน หรือไส เดือน
ชอบขุดรูอยูในทรายตามชายทะเล

ภาพตัวอยาง Phylum Hemichordata

Phylum Chordata เปนแพลงกตอนชัว่คราว
เฉพาะ Subphylum Vertebrata; Class Pisces ไดแก
ไข และตัวออนของปลากระดูกแข็ง

กลุมที่เริ่มมีโนโตคอต (notochord) ในชวงวงจร
ของชีวิต มีลักษณะตัวเล็กคอนขางใส ความนาสนใจ
ในวงจรชีวิต คือ มีหวงโซอาหารสั้นมาก ถือวาเปนพวก
lavarcean ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานเปน
อาหาร ดังนั้น จึงเปนที่สนใจของนักวิจัยชาวตางประเทศ
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ภาพตัวอยาง Phylum Chordata

Subphylum Urochordata
Class Thaliacea

Class Lavarcea

สรุป
การศึกษาสถานภาพของแพลงกตอน ปจจัยสำคัญ

ที่สุด คือ ความเขาใจของผูบริหารที่เห็นความสำคัญของ
แพลงกตอนวามีความสำคัญตอสิ่งแวดลอมและมีความ
สำคัญตอระบบนิเวศในน้ำอยางไร และขอจำกัดของ
ปจจัยที่สนับสนุนผลงานความหลากหลายตองมีอะไรบาง
ไมควรเห็นวาไมคุมคากับการลงทุน พึงตระหนักไววาถา
แพลงกตอนหาย สิ่งมีชีวิตในทะเลก็หายหมด ซึ่งทุกอยาง
ตองมาจากสิ่งแวดลอมคือ คุณภาพน้ำ คุณภาพของน้ำดี
หรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับมนุษย การสงเสริมการทองเที่ยว
ที่มากเกินไปไมเปนการสงเสริมหรือการดำรงชีวิตที่ดี และ
ทำใหเกิดภาวะคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลของไทย

คำถามและขอเสนอแนะ

ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวัสดิ์ :
กุงนอกจากเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศแลว

กุงจำนวนมากที่ไดนำเสนอในวันนี้มีศักยภาพในการใช
ประโยชน  ปจจุบันมีนักดำน้ำชมรม 505 โดยมีนายสมยศ
และนางแนงนอย  ยศสุนทร สามารถดำน้ำพาชมได
นอกจากนี้ ศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเพื่อการสงออก
ซึ่งในปจจุบันหลายหนวยงานเริ่มใหความสนใจมาก เชน
กุงตัวตลก เปนตน ในตางประเทศเริ่มมีการเพาะเลี้ยง
ซึ่ งประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถดำเนินการได
และสิง่สำคญัซึง่นายปรญิญา ลมิปวริยิะกลุ ไดเนนเปนพเิศษ
คือ สถานภาพที่พบเห็นไดยาก (rare) รวมกับกำลังถูก
คุกคาม (threatened) ถาไมดำเนินการแกไขอยางใด
อยางหนึ่ง ในอนาคตอันใกล สัตวเหลานี้อาจอยูในภาวะ

ใกลหรือเสี่ยงตอการสูญพันธุ การยกตัวอยางนำเสนอ
เพื่อใหเห็นและเกิดความสนใจในการอนุรักษและการ
จัดการสำหรับสัตวเหลานี้

นางเพราลัย นุชหมอน :
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงทะเลฝงอนัดามนั กรมประมง

ฝงทะเลอนัดามนัมกีารสำรวจความหลากหลายของ
ชนิดพันธุปูอยูมากหลายชนิดเปนปูซึ่งผูชวยศาสตราจารย
พันธุทิพย วิ เศษพงษพันธุ ไดสำรวจพบและศูนยฯ
ไมสามารถระบุจำแนกชนิด หรือระบุไดเพียงในระดับ
ของวงศ หากมีการดำเนินโครงการในลักษณะของ
ผูชวยศาสตราจารยพันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ ทางศูนยฯ
ยินดีมอบตัวอยางใหสำหรับการจำแนก นอกจากนี้
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามันยังขาด
บุคลากรที่ทำงานดานแพลงกตอน มีเฉพาะบุคลากร
ที่ศึกษาลูกปลา สำหรับตัวอยางสัตวชนิดอื่นๆ ไดเคย
ประสานกับผูช วยศาสตราจารยสุนันท ภัทรจินดา
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อจำแนกชนิด
หรือดำเนินโครงการรวมกัน ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนขอมูล
ที่ยังขาดอยูสำหรับประเทศไทย ทางศูนยฯ ยินดีใหความ
รวมมือโดยเก็บตัวอยางให หรือการสงเจาหนาที่หรือนิสิต
ลงไปชวยเหลือ เพราะบุคลากรขาดแคลน แตดำเนินการ
สำรวจทุกป โดยในหนึ่งปสำรวจประมาณ 4 ครั้ง ในฝง
อันดามัน

ศาสตราจารย ลัดดา วงศรัตน :
โคพีพอดในบริเวณฝงอันดามันมีการพบเพิ่มขึ้น

40 ชนิด เฉพาะในเกาะสิมิลัน ดังนั้น ตองขอขอบคุณ
นางเพราลัย นุชหมอน ที่ใหความอนุเคราะหแกนิสิต
ลงเรือเพื่อเก็บตัวอยาง ซึ่งคณะประมง  ไมมีงบประมาณ
ดำเนนิการ จงึเปนเรือ่งทีน่ายนิดมีากสำหรบัความชวยเหลอื
ของหนวยงาน

ผศ. สุนันท ภัทรจินดา :
ตามที่ศาสตราจารย ลัดดา วงศรัตน รายงานวา

จำนวนชนิดที่ รายงานเปนครั้ งแรกในประเทศไทย
นอกจากขอมูลของกรมประมง ยังมีขอมูลจากโครงการ
ของ ดร. ธรณ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตรได ใหทุนสนับสนุนในการเก็บขอมูล
ซึ่งขณะนี้นิสิตกำลังทำวิทยานิพนธอยู โดยนางสาวณัฐวดี
ภูคำ คาดวาพบมากกวา 50 ชนิดขึ้นไป ซึ่งปหนาคงมี
ผลงานเผยแพรออกมา
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ค.ศ. 1937  อาจารยโชติ สุวัตถิ ไดรายงาน
เปน checklist ของสัตวทะเลในประเทศไทย โดยรายงาน
การพบสัตวกลุมหอยไว 372 ชนิด ปตอมาไดทำเอกสาร
เรื่องมอลลัสของประเทศไทย รายงานการพบไวทั้งหมด
533 ชนิด โดยรายงานถึงหอยบก หอยน้ำจืด หอย
น้ำกรอย และหอยทะเล

หลังจากนั้นเปนการศึกษาโดยนักวิจัยหลายทาน
เชน รองศาสตราจารยวันทนา  อยูสุข ศึกษาเกี่ยวกับ
หอยทะเล รวมทั้งลูกศิษยของทานที่ เขาทำงานใน
กรม กองตางๆ ศาสตราจารย ดร . สุชาติ อุปถัมภ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาเกี่ยวกับหอยน้ำจืด และ
ชีววิทยาของหอย โดยเฉพาะในแงของการเปน parasite
รองศาสตราจารย ดร .  เยาวลักษณ จิตรามวงศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาหอยน้ำจืด ศาสตราจารย
ดร. สมศักดิ์ ปญหา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศึกษาเรื่อง
หอยน้ำจืด โดยเฉพาะพวกหอยทากจิ๋ว (microsnail)

ความหลากหลายของสัตวกลุมหอยทะเล ทากทะเล
และทากเปลือยในประเทศไทย

ผศ. ธรีะพงศ  ดวงดี
นายณรงคพล สทิธทิวพีฒัน

ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล  คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การศึกษาสำรวจกลุมหอยใน
ประเทศไทยในอดีต

ค.ศ. 1860 โดย Mr. Martens, E.C. von.
เปนการรายงานครัง้แรกของหอยในประเทศไทย มรีายงาน
การพบ 7 ชนิด

ค .ศ .  1894 โดย Mr. MÖl lendorff
มีรายงานของหอยในบริเวณเกาะสมุย แตไมสามารถ
ตรวจสอบไดวาแทจริงแลวรายงานไวกี่ชนิด

การศึกษาของ Mr. Lyne ในระหวางป ค.ศ.
1899-1900 และรายงานในป ค.ศ. 1909 บริเวณพื้นที่
อาวไทยฝงตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่เกาะชางจนถึง
เกาะสีชัง รายงานการพบสัตวกลุมหอยไว 379 ชนิด
เปนรายงานแรกที่คอนขางสมบูรณ มีภาพประกอบ
มีจำนวนชนิดที่คอนขางสมบูรณในประเทศไทย มีภาพวาด
หอยชนิดตางๆ ไว 5 plate ซึ่งจนถึงปจจุบันนักวิจัย
ที่ศึกษาหอยหลายทานยังใช 5 plate นี้อยู
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ความหลากหลายของหอยทะเล
หอยทะเลแบงออกเปน 2 Subphylum คือ

Subphylum Amphineura เปนกลุมของ
ลิ่นทะเล มีทั้งกลุมของลิ่นทะเลไมมีเปลือกกับลิ่นทะเลที่มี
เปลือก หรือหอย 8 เกล็ด (chiton) สำหรับ chiton
มีรายงานอยูนอยมาก จากเอกสารอางอิงจำนวน 40 เลม
พบรายงานของ chiton ใน Class Polyplacophora เพียง
3 ชนิด ในฝงอันดามัน สวนใน Class Aplacophora คือ
ลิ่นทะเลมีลักษณะลำตัวคลายกันแตไมมีเกล็ด คอนขาง
อาศัยอยู ในบริเวณลึก และไมมีรายงานของ Class
Aplacophora ทั้งในฝงอาวไทยและอันดามัน

Subphylum Conchifera ประกอบดวย 5
กลุม ดังนี้

Class Monoplacophora อาจพบใน
ทะเลอันดามัน แตไมพบในอาวไทย

Class Gastropoda หรือหอยฝาเดียว
จากเอกสารอางอิงมีอยู 939 ชนิด แบงเปน 3 Subclass
คือ

Subclass Prosobranchia กลุม
หอยฝาเดียว พบ 805 ชนิด แบงเปน 3 Order

Order Archaeogastropoda
เปนหอยฝาเดียวที่มีวิวัฒนาการคอนขางต่ำ ไมพบในที่
น้ำขุน มักพบในที่น้ำใส เนื่องจากมีเหงือกที่มีวิวัฒนาการ
คอนขางต่ำ โดยพบบริเวณอาวไทย 52 ชนิด ทะเล
อันดามัน 109 ชนิด

Order Mesogastropoda
เปนกลุมหอยฝาเดียวที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้น กินสาหราย
เปนอาหาร บางกลุมพัฒนาเปนพวกกินสัตว อาวไทยมี
รายงาน 147 ชนิด ทะเลอันดามัน 297 ชนิด

Order Neogastropoda เปน
กลุ มหอยฝาเดียวที่ พัฒนามากที่ สุ ด ใน  Subclass
Prosobranchia อาวไทยมีรายงาน 150 ชนิด ทะเล
อันดามัน 339 ชนิด

Subclass Opisthobranchia
เปนกลุมทากทะเล และทากเปลือย พบ 134 ชนิด
แบงเปนอาวไทย 20 ชนิด ทะเลอันดามัน 114 ชนิด

Subclass Pulmonata เปนกลุม
หอยฝาเดียวที่คอนขางพัฒนา ไมใชเหงือกในการหายใจ
อาจใชปอดที่ยังไมพัฒนา หรือสวนของเยื่อบุผนังลำตัวใน
การแลกเปลี่ยนกาซ พบในถิ่นที่อยูอาศัยที่เปนปาชายเลน
หรือในกลุมของหอยบกที่เปนหอยน้ำจืด

Class Bivalvia หรือหอยสองฝา
มีรายงาน 625 ชนิด แบงเปน 5 Subclass คือ

Subclass Protobranchia พบนอย
มีรายงานในทะเลอันดามัน 1 ชนิด

Subclass Pteriomorphia พบ
235 ชนิด แบงเปนอาวไทย 126 ชนิด ทะเลอันดามัน 206
ชนิด

Subclass Palaeoheterodonta
สวนใหญพบในน้ำจืด ในทะเลพบเพียง 1 ชนิด

Subclass Heterodonta  พบ 384
ชนิด อาวไทย 181 ชนิด ทะเลอันดามัน 336 ชนิด

Subclass Anomalodesmata
หอยโคม พบ 4 ชนดิ อาวไทย 3 ชนดิ ทะเลอนัดามนั 4 ชนดิ

Class Scaphopoda กลุมหอยงวงชาง
พบทั้งหมด 4 ชนิด ในอาวไทยมีรายงาน 2 ชนิด
ในทะเลอันดามันมีรายงาน 3 ชนิด

Class Cephalopoda มรีายงาน 77 ชนดิ

ภาพวาดหอยชนิดตางๆ จำนวน 5 plate ของ H. Lyne.
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ตารางแสดงการแบงกลุมของหอยทะเล

Subphylum Class/ Subclass Order GT AS
Amphineura Aplacophora ? ? ?

Polyplacophora  3 ? 3
Conchifera Monoplacophora ? ? ?

Gastropoda  939+?
Prosobranchia  805 Archaeogastropoda 52 109

Mesogastropoda 147 297
Neogastropoda 150 339

Opisthobranchia  134 Cephalaspidea 1 3
Anaspidea 1 1
Notaspidea ? 3
Thecosomata ? ?
Gymnosonata ? ?
Sacoglossa 1 3
Acochilidiodea 0 1
Nudibranchia 17 103

Pulmonata  ? ? ?
Bivalvia 625
Protobranchia  1 0 1
Pteriomorphia  235 126 206
Palaeoheterodonta  1 1 1
Heterodonta  384 181 336
Anomalodesmata  4 3 4
Scaphopoda  4 2 3
Cephalopoda  77 ? ?

GT = Gulf of Thailand
AS = Andaman Sea

ความหลากหลายของหอยฝาเดียว
ทะเล

Class Gastropoda
Subclass Prosobranchia

Order Archaeogastropoda
กลุมหอยนมสาว หอยตาวัว หอยเปาฮื้อ มีรายงาน
ทัง้หมด 9 วงศ รวม 116 ชนดิ อาวไทยพบ 52 ชนดิ ทะเล
อันดามันพบ 109 ชนิด พบในบริเวณน้ำคอนขางใส
กินอาหารจำพวกสาหราย ประโยชนใช เปนอาหาร
ใชเปลือกทำตูฝงมุก

ภาพตัวอยางหอยฝาเดียวทะเล
Order Archaeogastropoda

หอยนมสาว
Trochus maculatus Linnaeus, 1758
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หอยเบี้ยอาหรับ
Cypraea arabica
Lamarck, 1811

หอยเบี้ยโปงลายเสือ
Cypraea tigris
Linnaeus, 1758

Order Mesogastropoda
กลุมหอยเบี้ย มีรายงานทั้งหมด 36 วงศ รวม 318 ชนิด
อาวไทยพบ 147 ชนิด ทะเลอันดามันพบ 297 ชนิด
ประโยชนของเปลือกหอยใชเปนของสะสม

หอยสังขบิดแดง
Cymatium rubeculum

(Linnaeus, 1758)

Chicoreus torrefactus
(Sowerby, 1841)

Order Neogastropoda เปน
กลมุหอยนักลาอาหารทั้งหมด สวนใหญอยูในแนวปะการัง
มีรายงานทั้งหมด 23 วงศ รวม 371 ชนิด อาวไทยพบ
150 ชนิด อันดามันพบ 339 ชนิด กลุมที่คุนเคย คือ
วงศ Muricidae เปนกลุมของหอยกางปลา หอยเงาะ
หอยเตาปูน ประโยชนเปลือกมีโครงสรางสวยงามเปนที่
ชื่นชอบของนักสะสม

ภาพตัวอยางหอยฝาเดียวทะเล
Order Neogastropoda

ความหลากหลายของทากทะเลและ
ทากเปลือย

ทากทะเลเปนทากกลุมใหญ สวนทากเปลือยอยูใน
กลุมของทากทะเล Order Nudibranchia ทากทะเล คือ
สัตวที่อยูในกลุมหอยฝาเดียว แตมีการลดรูปของเปลือก
ใหเล็กลง หรือมีการบิดของเปลือกที่กลับกันทำใหเปลือก
ไมเปนรูปเกลียวเหมือนหอยฝาเดียวทั่วๆ ไป หรือในกรณี
ของทากทะเลไมมีเปลือก

ขอมูลจำเพาะของทากทะเลและทากเปลือย
ลักษณะเดน

 มีการลดรูปของเปลือก ไมมีเปลือก หรือ
มีเปลือกขนาดเล็ก โดยเปลือกจะคลุมเนื้อ (mantle)
ไดไมหมด

 มีเหงือกอยูดานนอก มีการลดรูปของ
เหงือก หรือมีอวัยวะชวยในการหายใจ

 สวนใหญมีเพศรวม (hermapodite) แตมี
การจับคูผสมพันธุ

กลไกการปองกันตัว
เ นื่ อ งจาก ไม มี เ ปลื อก ใช ป อ งกั นตั ว เหมื อน

หอยฝาเดียว ดังนั้น จึงตองมีกลไกการปองกันตัวที่ดีกวา
หอยฝาเดียว คือ

การพรางตัว (camouflage) พยามยามทำตัว
ใหคลายกับสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด

การเลียนแบบ (mimicry) เชน ทากเปลือย
บางชนิดลอกเลียนแบบสีของลำตัวใหเหมือนทากปุมบาง
ชนิด เพื่อไมใหเปนที่สนใจของศัตรู การใชสีสันเตือนศัตรู
ใหเขาใจวามีพิษในตัว เปนตน

การใชสารเคมี พบในพวกกระตายทะเล
ซึง่สามารถปลอยสารสมีวงเพือ่รบกวนศตัร ูหรอืในบางชนดิ
อาจมีการปลอยกรดซัลฟวริกออกมา เพื่อปองกันศัตรู
สวนในกลมุของทากหนามจะยมือาวธุของอาหารทีก่นิเขาไป
เปนอาวุธของตัวเอง

ภาพตัวอยางหอยฝาเดียวทะเล
Order Mesogastropoda
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ทากเหงอืกขางอิก๊ซอ
Berthella martensi

Pilsbry, 1896

ทากเหงอืกขางยกัษ
Pleurobranchus grandis

Pease, 1868

ทากหวัขดุ
Philinopsis cyanea

Marten, 1879

ทากสองหางจุดแดง
Chelidonura punctata

Eliot, 1903

ความนาสนใจ
หลายชนิดมี สี สั นสดใส  นักดำน้ำหรื อ

นักทองเที่ยวจึงใหความสนใจในการศึกษา
ใชในทางการแพทย สารเคมีที่ผลิตจากสัตว

กลุมนี้อาจนำไปใชในทางการแพทยได
เปนสัตวที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่น เชน ฟองน้ำ

หรือสัตวในกลุมปะการัง เปนตน

วิธีการแยกทากทะเล
แยกจากแผงฟน (radula) วิธีนี้คาใชจาย

คอนขางสูง
Radula formula ดังนี้ A x B.C.D.C.B
A = จำนวนแถวของฟนในแตละแถบ
B = จำนวนของฟนที่อยูรอบนอกตลอดแนว

ของแถบฟน (marginal teeth)
C = จำนวนของฟนที่อยูในแตละขางของ

เสนแนวกลาง (lateral teeth)
D = การมี หรือ ไมมีของฟนสวนกลาง

(rachidian tooth)
วิธีที่ผูศึกษาใชในการศึกษาการแพรกระจายของ

ทากทะเล คอื ถายภาพเพือ่นำมาเปรยีบเทยีบสสีนัแตละตวั
เพราะแตละชนดิมสีสีนัทีค่อนขางเฉพาะตวั ซึง่วธินีีม้คีวาม
ถูกตองรอยละ 70-80

Subclass Opisthobranchia
ทากทะเล ประกอบดวย 8 Order ซึ่ง 5 Order ที่มีความ
สำคัญ คือ

Order Cephalaspidea
หอยไขนกกระทา (bubble shell) พบประมาณ 4 ชนิด
พบในอาวไทย 1 ชนิด และพบในทะเลอันดามัน 3 ชนิด

ภาพตัวอยางทากทะเล Order Cephalaspidea

Order Notaspidea ทาก
เหงือกขาง (side gilled slug) พบในทะเลอันดามัน
3 ชนิด เปนกลุมที่สามารถปลอยกรดซัลฟวริกเพื่อปองกัน
ตัวได

Order Anaspidea กระตาย
ทะเล (sea hares) พบประมาณ 2 ชนิด พบในอาวไทย
1 ชนิด และพบในทะเลอันดามัน 1 ชนิด

ภาพตัวอยางทากทะเล Order Anaspidea

Aplysia parvula

Aplysia dactylomela

ทากเหงอืกขางรมตมุ
Umbraculum umbraculum

Lightfoot, 1986

ภาพตัวอยางหอยฝาเดียวทะเล Order Notaspidea
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Dermatobranchus onatophora

ทากปกลาย
Thuridilla gracilis

Risbec, 1928

ทากปกทราย
Plakobranchus ocellatus

Vantlassetlt, 1824

ทากทะเลปกเขยีว
Elysia ornata

Swainson, 1840

Order Sacoglossa ทากปก
(sacoglossans) เปนพวกกนิสาหรายแลวดงึคลอโรพลาสมา
ชวยในการสังเคราะหแสง พบประมาณ 4 ชนิด พบใน
อาวไทย 1 ชนิด และพบในทะเลอันดามัน 3 ชนิด

Order Nudibranchia ทาก
เปลือย (nudibranch) พบประมาณ 120 ชนิด พบใน
อาวไทย 17 ชนิด และพบในทะเลอันดามัน 103 ชนิด

Chromodoris kuniei
Pruvot-Fol, 1930

ทากเปลอืยอานมาสามชัน้
Ceratosoma trilobatum

J.E.Gray, 1827

ทากหนามมวง
Flabellina rubrolineata
O’ Donoghue, 1929

สรุป
ทากทะเลในประเทศไทยมีนอยชนิด คิดเปน

รอยละ 4.37 ของจำนวนชนิดที่พบทั้งหมดในโลก
โดยทั่วโลกพบทากทะเลประมาณ 3,000

ชนิด พบในประเทศไทยเพียง 131 ชนิด
การศึกษาทากทะเลยังมีนอยมาก
มคีวามตองการใหศกึษาทากทะเลในดานอืน่ๆ

นอกเหนือจากอนุกรมวิธาน เชน การแพรกระจายพันธุ
คุณสมบัติทางการแพทย และการเพาะเลี้ยง เปนตน

ความหลากหลายของหอยสองฝา
ทะเล

Class Bivalvia มี 2 Subclass คือ
Subclass Pteriomorphia กับ Subclass Heterodonta

Subclass Pteriomorphia มจีำนวน
235 ชนิด แบงเปน 5 Order ได ดังนี้

Order Arcoida หอยแครง
มีรายงาน 5 วงศ รวม 62 ชนิด พบในอาวไทย 32 ชนิด
และพบในทะเลอันดามัน 56 ชนิด โดยพบแพรกระจาย
ทั่วไปโดยฝงตัวอยูในน้ำโคลน

ภาพตัวอยางหอยสองฝาทะเล Order Arcoida

หอยแครงลาย
Arca navicularis
Brugui re, 1789

Order Mytiloida หอยแมลงภู
หอยแมลงภูแคระ มีรายงาน 1 วงศ รวม 38 ชนิด
พบในอาวไทย 15 ชนิด และพบในทะเลอันดามัน 34 ชนิด
โดยพบตามกอนหินบริเวณชายฝง หรือตามแนวปะการัง

ภาพตัวอยางหอยฝาเดียวทะเล Order Sacoglossa

ภาพตัวอยางทากทะเล Order Nudibranchia
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Pedum spondyloideum
(Gmelin, 1791)

Chlamys sp.

Limaria fragilis
(Gmelin, 1791)

Ctenoides ales
(Finley, 1927)

ภาพตัวอยางหอยสองฝาทะเล Order Mytiloida

Septifer bilocularis
(Linnaeus, 1758)

หอยแมลงภู
Perna viridis

(Linnaeus, 1758)

Pteria brevialata
(Dunker, 1873)

Pinna muricata
Linnaeus, 1758

Order Pterioida หอยมุก
หอยมุกกัลปงหา พบ 4 วงศ รวม 39 ชนิด พบในอาวไทย
25 ชนิด และพบในทะเลอันดามัน 34 ชนิด โดยพบใน
แนวปะการัง เกาะกับ substrate ที่เปนปะการังหรือ
กัลปงหา ประโยชนใชเปลือกทำตูฝงมุก และใชมุกเปน
เครื่องประดับ

ภาพตัวอยางหอยสองฝาทะเล Order Pterioida

Order Limoida มีรายงาน
1 วงศ รวม 11 ชนิด พบในอาวไทย 7 ชนิด และพบใน
ทะเลอนัดามนั 8 ชนดิ ปกตชิอบหลบซอน นยิมนำมาเลีย้ง
ในตูปลาสวยงาม

ภาพตัวอยางหอยสองฝาทะเล Order Limoida

Order Ostreoida หอยนางรม
หอยเชลล มีรายงาน 7 วงศ รวม 85 ชนิด พบในอาวไทย
47 ชนิด และพบในทะเลอันดามัน 74 ชนิด

ภาพตัวอยางหอยสองฝาทะเล Order Ostreoida

หอยนางรมหนามหลากสี
Spondylus vesicolor
Schreibers, 1793

หอยหงอนไก
Lopha cristagalli (Linnaeus, 1758)

Chama brassica Reeve, 1846

Subclass Heterodonta แบงเปน
2 Order ไดดังนี้

Order Hippuritoida หอย
กระปุก มีรายงาน 1 วงศ รวม 13 ชนิด พบในอาวไทย
8 ชนิด และพบในทะเลอันดามัน 12 ชนิด โดยใชฝาดาน
ขวาเกาะกับวัตถุใตน้ำ

ภาพตัวอยางหอยสองฝาทะเล Order Hippuritoida
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Beguina semiorbiculata
Linnaeus, 1758

หอยมือแมว
Tridacna squamosa

Lamarck, 1819

หอยพอก
Periglypta crispata
(Deshayea, 1854)

Order Veneroida หอยมอืเสอื
มีรายงาน 25 วงศ รวม 346 ชนิด พบในอาวไทย 164
ชนิด และพบในทะเลอันดามัน 300 ชนิด

ภาพตัวอยางหอยสองฝาทะเล Order Veneroida

ปญหาในการศึกษาความหลากหลายของ
สัตวกลุมหอยทะเล

ขอจำกัดทางอนุกรมวิธาน เชน บุคลากร
และเอกสาร เปนตน

ขอจำกัดทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ระบบฐานขอมูล
อื่นๆ

การคุกคามที่พบตอความหลากหลายของ
สัตวกลุมหอยทะเล

การประมงที่ไมเหมาะสม
การสูญเสียแหลงที่อยูอาศัย ถูกทำลายโดย

มนุษยและภัยธรรมชาติ
การเกบ็เปลอืกหอยสำหรบัขายใหแกนกัสะสม
อื่นๆ

สรุป
เปลอืกหอยหลายชนดิเปนทีน่ยิมสะสม เปลอืกหอย

จำนวนมากสามารถพบไดที่สวนจตุจักร ซึ่งผูขายทราบ
แหลงทีม่าของเปลอืกหอยแตละชนดิ และหากมฐีานขอมลู
ที่พรอม สามารถนำไปตรวจสอบได



รายงานการประชุม
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย48

การศกึษาสำรวจหมกึในประเทศไทย
สำหรับในนานน้ำไทย ประวัติยอของหมึก

ไดรวมอยูในกลุมเดียวกับหอย โดยเริ่มจากป ค.ศ. 1938
ศาสตราจารยโชติ สุวัตถิ ไดรวบรวมรายชื่อสัตวน้ำใน
ประเทศไทย แตขณะนั้นยังไมมีการศึกษาอนุกรมวิธาน
ที่เปนระบบ การศึกษาไดเริ่มอยางจริงจัง ในป ค.ศ. 1974
โดย ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล ซึ่งไดทำวิทยานิพนธเกี่ยวกับ
การจำแนกชนิดหมึกในนานน้ำไทย ตอมาในป ค.ศ. 1989
ไดมีการตีพิมพหนังสือดานอนุกรมวิธานของหมึกใน
นานน้ำไทย จนถึงป ค.ศ. 2003 มีการประชุมผูเชี่ยวชาญ
หมึกระดับโลกที่จังหวัดภูเก็ต ใชชื่อวา CIAC 2003
โดยมกีรมประมง กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง และ
CIAC (สภาที่ปรึกษาหมึกนานาชาติ) ไดรวมกันจัดขึ้น
และชื่อวิทยาศาสตรที่ใชครั้งนี้เปนชื่อวิทยาศาสตรที่ไดมา
จากการประชุม CIAC 2003  ในระหวาง ป ค.ศ. 1974
จนถึงปจจุบัน มีชาวตางชาติ อางถึงหมึกในนานน้ำไทย
เชน จากหนังสือของ FAO (Catalog of Cephalopod of
the World) เปนตน

ดร. จารุวัฒน นภีตะภัฏ

หมึกเปน Class หนึ่งใน Phylum Mollusca หรือ
เปนสัตวกลุมเดียวกับหอย แตเดิมมีเปลือกอยูดานนอก
เหมอืนหอย แตววิฒันาการทำใหเนือ้งอกขึน้มาคลมุเปลอืก
ทำใหเปลือกเขาไปอยูดานใน แตระบบรางกายยังคงเปน
หอย หมึกนับไดวามีวิวัฒนาการสูงสุดในกลุมสัตวไมมี
กระดูกสันหลัง (climax of the invertebrate evolution)
เปนสุดยอดของวิวัฒนาการในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
หมึกเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่เคลื่อนที่ไดดีที่สุด ระบบ
ประสาท โดยเฉพาะตามีโครงสรางและมีประสิทธิภาพ
ใกล เคียงกับสัตว เลี้ยงลูกดวยนมหรือตาของมนุษย
ตางกันที่โครงสรางเพียงเล็กนอย เยื่อ fiber ของหมึก
ใหญกวาของมนุษย 50 เทา ดังนั้น สัตว ในกลุมนี้
จึงสามารถนำมาใชในการทดลองทางประสาทวิทยา
นอกจากนี้ สมองยังมีวิวัฒนาการไปดวย หมึกมีสมองอยู
ในสวนหัวและลำตัว ในสวนหัวมีสมองอยู 3 แหง ในสวน
ลำตัวมีสมองอยูตามอวัยวะตางๆ มีพฤติกรรมที่คอนขาง
ซับซอน ในหวงโซอาหารเปนสัตวที่แขงขันอยูกับปลา
จนสามารถเปรยีบเทยีบไดวาหมกึมตีวัเปนหอย มพีฤตกิรรม
เปนปลา มีสมองและระบบประสาทเหมือนสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม

หมึกในนานน้ำไทย
ดร. จารวุฒัน  นภตีะภฏั

โครงการจดัการทรพัยากรชายฝง กรมประมง
นายจรวย  สขุแสงจนัทร

ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ลักษณะและโครงสราง
หมึกมาจากคำวา cephalopoda มาจากคำกรีก 2

คำ คือ kephale แปลวา หัว และ pous/podos แปลวา
เทา ลักษณะของสัตวชนิดนี้ คือ สวนหัวกับเทาอยูดวยกัน
เนื่องจากหมึกมีวิวัฒนาการมาจากหอย สวนเทากลายเปน
หนวด สวนหัวมีอวัยวะรับสัมผัส (sensory organs)
อวัยวะที่พัฒนาขึ้นมาก คือ สวนตา สวนของลำตัว
สวนแมนเทิลยังคงอยูอยางเดิม แตงอกขึ้นมาคลุมสวน
เปลือกใหเขาไปอยูดานใน

ในโลกมีหมึกมากกวา 700 ชนิด ประเทศไทยพบ
ไมนอยกวา 77 ชนดิ หรอืรอยละ 10 ของโลก นอกจากนี้
ที่เปนฟอสซิล (fossil) และมีรายงานการพบทั่วทั้งโลกอีก
ประมาณ 8,000 กวาชนิด ซึ่งในประเทศไทยการศึกษา
ดานนี้ยังมีไมมาก มีเพียงรายงานจากกรมทรัพยากรธรณี
ประมาณ 20 ชนิด และเปนรายงานเกา ซึ่งการนำเสนอ
ครั้งนี้จะกลาวถึงเฉพาะหมึกที่ยังมีชีวิตอยู (recent)

หมึกเปนพวกสัตวกินเนื้อ จงอยปากมีลักษณะ
เหมือนปากนกแกว เปนสารพวกไคติน มีหนาที่ไวขูดเนื้อ

ภาพแสดงโครงสรางของหมึก

ของเหยื่อแลวฉีกเนื้อเยื่อออกเปนชิ้นๆ จงอยปากจะจับ
อาหารที่มีขนาดใกลเคียงกับตัวมัน มีอวัยวะชวยจับอาหาร
คือ หนวดจับอาหารประคองไวแลวใชจงอยปาก (beak)
ฉีกเหยื่อออกเปนชิ้นเล็กๆ นอกจากนั้น ยังมีทอพนน้ำ
(siphon) ซึ่ ง ใช เปนระบบการเคลื่อนที่ แบบไอพน
โดยดูดน้ำเขาไปในลำตัว แลวบีบน้ำฉีดออกมาจากทอนี้
ซึ่งดันใหตัวหมึกเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันขามกับที่
ทอน้ำหันไป นอกจากนี้ มีครีบที่ชวยในการทรงตัวระหวาง
การเคลื่อนที่ เมื่อเคลื่อนที่เร็วแบบจรวดจะหุบครีบชวยให
ตัวเพรียวขึ้น ซึ่งลักษณะดังกลาวไดนำไปใชในการจำแนก
สัตวกลุมนี้

สำหรับกลุมหมึกที่มีเปลือกอยูดานนอกไดสูญพันธุ
ไปหมดแลว เหลือเพียงกลุมเดียวที่เปน living fossil คือ
พวก paper nautilus หมึกที่ยังคงมีชีวิตอยูในปจจุบัน
เปนกลุมที่มีเปลือกขางในทั้งหมด หรือตัวที่ไมมีเปลือก
ที่ยังคงมีชีวิตอยู ในปจจุบัน คือ พวกหมึกกระดอง
หมึกกลวย และหมึกสาย
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ภาพแสดงความสัมพันธระหวางสายวิวัฒนาการของหมึก

ทีม่า: Roper et al. (1984)
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ภาพแสดงลักษณะของอันดับ (order) ใน Subclass Nautiloidea และ Subclass Coleoidea

ทีม่า: Jereb et al. (2005)



รายงานการประชุม
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย52

ความหลากหลายของชนิดพันธุหมึก
หมึกที่พบในประเทศไทยมี 2 Subclass ไดแก

Subclass Nautiloidea และ Subclass Coleoidea ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

Subclass Nautiloidea Agassiz, 1847
เปนกลุมของหอยงวงชาง มีทั้งเปลือกตรง และเปลือก
งอโคงเปนขด สวนมากพวกเปลือกตรงไดสูญพันธุไปแลว
พบเปนฟอสซิล (fossil) มีเหงือก 2 คู มีหนวด (arms)
40 กวาเสนขึ้นไป สวนพวกเปลือกงอโคงเปนขดยังคงมี
ชีวิตอยู คือ พวกหอยงวงชาง โครงสรางภายในของ
เปลือกแบงเปนชอง ภายในชองจะมีแกส สัตวพวกนี้
ใชการถายเทแกสกับน้ำชวยใหสามารถลอยตัวหรือจมลง
เหมือนระบบของเรือดำน้ำ ในประเทศไทยมีอยูเพียง
ชนดิเดยีวเทาทีม่รีายงานการพบ คอื Nautilus pompilius
Linnaeus, 1758 ในวงศ Nautilidae

Subclass Coleoidea Bather, 1888 กลุมนี้
เปลือกเขาไปอยูขางในตัว หรือไมมีเปลือก มีเหงือกเพียง
คูเดียวมีหนวด 8-10 เสน หนวดมีปุมดูดชวยในการ
ยึดจับเหยื่อ

รูปรางโครงสรางของหอยงวงชาง (Nautilus, Nautilus spp.)

หมึกเขาแกะ
Order Spirulida Stolley, 1919

มีเปลือกเปนแบบเปลือกเวียน เปนพวกอาศัยอยูกลางน้ำ
(pelagic) มีหนวด 10 เสน มีบันทึกไวเพียงชนิดเดียว
คือ หมึกเขาแกะ (ram’s horn squid clade ในวงศ
Spirulidae Owen, 1836)

หมึกเขาแกะ
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หมึกกระดอง
Order Sepiida Zittel, 1895 เปนกลุม

สำคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก วงศ Sepiidae Keferstein,
1866 เปนกลุมของหมึกกระดอง ปริมาณการจับหมึกของ
ประเทศไทยปละประมาณ 150,000 ตัน มีกลุมหมึก
กระดองประมาณ 20,000 ตัน ซึ่งสวนใหญไดรับรายงาน
จากอวนลาก และผลผลิตประมาณรอยละ 5 ของลอบดัก
หมึกเปนลอบดักหมึกหอม กลุมหมึกกระดองสวนใหญ
เปนพวกอาศัยอยูหนาดิน (benthic) ลำตัวกวาง มีหนวด
10 เสน ลักษณะเปลือกอยูภายในเรียกวา cuttlebone

หรือเรียกโดยทั่วไปวา ลิ้นทะเล ไขเปนแบบเดี่ยว เปลือก
ที่อยูภายในแบงออกเปนชอง ทำหนาที่สูบน้ำเขาออกชวย
ในการลอยตัว เมื่อนำมาตัด section แลวนำไปสองดวย
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน จะเห็นเปนโพรง และเปนชั้น
ของผลึก (calcium) ซอนกันขึ้นไป แตละชั้นที่เห็นจากการ
ศึกษาพบวา เกิดวงขึ้นแตละวง ซึ่งแตละวงเปรียบเทียบ
ไดกับวงป แตสำหรับหมึกที่เปนสัตวที่มีการเจริญเติบโต
สูงที่สุดในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง เรียกวา วงวัน คือ
1 วง เกิดขึ้นภายใน 1 วัน

ภาพแสดงลักษณะของลิ้นทะเลที่เปนโครงสรางภายในของหมึกกระดอง
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ภาพแสดงลักษณะไขเดี่ยว (single egg capsules) ของกลุมหมึกกระดองและหมึกสาย

สำหรั บ ในกลุ มของหมึ กกระดอง
แบงออกไดเปนสองกลุมยอย ไดแก กลุมลิ่นทะเล อยูใน
สกุล Sepia ลักษณะของไขเปนแบบไขเดี่ยว ตัวอยางเชน

หมึกกระดองลายเสือ (pharaoh
cuttlefish : Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831) เปน
หมึกที่มีขนาดใหญที่สุดในนานน้ำไทย และมีความสำคัญ
คอนขางมาก ขนาดใหญทีส่ดุทีพ่บประมาณ 35 เซนตเิมตร
วัดเฉพาะความยาวลำตัวตั้งแตหลังหัวไปจนถึงสวนหาง
ตัวผูมีขนาดใหญกวาตัวเมียเล็กนอย หมึกชนิดนี้สามารถ
เพาะเลีย้งไดจนครบวงจรชวีติ มแีนวโนมเปนสตัวเศรษฐกจิ
ซึ่งการเพาะเลี้ยงไมไดจำกัดวาใชเปนอาหาร แตสามารถ
เพาะเลี้ยงในลักษณะสวยงามได

หมึกกระดองลายปาก (Sepia
lycidas Gray, 1849) เปนหมึกที่มีขนาดใหญและมีความ
สำคัญทางเศรษฐกิจ พบไดในอาวไทยใตจังหวัดชุมพร
ลงไป ซึ่งเหนือจังหวัดชุมพรขึ้นมาในบริเวณอาวรูปตัว ก.
จะไมพบ นอกจากนั้น พบทางอันดามัน คือ หมึกกระดอง
เล็ก (Sepia recurvirostra Steenstrup, 1875) และ

หมกึกระดองลายเสอื
Sepia pharaonis
Ehrenberg, 1831

หมึกกระดองหางหนาม
Sepia aculeata

Fer. & Orb., 1835

หมกึกระดองลายปาก
Sepia lycidas Gray, 1849

หมกึกระดองเลก็
Sepia recurvirostra
Steenstrup, 1875
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หมึกกระดองหางหนาม (Sepia aculeata Fer. & Orb.,
1835) พบมากและถูกจับโดยอวนลาก

หมึกกระดองหู (Sepia arabica
Massy, 1916) หมึกกระดองขางลาย (Sepia prashadi
Winckworth, 1936) และหมึกกระดอง (Sepia
kobiensis Hoyle, 1885) อยูในกลุมที่พบไดยาก

หมึกกระดองหางไหม (Sepiella
inermis Fer. & Orb., 1835) มีขนาดเล็ก มีลักษณะ
สำคัญ คือ เม็ดไขมีสีดำ ดานทายกระดองไมมีลักษณะ
เปนหนามแหลม แตมีลักษณะปาน เปนสัตวน้ำเศรษฐกิจ
นิยมเลี้ยงเปนหมึกสวยงามและใชเปนอาหาร

หมึกดอกไม (flower cuttlefish :
Metasepia tullbergi Appellof, 1886) อยูในวงศ
Sepiadariidae มีรายงานการพบในอาวไทย แตไมพบใน
อันดามัน

หมึกการตูนสม (bottletail sguid
: Sepiadarium kochii Steenstrup, 1881) อยูในวงศ
Sepiadariidae Fischer, 1882 พบเพียง 1 ชนิดเทานั้น

หมึกหูชาง
Order Sepiolida (Fioroni, 1981) เปน

กลุมหมึกหูชาง (bobtail squid clade : Euprymna spp.
ในวงศ Sepiolidae Leach, 1817) มีขนาดเล็ก อาศัยอยู
หนาดนิ (benthic) มหีนวด 10 เสน รางกายสามารถขยาย
ได มีไขเปนรูปแคปซูล (egg capsule) และกระดองมีการ
ลดขนาดหรือหายไป

หมึกแคระ
Order Idiosepiida Boletzky, 1999

เปนกลุมหมึกแคระ (pygmy squid clade : Idiosepius
spp.) ในวงศ Idiosepiidae Appellof, 1898  มีขนาดเล็ก
ที่สุดใน Class Cephalopoda อาศัยอยูหนาดิน (benthic)
มีหนวด 10 เสน รางกายยาว และสามารถเกาะติดอยูกับ
วัสดุตางๆ โดยใชอวัยวะพิเศษ (adhesive organ) บนสวน
หลังของลำตัว (dorsum) ในโลกนี้พบทั้งหมด 7 ชนิด
ในเมืองไทยพบ 3 ชนิด คือ

หมึกแคระไทย (Idiosepius
thailandicus Chot., Okut. & Chai., 1991)

หมึกแคระสองแถว (Idiosepius
biserialis Voss, 1962)

หมึกกระดองหู
Sepia arabica
Massy, 1916

หมกึกระดองขางลาย
Sepia prashadi

Winckworth, 1936

หมึกกระดอง
Sepia kobiensis

Hoyle, 1885

หมึกกระดองหางไหม
Sepiella inermis

Fer. & Orb., 1835

หมึกดอกไม
Metasepia tullbergi

Appellof, 1886

หมกึการตนูสม
Sepiadarium kochii
Steenstrup, 1881

ภาพตัวอยางกลุมหมึกหูชาง Order Sepiolida

หมกึหชูางฮลิเลแบรก
Euprymna hyllebergi
Nateewathana, 1997

(new species described)

หมกึการตนูจิว๋
Sepiola trirostrata

Voss, 1962

หมึกหูชาง
Euprymna berryi

Sasaki, 1929

หมึกหูชาง
Euprymna morsei

(Verrill, 1881)
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หมึกแคระหางแหลม (Idiosepius
pygmaeus Steenstrup, 1881) มีขนาดใหญที่ สุด
ในสามชนิดนี้

หมึกแคระไทยพบไดทั่วไปตามปาชายเลน
เฉพาะทางดานทะเลอันดามัน แตหมึกแคระสองแถวและ
หมึกแคระหางแหลม พบไดทั้งสองฝง

ภาพแสดงลักษณะ adhesive organ

ภาพตัวอยางกลุมหมึกแคระ Order Idiosepiida

หมกึแคระไทย
Idiosepius thailandicus

Chot., Okut. & Chai., 1991

หมกึแคระสองแถว
Idiosepius biserialis Voss,

1962

หมึกแคระหางแหลม
Idiosepius pygmaeus

Steenstrup, 1881

หมึกกลวย
Order Teuthida Naef, 1916 Suborder

Myopsida Orbigny, 1841 วงศ Loliginidae Lesueur,
1821 เปนกลุมหมึกกลวย (squid clade : Photololigo
spp.) กลุมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มี 11 ชนิด
ในนานน้ำไทย สวนใหญอยูในกลุมหมึกกลวย ที่ชื่อวา
Photololigo spp. ปจจุบันสามารถพบและจำแนกได
6 ชนิด เชน หมึกกะตอย (Loliolus spp.) และหมึกหอม
(Sepioteuthis lessoniana) เปนตน

หมึกกลุมนี้อาศัยอยูกลางน้ำ ไมอยู
หนาดินเหมือนหมึกกระดองหรือหมึกงวงชาง มีลักษณะ
ตัวยาว มีหนวด 10 เสน เปลือกอยูภายในเปนสารพวก
ไคติน สวนหมึกกระดองเปลือกที่อยูดานในเปนสารพวก
แคลเซียม ไขหรือ egg capsule มีลักษณะเปนฝกยาว
ในฝกหนึง่มตีวัออนอยหูลายตวั เปลอืกทีอ่ยภูายในเรยีกวา
pen หรือ gladius ซึ่งคนไทยเรียกสวนนี้วา แกนหมึก
หรือกระดองใส ในปจจุบันเปลือกหมึกสวนนี้ไดถูกนำไป
สกัดสารไคโตซาน ซึ่งเปนไคโตซานที่บริสุทธิ์กวาเปลือกกุง
และปู ลักษณะของไขเปนแบบไขฝก หรือ aggregated
egg capsules

หมึกกะตอย เปนกลุมของหมึกกลวย
ที่มีขนาดเล็ก อาศัยอยูในบริเวณปากแมน้ำ หมึกตัวเล็กๆ
ที่นำมาตากแหงเปนแผน เปนหมึกในกลุมนี้ทั้งหมด
ซึง่ไดจากการทำประมงโดยเครือ่งมอือวนรนุ หมกึในกลมุนี้
มีหลายตัวที่สันนิษฐานวาเปน species complex คือ
อาจมีหลายชนิดซอนทับกันอยูในชื่อเดียวกัน เพราะฉะนั้น
ตองอาศัยการศึกษาทางโมเลกุล (molecular) พฤติกรรม
(behavior) และสรีรวิทยา (physiology) รวมดวย

หมึกหอมเปนกลุมของหมึกกลวยแต
ครีบใหญยาวตลอดตัว เพาะเลี้ยงไดหลายรุน มีแนวโนม
เปนสัตวเศรษฐกิจได เพราะวามีอัตราการเจริญเติบโต
คอนขางสูง

หมกึกลวย
(Photololigo spp.)

adhesive organ
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ภาพตัวอยางกลุมหมึกกลวย Order Teuthida

หมกึกะตอย
Loliolus (Loliolus) affinis

Steenstrup, 1856

หมกึกะตอย
Loliolus (Nipponololigo)

beka (Sasaki, 1929)

หมกึกะตอย
Loliolus (Nipponololigo)

sumatrensis (Orbigny, 1835)

หมึกหลอด
Photololigo (Photololigo)
duvauceli Orbigny, 1835

หมกึกลวัย
Photololigo (Photololigo)

singhalensis (Ortmann, 1891)

หมกึศอก
 Photoloigo (Photololigo)
chinensis (Gray, 1849)

หมึกกลวยหางแหลม
Photololigo (Photololigo)

edulis (Hoyle, 1885)

หมึกหอม
Sepioteuthis lessoniana

Lesson, 1830

ภาพแสดงโครงสรางภายในเปลือกของกลุมหมึกกลวยที่เรียกวา pen หรือ gladius
และลักษณะของไขแบบไขฝก หรือ aggregated egg capsules

aggregated egg capsules
ไขแบบฝก

Squid
ไขหมกึกลวย

Bigfin squid
ไขหมกึหมอ

หมกึหอม หมกึกลวย
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หมึกกลวยน้ำลึก
Suborder Oegopsida Orbigny,

1845; วงศ Enoploteuthidae Pfeffer, 1900 กลุม
หมึกกลวยน้ำลึก (firefly squids) มีอยู 2 ชนิด พบ
ทางดานทะเลอันดามันอยูในสกุล Abralia สวนใหญหัวโต
ตวัสัน้ ครบีเมือ่เทยีบกบัลำตวัคอนขางใหญ สวนหมกึแสนปม
(jewel squid : Histioteuthis celetaria pacifica (Voss,
1962)) อยูในวงศ Histioteuthidae พบชนิดเดียวทางฝง
ทะเลอันดามัน ลำตัวเปนปุม ซึ่งเปนอวัยวะเรืองแสง
ที่สรางแสงไวเพื่อลอเหยื่อ ลอหลอกศัตรู และใชในการ
สือ่สารระหวางพวกเดยีวกนัเอง หรอืระหวางตวัผกูบัตวัเมยี
โดยอาจเรืองแสงเปนบางจุดใหเห็นเปนแถบวงกลม
อวัยวะเรืองแสงทั้งหมดอยูภายใตการควบคุมของระบบ
ประสาท

หมกึกลวยน้ำลกึทีม่แีนวโนมมคีวามสำคญั
ทางเศรษฐกิจในอนาคต ไดแก วงศ Ommastrephidae
Steenstrup, 1857 พบเพียง 2 ชนิดเทานั้นในนานน้ำไทย
โดยสวนใหญพบทางดานทะเลอันดามัน คือ หมึกกลวย

น้ำลึก (Nototodarus hawaiiensis (Berry, 1912))
สวนหมึกบินหรือหมึกรอน (Sthenoteuthis oulaniensis
(Lesson, 1830)) พบทั้งทางดานทะเลอันดามันและ
อาวไทย เหตทุีเ่รยีกวาหมกึบนิหรอืหมกึรอน เพราะเคลือ่นที่
เกงและสามารถพุงขึ้นมาบนผิวน้ำได

หมึกราหู (diamondback squid :
Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857) อยูในวงศ
Thysanoteuthidae Keferstein, 1866 มีแนวโนมเปนสัตว
สำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง มีปริมาณคอนขางมาก
ในมหาสมุทรอินเดีย เรือประมงไตหวันกับญี่ปุนไดถูกสง
มาจับหมึกชนิดนี้ตลอดทั้งป แตเปนที่นาเสียดายที่ประเทศ
ไทยยังไมมีขอมูลชีวประวัติของหมึกชนิดนี้

หมึกน้ำลึกอีก 2 ชนิดที่นาสนใจ คือ
Chiroteuthis imperator Chun, 1910 อยู ในวงศ
Chiroteuthidae Gray, 1849 ซึ่งพบชนิดเดียว ลักษณะ
ลำตวัคลายวนุ และ Liocranchia reinhardti (Steenstrup,
1856) ในวงศ Cranchiidae Prosch, 1849 พบชนิดเดียว
เชนกัน

ภาพตัวอยางกลุมหมึกกลวยน้ำลึก Suborder Oegopsida

Family Enoploteuthidae

หมกึกลวยน้ำลกึ
Abralia lucens Voss, 1962

หมกึกลวยน้ำลกึ
Abralia andamanica

Goodrich, 1896

Family Ommastrephidae

หมกึกลวยน้ำลกึ
Nototodarus hawaiiensis (Berry, 1912)

Family Histioteuthidae

หมกึแสนปม Histioteuthis celetaria pacifica (Voss, 1962)

หมึกบินหรือหมึกรอน
Sthenoteuthis oulaniensis (Lesson, 1830)
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ภาพตัวอยางกลุมหมึกกลวยน้ำลึก Suborder Oegopsida

Family Chiroteuthidae

หมกึหวัโต หมกึหนวดแส
Chiroteuthis imperator Chun, 1910

Family Thysanoteuthidae

หมึกราหู
Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857

Family Cranchiidae

หมกึแกว
Liocranchia reinhardti Steenstrup, 1856

พวกหมึกกลวย ลักษณะไขของหมึกสายเปนเม็ดเดี่ยว
คลายเม็ดองุน มี 2 แบบ คือ แบบเม็ดเดี่ยวที่เกาะกับ
แกนกลาง และเปนเม็ดเดี่ยวมีขั้วทำใหติดกัน

กลมุหมกึสายชนดิพนัธใุหมที ่ดร. อนวุฒัน
นทีวัฒนา และ Dr. Norman ไดรวมกันบรรยายเมื่อป
1999 มี 3 ชนิด คือ หมึกสายจุดขาว (Amphioctopus
neglectus (Natee. & Norm., 1999)) หมึกสายราชา
หรือหมึกสายลายพาดตา (Amphioctopus rex (Natee.
& Norm., 1999)) โดยชนิดนี้ ดร. อนุวัฒน นทีวัฒนา
ใหตั้ งชื่ อว า  rex เพราะสำรวจพบในป ค .ศ . 1999
จึงตั้งถวายพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป และ
อีกชนิดหนึ่ งคือ หมึกสายสี่แถบ (Amphioctopus
siamensis (Natee. & Norm., 1999))

หมึกสาย
Order Octopoda Leach, 1818; วงศ

Octopodidae Orbigny, 1845 เปนกลุมของหมึกสาย
(octopus clade) ซึ่งเปนกลุมใหญและมีความสำคัญมาก
มีหนวด 8 เสน ไมมีครีบ สวนใหญเปลือกลดรูปหายไป
อาศัยอยูหนาดิน (benthic) มักพบตามแนวปะการังอยู
ตามซอกโพรง มีการพบวาอยูตัวเดียวไมอยูเปนฝูงเหมือน

ภาพตัวอยางกลุมหมึกสายชนิดพันธุใหม

หมกึสายจดุขาว
Amphioctopus neglectus
(Natee. & Norm., 1999)

หมกึสายราชา,
หมกึสายลายพาดตา
Amphioctopus rex

(Natee. & Norm., 1999)

หมกึสายสีแ่ถบ
Amphioctopus siamensis
(Natee. & Norm., 1999)

ชนิดที่พบไดทั่ ว ไปคือ หมึกสายดำ
(Amphioctopus aegina Rapp, 1835) ซึ่งมีนักศึกษา
ปริญญาโทกำลังศึกษาวงจรชีวิต และชีวประวัติ ขอมูล
ลาสุด คือ ขณะนี้ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยง
ไดรุน F2 แลว
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นอกจากนี้ พบหมึกสายขาว (Cistopus
indicus (Rapp, 1835)) และหมกึสายจดุดำ (Amphioctopus
exannulatus Norman, 1993) สำหรับหมึกสายจุดดำ
คลายกับหมึกสายสี่แถบ แตไมมีอวัยวะรับแสงตรงโคน
หนวด ซึ่งในอนาคตหมึกสายดำอาจมีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เพราะวาเปนหมึกที่มีขนาดใหญมากใน
กลุมของหมึกสาย

ในการจำแนกทางอนุกรมวิธานของ
กลุมหมึกสายยังคงมีความสับสนอยูมาก การจำแนกชนิด
คอนขางยาก ตองดูจากตัวผูเพียงอยางเดียว โดยดูจาก
หนวดสืบพันธุของตัวผู ดูจากถุงเก็บสเปรมของตัวผู
นอกจากนี ้หมกึสายอกีหลายชนดิยงัเปน species complex
เชน Octopus vulgaris Cuvier, 1797 เพราะมีการแพร
กระจายอยูทั่วโลก สวนใหญการแพรกระจายอยูทางดาน
เขตอบอุนมาก

หมึกอีกชนิด คือ Octupus cyanea
Gray, 1849 มีขนาดใหญมาก และเปนอาหารที่สำคัญใน
ญี่ปุน ทั้งนี้ ยังพบหมึกสายวงฟา (blue-ringed octopus
: Hapalochlaena maculosa (Hoyle, 1883)) มีขนาดตัว
เล็ก กัดแลวตาย มีพิษคลายกับพิษปลาปกเปา พบใน
นานน้ำไทยคอนขางมากในบางแหลง เชน จังหวัดสงขลา
เปนตน โดยอาศัยอยูในโพรงตามพื้นโคลน หรือโพรง
ในแนวปะการัง

หมึกที่พบทั่วไปอีกชนิด คือ หมึกสาย
(Haliphron atlanticus Steenstrup, 1861) ในวงศ
Alloposidae Verrill, 1882 มีขนาดตัวไมใหญมาก
ลักษณะลำตัวเปนวุน

หมึกที่ถูกรายงานวาพบใหม (new
record) ไดแก

Octopus (kaurna) Stranks,
1990 เปนชนิดที่ 77 สวน species epithet ตองวงเล็บ
ไวกอน เพราะวาตองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

หมึกแปลงกาย (Thaumoctopus
(mimicus) Norman & Hochberg, 2005) สวน
species epithet ตองวงเล็บไวกอน เพราะวาสถานะ
ทางอนุกรมวิธานยังไมแนนอน หมึกชนิดนี้สามารถแปลง
ตัวทำรูปรางใหคลายกับสภาพแวดลอมเพื่อหลอกศัตรู
หรือเหยื่อ

หมึกผาหม (blanket octopus :
Tremoctopus (violaceus gracilis) Eyd. & Soul.,
1852) ในโลกมีเพียง 3 ชนิด

ภาพตัวอยางกลุมหมึกสาย

หมกึสายขาว
Callisoctopus luteus

(Sasaki, 1929)

หมกึสายดำ
Amphioctopus marginatus

(Taki, 1964)

หมกึสาย
Octopus vulgaris

Cuvier, 1797

หมกึสายลายดาว
Octupus cyanea

Gray, 1849

หมกึสายวงฟา
Hapalochlaena maculosa (Hoyle, 1883)

ภาพตัวอยางกลุมหมึกที่ถูกรายงานวาพบใหม
(new record)

Octopus (kaurna) sp.
Stranks, 1990

Thaumoctopus (mimicus)
Norman & Hochberg,

2005

หมึกผาหม
Tremoctopus (violaceus

gracilis) Eyd. & Soul., 1852
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หมึกที่มีการศึกษาวิจัยชีวประวัติ และการเพาะ
เลี้ยงในประเทศไทย เปนหมึกที่สามารถนำมาเพาะเลี้ยง
เพื่อทำการศึกษา มีรายการชื่ออยูประมาณ 10 กวาชนิด
บางชนิดชื่อคลายกัน จึงตัดออกไปประมาณ 2-3 ชนิด
ที่นำมาเสนอเพราะในขณะนี้เรื่องการจำแนกชนิดของ
ตัวออนหมึกทำไดยาก มักพบตัวออนหมึกในแพลงกตอน
ซึ่งไดมาแลวไมสามารถจำแนกไดวาเปนหมึกชนิดใด
วิธีการที่ดีที่สุดคือ เพาะตัวอยางขึ้นมาจากพอแมของ
หมึกชนิดนั้น แลวดูการพัฒนาวามีการเปลี่ยนแปลง
อยางไร แมวาหมึกเปนสัตวที่ไมมีระยะวัยออนที่แทจริง
ก็ไมสามารถยืนยันไดวาตัวออนของหมึกที่ออกมาใหมจะมี
รูปรางลักษณะคลายพอแมเสมอไป โดยเฉพาะกลุมหมึก
กลวยหรือหมึกน้ำลึก ตัวออนแทบไมมีรูปรางลักษณะ
คลายพอแมเลย

สรุป
ประเทศไทยพบหมึกในนานน้ำไทย 36 สกุล 77

ชนิด เปนหมึกหูชาง 2 ชนิด หมึกสาย 3 ชนิดเปนชนิดใหม
สวนหมึกสายอีก 2 ชนิด ยังไมสามารถจำแนกระบุชนิด
พันธุไดแนนอน ตั้งแตป ค.ศ. 1991 เปนตนมา มีชนิดพันธุ
หมึกที่ถูกรายงานวาพบใหมจำนวน 41 ชนิด คิดเปน
ประมาณรอยละ 53 ประกอบดวยหมึกที่พบเฉพาะฝง
อาวไทย 6 ชนิด (รอยละ 7.8) หมึกที่พบเฉพาะฝงทะเล
อันดามัน 15 ชนิด (รอยละ 19) และหมึกที่พบทั้งสองฝง
20 ชนิด (รอยละ 26) และจากจำนวนหมึกที่พบในนาน
น้ำไทยทั้งหมด 77 ชนิด สามารถแบงเปนหมึกพบเฉพาะ
ฝงอาวไทย 8 ชนิด (รอยละ 10) หมึกที่พบเฉพาะฝงทะเล
อันดามัน 17 ชนิด (รอยละ 22) และหมึกที่พบทั้งฝง
อาวไทยและทะเลอันดามัน 52 ชนิด (รอยละ 67)

หมึกที่มีการศึกษาวิจัยชีวประวัติ และการเพาะเลี้ยงในประเทศไทย

ชนิด เอกสารอางอิง
กลุมหมึกกลางน้ำ
หมึกหอม  Sepioteuthis lessoniana* จารุวัฒน (2521ก), จารุวัฒนและสมนึก (2522), Nabhitabhata (1996)
หมึกกลวย  Loligo duvaucelli ประวิมและธานินทร (2531), จารุวัฒน (ขอมูลไมไดรายงาน)
กลุมหมึกหนาดิน
หมึกกระดองลายเสือ  Sepia pharaonis* จารุวัฒน (2521ข), Nabhitabhata and Nilaphat (1999)
หมึกกระดองหางไหม  Sepiella inermis* พเยาว และคณะ (2520ก, ข), จารุวัฒน และคณะ (2527ก),

Nabhitabhata (1997)
หมึกหูชาง Sepiadarium kochii Nabhitabhata (1995)

Euprymna scolopes Nabhitabhata (1995)
หมึกหูชางฮิลเลแบรก  E. hyllebergi* ปติพร (2544), Nabhitabhata et al. (2003)
หมึกแคระไทย  Idiosepius thailandicus จารุวัฒน (2537ก, ข),  Nabhitabhata (1998)
หมึกแคระหางแหลม  I. pygmaeus จารุวัฒน และคณะ (2547)
หมึกแคระสองแถว  I. biserialis จิติมา (2550), จารุวัฒน และคณะ (ขอมูลยังไมไดรายงาน)
กลุมหมึกสาย
หมึกสายหินออน  Octopus dolfusi วีณา (2528)
หมึกสายดำ  O. aegina พิจิตรา (ขอมูลยังไมไดรายงาน)
หมึกสายสี่ตา  O. membranaceus จารุวัฒน (2528ข)
หมึกสายจุดขาว  O. neglectus จารุวัฒน และคณะ (ขอมูลยังไมไดรายงาน)
หมึกสายราชา  O. rex จารุวัฒน และคณะ (2546)
หมึกสายขาว  Cistopus indicus Nabhitabhata (1995)
หมึกสายวงฟา  Hapalochlaena maculosa Nabhitabhata (1995)
หอยงวงชางกระดาษ  Argonauta hians Sukhsangchan and Nabhitabhata (2006)

*เพาะเลี้ยงไดครบวงจรชีวิต
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นายจรวย  สุขแสงจันทร

หมึกเปนสัตวทะเลที่มีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน
มีหลักฐานชี้ ว าหมึกเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ตั้ งแตยุค
แคมเบรียน (cambrain period) หรือราว 570 ลานปกอน
บรรพบุรุษของหมึกในยุคแรกๆ สามารถลอยตัวอยู
กลางน้ำโดยการเติมกาซเขาไปในเปลือก (floating form)
ซึ่งพบจากหลักฐานของซากสิ่งมีชีวิตที่อยู ในชั้นหิน
(ammonite) หลังจากนั้น 200 ลานปตอมา ทะเลเกิดการ
เปลี่ยนแปลง น้ำทะเลสูงขึ้น ขยายอาณาเขตเขามา
บริเวณแผนดินและเกิดพื้นที่ตื้นชายฝงเพิ่มมากขึ้น สิ่ง
มีชีวิตชนิดใหมๆ กำเนิดขึ้นมากมายในยุคนี้ รวมทั้ง
หมึกกลุมใหมที่จัดเปนพวก free swimming ไดแก
หมึกกลวย หมึกหอม และหมึกกระดอง เปนตน ในขณะที่
หมึกกลุมแรกที่เปน floating form คอยๆ สูญพันธุไป
เหลือเพียงหมึกใน Subclass Nautiloida หรือ nautilus
ชนิดเดียวที่ยังคงมีชีวิตอยูในปจจุบันและคงลักษณะ
รูปรางที่เหมือนกับเมื่อครั้งอดีต

ความหลากหลายของชนิดพันธุ
สำหรับในประเทศไทยมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ

หมึกมาเปนเวลานาน ทั้งทางอนุกรมวิธาน และการ
เพาะเลี้ยง จากการเก็บรวบรวมรายงานทั้งหมดที่มี
Nabhitabhata (1999) รายงานไววา พบสัตวในกลุมนี้
ทั้งหมด 18 วงศ 28 สกุล 68 ชนิด แบงเปนที่พบเฉพาะ
ในฝงอาวไทย 6 ชนิด พบเฉพาะฝงอันดามัน 17 ชนิด
และพบทั้ งฝ งอ าว ไทยและอันดามันอีก  45 ชนิด
แตปจจุบันมีรายงานพบ 76-77 ชนิด มีหมึกหลายชนิด
ที่จัดวาเปนสัตวเศรษฐกิจ เชน หมึกกลวย หมึกกระดอง
และหมกึหอม เปนตน นอกจากนัน้ มหีมกึอกีหลายชนดิทีม่ี
สีสันและรูปรางที่แปลกตาหาชมไดยาก เชน หอยงวงชาง
และหอยงวงชางกระดาษ เปนตน

หอยงวงชางกระดาษ
หมึกที่นาสนใจในประเทศไทยมีหลายชนิด แตที่

กำลังศึกษาอยู คือ หอยงวงชางกระดาษ หรือ paper
nautilus อยูใน Class Cephalopoda Order Octopoda
ในประเทศไทยมีรายงาน 3 ชนิด ที่สำรวจพบและกำลัง
ศึกษาตอนนี้มีหนึ่งชนิด คือ Argonauta hains ซึ่งเปน
ชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุด พบบริเวณฝงอันดามัน จังหวัด

ภูเก็ต เปนหมึกที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีหนวดคูที่ 1
ลักษณะแบนบาง มีตอมที่บริเวณหนวดคูที่ 1 สำหรับชวย
ในการสรางเปลือก มี sucker เรียงกันอยูที่หนวด 2 แถว
radula มีฟนทั้งหมด 7 ซี่ สวนหนวดคูที่ 2 มีขนาดยาว
ที่สุด หนวดคูที่ 4 มีขนาดสั้นที่สุด มีเปลือกใชสำหรับ
เปนที่วางไข เพศเมียมีหนาที่สรางเปลือก เพศผูไมสราง
เปลือก เพศเมียตัวเดียวมีไขเปนจำนวนมาก ไขที่วางทุกๆ
ระยะภายในเปลือกไข มีตั้งแตระยะแรกจนถึงระยะที่
พรอมฟกออกเปนตัว เพศผูและเพศเมียมีรูปรางลักษณะ
แตกตางกันมาก ซึ่งเรียกวา sexual dimorphysms
ตั้งแตทำการศึกษามายังไมเคยพบเพศผู แตเคยพบหนวด
ของเพศผูตกอยูในชองตัวของเพศเมีย เคยพบหนวดของ
เพศผูมากที่สุดถึง 4 เสน จึงอธิบายไดวา เพศเมีย 1 ตัว
สามารถรับการผสมพันธุไดหลายครั้ง สันนิษฐานวาอาจ
ผสมพันธุกับหมึกอีกชนิดหนึ่ง คือ blanket octopus
มีการผสมพันธุแบบ kamikase sex คือ เพศผูพุงเขาหา
เพศเมียทันทีเพื่อผสมพันธุ หลังจากนั้นเพศผูจะตาย

ความแตกตางระหวาง chamber nautilus กับ
paper nautilus อาจทำใหเกดิความสบัสน คอื เมือ่ทำการ
ผาเปลือกออก พบวา เปลือกของ chamber nautilus
แบงเปนหลายหอง หรือ section  สวน paper nautilus
มีลักษณะเปนหองเดียว เปลือกแตกหักงาย และมีขนาด
เล็กกวา

สำหรับประโยชนของ paper nautilus มีคอนขาง
นอย เปลือกของ paper nautilus มีขายที่ตลาดนัด
จตุจักร ราคา 50 – 70 บาท ตอเปลือก เปลือกมีขนาด
1 – 2  เซนติเมตร ราคาขึ้นกับขนาดของเปลือกและ
ปริมาณของเปลือกที่ถูกนำมาสง ชวงที่มีเปลือกนอยราคา
จะคอนขางสูง ถาชวงไหนมีเปลือกมากราคาจะถูก
หอยงวงชางกระดาษไมนิยมนำมาบริโภคในกลุมคนทั่วไป
ในชวงประมาณเดือนพฤศจิกายน เปนชวงที่จับไดปริมาณ
มาก แตขายไมได เนื่องจากไมเปนที่นิยมบริโภค ดังที่ได
กลาวขางตน หอยงวงชางกระดาษพบไดที่จังหวัดภูเก็ต
โดยเก็บจากแพปลารัษฎา

การแพรกระจาย พบแพรกระจายหางจากชายฝง
จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 20 ไมล พบคอนขางสม่ำเสมอ
และพบเปนประจำ ที่ความลึกประมาณ 80 เมตรขึ้นไป
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ความชุกชุมของหมึกในนานน้ำไทย

ปริมาณการจับหมึก
จากสถิติการประมงแหงประเทศไทย พบวา

ในรอบ 10 ปที่ผานมา มีปริมาณผลการจับหมึก ดังนี้

สัณฐานเปลือกหอยงวงชางกระดาษ
(paper nautilus)

10 mm.

จากกราฟแสดงปริมาณการจับหมึกฝ ง
อาวไทยและอันดามัน พบวา ฝงอาวไทยมีปริมาณการ
จับหมึกสูงกวาฝงอันดามัน โดยปริมาณการจับหมึกฝง
อาวไทย หมึกกลวยมีปริมาณการจับมากที่สุด รองลงมา
คือ หมึกกระดอง และหมึกสาย ตามลำดับ สวนปริมาณ
การจบัหมกึฝงอนัดามนั พบวา หมกึกลวยกบัหมกึกระดอง
มีปริมาณการจับที่สูงใกลเคียงกัน โดยหมึกสายมีปริมาณ
การจับนอยที่สุด

วิธีการจับและรวบรวมหมึก
การจับและรวบรวมหมึก มีมากมายหลายวิธี อาทิ

เบ็ด
ลอบหมึก
เรือไดหมึก
เรืออวนลาก
อวนรุน
เรืออวนลอม ฯลฯ

ปญหาดานทรัพยากรหมึก
เรือมีจำนวนมากขึ้น
มีการจับหมึกเกินศักยการผลิตสูงสุดตาม

ธรรมชาติ (MSY)
ตองอาศัยในแหลงที่มีคุณภาพน้ำดี
การทำลายไขของหมึก
หมึกมีจำนวนลดนอยลง
ผลจับตอหนวยลดนอยลง
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เอคไคโนเดิรม (echinoderm) เปนสัตวไมมีกระดูก
สันหลังที่มีชองวางภายในตัวอยางแทจริง ใน Phylum
Echinodermata ประกอบดวยสัตวหากลุมยอย คือ กลุม
ดาวทะเล กลุมดาวเปราะ กลุมเมนทะเล กลุมปลิงทะเล
และกลุมดาวขนนก การนำเสนอแบงเปนสามประเด็น
ประเด็นแรก การศึกษาเอคไคโนเดิรมในอดีต ประเด็น
ที่สอง นักวิทยาศาสตรไทยที่ทำงานเรื่องเอคไคโนเดิรม
ประเด็นที่สาม สภาพในปจจุบัน

เอคไคโนเดิรม

นักวิทยาศาสตรที่ทำการศึกษาสำรวจ
นักวิทยาศาสตรตางชาติ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมเอคไคโนเดิรม

พบวา มีการบันทึกครั้งแรกในป ค .ศ .  1872 โดย
Dr. Agassiz ซึ่งพบเมนทะเลในประเทศไทย จำนวน 3
ชนิด ตอมาในป ค.ศ. 1899-1900 บิดาแหงการศึกษา
เมนทะเล คือ Dr. Th. Mortensen’s ไดเขามารวมสำรวจ
ระหวางประเทศไทยกับเดนมารก บริเวณภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ไดเก็บรวบรวมไวเกือบทุกกลุมและสงให
นักวิทยาศาสตร และผูเชี่ยวชาญทานอื่นๆ ทำการศึกษา
ตอ ซึง่ Dr. Th. Mortensen’s ไดรายงานการพบเมนทะเล

ความหลากหลายของชนิดพันธุเอคไคโนเดิรม
และฟองน้ำในประเทศไทย

ดร. สเุมตต ปจุฉาการ
สถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล มหาวทิยาลยับรูพา

ไวจำนวน 16 ชนดิ ในจำนวนนีม้ ี5 ชนดิ ทีเ่ปนชนดิใหม คอื
Chaetodiadema granulatrum

Mortensen, 1903
Paratrema doederleini Mortensen, 1904
Temnotrema siamensis Mortensen, 1904
Gymnechinus pulchellus Mortensen, 1904
Fibularia angulipora Mortensen, 1948

สวนดาวเปราะไดสงให Dr. R. Koehler
ทำการศึกษา ซึ่งไดรายงานไว 29 ชนิด และในป ค.ศ.
1954 Dr. Heading และ Dr. Panning ไดทำการศึกษา
ปลิงทะเลพบ 6 ชนิด ในจำนวนนี้มี 4 ชนิดเปนชนิดใหม

นักวิทยาศาสตรไทย
พ.ศ. 2508 นางลักขนา คาสินนาสัก

ทำการสำรวจเอคไคโนเดิรมในอาวไทย พบ 37 ชนิด
พ .ศ . 2512 นายสมพร ศรียากรณ

ทำการศึกษาฝงทะเลอันดามัน ซึ่งถือวาเปนตนแบบ
ของวิทยานิพนธที่ใชกันจนถึงปจจุบัน โดยไดรายงาน
การพบเอคไคโนเดิรม กลุมตางๆ ไวถึง 54 ชนิด

พ.ศ. 2516 นางมัทนา แสงจินดาวงศ
ทำการศึกษาและจำแนกปลิงทะเลไว 17 ชนิด รวมทั้ง
ไดศึกษาคุณคาทางอาหารของปลิงทะเล



รายงานการประชุม
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย 65

พ.ศ. 2527–2529 นายวฒันา ไวญานิดา
ศึกษาสำรวจเอคไคโนเดิรมในอาวไทย รายงานจำนวน
เอคไคโนเดิรมไว 24 ชนิด

พ .ศ . 2528 Dr. Bussarawit และ
Dr. Rowe พบดาวเปราะชนิดใหม คือ Ophiocoma
similanensis ที่บริเวณหมูเกาะสิมิลัน

พ .ศ . 2530 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน จังหวัด
ภูเก็ต เดิมชื่อศูนยชีววิทยาทางทะเล จังหวัดภูเก็ต
(Phuket Marine Biological Center) รวมกับ DANIDA
ทำการฝกอบรมการจำแนกชนิดทางชีววิทยา และ
นิเวศวิทยาของเอคไคโนเดิรม ซึ่งเปนรายงานที่ยืนยัน
ไดวามีเอคไคโนเดิรมในประเทศไทยประมาณ 154 ชนิด

หลงัจากนัน้ ดร. สเุมตต ปจุฉาการ ไดทำการ
ศึกษาเรื่อยมา เชน ในป พ.ศ. 2531 ไดทำการศึกษา
เอคไคโนเดิรมในบริเวณอาวไทยทางภาคตะวันออก
ไดรายงานไว 56 ชนิด และไดรวมกับคณะประมง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ทำการศกึษาบรเิวณสถานวีจิยั
ทรัพยากรชายฝง จังหวัดระนอง ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร รายงานไว 33 ชนิด และไดทำการศึกษา
ปลิงทะเลบริเวณหมูเกาะลาน พบเพิ่มเติมอีก 17 ชนิด

การศึกษาสำรวจเอคไคโนเดิรมในอดีต
จากการพิจารณาเอกสารตางๆ ที่รวบรวมได

สรุปไดวา ประเทศไทยมีการสำรวจพบเอคไคโนเดิรม
อยางนอย 381 ชนิด

พบในอาวไทย 93 ชนิด
พบในทะเลอันดามัน 191 ชนิด
พบทัง้อาวไทย และทะเลอนัดามนั 97 ชนดิ

โดยแบงเปนกลุมไดดังนี้
กลุมดาวขนนก 39 ชนิด
กลุมดาวทะเล 69 ชนิด
กลุมดาวเปราะ 112 ชนิด
กลุมเมนทะเล 67 ชนิด
กลุมปลิงทะเล 94 ชนิด

ในจำนวนนี้มีเอคไคโนเดิรมที่เปน type localities
คอื พบในประเทศไทย 11 ชนดิ ซึง่ประกอบดวย

ดาวเปราะ 2 ชนิด คือ
Ophiothrix abstinens Koehler, 1930

Ophiocoma similanensis Bussarawit &
Rowe, 1985

เมนทะเล 5 ชนิด ไดแก
Chaetodiadema granulatrum Mortensen,

1903
Paratrema doederleini Mortensen, 1904
Temnotrema siamensis Mortensen, 1904
Gymnechinus pulchellus Mortensen, 1904
Fibularia angulipora Mortensen, 1948

ปลิงทะเล 4 ชนิด ไดแก
Phyllophorus (Phyllophorella) kohkuttiensis

Heding & panning, 1954
Phyllophorus (Phyllophorella) robusta

Heding & panning, 1954
Slenkiella malayense Heding & panning,

1954
Slenkiella siamensis Heding & panning,

1954
ซึ่ ง ส า ม ช นิ ด ห ลั ง เ ป น ช นิ ด พั น ธุ เ ฉ พ า ะ ถิ่ น

(endemic) ในประเทศไทย และเปนปลิงที่อยูในกลุมของ
ปลิงหนวดตนไม

การศึกษาเอคไคโนเดิรมสวนใหญเปนในเขตน้ำตื้น
ทั้งหมด ซึ่งในเขตน้ำลึกยังไมมีรายงานการคนพบมากนัก
และพบวาทางฝงทะเลอันดามันมีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุมากกวาทางฝงอาวไทย ประการสำคัญ คือ
พวก holotype ตางๆ อยูในตางประเทศทั้งหมด และ
ไมมี paratypes สำหรับศึกษาในประเทศไทย เพราะฉะนั้น
การศึกษาในปจจุบันคือ การรวบรวมเอกสารอางอิง
ใหมากที่สุด และสอบถามไปยังกลุมนักอนุกรมวิธาน
เอคไคโนเดิรมดวยกันเพื่อยืนยันชนิด หลายคนยังไมมี
โอกาสไดไปดูตัวอยางในตางประเทศ

สิ่ งที่ น า เปนห วงคือ บางชนิดไดหายไป เชน
ดาวตะกรา หรือดาวเปราะที่มีหนวดแตกแขนง เปนตน
โดยไดดำน้ำสำรวจในบริเวณกองหินใตน้ำที่คาดวามี
ดาวตะกราเกาะอยูกับกัลปงหาแตไมพบ

อีกประการหนึ่งที่นาเปนหวงคือ ปลิงทะเล ซึ่งใน
ระยะประมาณ 5-6 ปที่ผานมา มีการจับปลิงทะเลกันมาก
ซึ่งกอนนี้เลือกบริโภคเฉพาะปลิงขาวปลิงที่มีเนื้อหนา
แตปจจบุนัวทิยาการทางดานผลติภณัฑธรรมชาตเิจรญิมากขึน้
พบวา ปลิงแทบทุกชนิดมีสารที่ เปนแหลงผลิตภัณฑ



รายงานการประชุม
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย66

ธรรมชาติที่นำมาใชทางการแพทยไดเปนอยางดี จึงทำให
มีการเก็บกันมาก ในชวงหนึ่งมีการลงขาวหนังสือพิมพวา
ปลิงทะเลเริ่มหายออกไปจากชายหาดแลว

การศึกษาสำรวจเอคไคโนเดิรมในปจจุบัน
ในปจจุบันมีสองหนวยงานหลักที่ทำการศึกษา

เอคไคโนเดิรม คือ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล

ชายฝงทะเล และปาชายเลน จังหวัดภูเก็ต พบวามี
ประมาณ 160 ชนิด

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา พบวา มี 173 ชนิด

สิ่ งที่ ต องการใหมีการศึกษา คือ การศึกษา
เอคไคโนเดริมน้ำลกึ เชน ปลงิใน Order Dendrochirotida
Order Apodida และ Order Molpadiida เนือ่งจากปลงิ
กลุมนี้มีการศึกษานอย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
เอคไคโนเดิรมน้ำตืน้ โดยใหมกีารศกึษาอยางจรงิจงัในการ
จัดทำรายชื่อชนิด รวมทั้งเอกสารที่ใชบรรยายสำหรับ
ประเทศไทย เปนตน

นอกจากนี้ ยังไมมีการศึกษาชีววิทยา และ
นิเวศวิทยาของเอคไคโนเดิรม เชน วงจรชีวิต และการ
สืบพันธุ (reproduction) เปนตน รวมทั้งพฤติกรรม
การกินอาหาร เชน ดาวแสงอาทิตย ซึ่งไดทราบเมื่อ
ไมนานมานี้วากินเมนทะเลเปนอาหาร โดยเฉพาะเมนหัวใจ
หรือดาวหมอนปกเข็มที่พบเห็นอยูทั่วไปในแนวปะการัง
ไมมีพิษภัยกับปะการัง แตในภาวะที่อดอาหารจะกินแนว
ปะการังเชนเดียวกัน เปนที่ทราบกันดีวาดาวมงกุฎหนาม
และดาวหมอนปกเข็มกินโพรงหินปูนที่ใชเปนที่อยูของตัว
ปะการัง (polyp) เปนอาหาร เปนตน

ความผันแปรของสีดาวขนนก พบความผันแปรถึง
สิบแบบ ซึ่งเมื่อไดศึกษาในรายละเอียดทำใหทราบวา
เปนชนดิเดยีวกนั หรอืในเรือ่งของเอคไคโนเดริมทีอ่าจเปน
เจาบานใหสัตวชนิดอื่นเขามาอาศัยอยู หรือวาตองพึ่งพา
สัตวชนิดอื่น โครงการที่ดำเนินการรวมกับ ดร. ธรณ
ธำรงนาวาสวัสดิ์ ที่หมูเกาะสุรินทร พบ new record
จำนวนมาก เชน ดาวขนนกสิบแขน Euantedon polytes
(A.H. Clark, 1936) ดาวทะเล Gomophia egyptiaca
Gray, 1840 รวมทั้งเมนทะเล และปลิงทะเลดวย เปนตน

สิ่งที่นาสนใจคือ พบปลิงเทา Holothuria (Metriatyla)
scabra Jaeger, 1833 บริเวณหมูเกาะชางซึ่งสามารถ
นำมาใชแปรรูปเปนอาหาร และ Tripneustes gratilla
ซึ่ ง เปนเมนที่มีศักยภาพนำมาแปรรูปเปนอาหารได
คนพบที่หมูเกาะสุรินทร

ภาพตัวอยางเอคไคโนเดิรมในประเทศไทย
ที่พบรายงานใหม (Thai new record)

ดาวขนนกสิบแขน
Euantedon polytes
(A.H. Clark, 1936)

ดาวทะเล
Gomophia egyptiaca

Gray, 1840

Eucidaris metularia
(Lamarck, 1816)

Stichopus pseudohorrens
Selenka, 1868

Thelenota anax
H.L. Clark, 1921

ปลงิเทา
Holothuria (Metriatyla)
scabra Jaeger, 1833

Astropyga radiata
(Leske,1778)

Tripneustes gratilla
(Linnaeus, 1758)
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ฟองน้ำทะเล
ฟองน้ำเปนสัตวชั้นต่ำ รางกายประกอบดวยทอน้ำ

และมชีองใหน้ำออกทางดานบน แบงออกเปน 3 กลมุใหญ
คือ กลุมฟองน้ำแกว กลุมฟองน้ำหินปูน และกลุมฟองน้ำ
เดโมสปอน (demospongiae) แตละกลุมแตกตางกันที่
โครงสรางของรางกาย ประกอบดวยซิลิกา หรือฟองน้ำ
หินปูนมีโครงสรางของรางกายที่เรียกวา spicule ที่เปน
หินปูน

การแบงประเภทของฟองน้ำ

บทบาทความสำคัญของฟองน้ำ
ใชทำความสะอาดรางกาย
เครื่องสำอาง
งานศิลปะและตกแตงบาน
การแพทยและเภสัช
แหลงสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
บทบาทในระบบนิเวศทางทะเล เชน เครื่อง

กรองน้ำทางชีวภาพ และแหลงที่อยูอาศัยยอยใหกับ
สัตวขนาดเล็ก เปนตน

การศึกษาสำรวจฟองน้ำ
การศึกษาสำรวจฟองน้ำ ในอาวไทยพบเพียง 2-3

รายงานเทานั้น การศึกษาฟองน้ำทะเลจากประเทศไทย
ปรากฏขึ้นโดย Dr. E. Topsent ไดรายงานการพบฟองน้ำ
ชนิดใหมซึ่งเปนฟองน้ำชนิดแรกจากอาวไทยที่ไดบันทึกไว

ในป พ.ศ. 2468 คือ Prostylissa siamensis Topsent,
1925 และไดแกไขเปน Amorphenopsis siamensis
(Topsent, 1925) (Hooper & van Soest, 2000)
การศกึษาฟองน้ำในประเทศโดยนกัวทิยาศาสตรไทยเริม่ขึน้
ในป พ.ศ. 2505 โดยนางกรรณิการ บุณยัษฐิติ ทำการ
ศกึษารวมกบัสถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเลแหงออสเตรเลยี
และสถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
มีรายงานการพบฟองน้ำทะเลจากอาวไทย 30 ชนิด

Dr. Hooper Dr. Kenedy และ Dr. Van Soest
ไดจัดทำรายการชื่อฟองน้ำในเขตทะเลจีนใต ซึ่งอาวไทย
เปนพื้นที่ยอยในภูมิภาคนี้โดยรวบรวมไวมากกวา 1,500
ชนิด และไดรายงานฟองน้ำในอาวไทยจำนวน 22 ชนิด

นายนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ และคณะ (2545)
ทำการศึกษาฟองน้ำที่อาศัยอยูในแนวปะการังบริเวณ
อาวไทยฝงตะวันออกจำนวน 126 ชนิด ในจำนวนนี้มีชนิด
ใหมมาก เชน ฟองน้ำเคลือบหินสีแดง Hymeniacidon
sp. เปนตน

ดร. สุเมตต ปุจฉาการ และคณะ (2546) ไดทำการ
ศึกษาตอจาก นายนิลนาถ ชัยธนาวิสุทธิ์ ไดรายงาน
ฟองน้ำทะเลจากการสำรวจแนวปะการงับรเิวณเกาะคราม
และเกาะใกลเคยีง พบฟองน้ำทะเลใน Class Demospongiae
ทั้งหมดจำนวน 44 ชนิด จาก 31 สกุล 26 วงศ และ
11 อนัดบั ในจำนวนนีค้าดวามฟีองน้ำชนดิใหมจำนวน 2 ชนดิ
คือ ฟองน้ำเคลือบสีน้ำตาล Plakina sp. และฟองน้ำ
สีมวง Xestospongia sp. ไดรวบรวมรายงานไวจากการ
ศึกษาตาง ๆ ซึ่งสวนใหญอยูในอาวไทย

ความหลากชนิดของฟองน้ำในประเทศไทย
โครงการสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการัง

จังหวัดชลบุรี พบฟองน้ำทะเล Class Demospongiae
ในแนวปะการังในจังหวัดชลบุรีจำนวน 52 ชนิด ตัวอยาง
ฟองน้ำชนิดเดนที่พบ เชน ฟองน้ำลูกบอล Tethya
seychellensis ฟองน้ำบวย หรือที่เรียกวาดอกไมทอพุม
สีชมพู Oceanapia sagittaria เปนตน ซึ่งฟองน้ำชนิดนี้
เปนตัวบงชี้ ของการตกตะกอนในทะเล  เพราะวา
ลักษณะโครงสรางที่เปนทอยกสูงขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยง
การตกตะกอน บริเวณที่เห็นเปนดอกคืออวัยวะสืบพันธุ
นอกจากนี้ บริเวณดอกมีการสรางสารพิษขึ้นมาเพื่อ
ปองกันไมใหศัตรูเขามากัดกิน เมื่อดอกเจริญเต็มที่จะหลุด
ออกไปแลวงอกเปนฟองน้ำตนใหมขึ้นมา
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รวมทั้งไดพบฟองน้ำชนิดใหมบริเวณหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรี และไดตั้งชื่อเปนเกียรติแกมหาวิทยาลัย
บรูพา คอื ฟองน้ำบรูพา Cladocroce burapha Putchakarn
et al., 2004

ฟองน้ำหูชาง Cliona patera เพราะวาฟองน้ำ
หูชางเปนฟองน้ำที่หายากของโลก และเขาใจวาสูญพันธุ
ไปแลว

Aciculites higginsi Schmidt, 1879 ฟองน้ำ
ชนิดนี้พบที่หมู เกาะพีพี เปนฟองน้ำที่มีลักษณะก่ำกึ่ง
ระหว างฟองน้ำหิ นปูนกับฟองน้ำ  demospongia
เนื่องจากมี spicule ที่เปนหินปูนและเกาะอยูดวยกัน
แตเดิมยายออกเปน Class ใหมของฟองน้ำ ปจจุบัน
ยายกลับมาอยูใน Class Demospongia เหมือนเดิม
ฟองน้ำหินปูนมีสีสันสวยงาม แตเดิมเคยยึดครองทะเล
แขงกบัปะการงั ปจจบุนัผานการเปลีย่นแปลงของโลกมาก
ฟองน้ำหินปูนจึงเขาไปอยูในทะเลลึกสวนหนึ่ง และในเขต
น้ำตื้นจะเปนพวก cryptic อาศัยอยูใตกอนหิน

ฟองน้ำที่เปน parasite ไดแก ฟองน้ำลูกพี ฟองน้ำ
ทอประกอบรวม ฟองน้ำลูกกอลฟ Paratetilla bacca
ซึ่งลักษณะของทอน้ำเขาจะเปนหลุมคลายกับลูกกอลฟ
ฟองน้ำลูกกอลฟที่อาศัยอยูตามพื้นดินจะสรางแกน
spicule ลงไปในพื้นดิน

นอกจากนี้ ยังพบฟองน้ำทะเลอีกมากมาย เชน
Tedania เปนกลุ มฟองน้ำที่ มีพิษแถบทะเล

เมดิเตอรเรเนียน คนที่สัมผัสถึงกับเสียชีวิต

Biemna เปนฟองน้ำฝงตวัทีม่ ีspicule คอนขางใหญ
ถาไปสัมผัสดวยผิวหนังเปลาทำใหเกิดอาการปวดแสบ
ปวดรอนและคัน

ฟองน้ำกระชาย  ตัวของฟองน้ำจะอยู ใตดิน
แตจะงอกทอน้ำ (pustule) ขึ้นมา บริเวณที่มีตะกอน
อยูมากจะพบฟองน้ำกระชายอยูดวย

ฟองน้ำรอง มีรองทอน้ำออกเปนลักษณะเฉพาะ
ของสกุล Placospongia ซึ่งเปนรายงานใหมของประเทศ
ไทยดวย โดยพบทั้งฝงอันดามันและฝงอาวไทย

ฟองน้ำเคลือบ มีชนิดที่ เปน new neotype
ในประเทศไทยดวย

ฟองน้ำบางชนิดมีความสามารถในการยอยสลาย
พวกหินปูน และทำใหตัวมันเองเขาไปอาศัยอยู เชน
ฟองน้ำฝงตัว เปนกลุมที่นาสนใจ โดยสามารถหลั่งกรด
ออกมายอยหินปูนได เปนตน

ฟองน้ำบางชนิดอาศัยรวมกับสาหรายสีเขียวหรือ
สีแดง บางชนิดมีสัณฐานวิทยาที่แตกตางกัน เชน ฟองน้ำ
สกุล Petrosia มีลักษณะคลายกับปลองภูเขาไฟ บางพวก
แตกกิ่งกานสาขาออกไป บางชนิดมีสีสันสวยงามดึงดูด
ความสนใจใหกับนักทองเที่ยว

สุดทายคือ ฟองน้ำเปลี่ยนสี ที่เรียกวาฟองน้ำ
เปลี่ยนสี เนื่องจากมีสาร oxidizing agent ทำปฏิกิริยา
กับออกซิเจนในแอลกอฮอลทำใหเปลี่ยนเปนสีดำ จึงเปน
แหลงสารผลิตภัณฑธรรมชาติที่นาสนใจ

ภาพตัวอยางฟองน้ำทะเล

ฟองน้ำเคลือบสีน้ำตาล
Plakina sp.

new “orange”

ฟองน้ำสีมวง
Xestospongia sp.

new “purple”

ฟองน้ำลกูบอล
Tethya seychellensis

(Wright, 1881)

ฟองน้ำทอพุมสีชมพู
Oceanapia sagittaria

(Sollas, 1902)
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ภาพตัวอยางฟองน้ำทะเล

ฟองน้ำบรูพา
Cladocroce burapha

Putchakarn et al., 2004

ฟองน้ำหูชาง
Cliona patera

Hardwicke, 1822

Aciculites higginsi
Schmidt, 1879

ฟองน้ำหินปูนทอสีเหลือง
Clathrina sp.

Stelletta clavosa
(Ridley, 1884)

Ecionemia acervus
Bowerbank, 1864

ฟองน้ำลกูกอลฟ
Paratetilla bacca
(Selenka, 1867)

Craniella abracadabra
De Laubenfels, 1954

Tetilla japonica
Lampe, 1886

ฟองน้ำทอ
Tedania maeandrica

Thiele, 1903

Biemna fortis
(Topsent, 1897)

ฟองน้ำกระชาย
Coelocarteria singaporensis

(Carter, 1883)

ฟองน้ำรอง
Placospongia sp.

Thrinacophora incrustans
(Kieschnick, 1896)

ฟองน้ำฝงตัว
Cliona sp.

Halichondria cartilaginea
Esper, 1794

Haliclona (Gellius)
cymaeformis (Esper, 1794)

Petrosia (Petrosia)
hoeksemai De Voogd &

Van Soest, 2002

Clathria (Thalysias) toxifera
(Hentschel, 1912)

ฟองน้ำเปลี่ยนสี
Pseudoceratina purpurea

(Carter, 1880)
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ความหลากหลายของชนิดพันธุเพรียงหัวหอม
ในแนวปะการังไทย

นายสชุา  มัน่คงสมบรูณ
สถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล มหาวทิยาลยับรูพา

เพรียงหัวหอมเปนสิ่ งมีชี วิตที่มีการศึกษาใน
ตางประเทศมาก แตในประเทศไทยจะคุนเคยกับเพรียง
หัวหอมแบบเดียวที่อาศัยอยูตามแนวหิน สำหรับตัวที่เดน
ในทางฝงตะวันออกคือ สกุล Polycarpa เปนสัตวที่มีการ
ผสมพันธุแบบ hermapodite มีการผสมพันธุภายใน
สามารถ hatch ออกมาเปน tadpole และวายน้ำ
อีกแบบคือใช stolon หรือใชพังผืดคือตัว tunic คลุมหิน
และแตกเปนตัวเล็กๆ ดังนั้น อัตราการเสี่ยงที่จะสูญพันธุ
ของเพรียงหัวหอมจึงคอนขางยาก

ลักษณะของเพรียงหัวหอม

การแบงกลุมและจำนวนชนิดของ
เพรียงหัวหอมทั่วโลก (Shepherd and
Davies, 1997)

Phylum Chordata
Subphylum Urochordata

Class Ascidiacea
Order Enterogona

Suborder Aplousobranchia
Family Didemnidae
พบ 9 สกุล 32 ชนิด

Suborder Phlebobranchia
Family Ascidiidae
พบ 2 สกุล 8 ชนิด

Order Pleurogona
Suborder Stolidobranchia
Family Styelidae
พบ 11 สกุล 40 ชนิด

Family Pyuridae
พบ 5 สกุล 26 ชนิด
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การศึกษาความหลากหลายของ
ชนิดพันธุเพรียงหัวหอมในประเทศไทย

Takashi (1967) ทำการศึกษาเพรียงหัวหอม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รายงานพบเพรียง
หัวหอมในประเทศญี่ปุน 2 ชนิด ฟลิปปนส พบ 23 ชนิด
และประเทศไทย พบ 2 ชนิด โดยสันนิษฐานวาเปนพวกที่
ชอบอยูโดดเดี่ยว (solitary)

ในปจจบุนัสำรวจพบความหลากหลายของชนดิพนัธุ
เพรยีงหวัหอมในประเทศไทยอยางนอย 15 ชนดิ ในอาวไทย
ฝงตะวันออกในจังหวัดชลบุรี-ตราด พบ 14 ชนิด
สวนใหญพบเพรียงหัวหอมซึ่งดำรงชีวิตเปนกลุม (colony)
ไดแก วงศ  Didemnidae เปนตน โดยพบเพรียงหัวหอม
ที่มีลักษณะเดนมีสีสันสวยงาม ที่จังหวัดตราด โดยมี
stolon ยื่นออกไป สามารถแตกตัวไดเปนกลุม คือ
Rhopalaea crassa (Hardman,1880) สามารถพบได
ทั่วไปตั้งแตบริเวณเกาะรังไปจนถึงเกาะกูด

บริเวณหมูเกาะสุรินทร สำรวจพบเพรียงหัวหอม
15 ชนิด สวนใหญพบเพรียงหัวหอมดำรงชีพแบบเปนกลุม
เชน วงศ Didemnidae และเพรียงหัวหอมที่ดำรงชีพอยู
โดดเดี่ยว ไดแก วงศ Pyuridae ที่สำรวจพบเพิ่มเติม คือ
สกุล Pyura ซึ่งบางชนิดที่พบเปนรายงานใหม เปนตน

สำหรับฝงทะเลอันดามันพบ 12 ชนิด สวนใหญ
พบเพรียงหัวหอมแบบกลุม เชน Didenum mole
ซึ่งมักพบที่หมูเกาะสุรินทรและอาวไทย และ Aplidium
breviventer ซึ่งสามารถใชเปนดัชนีบงบอกถึงคุณภาพน้ำ
พบในบริเวณน้ำตื้น หรือบริเวณปากแมน้ำ โดยสามารถ
ทนความเค็มไดสูง เปนตน

ภาพตวัอยางเพรยีงหวัหอมบรเิวณอาวไทยฝงตะวนัออก

Diplosoma simile
(Sluiter, 1909)

Didemnum sp.

Rhopalaea crassa
(Hardman, 1880)

ภาพตัวอยางเพรียงหัวหอมบริเวณหมูเกาะสุรินทร

Didemnum sp. Symplegma viride

Clavelina sp. Ascidia sydneiensis
Stimpson, 1885

Pyura sp.

ภาพตัวอยางเพรียงหัวหอมบริเวณฝงอันดามัน

Didemnum mole

Aplidium breviventer
Monniot & Monniot, 2001

Ascidia kreagra
Sluiter, 1895

Ascidia sydneiensis
Stimpson, 1885

Ascidia kreagra
Sluiter, 1895
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คำถามและขอเสนอแนะ
ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวัสดิ์ :

หอยเปนกลุ มที่ ใหญมาก  ในประเทศไทยมี
พิพิธภัณฑหอย (Phuket Seashell Museum) ที่จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งเปนพิพิธภัณฑหอยที่สมบูรณมาก

ดร. สมชัย  บุศราวิช :
หอยทะเลเปนสัตวกลุมใหญ ยังตองมีการศึกษา

อีกมาก เปนเรื่องดีที่นักวิจัยรุนใหมใหความสนใจ และ
ไดมีการแตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
โดยม ีดร. จรลัธาดา กรรณสตู เปนประธาน ดร. จารจุนิต
นภีตะภัฏ เปนรองประธาน และ ดร. สิริกุล บรรพพงศ
เปนเลขานุการคณะทำงาน ซึ่งเปนนิมิตหมายที่ดีที่
งานอนุกรมวิธานจะไดรับความสนใจ และเพื่อใหนักวิจัย
รุนใหมไดมีที่ทำงานประจำเพื่อทำงานดานอนุกรมวิธาน
ตอไป

ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวัสดิ์ :
เมื่อพิจารณารายการชื่อในวงศ Haliolidae คือ

Haliotis iris โดยปกติ ไม จั ดอยู ใน  temperate
อยากทราบที่มาของตัวอยางนี้

ดร. สมชัย บุศราวิช :
ในระยะหลังหอยเปาฮื้อ มีการพบชนิดใหมของโลก

3-4 ชนิด ที่พิพิธภัณฑหอยจังหวัดภูเก็ตมีทั้งตัวอยางของ
ประเทศไทย และจากตางประเทศ ซึ่งชนิดที่สงสัยอาจ
เปนตัวอยางจากตางประเทศ

นางแนงนอย ยศสุนทร :
ขอทราบขอมูลทากทะเลแถวจตุจักร

นายณรงคพล  สิทธิทวีพัฒน :
ทากทะเลที่ตลาดนัดจตุจักรมีจำนวนปริมาณมาก

แตมีจำนวนชนิดนอย ที่เคยพบไมใชชนิดที่พบในเมืองไทย
เนื่องจากเลี้ยงยาก เพราะตองใหอาหารพวกฟองน้ำ
นอกจากชนิดของทากทะเลที่ใชสาหรายเปนอาหาร

ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวัสดิ์ :
นักวิจัยสามารถเลี้ยง paper nautilus ไดนาน

เทาใด

นายจรวย  สุขแสงจันทร :
ในรายงานตางประเทศสามารถเลี้ยงไดนาน 2

สัปดาห แตจากที่ไดทำการวิจัยสามารถเลี้ยงไดนานที่สุด
สำหรับตัวแมตัวเต็มวัย คือ 1 เดือน (30 วัน) สำหรับ

ตัวลูกของ paper nautilus ยังอยูในขั้นตอนการทดลอง

ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวัสดิ์ :
สิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่ไดนำมาเสนอ วิทยากรมี

ความหลากหลายทั้งอาจารยอาวุโสและคนรุนใหม  ดังนั้น
องคความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตตองมีการ
สะสมใหเปนฐานความรู และภาครัฐตองใหความสำคัญจึง
มีความยั่งยืน

ดร. จารุจินต  นภีตะภัฏ :
การประชุมครั้งนี้เปนวิธีการที่ดีมากที่ศึกษาทาง

ดานสัตวใหเร็วที่สุด ผูมาบรรยายเปนผูที่มีความสำคัญ
ที่สุดแตมักถูกลืม แตปจจุบันสถานการณดีขึ้น มีเด็ก
รุนใหมวัยทำงานซึ่งสามารถรวมกันทำงานได ซึ่งงานวิจัย
เกี่ยวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลังมองในภาพรวมคอนขางดี
ทั้งบนบก และน้ำจืด เปนนิมิตหมายที่ดีที่ควรดำเนินการ
ตอไปในอนาคต

ดร. บำรุงศักดิ์  ฉัตรอนันทเวช :
ขอชื่นชมการประชุมในครั้งนี้ โดยไดทำงานดาน

อนุกรมวิธานทางดานปูพื้นทะเล รวมถึงพวก polychaete
และสนับสนุนการสรางคนรุนใหมเขามาทดแทนในการ
ศึกษาวิจัย ควรมีการดึงความสนใจของคนใหมีโอกาส
ไดสมัผสั เชน การจดัทำคมูอื และรปูภาพ เปนตน เพือ่ใหงาย
ตอความเขาใจและใหคนไทยไดรูจักสมบัติของชาติ

นางแนงนอย  ยศสุนทร :
จากการดำน้ำมากกวา 20 ป จนถึงปจจุบัน สิ่งที่

ดึงดูดความสนใจในการดำน้ำคือ สรรพชีวิตในทะเล และ
ชืน่ชอบทกุชนดิโดยเฉพาะเพรยีงหวัหอมและ nudibranch
แตไมมีตำราที่จะศึกษา ควรมีศูนยกลางที่ทำการศึกษา
สืบคนขอมูล และใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น

ศ. ลัดดา  วงศรัตน :
สนับสนุนแนวความคิดของนายอุกฤต สตภูมินทร

ใหมีการตั้งชมรมสำหรับผูท่ีสนใจในเรื่องเดียวกัน ดังที่มี
ประสบการณกั บชมรมสาหร ายและแพลงกตอน
การสรางนักวิจัยรุนใหมอาจจะไมทันการณ สิ่งที่ควรทำคือ
อนุรักษนักอนุกรมวิธานที่มีอยูเดิม ความหลากหลายของ
สิ่งชีวิตในเมืองไทยมีมาก เปนที่นาเสียดายหากสูญเสีย
บุคลากรเหลานั้นไป
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รายนามผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวประการังไทย
ในวนัศกุรที ่9 มนีาคม 2550 ณ หองจปูเตอร ชัน้ 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด คอนเวนชัน่ กรงุเทพฯ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
92 ถนนพหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

นางสมุนา  ขจรวัฒนากลุ
โทรศพัท 0-2298-2055
e-mail: sumana11th@yahoo.com

นายบำรงุศกัดิ ์ ฉตัรอนนัทเวช
สำนกัอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
e-mail: bamroonc@yahoo.com

นางสาวรวมทรพัย  ชำนาญธนา
สำนกัอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
โทรศพัท 0-2298-2091
e-mail: ruamsub@yahoo.com

นางสาวณฎัฐนภสั  ทองใบ
สำนกัอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
โทรศพัท 0-2298-2143  โทรสาร 0-2298-2145

นางสาวปภสัราภา  ลมายศรี
สำนกัอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
โทรศพัท 0-2298-2143  โทรสาร 0-2298-2145

นางสาวอรภา  สวุฒัโน
สำนกัอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
โทรศพัท 0-2298-2143  โทรสาร 0-2298-2146
e-mail: ning_puri@hotmail.com

นายวรเทพ  บญุยนื
สำนกัอนรุกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
โทรศพัท 0-2298-2143  โทรสาร 0-2298-2146

นางสมศร ี อวเกยีรติ
สวนการจดัการทีด่นิชายฝง
โทรศพัท 0-2298-2149

ดร. สมชยั  บศุราวชิ
หัวหนากลุมพิพิธภัณฑและสถานแสดงพันธุสัตวและพืชทะเล
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปาชายเลน
โทรศพัท 0-7639-1128, 0-7639-1126
โทรสาร 0-7639-1406, 0-7639-1036
e-mail: somchaibussor@hotmail.com,

sbussarauit@yahoo.com
นายอกุฤต  สตภมูนิทร

สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปาชายเลน
โทรศพัท/โทรสาร 0-7639-1128
e-mail: ukkrit@yahoo.com

นางสาววรารนิ  วงษพานชิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปาชายเลน
โทรศพัท 0-7639-1128 โทรสาร 0-7639-1129
e-mail: khunvara@gmail.com

นางสาวนลนิ ี ทองแถม
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปาชายเลน
โทรศพัท 0-7639-1128
e-mail: nalineeth@hotmail.com
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นางสาวทพิามาศ  อปุนอย
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปาชายเลน
โทรศพัท 0-7639-1128 โทรสาร 0-7639-1130

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ชั้น 8 อาคารกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

เลขที ่49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400
นายเจสดา  วงศสวาสดิ์

สำนกัวจิยัพฒันาและอทุกวทิยา
โทรศพัท 0-2298-6617
e-mail: wjesda2002@yahoo.com

กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นางยอูี ้ เกตเพชร
หวัหนาฝายกำหนดมาตรการดานการประมง
สำนกับรหิารจดัการดานการประมง
โทรศพัท 0-2561-4689
e-mail: k_1eavthe@yahoo.com

นางจนิดา  ซายเกลีย้ง
สำนกัวจิยัและพฒันาประมงทะเล
โทรศพัท/โทรสาร 0-2816-7634
e-mail: chindanak@yahoo.com

นางสาวเสาวมล  ภตูกีา
สำนกัวจิยัและพฒันาประมงทะเล
โทรศพัท 0-2561-2962  โทรสาร 0-2561-2962
e-mail: psaowam@yahoo.com

นางสาวดวงพร  ณ ปอมเพชร
กองประมงตางประเทศ
โทรศพัท 0-2579-7941

นางจฑุามาศ  จวิาลกัษณ
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรน้ำจดื
โทรศพัท 0-2558-0176  โทรสาร 0-2558-0178
e-mail: jutamasj@fiheries.go.th

นางสาวอภริดี  หนัพงศกติตกิลู
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรน้ำจดื
โทรศพัท 0-2558-0148  โทรสาร 0-2558-0178

เรอืเอกอภชิาติ  สมฤทธิ์
สำนกับรหิารจดัการดานการประมง
โทรศพัท/โทรสาร 0-2562-0568
e-mail: apichat03@hotmail.com

นายเรวตัร  ยอดสรุางค
สำนกับรหิารจดัการดานการประมง
โทรศพัท/โทรสาร 0-2562-0568
e-mail: sa_diow@hotmail.com

นางสาวญาณทั  แสงชืน่
สำนกับรหิารจดัการดานการประมง
โทรศพัท 0-2561-4690  โทรสาร 0-2579-9528
e-mail: yauuts@fiheries.go.th

นางสาววกิานดา  แกวหลวง
สำนกับรหิารจดัการดานการประมง
โทรศพัท 0-2561-4690 โทรสาร 0-2579-9528
e-mail: b_wikanda@yahoo.com

นางเพราลยั  นชุหมอน
ผอูำนวยการศนูยวจิยัและพฒันาประมงทะเลฝงอนัดามนั
77 ถนนศกัดเิดช ตำบลวชิติ อำเภอเมอืง จงัหวดัภเูกต็ 83000
โทรศพัท 0-7639-1138 โทรสาร 0-7639-1140
e-mail: nootmorn@yahoo.com

นายทศัพล  กระจางดารา
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงทะเลฝงอนัดามนั
โทรศพัท 0-7639-1138  โทรสาร 0-7639-1139
e-mail: tassapon@hotmail.com, tassapon@gmail.com

นายจกัรพัณน  ปนพทุธศลิป
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงทะเลอาวไทยตอนบน
49 ซอยพระราชวรียิาภรณ 16 ตำบลบางพึง่
อำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130
โทรศพัท 0-2816-7636-8  โทรสาร 0-2816-7634
e-mail: umpecdof@yahoo.com

นางสาวสวุรกัษ  วงษโท
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงทะเลอาวไทยตอนบน
โทรศพัท 0-2816-7636-8 โทรสาร 0-2816-7635
e-mail: su_boom@yahoo.com

นางสาวจนิตนา จนิดาลขิติ
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงทะเลอาวไทยตอนบน
โทรศพัท 0-2816-7636-8  โทรสาร 0-2816-7636
e-mail: sepiaumdec@yahoo.com

นายปณุณวทิย  แกวมลู
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงทะเลอาวไทยตอนบน
โทรศพัท 0-2816-7636-8  โทรสาร 0-2816-7636
e-mail: punnawit_k@yahoo.com

นายนพินธ  เสนอนิทร
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงชายฝงระยอง
หม ู10 ถนนหาดแมรำพงึ ตำบลตะพง อำเภอเมอืง
จงัหวดัระยอง 21000
โทรศพัท 0-3865-5191  โทรสาร 0-3866-4583
e-mail: npnsenin@yahoo.com

นายอสิระ  บศุยะรฐั
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
เลขที ่1/2 ถนนดบีกุ ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมอืง
จงัหวดัภเูกต็ 83000

นายขวญัไชย  อยดูี
สำนกังานประมงจงัหวดัชลบรุี
เลขที ่202 หม ู3 ตำบลเสมด็ อำเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี20000
โทรศพัท 0-3839-8049-50



รายงานการประชุม
ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแนวปะการังไทย 75

จาเอกประเวช  อวริทุธพาณชิย
ศนูยปองกนัและปราบปรามประมงทะเลฝงอนัดามนั
จังหวัดกระบี่
บานคลองจหิลาด เลขที ่188 หมทูี ่7 ตำบลไสไทย
อำเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่81000
โทรศพัท 0-7562-0510  โทรสาร  0-7562-1183

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นางสาวรตันาภรณ  ยงักีรตวิร

โทรศพัท 0-2561-4292-4 ตอ 552  โทรสาร 0-2579-5292
e-mail: lanyangus@yahoo.com

นายศกึษติ  พนัธทุอง
สำนกังานและสารสนเทศ (สวนนโยบายและแผน)
โทรศพัท 0 -2579-9534 โทรสาร 0-2561-4831

นางบปุผา  โนรเีวช
สำนกังานและสารสนเทศ (สวนนโยบายและแผน)
โทรศพัท 0-2579-9534  โทรสาร 0-2561-4832

นายจตรุเทพ  โควนิทวงศ
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน
93 หม ู5 บานทบัละม ุถนนเพชรเกษม ตำบลลำแกน
อำเภอทายเหมอืง จงัหวดัพงังา 82210
โทรศพัท 0-7659-5045  โทรสาร 0-7659-5210

นายชอบธรรม  เกตทองสง
อุทยานแหงชาติตะรุเตา
ตำบลปากน้ำ อำเภอละง ูจงัหวดัสตลู 91110
โทรศพัท 0-7478-3597  โทรสาร 0-7478-3597

นายสพุรรณ  เลงอี้
ศนูยศกึษาธรรมชาตอิทุยานแหงชาตทิางทะเลจงัหวดัชมุพร
หม ู7 ตำบลหาดทรายร ีอำเภอเมอืงชมุพร จงัหวดัชุมพร 86120
โทรศพัท/โทรสาร 0-7755-8198

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400
นายวนิจิ  รงัผึง้

โทรศพัท 0-2253-7458  โทรสาร 0-2253-7457
e-mail: vinid.rungpueng@tat.or.th

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

962 กรุงเกษม กรุงเทพฯ 10300
นายสทิธกิร  มนตมธรุพจน

โทรศพัท 0-2280-4085 ตอ 3425
e-mail: sitthikarn@nesdb.go.th

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ดร. วฑิรูย  ชลายนนาวนิ

สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัพังงา
ถนนเพชรเกษม ตำบลตากแดด อำเภอเมอืง จงัหวดัพงังา 82000
โทรศพัท 0-7644-0619

นายสมโพธิ ์ ออนเกตพุล
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัพังงา
ถนนเพชรเกษม ตำบลตากแดด อำเภอเมอืง จงัหวดัพงังา 82000
โทรศพัท 0-7644-0619

นางสาวชนิานาฏ  ลกิขะไชย
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัระนอง
ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริน้ อำเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 85000
โทรศพัท 0-7521-8983  โทรสาร 0-7521-2306
e-mail: yui_chinanard@hotmail.com

นายสมเกยีรต ิ ศรมีหาบรรณ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัอดุรธานี
โทรศพัท 0-4221-2588  โทรสาร 0-4221-2588

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศ.ดร. มนตร ี จฬุาวฒันทล
ผอูำนวยการสำนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน)
โทรศพัท 0-2579-7485  โทรสาร  0-2579-7693
e-mail: montri@arda.or.th

นางสาวยวุด ี บญุมรีอด
โทรศพัท 0-2579-7455 ตอ 118
e-mail: yuwadee@arda.or.th

นางสาวพสิมยั  ขาทพิพาที
โทรศพัท 0-2579-7455 ตอ 123
e-mail: pisamai@arda.or.th

นางสาวเกษรา  อนิทรพงษ
โทรศพัท 0-2579-7455

นายธเนศ  ใจมัน่
โทรศพัท 0-2579-7693

นางสาวกลุวรา โชติพนัธโุสภณ

มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ (WFT)

251/88-90 หมูบานถาวรวิลลา ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

นายนยิม  ทองเหมอืน
โทรสาร 0-7622-1371

นางสาวบศุรนิทร  ประดษิฐ
โทรสาร 0-7622-1371
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มูลนิธิเพื่อทะเล
ตู ป.ณ. 5 ไปรษณียหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นางแนงนอย  ยศสนุทร
โทรสาร 0-2663-5498
e-mail: songsaay@yahoo.com

นายสมยศ  ยศสนุทร
โทรสาร 0-2663-5498
e-mail: songsaay@yahoo.com

สื่อมวลชน
นางสาวเจมิใจ  แยมผกา

หนงัสอืพมิพผจูดัการรายวนั
โทรสาร 0-2629-4470
e-mail: sailat_9a@yahoo.com

นายเกรยีงไกร  ภรูาย
หนังสือพิมพไทยรัฐ
โทรศพัท 0-2272-1030, 0-2272-1753

นางสาวกติติยา  บญุเจรญิ
สถานโีทรทศันสกีองทพับกชอง 7
โทรศพัท 0-2272-0201-10
e-mail: kittiya_ch7@yahoo.com

นายสมคดิ  สนุทรการ
สถานโีทรทศันสกีองทพับกชอง 7
โทรศพัท 0-2272-0201-10

นายธวชั  แฉงโสภา
โทรศพัท 0-2398-4310  โทรสาร 0-2749-0608

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120
ดร. จารจุนิต  นภตีะภฏั

โทรศพัท 0-2577-9999 ตอ 1801  โทรสาร 0-2577-9991
e-mail: j_nabhitabhata@yahoo.com

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผศ.ดร. เจรญิ นติธิรรมยง
โทรสาร 0-2215-0780
e-mail: c_nitithomyong@yahoo.com

นายอานภุาพ  พานชิผล
สถาบนัวจิยัทรพัยากรทางน้ำ
โทรศพัท/โทรสาร 0-2218-8160
e-mail: arnupap.pa@chula.ac.th

นางสาวณชิยา  ประดษิฐทรพัย
สถาบนัวจิยัทรพัยากรทางน้ำ
โทรศพัท/โทรสาร 0-2218-8160-2
e-mail: nichaya_p@yahoo.com

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900
ศ. ลดัดา  วงศรตัน

ภาควชิาชวีวทิยาประมง คณะประมง
โทรศพัท 0-2942-8701 ตอ 111  โทรสาร 0-2940-5016
e-mail: ffisldw@ku.ac.th

ผศ. สนุนัท  ภทัรจนิดา
หวัหนาภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
e-mail: ffissnp@ku.ac.th

ดร. ธรณ  ธำรงนาวาสวสัดิ์
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง

ผศ. พนัธทุพิย  วเิศษพงษพนัธุ
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
โทรศพัท 0-2579-7810  โทรสาร 0-2581-4287
e-mail: puwises@yahoo.com

ผศ. ธรีะพงศ  ดวงดี
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
e-mail: t.duangdee@gmail.com

ผศ. พงศเชฏฐ  พชิติกลุ
ภาควชิาเพาะเลีย้งสตัวน้ำ คณะประมง
โทรศพัท 0-2579-2924  โทรสาร 0-2561-3384
e-mail: ffispep@ku.ac.th

นายจรวย  สขุแสงจนัทร
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
โทรศพัท 0-2579-7810  โทรสาร 0-2581-4287
e-mail: ffiscrs@ku.ac.th

นายปรญิญา  ลมิปวริยิะกลุ
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง

นางสาวนชุจรีย  อนุดี
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
e-mail: zenzui_zuizen@hotmail.com

นางสาวณฏัฐวดี  ภคูำ
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
e-mail: natthaini@hotmail.com

นายเอกพล  รตันพนัธ
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
e-mail: kug_rit@hotmail.com

นายอนวุตั  สายแสง
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
e-mail: atgboy@gmail.com

นายวชริะ  ใจงาม
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
e-mail: wachirah51@hotmail.com

นางสาวจฑุารัตน  วริยิะดำรกิลุ
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
e-mail: ju_marine53@hotmail.com
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นายกลุวทิย  ลิม่จฬุารตัน
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
e-mail: vgodspeed@hotmail.com

นางสาวนษิฐกานต  เหมนิทร
ภาควชิาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง

นางไพลนิ  จติรชมุ
ภาควชิาชวีวทิยาประมง คณะประมง
โทรศพัท 0-2942-8701  โทรสาร 0-2940-5016
e-mail: ffislj@ku.ac.th

นายศลิปชยั  มณขีตัยิ
ภาควชิาชวีวทิยาประมง คณะประมง
โทรสาร 0-2940-5016
e-mail: ffisscm@ku.ac.th

นายสนัต ิ พวงเจรญิ
ภาควชิาชวีวทิยาประมง คณะประมง
e-mail: g4682007@ku.ac.th

นายสรณฎัฐ  ศริสิวย
ภาควชิาเพาะเลีย้งสตัวน้ำ คณะประมง
e-mail: ffissns@ku.ac.th

นายอภสิทิธิ ์ ทพิยอกัษร
ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-2562-5555
e-mail: a-thipaksom@yahoo.com

มหาวิทยาลัยทักษิณ
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

รศ.ดร. สมภพ  อนิทสวุรรณ
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
e-mail: sampop@tsu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

นายไตรเทพ  วชิยโกวทิเทน
ภาควชิาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-2564-4480  โทรสาร 0-2564-4480
e-mail: vichkovellen@yahoo.com

มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 20131
ดร. สเุมตต  ปจุฉาการ

สถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล
โทรศพัท 0-3839-1671-3  โทรสาร 0-3839-1674
e-mail: sumailt@bims.bww.ac.th

ดร. จติรา  ตรีะเมธี
สถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล
โทรศพัท 0-3839-1671-3  โทรสาร 0-3839-1674
e-mail: t_jittra@hotmail.com

ดร. กติธิร  สรรพานชิ
สถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล
โทรศพัท 0-3839-1671-3  โทรสาร 0-3839-1675
e-mail: kititkorn@bims.bww.ac.th

นายสชุา  มัน่คงสมบรูณ
สถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล
โทรศพัท 0-3839-1671-3  โทรสาร 0-3839-1674

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เลขที่ 21 หมูที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000
ผศ. นศิา  ชชักลุ

รองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผศ.ดร. นาฎสดุา  เชมนะสริิ
คณะเกษตรและชวีภาพ
โทรศพัท 0-2541-6060

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
ดร. ธรรมศกัดิ ์ ยมีนิ

ภาควชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-2310-8415  โทรสาร 0-2310-8415
e-mail: thamasakyeemin@yahoo.com

นายพนชักร  แสงคำ
ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-2310-8415  โทรสาร 0-2310-8415

นางสาวรตันาวด ี เนยีมสริิ
ภาควชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-2310-8415  โทรสาร 0-2310-8415

นายนพิทัธ  สมกลบี
ภาควชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร
e-mail: somklcebn@hotmail.com

นายเสร ี ทรงนวย
ภาควชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร
e-mail: sesongolay@yahoo.com

นายสทิธพิร  เพง็สกลุ
ภาควชิาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร
e-mail: sit_pengsakun@hotmail.com
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอทาศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
นายเรอืงฤทธิ ์ พรหมดำ

อทุยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทรสาร 0-7567-2604
e-mail: r.promdam@hotmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย อำเภอหาดใหญ

จังหวัดสงขลา 90110
นายศกัดิอ์นนัต  ปลาทอง

ภาควชิาชวีวทิยา
e-mail: sakanan2004@yahoo.com

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
เลขที่ 3 หมู 2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520
ดร. มณฑล  แกนมณี

ภาควชิาวทิยาศาสตรการประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
โทรศพัท 0-2737-3000  โทรสาร 0-2326-4099
e-mail: kkmontho@kmitl.ac.th

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

ดร. สริกิลุ  บรรพพงศ
ผอูำนวยการสำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ
โทรศพัท 0-2265-6637  โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: sirikul@onep.go.th

นางสาวสติา  ผลโภค
สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639  โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: sita@onep.go.th

นางสาวกฤษณา  สขุนวิฒันชยั
สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ
โทรศพัท 0-2265-6640  โทรสาร 0-2265-6638

นางสาวพนูทรพัย  นรมติร
สำนกัวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม
โทรศพัท 0-2265-6500 ตอ 6806
e-mail: poonjup@hotmail.com

นางสาวเบญจมาภรณ  วฒันธงชยั
กองประสานการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
โทรศพัท 0-2265-6500 ตอ 6737 โทรสาร 0-2265-6560
e-mail: benchamaporn@onep.go.th

นายวรีนติ  ฐานสพุร
กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
โทรศพัท 0-2265-6572
e-mail: weranit@onep.go.th

นายอาทร  วรีะเศรษฐกลุ
กองติดตามประเมินผล
โทรศพัท 0-2265-6721

นางสาวศศธิร  ศริเิสรี
สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639  โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: sasitorn@onep.go.th

นางสาวพรรณ ี พานทอง
สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639  โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: p_pannee@onep.go.th

นางสาวศรนิญา  ภผูาจติต
สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639  โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: sarinya_puy@yahoo.com

นางสาวนฤมล  กฤษณชาญดี
สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639  โทรสาร 0-2265-6638
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