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ระดมความคดิเหน็ตอรางรายการชนดิพนัธสุตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca)2

สืบเนื่องจากแผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอรก
มีวัตถุประสงคใหทุกประเทศลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพใหมีประสิทธิผลภายในป
ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ในป พ.ศ. 2551 สำนกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงรวมกับ
ผู เชี่ ยวชาญดานสัตว ไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย
(mollusca) ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรางทะเบียน
รายการ Checklist of Mollusca Fauna in Thailand ขึน้
โดยไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นตอราง
รายการชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย
(mollusca) เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ณ หองบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู และขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ในกลุมหอย (mollusca) และแหลงที่อยูอาศัยที่สำคัญ
รวมทั้งจำแนกระบุชนิดพันธุ แหลงที่อยูอาศัยที่กำลัง
สูญพันธุ/สูญสิ้นเพื่อนำไปสูการจัดทำเปนทะเบียน
รายการ Mollusca Fauna in Thailand เพื่อใหได
ขอมูลและรายชื่อสัตวไมมีกระดูกสันหลังในกลุมหอย
(mollusca) ที่ทันสมัยและเปนสากล สำหรับการใช
ประโยชนของนักวิชาการ ผูศึกษาวิจัยคนควา ดานสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca) รวมไปถึง
ผูเกี่ยวของที่สนใจสามารถนำไปใชประโยชน ตลอดจน
การอนุรักษชนิดพันธุที่กำลังจะสูญพันธุ และถิ่นที่อยู
อาศัยที่สำคัญตอไป

คำนำ

ในโอกาสนี้ สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม ไดจดัทำรายงานการประชมุดงักลาวขึน้ เพือ่
เผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนองคความรู แนวทาง
การอนุรักษและการใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชวีภาพอยางยัง่ยนื เพือ่ตอบสนองกบัการดำเนนิงาน
ตามเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพในป ค.ศ.
2010 หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการประชุมฉบับนี้
จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจ และชวยกระตุนใหเล็งเห็น
ถึงความสำคัญของสัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย
(mollusca) เพื่อประโยชนในการอนุรักษชนิดพันธุและ
ถิ่นที่อยูอาศัย รวมไปถึงการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ตอไป

ขอขอบคุณ อาจารย นักวิชาการ วิทยากร และ
ผูเขารวมประชุมในครั้งนี้ทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือใน
การจดัเตรยีมขอมลู และการแสดงขอคดิเหน็ตางๆ เพือ่
ใหเอกสารฉบบันีม้คีวามสมบรูณ

สำนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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หลักการและเหตุผล
สมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่ 2 ป

พ.ศ. 2539 ไดตระหนกัวา การขาดความรทูางอนกุรมวธิาน
เปนอปุสรรคสำคญัในการอนวุตัอนสุญัญาฯ จงึมอบหมาย
ใหคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร วิชาการ และ
เทคโนโลยี (SBSTTA) พิจารณาดำเนินการและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่ปฏิบัติไดสำหรับการ
เสริมสรางสมรรถนะทางอนุกรมวิธาน และสมัชชาภาคี
อนสุญัญาฯ ในการประชมุสมยัที ่5 ป พ.ศ. 2543 ไดมมีติ
ใหจัดตั้งกลไกการประสานงานการริเริ่มทั่วโลกทาง
อนกุรมวธิานโดยสอดคลองกบักจิกรรมอืน่ๆ ของอนสุญัญาฯ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมั ยที่  6
ป พ.ศ. 2545 ไดมขีอมต ิVI/8 รบัรองโปรแกรมงานวาดวย
การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน โดยใหภาคีอนุสัญญาฯ
ดำเนินการเสริมสรางความแข็งแกรงและเสริมสราง
สมรรถนะทางอนุกรมวิธานในระดับชาติและภูมิภาค
เพื่อสนับสนุนการอนุวัตอนุสัญญาฯ การแกไขปญหา
การขาดขอมูลขาวสารและผูเชี่ยวชาญทางอนุกรมวิธาน
และการเชือ่มโยงระหวางสถาบนัในประเทศ

นอกจากนี ้มาตรา 7 ของอนสุญัญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ เนนใหภาคีอนุสัญญาฯ ใหความ
สำคัญกับการดำเนินการจำแนกระบุองคประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืน ทั้งในระดับระบบนิเวศ
และแหลงที่อยูอาศัย ที่ประกอบดวยชนิดพันธุเฉพาะถิ่น
ชนิดพันธุที่ ถูกคุกคาม ระดับชนิดพันธุ และสังคม
ประชากร รวมทั้งระดับพันธุกรรม โดยประเทศไทย
ไดมีการศึกษาและรวบรวมรายการชื่อของสิ่งมีชีวิตโดย
ผูเชี่ยวชาญหลายๆ ทาน ซึ่งในสวนของรายการชื่อสัตว

ความนำ

ศาสตราจารยโชติ สุวัตถิ ไดรวบรวมไวในหนังสือชื่อ
Fauna of Thailand และเมือ่การศกึษาวจิยัมคีวามกาวหนา
มากขึ้น ไดมีการจัดทำรายการชื่อแยกตามกลุมสัตว
โดยผูเชี่ยวชาญแตละสาขา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม ในฐานะหนวยประสานงานกลางระดบัชาติ
ของอนุสัญญาฯ ไดมีการประสานและดำเนินการเพื่อ
สนองตอการดำเนินงานตามโปรแกรมงานการริเริ่ม
ทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน และมาตรา 7 ของอนุสัญญาฯ
โดยในป พ.ศ. 2550 ไดมกีารจดัประชมุระดมความคดิเหน็
ตอรางรายการชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมกั้ง
กุง ปู (crustacean) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 และในป พ.ศ. 2551 สำนักงานฯ ไดรวมกับ
ผู เชี่ ยวชาญดานสัตว ไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย
(mollusca) ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรางทะเบียน
รายการ Checklist of Mollusca Fauna in Thailand
เพื่อสำหรับใชเปนเอกสารอางอิงทางวิชาการที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาสัตว ไมมีกระดูกสันหลังในกลุมหอย
(mollusca) ในประเทศไทย

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพรความรู
และขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมี
กระดูกสันหลังในกลุมหอย (mollusca) และแหลง
ที่ อยู อาศัยที่ สำคัญ  รวมทั้ งจำแนกระบุชนิดพันธุ
แหลงที่อยูอาศัยที่กำลังสูญพันธุ/สูญสิ้นเพื่อนำไปสู
การจัดทำเปนทะเบียนรายการ Mollusca Fauna
in Thailand เพื่อใหไดขอมูลและรายชื่อสัตวไมมี
กระดูกสันหลังในกลุมหอย (mollusca) ที่ทันสมัยและ
เปนสากล สำหรับใชประโยชนของนักวิชาการ นักวิจัย
และผูที่เกี่ยวของสำหรับดำเนินการอนุรักษและฟนฟู
โดยเรงดวนตอไป



ระดมความคดิเหน็ตอรางรายการชนดิพนัธสุตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca) 5

ร
า
ย
ง
า
น
ก
า
ร
ป
ร
ะ
ชุ
ม

วัตถุประสงค
เพื่อทบทวนรายการชนิดพันธุสัตว ไมมี

กระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca) ในประเทศไทย และ
จัดสถานภาพชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ

เพื่อเผยแพรความรู และขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ในกลมุหอย (mollusca) และแหลงทีอ่ยอูาศยัทีส่ำคญั

เพื่อจำแนกระบุชนิดพันธุ แหลงที่อยูอาศัย
ทีก่ำลงัสญูพนัธ/ุสญูสิน้ สมควรกำหนดมาตรการอนรุกัษ
และฟนฟโูดยเรงดวน

ผลทีค่าดวาจะไดรบั
ทะ เบี ยนร ายการชนิ ดพั น ธุ สั ต ว ไ ม มี

กระดกูสนัหลงัในกลมุหอย (mollusca) ของประเทศไทย
และสถานภาพชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ

หนวยงานและผเูกีย่วของไดรบัความร ูและ
ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูก
สันหลังในกลุมหอย (mollusca) และแหลงที่อยูอาศัย
ที่สำคัญ

ชนดิพนัธ ุ แหลงทีอ่ยอูาศยัทีก่ำลงัสญูพนัธ/ุ
สูญสิ้น ไดรับการระบุและจำแนกเพื่อกำหนดมาตรการ
อนรุกัษและฟนฟู

กลุมเปาหมาย
ผู เชี่ยวชาญสิ่งมีชีวิตสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

กลุมหอย (mollusca) และระบบนิเวศทะเลและชายฝง
จำนวน 70 คน

วนั เวลา
วนัองัคารที ่29 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.30 –

16.30 น.

สถานที่
ณ หองบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การเดน

กรงุเทพฯ
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08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน
09.00-09.30 น. กลาวเปดการประชมุ

โดย ดร. จารจุนิต  นภตีะภฏั
ผูอำนวยการกองวิจัยธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ

09.30-10.15 น. ความหลากหลายของชนดิพนัธุ
หอยทะเลในประเทศไทย
โดย ดร. สมชยั  บศุราวชิ

สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากร
ทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปาชายเลน
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง

10.30-11.15 น. แหลงทีอ่ยอูาศยัทีส่ำคญัของ
หอยทะเลทีต่องอนรุกัษ
โดย ดร. ปตวิงษ  ตนัตโิชดก

สำนกัวชิาวทิยาศาสตร
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ

11.15-12.00 น. หอยทากในประเทศไทย และ
แหลงทีอ่ยอูาศยัทีส่ำคญั
โดย รศ.ดร. สมศกัดิ ์ ปญหา

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

13.00-13.45 น. การใชประโยชนของหอยน้ำจืด
ในประเทศไทย
โดย นางอรภา  นาคจนิดา

สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากร
ประมงน้ำจดื กรมประมง

กำหนดการประชุม
ระดมความคิดเห็นตอรางรายการชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
กลมุหอย (mollusca)
วนัองัคารที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองบอลรมู เอ โรงแรมมารวย การเดน กรงุเทพฯ

13.45-14.30 น. ชนดิพนัธหุอยทีใ่กลสญูพนัธ ุและ
ชนิดพันธุหอยที่ใชประโยชน
โดย ดร. ชวลติ  วทิยานนท

ผเูชีย่วชาญอาวโุสดานอนรุกัษ
แหลงน้ำจืด
กองทุนสัตวปาโลกสากล
(WWF ประเทศไทย)

14.45-16.00 น. รวมแสดงความคดิเหน็ และ
ขอเสนอแนะเกีย่วกบัชนดิพนัธหุอย
ทีใ่กลสญูพนัธ ุและแหลงทีอ่ยอูาศยั
ทีส่ำคญัทีส่มควรดำเนนิการอนรุกัษ
โดยเรงดวน
โดย ดร. จารจุนิต  นภตีะภฏั

(ดำเนินรายการ)
ผอูำนวยการกองวจิยัธรรมชาตวิทิยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ

16.00-16.30 น. สรปุและปดการประชมุ
โดย ดร. จารจุนิต  นภตีะภฏั

ผอูำนวยการกองวจิยัธรรมชาตวิทิยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ

หมายเหตุ
10.15-10.30 น. พกัรบัประทานอาหารวาง
และ 14.30-14.45
12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั
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กลาวเปดการประชุม
ดร. จารุจินต นภีตะภัฏ
ผูอำนวยการกองวิจัยธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ทานวิทยากร ทานผูเชี่ยวชาญ ผูที่ปฏิบัติงาน
ดานอนุกรมวิธานสัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมมอลลัสกา
และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
องคกรเอกชน และทานผูมีเกียรติทุกทาน กระผมรูสึก
ยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ เปนประธานเปดการ
ประชุมระดมความคิดเห็นตอรางรายการชนิดพันธุสัตว
ไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca) ในวนันี้

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิตที่อุดมสมบูรณมากประเทศหนึ่งในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต โดยเฉพาะพวกสตัวน้ำจดื สตัวน้ำเคม็
และสัตวบก ขณะเดียวกันการศึกษาสัตวกลุมหอยใน
ประเทศไทยไดเริม่มาตัง้แตป พ.ศ. 2403 ซึง่ในตอนนัน้มี
การรายงานหอยครั้งแรกในประเทศไทยไวเพียง 7 ชนิด
ตอมาในป พ.ศ. 2480 อาจารยโชต ิสวุตัถ ิไดรายงานและ
จัดทำเปน checklist ของสัตวทะเลในประเทศไทย โดย
รายงานสตัวกลมุหอยไว 372 ชนดิ ปตอมาอาจารยโชตฯิ
ไดจัดพิมพเรื่องหอยของสยาม และรายงานสัตวกลุม
หอย (mollusca) ในประเทศไทยเพิ่มเติมเปนจำนวน
533 ชนดิ ครอบคลมุทัง้หอยบก หอยน้ำจดื หอยน้ำกรอย
และหอยทะเล

ในปจจุบันจากการคนควาของนักวิจัยพบวา
ประเทศไทยมีสัตวกลุมหอย (mollusca) ในนานน้ำไทย
ทัง้ในอาวไทย และทะเลอนัดามนัไมนอยกวา 1,564 ชนดิ
แบงเปนหอยฝาเดียว ประมาณ 805 ชนิด หอยสองฝา
625 ชนดิ หอยงวงชาง 4 ชนดิ และปลาหมกึ 77 ชนดิ

แมวาจะพบชนิดสัตวกลุมหอย (mollusca)
เปนจำนวนมาก แตชนิดที่ ไดรับการคุมครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
มีเพียง 2 ชนิด คือ หอยมือเสือ และหอยสังขแตร

ซึ่ ง ในปจจุบันการอนุรักษสัตวชนิดดังกล าวยังคง
ประสบปญหา โดยยังมีการลักลอบจับเพื่อนำไปจำหนาย
เนือ่งจากความนยิมรบัประทาน และทำเปนเครือ่งประดบั
นอกจากนี้ สัตวชนิดดังกลาวยังเปนสัตวเฉพาะถิ่น
ทีอ่าศยัอยใูนระดบัน้ำทีไ่มลกึมาก เมือ่มกีารเขาไปทำลาย
แหลงที่อยูอาศัยจึงมีโอกาสทำใหเกิดการสูญพันธุขึ้น
ขณะที่ชาวบาน หนวยงานราชการ และองคกรเอกชน
ยงัขาดการประสานงานและการวางแผนทีด่ใีนการจดัการ
และการใชประโยชนของพื้นที่ ในเชิงอนุรักษ และ
ขาดแคลนเจาหนาที่เขาไปดูแลรับผิดชอบโดยตรง

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายป ค.ศ. 2010
หรอืในป พ.ศ. 2553 ของแผนปฏบิตักิารโจฮนัเนสเบอรก
ที่กำหนดใหลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชวีภาพใหมปีระสทิธผิลภายในป ค.ศ. 2010 จงึตองเรงรดั
การดูแลสัตวกลุมมอลลัสกาเหลานี้ โดยเฉพาะสัตว
เฉพาะถิ่นที่ถูกคุกคาม ใหมีการคุมครองชนิดพันธุและ
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวดังกลาว

การประชุมระดมความคิดเห็นตอรางรายการ
ชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca)
ในวันนี้ มีผูเชี่ยวชาญ ผูที่ปฏิบัติงานดานอนุกรมวิธาน
สตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca) และผแูทน
จากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน
ทัง้ในสวนกลางและสวนทองถิน่ ดงันัน้ จงึขอความรวมมอื
จากทุกทาน ณ ที่นี้ไดใหขอมูล เพื่อรวมกันจัดสถานภาพ
ชนิดพันธุ โดยเฉพาะชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุหรือกำลัง
จะสูญพันธุ การแพรกระจายพันธุ ตลอดจนแหลงที่อยู
อาศัยที่สำคัญที่กำลังถูกคุกคาม และการใหขอเสนอแนะ
ขอคดิเหน็สำหรบัการจดัทำมาตรการ แนวทางการอนรุกัษ
และฟนฟูอยางเรงดวน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
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การรวบรวมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว
ไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca) ในประเทศไทย
และทำใหทราบถึงขอมูลการสูญหายหรือการถูกคุกคาม
รวมทัง้ยงัจะเอือ้ประโยชนตอการอนรุกัษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชวีภาพอยางยัง่ยนืตอไป

ดังนั้น จึงขอใหทุกทานที่เขาประชุมในวันนี้ได
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ รวมทัง้ขอเสนอแนะอยางเตม็ที่
เพื่อนำไปสูการวางมาตรการอนุรักษและฟนฟูชนิดพันธุ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังในกลุมหอย (mollusca) และ
เพื่อการจัดทำทะเบียนรายการ Mollusca Fauna in

Thailand ใหถูกตองและสมบูรณ สำหรับใชเปนเอกสาร
อางอิงทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาสัตวไมมี
กระดูกสันหลังในกลุมหอย (mollusca) ในประเทศไทย
ตอไป และหวงัวาการประชมุในวนันี ้จะบรรลวุตัถปุระสงค
ทีไ่ดกำหนดขึน้ สามารถดำเนนิการไดตามเปาหมาย และ
ประสบผลสำเร็จตามความตองการทุกประการ

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ขอเปดการประชุม
ระดมความคิดเห็นตอรางรายการชนิดพันธุสัตวไมมี
กระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca) ในครัง้นี้



รายงานการประชุมระดมความคิดเห็น
ตอรางรายการชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
กลมุหอย (mollusca)
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ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุหอยทะเลในประเทศไทย
ดร. สมชัย บุศราวิช
หวัหนากลมุพพิธิภณัฑและสถานแสดงพนัธสุตัวและพชืทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน

หอยมีการดำรงชีวิตอยูในระบบนิเวศตางๆ กัน
เชน หาดดนิ หาดโคลน หาดทราย หาดหนิ แนวปะการงั
แนวหญาทะเล และปาชายเลน เปนตน ซึ่งแตละระบบ
นิเวศจะมีปริมาณและจำนวนชนิดหอยที่แตกตางกัน
ประโยชนของหอยโดยทั่วไป คือ นำมาเปนอาหาร โดย
ชาวบานที่นำหอยมาเปนอาหารมักขุดหาหอย ซึ่งซอนตัว
อยูใตดิน ใตหิน ใตปะการัง และใตโคลน หอยมีรูปราง
ลักษณะของลวดลายสวยงามตามธรรมชาติของหอย
ในลักษณะมีความแปรปรวน (variation) ภายใน
ชนิดเดียวกัน คือ มีรูปรางลายตางกัน อีกประการหนึ่ง
คือ ความสวยงามของรูปรางหนามที่เปลือกเปนลักษณะ
เดนของหอย ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งที่ทำให
หอยเปนกลุมที่มีความสำคัญ มีความสวยงาม และ
มีความสำคัญทางการคา

ประวัติงานวิจัยหอยในประเทศไทย
งานวจิยัหอยในประเทศไทยเริม่ครัง้แรกในป ค.ศ.

1860 ซึ่งเปนประวัติศาสตรเกาแกที่ไดมีการคนควา
โดยนักวิจัยตางประเทศ โดย Mr. Martens, E.C. von.
ไดรายงานการศึกษาเรื่อง On the Mollusca of Siam
พบจำนวน 7 ชนิด ครั้งที่สองเปนรายงานที่สำคัญ ป
พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) โดย H. Lyne ไดรายงาน
การศึกษาเรื่อง The Danish Expedition to Siam
ซึ่งเปนรายงานการวิจัยของเดนมารก โดยทีมงาน
ไดมาทำวจิยัทีเ่กาะชาง พบจำนวน 379 ชนดิ จากนัน้ในป
พ.ศ. 2480 ศาสตราจารยโชติ สุวัตถิ นักวิจัยไทยจาก
กรมประมง ไดรายงาน Checklist of aquatic fauna in
Siam พบจำนวน 372 ชนิด และในป พ .ศ . 2481
ไดรายงานการศึกษา Molluscs of Siam พบจำนวน
533 ชนิด และผูชวยศาสตราจารยธีระพงศ ดวงดี
ไดนำเสนอรายงานวิจัยสัตวกลุมหอยในการจัดประชุม

ความหลากหลายทางทางชีวภาพของกลุมสัตวไมมี
กระดูกสันหลังในแนวปะการังไทยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด กรงุเทพฯ จดัโดย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม พบหอยสองฝาทะเล 594 ชนดิ หอยฝาเดยีว
และทากทะเล 1,069 ชนดิ

พื้นที่การศึกษาหอยในประเทศไทย
ป พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) นักวิจัยญี่ปุน

Kurozumi, T., T. Kosuge และ M. Tsuchiya
ไดรายงานการศึกษาเรื่อง List of shallow-water
marine molluscs in Sichan ทีเ่กาะสชีงั จงัหวดัชลบรุี

ป พ.ศ. 2541 ดร. กิติธร สรรพานิช จาก
มหาวทิยาลยับรูพา ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Checklist
of marine bivalves from Chonburi and Rayong
Province ทีจ่งัหวดัชลบรุ ีและจงัหวดัระยอง

ป พ.ศ. 2550 ผชูวยศาสตราจารย ธรีะพงศ
ดวงดี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรายงาน
การศกึษาเรือ่ง Marine Molluscs from Kram Island
and Vicinity ทีเ่กาะคราม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน จังหวัดภูเก็ต มีงานวิจัย
โครงการความหลากหลายของหอย ดงันี้

ป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) Kilburn,
R. และ J. Hylleberg ไดทำการศกึษา Molluscs from
Thailand (TMMP) มีการรายงานการพบหอยฝาเดียว
(gastropod) และหอยสองฝา (bivalves) บริเวณหนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลฯ ประมาณ
700 ชนิด พบรายงานชนิดใหมของหอยฝาเดียวจำนวน
38 ชนิด และพบรายงานชนิดใหมของหอยสองฝา
จำนวน 27 ชนดิ
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ป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) Aungtonya,
C. และ J. Hylleberg ไดปรับปรุงทะเบียนรายการ
ชนดิพนัธุของหอยจากโครงการ BIO-SHELF ใหทนัสมยั
เนื่องจากมตีวัอยางใหมๆ  เขามาเกบ็รกัษาอยใูนพพิธิภัณฑ
ตลอดเวลา

ป พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) Nielsen,
C. ไดรายงานการศกึษาหอยสองฝาเรือ่ง Bivalves from
PMBC beach

ป พ.ศ. 2521-2522 นางพิรัชสุดา
ตันธนะศิริวงศ ไดรายงานการศึกษาหอยฝาเดียวเรื่อง
Gastropods from PMBC beach

ผลงานวิจัยหอยในประเทศไทย
ผลงานวิจัยหอยในประเทศไทยสวนใหญเปน

ผลงานภายใตโครงการวจิยัหอยทะเลเขตรอน (Tropical
Marine Mollusc Programme; TMMP) ซึ่งผลงาน
ในโครงการหอยทะเลเขตรอนในชวงระยะ 10 ป ตัง้แตป
พ.ศ. 2533 ถงึ ป พ.ศ. 2543 มผีลงานออกมามาก และ
สวนใหญสามารถสนับสนุนเรื่องความหลากหลายทาง
ชนิดพันธุของหอยทะเลในประเทศไทยไดเปนอยางมาก
ประกอบดวย

กลมุหอยนางรม (oyster) วงศ Ostreidae
ป พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารยวันทนา

อยู สุ ข  และผู ช วยศาสตราจารยธี ระพงศ  ดวงดี
ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Living Oyster in Thailand
พบจำนวน 9 ชนดิ

ป พ .ศ .  2546 ดร .  สมชัย บุศราวิช
ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Oyster in Thailand ซึง่เปน
วทิยานพินธระดบัปรญิญาเอก พบจำนวน 20 ชนดิ

กลมุหอยแครง (ark shell) วงศ Arcidea
ป พ.ศ. 2539 นางสาววราริน วงษพานิช

ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Arcidae in Thailand
กลมุหอยลาย (surf clam)
ป พ.ศ. 2543 นางสาววราริน วงษพานิช

ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Mactridae in Thailand
กลุมหอยเจาะ (wood-boring bivalve)

วงศ Pholadacea
ป พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารยวันทนา

อยูสุข และ M. Jitkaew ไดรายงานการศึกษาเรื่อง
Marine wood-boring bivalves in Thailand

กลมุหอยหวาน (meretrix) วงศ Veneridae
ป ค.ศ. 2544 รองศาสตราจารยวันทนา

อยสูขุ และ A. Matsukuma ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง
Taxonomic study of Meretrix from Thailand

กลมุหอยเสยีบ (razor clam) วงศ Solenidae
ป พ.ศ. 2544 นางสุนันท ทวยเจริญ และ

A. Matsukuma ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Razor clam
in Thailand

หอยอนัดบั Opisthobranchia
ป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) Jensen, K.

ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Opisthobranchs in Thailand
ป พ.ศ. 2544 นางสาววราริน วงษพานิช

ไดรายงานการศึกษาเรื่อง Thecosomata in the
Andaman Sea

ป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) Sithitaweepat,
N. ไดรายงานการศึกษาเรื่ อง Checklist of
Nudibranchia from coral reef in Thailand

หอยวงศ Cardiidae เปนวงศหอยที่มี
ขนาดใหญ มปีญหาในการทำวจิยัมาก ศกึษาคอนขางยาก
ในป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) Vidal, J. ไดรายงานการ
ศึกษาเรื่อง New species Vepricardium from
Thailand และ ในป พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) Hylleberg,
J. ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Cardiidae in Thailand

หมกึทะเล (Cephalopoda)
ป พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) Sithigornkul, P.

ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Taxonomic of cephalopods
in the Gulf of Thailand

ป พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) Chiatiamwong, S.
ไดรายงานการศกึษาเรือ่ง Identification of cephalopods
in Gulf of Thailand

ป พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) Cherdchinda, C.
ไดรายงานการศึกษาเรื่อง Cephalopod resources of
Thailand

ป พ.ศ. 2539-2540 (ค.ศ. 1996-1997)
Nateewathana, A. ไดรายงานการศึกษาเรื่ อง
Cephalopods in the Andaman Sea

โครงการหอยทะเลเขตรอน
โครงการหอยทะเลเขตรอน (Tropical Marine

Mollusc Programme; TMMP) ซึ่งเปนโครงการที่
มีการสนับสนุนเปนระยะเวลานานประมาณ 12 ป ดวย
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เงนิงบประมาณของ DANIDA ประเทศเดนมารก โดยมี
ดร. อนวุฒัน นทวีฒันา เปนผอูำนวยการรวมจากฝายไทย
และมี Prof. Jorgen Hylleberg เปนผูอำนวยการ
โครงการ โครงการระยะแรกประกอบดวยประเทศไทย
และอินโดนีเซีย หลังจากนั้นไดมีเครือขายในหลาย
ประเทศ ดังนี้คือ แอฟริกาใต เนเธอรแลนด ฮองกง
ฟลิปปนส สิงคโปร กัมพูชา ออสเตรเลีย เดนมารก
มาเลเซยี เวยีดนาม เบลเยีย่ม สวเีดน ไอซแลนด ไตหวนั
รัสเซีย ฝรั่งเศส ญี่ปุน อินเดีย อเมริกา และอังกฤษ
ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีมากในเรื่องความรวมมือทางงานวิจัย
ดานความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล เพราะแหลง
ขอมูลและความเชี่ยวชาญไมไดจำกัดอยูที่เดียว มีการ
กระจายในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น เมื่อมี
เครือขายความรวมมือทางการวิจัย งานวิจัยจึงมีความ
กาวหนามากขึ้น ทั้งนี้ Prof. Jorgen Hylleberg ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของประเทศไทย
และไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจาก
เดนมารกดวย เนื่องจากการทำคุณงามความดีใหกับ
โครงการวิจัย ในตอนแรกไดทำงานวิจัยหอยสังขหนาม
ดานความหลากชนิดและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ โดย
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ นางสาวจินตนา นักระนาด
ผู อำนวยการศูนย วิ จั ยและพัฒนาประมงชายฝ ง
ประจวบคีรีขันธ เปนผูทำวิจัยและไดมีการเพาะเลี้ยง
หอยสงัขหนามประสบผลสำเรจ็

อนุกรมวิธานหอย
หอย (Phylum Mollusca) เปนพวกที่มีลำตัว

ออนนุ ม มีเปลือกแข็งหุมภายนอกลำตัว Phylum
Mollusca พบมีจำนวนชนิดพันธุมากเปนอันดับสอง
รองจากสตัวขาขอ รวมทัง้แมลง (Phylum Arthropoda)
สัตวกลุมหอยนี้พบไดทั่วไปบนบก ในนํ้าเค็ม นํ้าจืด และ
นํ้ากรอย สวนใหญดำรงชีวิตเปนอิสระและสามารถ
เคลือ่นทีไ่ปมาได มบีางชนดิยดึตดิกบัหนิ หรอืฝงตวัอยใูน
ดนิและทราย ประกอบดวย 7 Class คอื

Class Aplacophora
Class Polyplacophora
Class Monoplacophora
Class Gastropoda
Class Bivalvia
Class Scaphopoda
Class Cephalopoda

จากรายงานของผูชวยศาสตราจารย ธีระพงศ
ดวงดี ที่ไดนำเสนอกลุมหอยในแนวปะการัง ในป พ.ศ.
2550 พบวา

Class Gastropoda มีรายงาน 939 ชนิด
ประกอบดวย Subclass Prosobranchia จำนวน 805 ชนดิ
และ Subclass Opisthobranchia จำนวน 134 ชนดิ

Class Bivalvia มีรายงาน 625 ชนิด
ประกอบดวย Subclass Protobranchia จำนวน 1 ชนดิ
Subclass Pterobranchia จำนวน 235 ชนิด Subclass
Palaeoheterodonta จำนวน 1 ชนิด  Subclass
Heterodonta จำนวน 384 ชนิด และ Subclass
Anomalodonta จำนวน 4 ชนดิ

Class Scaphopoda มรีายงาน 4 ชนดิ
Class Cephalopoda มรีายงาน 77 ชนิด

นอกจากนี้ มีแนวโนมพบชนิดพันธุหอยอีกมาก
โดยเฉพาะขอมูลจากนายสมหวัง ปทมคันธิน ซึ่งเปน
สุดยอดแฟนพันธุแทเปลือกหอย สามารถนำขอมูล
มาปรับปรุงเพิ่มเติมใหทันสมัยได ซึ่งในครั้งนี้ไมไดระบุวา
ในแตละวงศมีกี่ชนิด เพราะยังขาดขอมูลสวนที่มีการ
ปรบัปรงุแกไข ตองมขีอมลูจากผเูชีย่วชาญทกุทานชวยกนั
สนับสนุนขอมูลสัตว ไมมีกระดูกสันหลังกลุ มหอย
(mollusca) ที่พบในประเทศไทยเพิ่มเติมวาในปจจุบัน
มีกี่ชนิด เพราะหอยบางวงศมีปญหาเรื่องการบรรยาย
ลกัษณะ และการตัง้ชือ่ทีพ่องกนั

ก า ร จั ด ลำดั บ ท า งอนุ ก ร ม วิ ธ า น ของหอย
(mollusca) ใน Class Gastropoda Class Bivalvia และ
Class Cephalopoda ในปจจุบันสามารถจัดลำดับ
ตามอนกุรมวธิาน ไดดงันี้

Class Gastropoda
Subclass Prosobranchia
Order Archaeogastropoda Family Haliotidae

Family Fissurelidae
Family Acmaeidae
Family Lottiidae
Family Patellidae
Family Trochidae
Family Stomateliidae
Family Angariidae
Family Turbinidae
Family Neritidae

Order Mesogastropoda Family Littorinidae
Family Planaxidae
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ภาพตัวอยางผลงานหนังสือของโครงการหอยทะเลเขตรอน
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Order Mesogastropoda Family Cerithiidae
(ตอ) Family Potamididae

Family Turritellidae
Family Siliquariidae
Family Vermitidae
Family Architectonicidae
Family Strombidae
Family Hippinicidae
Family Vanikoridae
Family Crepidulidae
Family Xenophoridae
Family Cypraeidae
Family Ovulidae
Family Trividae
Family Lamellariidae
Family Naticidae
Family Tonnidae
Family Ficidae
Family Cassidae
Family Cymatiidae
Family Bursidae
Family Triphoridae
Family Epitoniidae
Family Janthinidae
Family Melanellidae

Order Neogastropoda Family Muricidae
Family Vasidae
Family Buccinidae
Family Nassariidae
Family Olividae
Family Mitridae
Family Volutidae
Family Conidae

Subclass Opisthobranchia
Order Cephalaspidea Family Bullidae
Subclass Pulmonata
Order Basammotophora Family Siphonariidae
Class Bivalvia
Subclass Pteriomorpha
Order Solemyidae Family Solenidae
Order Arcoida Family Arcidae

Family Noitiidae
Family Cucullaeidae
Family Limopsidae
Family Glycemerididae

Order Mytiloida Family Mytilidae

Order Pteroida Family Pteriidae
Family Malleidae
Family Isognomonidae
Family Pinnidae

Order Limoida Family Limidae
Order Ostreioida Family Ostreidae

Family Gryphaeidae
Family Plicatulidae
Family Pectinidae
Family Spondylidae
Family Anomiidae
Family Placunidae

Order Hippuritoida Family Chamidae
Subclass Hererodonta
Order Veneroida Family Lucinidae

Family Fimbriidae
Family Ungulinidae
Family Galleommatidae
Family Kellidae
Family Montacutidae
Family Caridiidae
Family Chamidae
Family Cassatellidae
Family Cardiidae
Family Tridacnidae
Family Mactridae
Family Mesodesmatidae
Family Solenidae
Family Cutellidae
Family Semelidae
Family Tellinidae
Family Psammobiidae
Family Donacidae
Family Trapeziidae
Family Glossidae
Family Corbiculidae
Family Pisidiidae
Family Veneridae
Family Glauconomidae
Family Petricolidae

Order Myoida Family Myidae
Family Corbulidae
Family Gastrochaenidae
Family Pholadidae
Family Teredinidae
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Subclass Anomalodesmata
Order Pholadomyoida Family Laternulidae

Family Pandoridae
Family Clavagellidae
Family Cuspidariidae
Family Verticordiidae

Class Cephalopoda
Subclass Nautiloidea
Order Nautilida Family Nautilidae
Subclass Coleoidea
Order Spirulida Family Spirulidae
Order Octopoda Family Alloposidae

Family Argonautidae
Family Octopodidae

Order Sepiolida Family Idiosepiidae
Family Sepiolidae

Order Teuthida Family Ancistrocheiridae
Family Chiroteuthidae
Family Cranchiidae
Family Enoploteuthidae
Family Histioteuthidae
Family Loliginidae
Family Octopoteuthidae
Family Omnastrephidae
Family Thysanoteuthidae

Order Sepiida Family Sepiidae

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล

ชายฝงทะเล และปาชายเลน จังหวัดภูเก็ต ไดรับการ
สนับสนุนจากองคการพัฒนาระหวางประเทศของรัฐบาล
เดนมารก (DANIDA) โดย Prof. Jorgen Hylleberg
ไดของบประมาณจากรัฐบาลเดนมารกเพื่อสนับสนุน
การจดัสรางอาคารพพิธิภัณฑสตัวและพชืทะเล เนือ่งจาก
ปริมาณตัวอยางสัตวและพืชทะเลที่เก็บรวบรวมไดจาก
โครงการตางๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป การมีพิพิธภัณฑ
ทำใหมีการจดทะเบียนชนิดพันธุสัตวเก็บไว และมีการ
ลงทะเบยีนรายชือ่ชนดิพนัธสุตัวไวอยางเปนระบบ

พิพิธภัณฑ
ผูที่มีสวนผลักดันงานวิจัยดานวิทยาศาสตร

ทางทะเลในอดีตของประเทศไทย คือ หมอมราชวงศ
จักรทอง ทองใหญ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กับนายปรีดา
กรรณสูตร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดผลักดันใหมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
(reference collection) จดุเริม่ตนจากความรวมมอืระหวาง
คณะนกัวทิยาศาสตรเดนมารกกบัคณะนกัวทิยาศาสตรไทย
ในการสำรวจรวมไทย-เดนมารก ครั้งที่ 5 (The Fifth
Thai-Danish Expedition) ในป พ.ศ. 2509 บริเวณ
ชายฝงดานตะวันตกของไทยในมหาสมุทรอินเดีย และ
ไดจัดตั้งพิพิธภัณฑขึ้นเพื่อเปนแหลงรวบรวมตัวอยาง
ทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลของนานน้ำไทย
ตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการสาขาชีววิทยาทาง
ทะเล ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรเดนมารก เมื่อ พ.ศ. 2511 พรอมกับ
การจดัตัง้ศนูยชวีวทิยาทางทะเลภเูกต็ (Phuket Marine
Biological Center) (เปลีย่นชือ่เปน สถาบนัวจิยัชวีวทิยา
และประมงทะเล ป พ.ศ. 2534 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.
2545 และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2547)

การจัดทำฐานขอมูล
ในระยะหลังมีการจัดทำฐานขอมูล และไดจัดทำ

เวบ็ไซตของสถาบนัฯ คอื www.pmbc.go.th ซึง่สามารถ
คนควาหาขอมลูตางๆ ได งานวจิยัทางดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเลที่ไดรับการสนับสนุนจากเดนมารก
สิน้สดุโครงการเมือ่ป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ทีผ่านมา
แตอาจมีโอกาสดำเนินโครงการความรวมมือในลักษณะนี้
ขึ้นอีก เนื่องจากรองปลัดกระทรวงการตางประเทศของ
ประเทศไทย ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงเปน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักร
เดนมารก ไดแสดงความสนใจขอขอมูลความรวมมือไทย
ระหวางไทย-เดนมารก สำหรับการเจรจากับรัฐบาล
เดนมารก ซึง่อาจมโีครงการวจิยัรวมกนัเกดิขึน้
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การฝกอบรม
นอกจากนี้ สถาบันฯ มีการจัดหลักสูตร training

course and workshop เชน ป พ.ศ. 2550 มหีลกัสตูร
ทางดานกุง ปู และหอย โดยเชิญผูชวยศาสตราจารย
ธรีะพงศ ดวงด ีผชูวยศาสตราจารยพนัธทุพิย วเิศษพงษพนัธุ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ดร . กิตติธร
สรรพานิช จากมหาวิทยาลัยบูรพา เปนวิทยากร เปนตน
ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันฯ พยายามสรางนักวิจัย
รุนใหมขึ้น มิฉะนั้น งานอนุกรมวิธานอาจหยุดนิ่ง
ไมมีความกาวหนา ยกตัวอยางงานวิจัยหนึ่งที่ใชอางอิง
ในวทิยานพินธเกีย่วกบัหอยนางรม เปนความหลากหลาย
ของหอยวงศ Ostreidae ของประเทศไทย พบประมาณ
20 ชนิด ซึ่งงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ในปจจุบันไดมีการศึกษามากขึ้น และมีการศึกษาใน
รายละเอยีด เชน ทางดานชีวประวัติ และความสัมพันธ
ทางดานวิวัฒนาการ เปนตน บางครั้งการดูจากลักษณะ
ภายนอกเพียงอยางเดียวไมเพียงพอสำหรับเปนงานวิจัย
ในระดับที่เปนวิทยานิพนธ และในงานวิจัยบางครั้ง
การดูลักษณะของหอยชวงตัวโตเต็มวัยยังไมเพียงพอ
ตองดูลักษณะของตัวออนเพิ่มเติม และมีเรื่องความ
สัมพันธเชิงวิวัฒนาการที่ตองเปรียบเทียบลักษณะ
ของหอยภายในกลุม (in group) และภายนอกกลุม
(out group) วาหอยแตละชนิดมีความใกลชิดกันทาง
วิวัฒนาการอยางไร การหาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ
สามารถดู ได จากลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก
(morphology) และโมเลกุล (molecular) โดยวารสาร
ตางประเทศอาจไมยอมรับถาไมมีขอมูลทางดานโมเลกุล
มาสนบัสนนุขอมลูทางดานสณัฐานวทิยาภายนอก ซึง่เปน
มิติใหมของงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
การพฒันาขึน้มาก

พิพิธภัณฑหอยทะเล
สำหรบัองคความรอูกีประการหนึง่ คอื องคความ

รูที่อยูในภาคประชาชน เชน นายสมหวัง ปทมคันธิน
ไดใหความรวมมือและใหความรูกับทางหนวยงาน
ราชการมาก เนื่องจากไดเติบโตมากับความรูเรื่องหอย
เปนตน ทำใหองคความรทูีไ่ดรบัมกีารพฒันากาวหนาขึน้

พิพิ ธภัณฑหอยทะเลที่ จั งหวั ดภู เก็ ต  เป น
พิพิธภัณฑหนึ่งในเอเชียและในระดับโลกในเรื่องการจัด
ระบบ ความสวยงาม และขอมูลซึ่งคอนขางมีความ
สมบูรณ ตัวอยางหอยทุกวงศในพิพิธภัณฑเปนศูนย

การเรียนรูที่ดีมาก สามารถมองภาพไดวาหอยแตละตัว
แตละชนิดมีความสัมพันธกันอยางไร รวมทั้งรูปรางหอย
รปูแบบตางๆ ทีม่กีารจดัไดสวยงามมาก โดยสถาบนัวจิยั
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และ
ปาชายเลน จงัหวดัภเูกต็ ไดมกีจิกรรมโครงการนเิวศวทิยา
ทางทะเล เปดสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลในภาค
ฤดูรอน โดยมี ดร. ปติวงษ ตันติโชดก จากสำนักวิชา
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดใหเกียรติ
เปนผูบรรยายรวมกับวิทยากรของทางสถาบันฯ และ
มีการนำผูเขารับการอบรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑหอยทะเล
ของนายสมหวัง ปทมคันธิน ซึ่งทำใหผูเขารับการอบรม
ไดรบัความรแูละมคีวามสนใจหอยทะเลมาก

ปญหาทาทาย
ประเด็นสำคัญของงานวิจัยอนุกรมวิธาน คือ

การขาดแคลนนักอนุกรมวิธาน และเอกสารอางอิง
ในประเทศไทย ทำใหขาดความรูทางอนุกรมวิธานเมื่อ
เทียบกับตางประเทศ ซึ่งบุคลากรทางดานอนุกรมวิธาน
ในปจจุบันตองตั้งความหวังไวที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ที่สามารถรับบุคลากรเพิ่มไดในแตละป เนื่องจาก
หนวยราชการ กรม กองตางๆ ไมมีตำแหนงงานรองรับ
หรือเปลี่ยนรูปแบบจากขาราชการเปนพนักงานราชการ
ซึ่งจุดออนของการเปนพนักงานราชการ คือ ลาออกได
ทกุเวลา ขณะที่การสรางความรหูรอืการฝกความเชีย่วชาญ
เริ่มตนจากศูนยเปนสิบ จากสิบเปนยี่สิบ สามสิบ สี่สิบ
หาสิบตามระยะเวลา พอถึงหกสิบ เจ็ดสิบ อาจมีการ
ลาออก ทำใหตองสรรหาคนใหม ตองมีการอบรมใหม
เริ่มตนศูนยใหม ซึ่งเปนจุดออนที่เกิดขึ้นในปจจุบันของ
หนวยงานราชการ

งานวิจัยอนุกรมวิธานในระยะหลังมีโปรแกรมงาน
การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (Global Taxonomic
Initiative; GTI) ภายใตอนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยประสานงานกลาง
ของประเทศไทย และไดมกีารประสานกบักรม กองตางๆ
หรือใหความสำคัญกับการดำเนินงานอนุกรมวิธานใน
ประเทศไทย รวมถึงการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
พจิารณา โปรแกรมงานการรเิริม่ทัว่โลกทางอนกุรมวธิาน
(GTI) ของบางประเทศ เชน เบลเยี่ยม มีทุนมอบให
สำหรับนักวิจัยทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนตน ในอนาคตมีแนวโนมการดำเนินงานวิจัยความ
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หลากหลายทางชีวภาพขึ้นอีก โดยในการประชุม IOC/
WESTPAC ครัง้ที ่7 ทีซ่าบาห ประเทศมาเลเซยี ระหวาง
วนัที ่26-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ดร. อนวุฒัน นทวีฒันา
ร วมกั บ Prof . Jorgen Hylleberg ไดนำ เสนอ
โครงการ MINPAC (Molluses of Indo–Pacific Ocean)
เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุจาก IOC/WESTPAC

งานวิจัยอนุกรมวิธานจำเปนตองมีความรวมมือ
จากหลายองคกร เพราะฉะนั้น สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง กรมประมง สถาบนัวจิยัและพฒันา
ทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน จงัหวดั
ภเูกต็ และมหาวทิยาลยัตางๆ ตองรวมมอืกนั พพิธิภณัฑ
ธรรมชาติวิทยาเปนองคกรหนึ่งที่สามารถสรางนักวิจัย
รุนใหมขึ้นมาเพราะเปนองคกรที่คอนขางอิสระ หรือ
กึ่งรัฐบาล (semi government) ซึ่งถาเปนองคกรของ
รัฐบาลโดยตรง (government) อาจยากลำบากในการ
ขออัตรากำลังเพิ่ม และนักวิจัยทุกทานสามารถมีสวน
ชวยเหลือใหมีองคความรูของหอยทะเลในประเทศไทย
เกิดขึ้ น ได  เอกสารที่ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดนำมาเสนอ
เปนรางทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
กลุมหอย (mollusca) ซึ่งไดผนวกขอมูลของผูชวย

ศาสตราจารยธีระพงศ ดวงดี ที่ไดทำรายงานไวเมื่อ
ป พ.ศ. 2550 เปนขอมลูทีด่มีากในสวนของถิน่ทีอ่ยอูาศยั
ของหอยในแนวปะการงั ซึง่ชวยสนบัสนนุทะเบยีนรายชือ่
ชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca)
ที ่ดร. จารจุนิต นภตีะภฏั ไดรวบรวมไวเมือ่ป พ.ศ. 2541
ใหมคีวามสมบรูณยิง่ขึน้

สรุป
ทะเบียนรายการชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

กลุมหอย (mollusca) จะสมบูรณไดตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝายชวยกันปรับปรุงขอมูล ทั้งนี้เพราะ
ความเช่ียวชาญไดกระจายอยูในหลายสวน หลายฝาย
หลายบุคคล ซึ่งจะทำใหทราบวาชนิดใดอยูวงศใด และ
จำนวนชนิดพันธุของกลุมหอย (mollusca) มีจำนวน
เทาใด เพราะฉะนั้น จากรางทะเบียนรายการชนิดพันธุ
สตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca) ทีส่ำนกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดใหผูเขารวมประชุมหรือนักวิจัยพิจารณา สามารถ
นำขอมูลมาสนับสนุนเพิ่มเติมหรือทำใหไดขอมูลมากขึ้น
และเปนขอมูลที่สมบูรณมากในสวนของประเทศไทย
ในอนาคต

ภาพตวัอยาง Oyster in Thailand
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แหลงที่อยูอาศัยที่สำคัญของหอยทะเล
ที่ตองอนุรักษ
ดร. ปติวงษ ตันติโชดก
ผูอำนวยการพิพิธภัณฑอุทยานการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ในปจจุบันเรื่องชีววิทยาการอนุรักษไดมีแนวโนม
ตระหนักถึงความสำคัญตอสัตวที่มีรูปรางลักษณะที่เห็น
ชดัเจนสวยงาม สามารถดงึดูดใจได เรยีกวา charismatic
species เชน หมแีพนดา โลมา วาฬ และพะยนู เปนตน
แตสัตวในกลุม non-charismatic species ที่มีรูปราง
ลกัษณะไมสวยงาม ไมนาดงึดูดใจ ควรใหความสำคญัตอ
การอนุรักษตอสัตวในกลุมนี้ดวย เนื่องจากเปนสัตว
กลุมหนึ่งในระบบนิเวศที่เปนฐานของระบบหวงโซอาหาร
เชน หอยขนาดเลก็ทีอ่าศยัอยตูามชายหาด เปนตน

ชนิดพันธุที่อยูในระดับเสี่ยงภัย ถูกคุกคาม และ
อาจสูญพันธุไดงาย มีหลักเกณฑการประเมินสถานภาพ
ตาม The 2001 IUCN Categories ประกอบดวย
สถานภาพสญูพนัธ ุ (extinct : EX) สญูพนัธใุนธรรมชาติ
(extinct in the wild : EW) ใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (criti-
cally endangered : CR) ใกลสญูพนัธ ุ (endangered :
EN) มแีนวโนมใกลสญูพนัธ ุ (vulnerable : VU) ใกลถกู
คุกคาม (near threatened : NT) เปนกังวลนอยที่สุด
(least concern : LC) ขอมลูไมเพยีงพอ (data deficient
: DD) และกลมุทีย่งัไมไดรบัการประเมนิ (not evaluated
: NE)

การอนุรักษ
ecosystem engineering species หมายถงึ

ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เปนตัวสรางระบบสิ่งแวดลอมขึ้นมา
เชน ตวับเีวอร (beaver) ซึง่ไดตดัตนไมสรางเขือ่นกัน้เปน
หนองน้ำ สรางระบบนิเวศใหมขึ้นมา ถือวาเปนวิศวกร
ทีส่รางสิง่แวดลอม เปนตน

umbrella species หมายถงึ สตัวทีเ่ปรยีบ
เสมือนเปนรมใหตัวอื่นพักพิงอาศัยอยูดานลาง เมื่อนำ
รมออกอาจทำใหเกิดความเสียหายตอสัตวที่พักพิงอาศัย
อยูดานลางเสียชีวิต เพราะฉะนั้น umbrella species

เปนเรือ่งสำคญัทีต่องทำการศกึษา ซึง่ umbrella species
เชน ชาง เสือ ปาชายเลน ปะการัง และหญาทะเล
เปนตน ถานำรมออกทำใหสตัวทีอ่าศยัพึง่พากบัสิง่เหลานี้
ไมสามารถดำรงชีวิตอยูรอดได

foundation species หมายถึง ฐานผูผลิต
ทีส่ำคญั เปนผผูลติรายใหญในระบบนเิวศคอื ผลติอาหาร
และใหสัตวตัวอื่นพักพิงเปนฐาน เพราะฉะนั้น ถาฐาน
ผผูลติสะดดุ สิง่มชีวีติอืน่สะดดุตามดวย เชน ตนสาหราย
เคลป (kelp) ทีอ่ยใูนแนวปาสาหรายเคลป (kelp forests)
กับปะการัง (corals) ในแนวปะการัง (coral reefs)
เปนตน

ภาพตวัอยาง กลมุ non-charismatic species
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flagship species หมายถึง ชนิดพันธุ
ที่ไดรับความสนใจจากสาธารณะ คือ สิ่งมีชีวิตที่ได
รบัเลอืกใหเปนตวัแทนของประเดน็ปญหาดานสิง่แวดลอม
เชน  ระบบนิ เ วศที่ จำ เปนตอง ได รั บการอนุ รั กษ
การคัดเลือกชนิดพันธุที่ไดรับความสนใจจากสาธารณะ
ตองดูจากลักษณะที่ โดดเดน มีลักษณะเฉพาะตัว
ตลอดจนมคีวามเปราะบาง และความเสีย่งของชนดิพนัธุ
นั้นๆ เพื่อใหชนิดพันธุดังกลาวเปนสัญลักษณสื่อให
สาธารณชนทราบถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น
ในแตระบบนิเวศ ซึ่งชนิดพันธุที่ไดรับความสนใจจาก
สาธารณะ และไดรับความสนับสนุนในการอนุรักษ
จะสงผลใหเกดิการอนรุกัษระบบนเิวศในภาพรวม รวมทัง้
ชนิดพันธุอื่นๆ ในระบบนิเวศเดียวกันใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้นดวย เชน หมีแพนดา เสือโครง (เบงกอล)
ชาง ปลาซลีาแคนธ และเตามะเฟอง เปนตน

กอนหินบริเวณน้ำขึ้นน้ำลง สวนใหญมีรูปรางยาวไมเกิน
10 เซนตเิมตร ทัว่โลกมปีระมาณ 600 ชนดิ

Class Gastropoda มีประมาณ 35,000
ชนิด เปนหอยที่มีขนาดกลุมใหญที่สุด แบงออกเปน
สองกลุม คือ หอยฝาเดียว และทากทะเล มีขนาดเล็ก
ตั้งแตปลายเข็มหมุดจนถึงขนาดใหญเทาหอยสังข
เปลือกยาวกวา 50 เซนติเมตร เปนกลุมที่มีความ
หลากหลายสูง มีรูปรางแตกตางกันหลายลักษณะ ทำให
มีผูนำเปลือกหอยมาเก็บสะสมเปนงานอดิเรก ไดแก
หอยกาบเดีย่ว หอยทาก และทากทะเล เปนตน

ภาพตวัอยาง ระบบนเิวศสาหรายเคลป (kelp)

สตัวกลมุหอย (Phylum Mollusca)
สัตวที่จัดอยูในกลุมหอย (Phylum Mollusca)

ไดแก หอยกาบคู (clam) หอยกาบเดี่ยว (snail)
หอยงาชาง (tusk shell) หมกึชนดิตางๆ เชน หมกึกลวย
(squid) หมกึสายหรอืหมกึยกัษ (octopus) และลิน่ทะเล
(chiton) หรือเรียกวาหอยแปดเกล็ด ซึ่ งมีความ
หลากชนิดสูงเปนอันดับสองเมื่อเปรียบเทียบกับสัตวกลุม
ขาขอหรอืแมลง (Phylum Arthropoda) ซึง่มปีระมาณ
100,000 ชนิด และมีฟอสซิลประมาณ 35,000 ชนิด
เปนกลุมที่มีความแตกตางทางดานสัณฐานวิทยามาก
ประกอบดวยกลมุสำคญัทีอ่าศยัอยใูนทะเล ดงันีค้อื

Class Polyplacophora คือ ลิ่นทะเลหรือ
หอยแปดเกลด็ หรอืชือ่สามญัเรยีกวา chiton มลีกัษณะ
แตกตางจากหอยทั่วไป คลายทากแตมี เกล็ดแข็ง
เปนเปลือกอยูดานหลังจำนวน 8 เกล็ด มักเกาะติดกับ

Fuzzy West Indian Chiton
Acanthopleura granulate (Gmelin, 1791)

ภาพตวัอยาง ความหลากหลายของรปูรางเปลอืกหอย
Class Gastropoda
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ภาพตวัอยาง ความหลากหลายของรปูรางเปลอืกหอย
Class Bivalvia

Class Bivalvia คอื หอยสองฝา เปนกลมุที่
มีขนาดใหญเปนอันดับสอง มีประมาณ 10,000 ชนิด
ลักษณะที่สังเกตงายคือ มีสองฝา มีรูปรางสวยงาม
มกัฝงตวัในพืน้ทรายหรอืปะการงั ชนดิพนัธทุีพ่บบอย คอื
หอยมือเสือ ซึ่งเปนหอยสองฝาที่มีขนาดใหญท่ีสุดในโลก
ขนาดความยาวสูงสุดอาจมากกวา 1.30 เมตร และ
มีน้ำหนักหลายรอยกิโลกรัม นอกจากนี้ ยังพบหอย
ชนิดพันธุอื่นๆ ไดแก หอยแครง หอยเชลล หอยกะพง
หอยแมลงภ ูหอยนางรม และหอยมกุ เปนตน

Class Cephalopoda แบงเปนสองกลมุ คอื
หอยงวงชางกับหมึกทะเล เป นหนึ่ ง ในกลุ มสั ตว
ไมมีกระดูกสันหลังที่มีสายตาและสมองพัฒนามากที่สุด
ลกัษณะสำคญัคอื สามารถวายน้ำได

แหลงถิ่นที่อยูอาศัยหลักที่สำคัญของ
หอยทะเล

หาดทราย หาดเลน
หาดหนิ โขดหนิเขตน้ำขึน้น้ำลง
ปาชายเลน

ภาพตวัอยาง ของ Class Cephalopoda

ปะการงั เปนแหลงทีม่คีวามหลากชนดิของ
หอยสูง ตลอดจนปะการังเปนแหลงที่มีสีสันฉูดฉาด
จงึทำใหหอยทีอ่าศยัอยใูนบรเิวณนีม้สีสีนัสวยงาม ถาไมมี
แหลงปะการงั ความหลากชนิดของพันธุหอยอาจหมดไป
เนื่องจากแนวปะการังมีซอกหลืบ เปนแหลงที่อยูอาศัย
ที่เหมาะสมของหอย (niche) ถามีแหลงที่อยูอาศัย
ที่มีความเหมาะสมตอหอยทะเลมาก ทำใหเกิดความ
หลากชนดิของหอยในทะเลมาก

หญาทะเล
พืน้ทองทะเล

ปะการังเทียมกับแหลงที่อยูอาศัย
กรมประมงไดจัดสรางแหลงปะการังเทียม

(artificial reef) ทำจากปูนซีเมนตนำไปวางไวในทะเล
เปนจำนวนมาก นอกจากนี้ มกีารนำตรูถไฟ รถยนต และ
เรือรบ ไปจัดวางเปนแหลงปะการังเทียมเปนจำนวนมาก
ขอดีของปะการังเทียม คือ ชวยเพิ่มผลผลิตทาง
การประมง และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทองทะเล
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พื้นที่วิกฤตในทะเลของสัตวกลุมหอย
การศึกษาพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (biodiversity hotspots) ของสัตวไมมีกระดูก
สันหลังกลุมหอย (mollusca) ในประเทศไทยเปนเรื่อง
คอนขางยาก ตองมีผูเชี่ยวชาญทำการศึกษา เพราะ
ประเทศไทยไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตรยืนยันวาพื้นที่
บรเิวณใดเปนพืน้ทีว่กิฤต (hotspots) ทีแ่ทจรงิ สวนใหญ
ใชความรสูกึทีม่คีวามคดิเหน็สอดคลองกนั เชน เกาะราชา
และเกาะพีพี เปนสวรรคของนักเก็บหอย เปนตน
ซึ่งปจจุบันจำนวนชนิดของหอยจากแหลงดังกลาวได
ลดลงมาก จนตองนำเขาจากตางประเทศ เชน แอฟรกิาใต
เปนตน ดังนั้น จึงควรทำการอนุรักษหอยตามเปาหมาย
การอนรุกัษสามขอ คอื

การใชประโยชนอยางคุมคาหรือชาญฉลาด
(conserve)

การปองกนัพทิกัษ (protect)
การฟนฟู (restore)

ตวัอยางภาพ ปะการงัเทยีมแหลงทีอ่ยอูาศยัของสตัวทะเล

ตวัอยางภาพ การจดัสรางแหลงอาศยัของสตัวทะเลดวย
ตูรถไฟ

ตวัอยางภาพ การจดัสรางแหลงอาศยัของสตัวทะเล
ดวยรถยนต
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แนวปะการัง (coral reef) สวนใหญอยูใน
พื้นที่คุมครอง (protected area) โดยเฉพาะหมูเกาะ
ในอุทยานแหงชาติทางทะเล เชน เกาะราชา เกาะพีพี
เกาะสรุนิทร เกาะตะรเุตา เกาะอาดงัราวี เกาะสมยุ และ
หมูเกาะอางทอง เปนตน ซึ่งมีมาตรการปองกันแตไม
เขมงวดเทาที่ควร เนื่องจากประชาชนในทองถิ่นยังมีการ
เกบ็หอยกนัมาก

ปาชายเลน (mangroves) ไมคอยพบปญหา
มากนกั นอกจากพบวาปาชายเลนมพีืน้ทีล่ดลง

หญาทะเล (seagrass) พบการถกูทำลาย
พืน้ทีช่มุน้ำ (wetland) เริม่มกีารถกูทำลาย
สันใตน้ำหรือเนินเขาใตน้ำ ใกลชายฝ ง

(subtidal shoals or banks) มีสันกั้นเรียกวา shell
banks หรือ shoals มีลักษณะคลายกับลากูน (lagoon)
แตเปนลากูนใตน้ำ พื้นที่บริเวณนี้มักมีความอุดมสมบูรณ
แหลงใดที่มีสันกั้น (shoals) มักมีกระแสน้ำ 2 กระแส
เมื่อกระแสน้ำสองกระแสมาชนกันแลววนขึ้นมาทำให
มีการพัดนำกระแสน้ำดานลางขึ้นมา และเมื่อไดรับ
พลังงานแสงอาทิตยทำใหเกิดแพลงกตอนพืชจำนวนมาก
ซึ่งเปนแหลงที่มีความอุดมสมบูรณ สันใตน้ำที่เกิดขึ้น
พบในทะเล เชน จังหวัดภูเก็ต เกาะพีพี และเกาะราชา
เปนตน เหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหเกิดแนวความคิดคือ
ถามีการรักษาถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหมีความ
อุดมสมบูรณแลว ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นตามมา

ในอดีตพบความหลากหลายทางชีวภาพมาก
แตในปจจุบันไดลดจำนวนลงอยางรวดเร็ว จึงตองให
ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตเหลานี้ เรียกวา biodiversity
hotspot สำหรับหอยเรียกวา mollusca biodiversity
hotspots จึงตองมีการดำเนินการกำหนดมาตรการ
ดูแลพื้นที่ วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ
(biodiversity hotspots)

สถานภาพของหอยในปจจุบัน
ปญหาการลดลงของหอยอยางรวดเรว็ในประเทศ

ไทยสวนใหญเกิดจากการจับในปริมาณที่มากเกินไป และ
การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม

หอยสังขแตร ปจจุบันประเทศไทยไมพบแลว
ถอืวาอยใูนสถานภาพสญูพนัธ ุ (extinct)

หอยโขงเขียว (Turbo marmoratus) อยูใน
สถานภาพทีน่าเปนหวง

หอยตะเภา หรือหอยทายเภา (Hecuba
scortum) เปนหอยสกุลเดียวกับหอยเสียบแตมีลำตัว
ปอม ถามีการจับมากเกินไปอาจทำใหสูญพันธุ ได
พบอยูในพื้นที่คอนขางจำกัด บริเวณหาดปากเมง และ
หาดเจาไหม ทีจ่งัหวดัตรงั

หอยหลอด  มีมาตรการการอนุรั กษที่ ไมดี
เนื่องจากมีการจับมากเกินไป ทั้งที่ดอนหอยหลอดไดรับ
การประกาศเปนเขตพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระหวาง
ประเทศ (Ramsar site)

หอยสงัขแตร (Charonia tritonis) ในอดตี
พบมาก และมีการนำมาใชประโยชนเปนจำนวนมาก
โดยที่ไมไดใหความสำคัญกับหอยชนิดนี้ ในเรื่องการ
เพาะขยายพันธุ จึงทำใหในปจจุบันไดสูญพันธุไปแลว
(extinct)

หอยสงัขแตร
Charonia tritonis : EX

หอยมือเสือ ชนิดพันธุ Tridacna gigas
ไมพบในประเทศไทยแลว เนื่องจากอยูในสถานภาพ
สูญพันธุ (extinct) แตยังพบชนิดพันธุอื่นอีกสามชนิด
ไดแก

Tridacna squamosa เปลือก
มีขนาดใหญประมาณ 45 เซนติเมตร มีชองเสนใย
(byssal gap) มีเกล็ดขนาดใหญที่เปลือก ไมฝงตัวใน
ปะการงั จดัอยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ (endangered)

Tridacna maxima เปลือกมี
ขนาดใหญสุดประมาณ 35 เซนติเมตร มีชองเสนใย
(byssal gap) เปลือกมีเกล็ดเรียงถี่ตามแนวสันเปลือก
พบฝงตัวในปะการัง โดยฝงตัวลึกประมาณหนึ่งสวนสาม
ถึงหนึ่งสวนสองของเปลือก จัดอยูในสถานภาพใกล
สญูพนัธ ุ (endangered)
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Tridacna crocea เปลือกมีขนาด
ประมาณ 15 เซนติเมตร มีชองเสนใย (byssal gap)
ไมมีเกล็ดที่เปลือก พบฝงตัวในปะการัง โดยพบวาฝงตัว
ในปะการังเกือบทั้งตัว ปจจุบันพบไดมากที่สุดในกลุม
หอยมือเสือดวยกัน จัดอยู ในสถานภาพมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ (vulnerable) ซึ่งในปจจุบันนี้สามารถ
เพาะขยายพันธุไดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ และมีการ
นำปลอยลงสูทะเลเพื่อการอนุรักษ ซึ่งประสบความ
สำเร็จมาก

หอยมอืเสอื Tridacna crocea : VU
A. Lateral view.  B. Ventral view.  C. Mantle view.

D. Dorsal view.

หอยมอืเสอื Tridacna gigas : EX

หอยมอืเสอื Tridacna squamosa : EN
A. Lateral view.  B. Ventral view.  C. Mantle view.

D. Dorsal view.

หอยมอืเสอื Tridacna maxima : EN
A. Lateral view.  B. Ventral view.  C. Mantle view.

D. Dorsal view.

กลุมลิ่นทะเล (chiton) จัดอยูในสถานภาพ
ใกลสญูพนัธ ุ (endangered) มจีำนวนลดนอยลงมาก

หอยนอตลิสุ หอยเรอืดำน้ำ หรอืหอยงวงชาง
(Nautilus pompilius) จัดอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ
(endangered) เนื่องจากอยูในทะเลลึกทำใหการกำหนด
มาตรการปองกันเปนไปไดยาก หอยสวนใหญที่เก็บไดคือ
ซากหรือเปลือกหอยซึ่งถูกคลื่นซัดขึ้นมาตามชายฝง

หอยงวงชาง
Nautilus pompilius : EN
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หอยเตาปนู Conus spp. : VU

กลุมหอยเตาปูน (Conus spp.) จัดอยู
สถานภาพมแีนวโนมใกลสญูพนัธ ุ (vulnerable) บางชนดิ
ยังมีอยูเปนจำนวนมาก ซึ่งควรดูแลแหลงที่อยูอาศัยของ
หอยชนดินีไ้มใหเสือ่มโทรม

หอยมกุกลัปงหา (Pteria penguin) จดัอยู
ในสถานภาพมแีนวโนมใกลสญูพนัธ ุ (vulnerable)

หอยมกุกลัปงหา Pteria penguin : VU

หอยมุกจาน
Pinctada maxima : EN

หอยมกุจาน (Pinctada maxima) จดัอยใูน
สถานภาพใกลสญูพนัธ ุ (endangered)

หอยนมสาวแดงใหญ
(Trochus niloticus) : VU

หอยโขงเขียว
Turbo mamoratus : VU

หอยโขงเขียว (Turbo marmoratus)
จัดอยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (vulnerable)
เนื่องจากนำมาทำเฟอรนิเจอรมุก สามารถนำมาเพาะ
ขยายพันธุไดแตตองใชพอแมพันธุที่มีความสมบูรณ

หอยนมสาวแดงใหญ (Trochus niloticus)
มีลักษณะคลายลูกขางเรียกวา top shell จัดอยูใน
สถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (vulnerable) เพราะ
มกีารจบัมากเกนิไป โดยนำมาทำเปนพวงกญุแจขาย

หอยทะนาน (Melo melo) จัดอยู ใน
สถานภาพมแีนวโนมใกลสญูพนัธ ุ (vulnerable) หอยกลมุนี้
สามารถสรางมุกได ทำใหมีการจับมากขึ้น มุกเม็ดที่ใหญ
ที่สุดถูกเก็บไวที่พิพิธภัณฑหอยทะเล จังหวัดภูเก็ต
ของนายสมหวงั ปทมคนัธนิ

หอยทะนาน
Melo melo : VU
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กลมุหอยจอบ (Pinna spp. & Atrina spp.)
จัดอยูสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (vulnerable)
เปนหอยทีส่ามารถนำมารบัประทานได

หอยจอบ Pinna spp. และ Atrina spp. : VU

หอยมือนางใหญ (Lambis truneata)
จดัอยใูนสถานภาพมแีนวโนมใกลสญูพนัธ ุ (vulnerable)

หอยมอืนางใหญ
Lambis truneata : VU

หอยปากเปด ชาวบานทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต
เรยีกวา หอยราก (Lingula unguis) ซึง่ไมไดเปนหอย
ที่แทจริงในกลุมมอลลัสกา แตจัดอยู ใน Phylum
Brachiopoda หมายถงึ แขน ขาเปนแขน กลมุนีจ้ดัอยใูน
สถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ (vulnerable) สามารถ
นำมาทำเปนอาหารรับประทานได ในอดีตพบมาก
แตในปจจุบันไดลดจำนวนลงทำใหหายากขึ้น ซึ่งเปน
ผลมาจากการลาของมนษุย

ทากดนิทะเล (Onchideum sp.) อาศยัอยู
ตามโคลนเลน เปนสัตวที่มีมูลซึ่งสามารถนำมาศึกษา
นิเวศวิทยาดานพฤติกรรมการกินอาหาร การดูดซับ
พลงังานจากอาหาร ในขณะนีย้งัไมนาเปนหวง

ทากดนิทะเล Onchideum sp.

หอยปากเปด หรอืหอยราก
Lingula unguis : VU

หอยทากยกัษแอฟรกิา
Achatina fulica

หอยทากยกัษแอฟรกิา (Achatina fulica)
เปนชนิดพันธุตางถิ่นที่เขามาในประเทศไทยและเกิดการ
ระบาดทัว่ไป โดยอาจเขามาทางเครือ่งบนิ หรอืตดิเขามา
กับถังอับเฉาเรือ
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หอยแมลงภู (Mytilopsis sallei) เปน
ชนิดพันธุตางถิ่น ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดวานำเขามาจาก
ประเทศใด บางแหลงอางวามาจากทะเลคาริบเบียน
แตบางแหลงอางวาอาจมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพราะมีการนำเขาสงออกสินคา ในประเทศไทยพบที่
จังหวัดสงขลา และภูเก็ต ซึ่งแพรกระจายโดยการ
แยงถิ่นที่อยูอาศัยของหอยทองถิ่น สงผลกระทบตอ
ชนดิพนัธหุอยทองถิน่ในประเทศไทย

หอยแมลงภู
Mytilopsis sallei

ปลงิทะเล (Holothuria atra, H. leucospilota,
H. vagabunda) จัดอยู ในสถานภาพมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ (vulnerable) ปลิงทะเลที่สามารถนำมา
รับประทานได คือ ปลิงขาวดำ (Holothuria scraba)
ราคาขายอยูที่กิโลกรัมละ 3,000 บาท โดยนำมาตมน้ำ
สงขายประเทศมาเลเซยีเพือ่ทำเปนยารกัษาโรค

ปลงิทะเล
Holothuria atra : VU

สรุป
ขอมูลความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพ

ในประเทศไทยยงัขาดความรดูานนีอ้กีมาก เปรยีบเสมอืน
กบั tip of the iceberg คอื รเูฉพาะสวนยอดน้ำแขง็เพยีง
เล็กนอย แตสิ่งที่อยูใตภูเขาน้ำแข็งหรือสิ่งที่ไมรูยังมี
อีกมาก ซึ่งทุกคนตองชวยเหลือกันศึกษากลุมสัตวเหลานี้
เพือ่ประเทศไทยไดมคีวามรมูากขึน้
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การศึกษาหอยทากในประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2539 ภายใตการสนบัสนนุของสำนกังาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และโครงการพัฒนา
องคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากร
ชวีภาพในประเทศไทย (BRT) ทมีนกัวจิยัจากจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดทำการสำรวจหอยทากทั่วประเทศไทย
โดยเฉพาะตามแนวเขาหินปูน โดยมีแนวคิดวาหอย
มี วิวัฒนาการจากการอาศัยอยู ในน้ำจากนั้นพัฒนา
จนสามารถมาอาศัยอยูบนบกได จากผลการสำรวจ
ดังกลาวไดคนพบหอยตามจุดตางๆ ของภูเขาหินปูน
จำนวน 214 ชนิด และในจำนวนนี้มี 17 ชนิด ยังไมมี
รายงานการคนพบมากอน โดยเฉพาะหอยทากจิว๋

หลังจากนั้นไดผลงานเพิ่มเติมอีกมาก ในป
พ.ศ. 2543 ไดพบหอยทากทั้งหมดมากกวา 600 ชนิด
เปนชนดิใหมของโลก 74 ชนดิ เปนสกลุใหม 3 สกลุ

จากการศึกษาวิจัยตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. 2547
ไดคนพบหอยทากในประเทศไทยทัง้หมดประมาณ 700 ชนดิ
เปนชนิดใหมประมาณ 79 ชนิด หอยทากที่พบสวนใหญ
เปนชนิดที่คนไทยสวนใหญไมรูจักมากอน ดวยบทบาท
ที่หลากหลายและมีความสัมพันธกับมนุษยทั้งทางตรง
และทางออมมาเปนเวลานาน เรื่องราวของหอยทาก
จึงคอยๆ ถูกเปดเผยขึ้นจากทีมนักวิจัยของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และมีผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับนานาชาติตั้งแตป พ.ศ. 2539-2548 รวมทั้งหมด
38 บทความ มกีารนำเสนอผลงานในเวทรีะดบันานาชาติ
มากกวา 40 ครัง้

ในเดือนธันวาคม พ .ศ .  2546 ไดมีการเปด
พิพิธภัณฑหอยทากไทยอยางเปนทางการที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนพิพิธภัณฑหอยทากบกแหงแรกและ
แหงเดียวของประเทศไทยและของเอเชีย โดยมีผูเขาชม
จำนวนหลายพนัคนตอป

หอยทากในประเทศไทยและ
แหลงทีอ่ยอูาศยัทีส่ำคญั
ศ.ดร. สมศกัดิ ์ปญหา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในสวนของการวจิยัไดมผีเูชีย่วชาญชาวตางประเทศ
เขามาศกึษาและใชตวัอยางอางองิเพือ่การวจิยัหลายสบิคน
ตอป

หอยทากในประเทศไทย
จากผลการศึกษาวิจัยดังกลาว หนวยปฏิบัติการ

วิจัยหอยจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวบรวมและ
จัดทำเปนหนังสือซึ่งเปนผลงานชิ้นแรกของคนไทยคือ
เรื่อง Introduction to the microsnails of Thailand
มีหอยทากไทยหลากหลายพันธุที่คนไทยสวนใหญไมเคย
พบมากอน เชน หอยทากจิว๋ หอยทากสวยงาม หอยนกัลา
หอยหอม หอยทากสยาม หอยทากแอฟริกัน และ
หอยทากปาชายเลน เปนตน

หอยทากที่คนไทยสวนใหญรูจักเปนหอยทาก
แอฟริกันที่นำเขามาในประเทศไทยโดยทหารญี่ปุนในสมัย
สงครามโลกครัง้ที ่2 ตอมาไดกลายเปนสตัวทีส่รางความ
เสียหายตอพืชผัก และผลผลิตของเกษตรกร มีคนไทย
จำนวนนอยมากที่รูจักหอยทากสยาม ชาวบานที่ถางปา
เพือ่ทำพืน้ทีเ่กษตรกรรมอาจเคยพบและรวูาพชืผลทีป่ลกูไว
ถูกหอยทากชนิดหนึ่งตัวสีน้ำตาลทำลาย แตไมทราบวา
หอยชนดินัน้คอื หอยทากสยาม ซึง่ยิง่ถางพืน้ทีป่ามากขึน้
หอยทากสยามยิง่เพิม่จำนวนทำลายพชืผลทางการเกษตร
มากขึน้

หอยทากจิ๋วเปนสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรยในดินแดน
ลบัแลของเขาหนิปนู ดวยขนาดทีเ่ลก็มหีนวยเปนมลิลเิมตร
ธรรมชาติไดสรางสรรคทั้งรูปรางและความหลากหลาย
ของชนิดพันธุที่มีมากกวา 100 ชนิด สะทอนใหเห็น
ถึงระบบนิเวศของเขาหินปูนที่มีอายุมากหลายลานป
เปนที่นาเรียนรูและศึกษาวากระบวนการทางวิวัฒนาการ
ในพืน้ทีจ่ำเพาะของภเูขาหนิปนูเปนสถานทีท่ีท่ำใหสิง่มชีวีติ
ดำรงอยแูละสบืทอดลกูหลานได ดงันัน้ ลกัษณะประหลาด
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ของสิ่งมีชีวิต เชน ตนไมแคระ และสัตวจิ๋ว เปนตน
จงึเปนเรือ่งทาทายทีม่นษุยควรเขาไปศกึษาอยางยิง่ เพือ่
เปนรูปแบบสำหรับการอยูรอดในอนาคต ยิ่งกวานั้น
ดวยเทคโนโลยีอนุภาคที่ทันสมัย ทำใหสามารถศึกษา
โครงสรางรายละเอียดภายในเปลือกของหอยที่มี
ขนาดเล็กมากดวยเทคโนโลยีลำแสงซินโครตรอน
(synchrotron) เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
เหลานี้

หอยทากสวยงาม เป น เพชรพลอยแห งป า
ชาวตางประเทศเรยีกวา gem of the forest หอยตนไม
สกุล Amphidromus เปนตัวชี้วัดคุณสมบัติของปาใน
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ทมีนกัวจิยัหอยจากจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดศึกษารายละเอียดของชนิดพันธุของ
หอยชนิดนี้เปนประเทศแรก การวิจัยในเชิงลึกทำให
ไดรับทราบขอมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพทางธรณีวิทยาในอดีตของภูมิภาคแหงนี้

หอยทากปาชายเลน มีลักษณะทางนิเวศวิทยา
ที่มีความจำเพาะและนาสนใจ อาศัยอยูในเขตรอยตอ
ระหวางระบบนเิวศทางทะเลและระบบนเิวศบนบก

มีหอยหลายชนิดที่ประชาชนในพื้นที่นำมาบริโภค
เปนอาหาร ไดแก Ellobium sp. Lemodonta sp. และ
Phytia sp. เปนตน และมีหอยหลายชนิดที่ เปน
อาหารของหิ่งหอย ชาวบานในหลายภูมิภาคนิยมบริโภค
หอยหอม หอยภูเขา โดยมีพฤติกรรมการรับประทาน
คลายคนยุโรปในสมัยโรมันที่บริโภคหอยทากเปนอาหาร
หรือที่เรียกวา หอยทากเอสคาโก (escargot) ปจจุบัน
มีการสงออกขายทั่วโลก คนไทยมีภูมิปญญาในการ
สรางสรรคเมนูที่หลากหลายเพื่อการบริโภค ควรไดรับ
การสนับสนุนเพื่อการแขงขันสงออกกับหอยจากยุโรป
เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกเกษตรกรไทยตอไป

หอยดำแดงชนิด Sarika asamurai หางมีความ
สวยงาม พบเฉพาะในประเทศไทย ในอดีตรายงานวิจัย
ทางวิชาการระบุวาพบที่ Prang เขาใจวาอยูในประเทศ
มาเลเซยี จากการคนหาขอมลูสรปุไดวาไมพบในมาเลเซยี
Prang เปนชื่อพองกับ Trang (ตรัง) เพราะฉะนั้น
สามารถยืนยันไดวาหอยชนิดนี้มีความเปนเอกลักษณ
ไมเหมือนชนิดใดๆ ซึ่งเปนความภาคภูมิใจ เพราะ
พบเฉพาะในประเทศไทย

หอยทากมีสองประเภท คือ แบบมีฝาปดกับแบบ
ไมมีฝาปด หอยหอมเปนหอยทากมีฝาปด เปลือกมี
operculum มีหนวด 1-2 คู ซึ่งเปนลักษณะจำเพาะ

สวนหอยบกมกีารเปลีย่น mantle ไปเปน mantle cavity
และไมมี เหงือก แตหอยน้ำมี เหงือก เพราะฉะนั้น
สามารถเห็นรองรอยของวิวัฒนาการ เรื่องวิวัฒนาการ
เปนเรื่องนาสนใจนอกจากไดทราบขอมูลจำนวนชนิด
ยงัไดรบัประเดน็ความรดูานอืน่ๆ อกีมาก

ผลงานวิจัยที่ไดเผยแพรทั้งหมดไดสะทอนใหเห็น
ถึงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่ยัง
คงมีความอุดมสมบูรณ เปนสิ่งหลอเลี้ยงคนไทยทำให
เกิดมูลคาเพิ่มไดเปนทวีคูณ และคนไทยมีความสามารถ
ไมแพชาติใดในโลก ดังนั้น หากนักวิจัยชาวไทยไดรับ
การสนบัสนนุอยางตอเนือ่งจากหนวยงานตางๆ นอกจาก
ทำใหไดรับองคความรูและการตอยอดพัฒนาองคความรู
เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแลว ยังเปนการผลิตบุคลากร
ที่เปนลูกหลานคนไทยเพื่อตอบแทนคุณแผนดินไดอยาง
สมศักดิ์ศรี

เขาหินปูนถิ่นอาศัยที่โดดเดน
การรายงานผลการวิจัยที่ เก็บขอมูลมาเมื่อป

พ.ศ. 2538-2541 (ค.ศ. 1995-1998) พบวา หอยทาก
เปนกลุมที่มีความเปนเอกลักษณสูง (unique) พื้ นที่
แหลงอาศัยของหอยทากสวนใหญที่ถือวาเปนแหลงที่อยู
อาศัยที่สำคัญคือ เขาหินปูน พบเขาหินปูนที่ใดสามารถ
พบหอยทากได แตปจจบุนัเขาหนิปนูทีเ่ปนถิน่อาศยัสำคญั
ไดถูกทำลาย และเปนทรัพยากรที่กำลังหมดไปจาก
ประเทศไทย เขาหินปูนเปนพื้นที่ที่มีความจำเพาะ มีสิ่ง
ที่มีความเปนเอกลักษณสูง (unique) ประกอบดวย
ตนไมแคระ พชืแคระ เชือ้รา และมถี้ำซึง่เปนแหลงทีอ่ยู
อาศัยที่หลากหลายมาก ทีมนักวิจัยไดพบปลาถ้ำชนิด

หอยตนไม Amphidromus sp.

หอยดำแดงชนดิ Sarika asamurai
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เดยีวกนักบัที ่ดร. ชวลติ วทิยานนท ไดสำรวจพบกอนหนา
พบกงุ และพบสตัวชนดิอืน่อกีหลายชนดิ

โครงการฟนฟูเขาหินปูนเมื่อหกเดือนที่ผานมา
ไดมีโอกาสเขารับโครงการฟนฟูเขาหินปูนของเครือ
ซีเมนตไทย (SCG) เพราะเครือซีเมนตไทยไดใชหินปูน
เพื่อผลิตปูนซี เมนต และปจจุบันแหลงเขาหินปูนที่
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี มีจำนวนเหลือนอยมาก
ซึง่กนัไวเปนพืน้ทีอ่นรุกัษ และทีเ่ขาวง อำเภอพระพทุธบาท
จงัหวดัสระบรุ ีมเีขาหนิปนูทีไ่ดอนรุกัษไวมขีนาดใหญมาก
คลายเขาหินปูนทางภาคใต เพราะฉะนั้น ตองรายงาน
ขอมูลใหเครือซีเมนตไทยทราบวาเขาหินปูนบริเวณนี้
ตองอนุรักษและรักษาไว

ตามที่ ดร . ปติวงษ ตันติโชดก ไดกลาววา
สตัวกลมุหอย (Phylum Mollusca) มคีวามหลากชนดิสงู
รองจากสัตวกลุมแมลง (Phylum Arthropoda)
พบประมาณหนึ่งแสนชนิด มีทั้งหอยบก หอยน้ำจืด
และหอยทะเล การทำทะเบียนรายชื่ออาจตองยอนเวลา
กลบัไปประมาณ 200 ปทีผ่านมา

เมือ่ป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ไดเริม่ศกึษาหอย
ครั้งแรกที่กรุงอัมสเตอรดัม และเกิดเครือขายนักวิจัย
ที่ศึกษาหอยจำนวนมาก มีความรวมมือกันมาก และ
สงขอมูลเผยแพรทางเรือ มีการศึกษาหอยโดยการ
เปรียบเทียบจากตัวอยางตนแบบ (type specimen)
ตามที่ ดร. สมชัย บุศราวิช ไดกลาวไว เพราะถาไมมี
โอกาสศึกษาโดยการเปรียบเทียบจากตัวอยางตนแบบ
ทำใหไมมีโอกาสตั้งชื่อชนิดใหม นักวิจัยตางประเทศ
ไมยอมรบัผลงาน

ในป พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) ไดเดินทางไป
ลอนดอน เยอรมน ีชคิาโก ในขณะนัน้มลีกูศษิยหลายคน
ที่เกงๆ เขามาชวยทำงาน ปจจุบันนี้ลูกศิษยเหลานั้น
ไดเปนอาจารยตามมหาวิทยาลัยตางๆ เพราะฉะนั้น
ในปจจุบันไดศึกษาสัตวกลุมอื่นแทนคือ กิ้งกือกับไสเดือน
เพราะมีลูกศิษยศึกษาเรื่องหอยแลว

หลุมพรางของนักวิจัยตางชาติ
เมื่อคนหาการรายงานที่เกี่ยวกับรายชื่อชนิดพันธุ

สัตว ไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca) ใน
ประเทศไทย พบวา ศาสตราจารยโชต ิสวุตัถ ิมรีายงาน
หลายฉบบัซึง่รายงานเฉพาะรายชือ่ ตอมาในป พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996) มีรายงานเรื่องหอยทาก มีการรายงาน

รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่คนพบ จำนวนสกุล และ
จำนวนชนดิดวย โดยไดแบงหอยทากออกเปนสองประเภท
คอื หอยทากทีม่ฝีาปด และหอยทากไมมฝีาปด หอยทาก
ไมมีฝาปด มีการรายงานในป พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
พบ 136 ชนดิ

Dr. Hemmen ซึ่งเปนชาวเยอรมันไดจัดทำ
ทะเบียนรายการชนิดพันธุสัตว ไมมีกระดูกสันหลัง
กลุมหอย (mollusca) พบทั้งหมด 220 ชนิด โดย
รวมชนิดหอยทากที่มีฝาปดดวย ปจจุบันมีความพยายาม
จัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
กลุมหอย (mollusca) โดยมีการอางอิงเรื่องการใช
ฐานขอมูลดานโมเลกุลรวมดวย เพราะปจจุบันนี้
ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษมีฐานขอมูลดานโมเลกุล
ของหอย โดยเกบ็จากเนือ้เยือ่ เกบ็จาก DNA ของหอย
ทกุวงศทีม่อียใูนโลก ทำใหมองเหน็เปนภาพความสมัพนัธ
ทางวิวัฒนาการของหอยแตละกลุม กลุมใดเกิดกอน
กลุมใดเกิดหลัง ในกรณีการคนพบหอยชนิดใหม
(new species) มกีารคนพบเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ คาดวาพบมาก
จนถึงพนัชนดิ

ขณะนี้หอยทากจิ๋วกลุมเดียวไดพบหลายรอยชนิด
โดย ผศ. พงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา พยายามบรรยาย
ชนิดใหมจากตัวอยางที่เก็บมาได อาจมีการตีพิมพลงใน
วารสารทางวิชาการในโอกาสตอไป หอยหลายชนิด
ที่ไดเก็บตัวอยางมาแตยังไมไดมีการบรรยายลักษณะ
ตัวอยาง โดยเมื่อทำการบรรยายลักษณะตัวอยางไป
มากๆ จนถึงจุดหนึ่ง นักวิจัยตางชาติบอกวาบรรยาย
ลักษณะตัวอยางไปทำไม พบมากแลว เมื่อนักวิจัยไทย
หลงเชื่อ ไมทำการบรรยายลักษณะตัวอยาง นักวิจัย
ตางชาติก็นำตัวอยางเหลานี้ไปบรรยายลักษณะตัวอยาง
เอง ปรากฏวาปจจบุนันีท้างภาคใต Dr. Wim Maassen
ไดมาบรรยายลักษณะตัวอยาง และตั้งชื่อวิทยาศาสตร
ของหอยทากจิว๋ไปหลายชนดิ

เพราะฉะนั้น ประเทศไทยควรมีขอมูลพื้นฐาน
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca)
ใหมากที่สุด ตองทราบวามีจำนวนชนิดเทาใด ชนิดใด
มีการแพรกระจายอยูบริเวณใด อาจตองทำการศึกษา
ไปทีละขั้น ซึ่งอยากใหนักวิจัยรุนใหมใหความสนใจ
ศกึษาสตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca)
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นักวิจัยไทยมีความสามารถ
เมื่อทำงานวิจัยถึงจุดหนี่ง พบวา การทำงานวิจัย

ดานอนุกรมวิธาน หรือการคนหาสิ่งมีชีวิตชนิดใหม
ในประเทศไทย เมื่อศึกษาจนชำนาญ จะทราบถึงความ
แตกตางในเรื่องความไมแนนอนคือความแนนอน ซึ่ง
เปนเรื่องจริง เชน พบหอยชนิดหนึ่ง ถามีสีแบบนี้
ตองมีลักษณะแบบนี้สอดคลองกัน แตเมื่อทำการศึกษา
ผลการศึกษากลับออกมาไมสอดคลองกัน กลายเปน
สิง่ตรงกนัขาม เปนตน

ในอดีตนักวิจัยตางชาติเขามาเก็บตัวอยางที่
จังหวัดภูเก็ต ใชเวลาเพียงสามวัน ในขณะที่ ดร. สมชัย
บุศราวิช เก็บตัวอยางอยูที่จังหวัดภูเก็ตมาตลอดชีวิต
เห็นตัวอยางตลอดชีวิต เห็นความผันแปร เห็นตัวออน
ของหอย ทำใหมีขอมูลมากสามารถที่บรรยายยอนกลับ
สิ่งมีชีวิตกลุมนั้นๆ ได ยังมีหอยอีกหลายกลุมที่ตองมี
การศึกษาเพิ่มเติม เชน กลุมหอยทะเล กลุมหอยน้ำจืด
และกลมุหอยบก เปนตน ถามโีอกาส มทีนุวจิยั มนีกัวจิยั
ทีท่ำงานวจิยัอยางเตม็ความสามารถ จะทำใหประเทศไทย
มี ข อมู ลทางด านอนุกรมวิ ธานและมีนั กวิ จั ยด าน
อนุกรมวิธานหอยรุนใหมๆ เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก
มีลูกศิษยคนหนึ่ง ซึ่งปจจุบันเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คือ ดร. ชนิดาพร ตุมปสุวรรณ ไดทำ
วิทยานิพนธปริญญาเอก หอยทากจิ๋วที่เทือกเขาภูพาน
เจอสกุลใหม สกุล Phuphania และไดตีพิมพผลงาน
ในวารสารทางวชิาการเมือ่ปลายปทีผ่านมา

ในวงการวิจัยหอย บุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ
Dr. Philippe Bouchet เปนนกัวจิยัอยทูี ่Paris Museum
of Natural History ซึ่งไดตีพิมพหนังสือรายการ
วงศหอยเลมใหมในป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ซึง่อาจตอง
มีการปรับลำดับทางอนุกรมวิธานโดยยึดถือตามหนังสือ
ดังกลาว จากการศึกษาหอยที่ประเทศเวียดนามกับที่
Paris Museum of Natural History ซึ่งในขณะนี้
ยังทำการศึกษาไมแลวเสร็จ นักวิจัยไทยสามารถให
คำแนะนำนกัวจิยัตางชาตไิด และนกัวจิยัตางชาตยิอมรบั
เนือ่งจากนกัวจิยัไทยมตีวัอยางหอยทีส่ามารถนำมาอางองิ
ไดจริง และนักวิจัยไทยทำการสำรวจอยูในพื้นที่มากกวา
นักวิจัยตางชาติ นักวิจัยไทยเปนกลุมแรกที่ศึกษาดาน
หอยสวยงามของภูมิภาคนี้ คือ tree snail ถาลาก
เสนศนูยสตูร พืน้ทีท่ีอ่ยใูนเขตเสนศนูยสตูร เปนเขตรอน
มหีอยตนไมทกุพืน้ที่ เชน ควิบา เปอรโตรโิก กลมุประเทศ

แคริเบียน กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
ทางตอนใตของประเทศญีป่นุ เปนตน หอยในประเทศไทย
สวยงามในเชงิของววิฒันาการซึง่มคีวามนาสนใจมาก

หอยทากมีลักษณะหลายอยางที่นาสนใจ มีเสนห
ไมแพหอยทะเล เชน เรือ่งระบบสบืพนัธทุีม่คีวามหลากหลาย
เทคนิคตางๆ ในการผสมพันธุของหอยที่ เรียกวา
การเวยีนซายเวยีนขวา ซึง่มคีวามนาสนใจมาก ถาผใูดสนใจ
บทความที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการป พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007) เรือ่งเทคนคิตางๆ ในการผสมพนัธขุองหอย
ที่เรียกวา การเวียนซายเวียนขวา สามารถสง pdf file
ใหได ลักษณะสภาพพื้นที่บนบกกับทะเลมีแรงกดดัน
ทางธรรมชาต ิหรอืแรงกดดนัทางววิฒันาการแตกตางกนั
ในอดีตเมื่อ 30 ปที่ผานมา หอยเวียนซายหายากมาก
แต ใ น ป จ จุ บั น มี ห อยบกที่ เ วี ย น ซ า ย จำ น วนม าก
แสดงใหเห็นวาแรงกดดันการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ของหอยบนบกกบัในน้ำไมเหมอืนกนั

การประชุมโลกทางวิชาการกลุมหอย
การประชุม World Congress of Malacology

มกีารจดัประชมุทกุ 3 ป และในป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)
ประเทศไทยไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดการประชุม
ซึ่ ง เปนครั้ งแรกในเอเชีย  สถานที่ ใน เบื้ องตนคือ
จงัหวดัภเูกต็ และตองการใหมกีารจดัตัง้ Malacological
Society of Thailand เพื่อรองรับการประชุม World
Congress of Malacology ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญหลายทาน
เชน ดร. ปตวิงศ ตนัตโิชดก ดร. สมชยั บศุราวชิ และ
ดร. จารุจินต นภีตะภัฏ เปนตน และ ศ.ดร. สุชาติ
อุปถัมภ อาจเปนประธานคนแรกของสมาคมหอยใน
ประเทศไทย ซึ่งที่เกาหลี ฟลิปปนส และญี่ปุน ไดมี
ประธานสมาคมหอยแลว เพราะฉะนั้น ควรถือโอกาส
ในการประชุม World Congress of Malacology ในป
พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เชิญชวนผูสนใจเปนสมาชิก
Unitas Malacologia ประโยชนที่จะไดรับ เชน ทุนวิจัย
โอกาสรวมงานวิจัยกับนักวิจัยตางชาติ การรับทุนจาก
Unitas Malacologia ถือวาเปนเกียรติมากเพราะเปน
ประกันคุณภาพ จึงอยากใหรวมเปนเจาภาพที่ดีในการ
ประชมุ World Congress of Malacology ป พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
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ประจวบคีรีขันธ สงขลา กระบี่ และภูเก็ต รวมทั้ง
ในกรงุเทพมหานคร เปนตน

ของใชและเครื่องประดับหลายชนิดจากเปลือก
หอยที่ผานการออกแบบและนำมาประดิษฐประกอบกับ
วัสดุมีคาอื่นๆ เชน เงิน ทอง ทองคำขาว และโรเดียม
เปนตน เปนการเพิ่มคุณคาและมูลคาใหกับผลิตภัณฑ
อยางมาก ปจจุบันมีการผลิตเปนสินคาสงออกไป
ตางประเทศ เชน สหรฐัอเมรกิา อติาล ีสเปน และญีป่นุ
เปนตน นอกจากนี้ ยังมีสินคาสงออกประเภทกระดุมมุก
ที่ทำมาจากเปลือกหอยน้ำจืดอีกดวย หอยกาบน้ำจืด
ที่นิยมนำมาใชในการผลิต คือ หอยขาว Hyriopsis
(Limnoscapha) desowitzi เนื่องจากใหสีธรรมชาติที่มี
สีขาวอมฟา มีความแวววาวสวยงาม เมื่อนำมายอมเปน
สตีางๆ กส็ามารถตดิสยีอมไดงาย

จากการสำรวจพบวา มีหอยน้ำจืด 18 ชนิด
ที่นำมาทำเปนของใชและเครื่องประดับ แบงเปน
หอยฝาเดียว 3 ชนิด และหอยสองฝา 15 ชนิด ไดแก
หอยโขง Pila ampullacea, หอยโขง Pila polita,
หอยเชอรี่ Pomacea sp., หอยกัน Batissa similes,
หอยกาบใหญ Chamberlainia hainesiana, หอยเลบ็มา
Corbicula moreletiana, หอยทราย Corbicula spp.,
หอยกาบใหญ Cristaria plicata, หอยกาบแหลม
Ensidens ingallsianus ingallsianus, หอยปก
Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus, หอยขาว Hyriopsis
(Limnoscapha) desowitzi, หอยกาบสชีมพู Hyriopsis
(Limnoscapha) myersiana, หอยจมูกวัว Physunio
superbus, หอยกาบ Pseudodon inoscularis cumingi,
หอยเม็ดขนุน Scabies crispata, หอยไขปลา Scabies
phaselus, หอยกาบอวน Uniandra contradens ascia
และหอยกาบลาย Uniandra contradens rustica

การใชประโยชนของหอยน้ำจืด
ในประเทศไทย
นางอรภา นาคจินดา
กลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน้ำจืด
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด กรมประมง

หอยน้ำจืดมีทั้งประเภทที่เปนหอยฝาเดียวและ
หอยสองฝา จัดอยูใน Class Gastropoda และ Class
Pelecypoda หรือ Bivalvia ตามลำดับ ในประเทศไทย
มีการสำรวจระหวางป พ .ศ. 2506 ถึง พ .ศ . 2514
ทัว่ประเทศ และรายงานไวในหนงัสอื The Non-Marine
Aquatic Mollusca of Thailand (Brandt, 1974)
วามหีอยฝาเดยีวน้ำจดื 286 ชนดิ และหอยสองฝาน้ำจดื
95 ชนดิ

หอยน้ำจืดสามารถนำมาใชประโยชนไดทั้งเปลือก
และเนื้อ จึงนับวาหอยน้ำจืดเปนสัตวน้ำประเภทหนึ่ง
ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จากการสำรวจการใช
ประโยชนจากหอยน้ำจืดในประเทศไทยระหวางเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2547 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548
สามารถระบุประเภทการใชประโยชนรวมทั้งชนิดหอยที่
นำมาใชประโยชนได ดงันี้

การใชประโยชนจากเปลือกหอย
ในการทำของใชและเครื่องประดับ
ในประเทศไทยมีการนำหอยน้ำจืดหลายชนิด

มาขัดเปลือกซึ่งจะเห็นชั้นมุกภายในที่มีความแวววาว
สวยงาม เปลือกหอยที่ขัดแลวมีทั้งที่เปนสีธรรมชาติและ
นำไปยอมสีกอนนำไปขายเปนของที่ระลึกหรือเก็บสะสม
แกบรรดาผนูยิมเกบ็สะสมเปลอืกหอยเปนงานอดเิรก ซึง่
มีราคาแตกตางกันไปตามชนิดและขนาดของเปลือกหอย
รวมทั้งนำไปประดิษฐเปนของใชและเครื่องประดับตางๆ
เชน กระเปาสตางค ตางหู พวงกุญแจ ที่เสียบปากกา
กิ๊บติดผม เข็มกลัดติดเสื้อ เปนตน สินคาเหลานี้จัดเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนซึ่งมักพบเห็นวางขายในราน
ขายของที่ระลึกประเภทเปลือกหอยตามจังหวัดชายฝง
ทะเลที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน จังหวัดชลบุรี ระยอง
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ผลติภณัฑจากหอยขาว Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi

ผลติภณัฑจากหอยกาบใหญ Chamberlainia hainesiana

ผลติภณัฑจากหอยเมด็ขนนุ Scabies spp.

ผลติภณัฑจากหอยเชอรี่ Pomacea sp.

ผลติภณัฑจากหอยกาบ
Uniandra spp.

ผลติภณัฑจากหอยกนั Batissa similes

ผลติภณัฑจากหอยกาบใหญ
Cristaria plicata

การใชประโยชนจากเปลือกหอย
ในการทำหัตถกรรมประดับมุก
หัตถกรรมประดับมุกเปนงานประดิษฐของไทยที่มี

ความประณีตสวยงาม ผลิตภัณฑที่ทำขึ้นสวนใหญเปน
พวกสงัฆภณัฑ หอยทีน่ยิมนำมาใชสวนใหญเปนหอยทะเล
มีทั้งประเภทฝาเดียว ไดแก หอยมุกไฟหรือหอยอูดใน
สกุล Turbo หอยเปาฮือ้ ในสกลุ Haliotis หอยนมสาว
ในสกุล Trochus สวนทีเ่ปนหอยสองฝา ไดแก หอยมกุ
ในสกุล Pinctada ปจจุบันหอยดังกลาวหาไดยากและ
มีราคาแพง กลาวคือ หอยมุกไฟ มีราคากิโลกรัมละ
1,500-2,500 บาท จงึไดมกีารนำเปลอืกหอยมกุน้ำจดืไปใช
เปนวัตถุดิบรวมกับหอยทะเลเหลานั้น ชนิดที่เปนที่นิยม
ไดแก

หอยกาบใหญ Chamberlainia hainesiana
หอยปก Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus
หอยขาว Hyriopsis (Limnoscapha)

desowitzi
หอยกาบสชีมพ ูHyriopsis (Limnoscapha)

myersiana
นอกจากนี้ ยังนิยมใชหอยน้ำจืดขนาดใหญที่

เรยีกกนัวา หอยจนีในสกลุ Cristaria เขามาเปนวตัถดุบิ
ในการทำหัตถกรรมประดับมุกจำนวนมาก โดยสั่งซื้อ
เปลือกหอยมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และยังพบวามีการใช
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หอยกาบน้ำจืด Pseudodon vondembuschianus
ellipticus และ Ensidens ingallsianus ingallisianus
ในหัตถกรรมประดับมุกดวย หอยกาบน้ำจืดเหลานี้
ถูกรวบรวมจากแหลงน้ำตางๆ ในประเทศสงขายแก
ผูประดิษฐหัตถกรรมประดับมุกซึ่งเปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนที่มีอยูในภาคกลางมากกวาภาคอื่นๆ ไดแก
กรงุเทพมหานคร พระนครศรอียธุยา อางทอง นครปฐม
ปทุมธานี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค สิงหบุรี และ
ราชบรุ ีเปนตน

การใชประโยชนจากหอยน้ำจืด
ในการเพาะเลี้ยงไขมุก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุน

มีประวัติการเพาะเลี้ยงไขมุกน้ำจืดมายาวนาน ปจจุบัน
การเพาะเลี้ยงไขมุกน้ำจืดมีอยูอยางแพรหลายทาง
ตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถเลี้ยงไดใน
บรเิวณบงึทีม่ขีนาดใหญ หรอืในอางเกบ็น้ำ หอยทีใ่ชเปน
ชนิดพันธุที่แตกตางจากประเทศไทย หอยมุกหนึ่งตัว
สามารถผลิตไขมุกไดจำนวนมาก โดยขึ้นอยูกับความ
ชำนาญและขนาดของตัวหอย

สำหรับในประเทศไทยมีการศึกษาทดลองผลิต
ไขมุกน้ำจืดจากหอยกาบชนิดตางๆ ที่พิจารณาแลววามี
ศกัยภาพในการผลติไขมกุได โดยตองมคีณุสมบตัดิงันีค้อื
มเีปลอืกขนาดใหญ ภายในมคีวามแวววาวเปนมุก และมี
อายุยืนเนื่องจากตองใชระยะเวลาประมาณหนึ่งปครึ่งถึง
สองป หลังจากใสนิวเคลียสเขาไปจึงเก็บไขมุกได
จากการศกึษาพบวา มหีอยหาชนดิทีส่ามารถผลติไขมกุได
ไดแก

หอยกาบใหญ Chamberlainia hainesiana
หอยปก Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus
หอยขาว Hyriopsis (Limnoscapha)

desowitzi
หอยกาบสชีมพ ูHyriopsis (Limnoscapha)

myersiana
หอยกาบ Pseudodon vondembuschianus

ellipticus
ไขมุกนอกจากนำมาทำเปนเครื่องประดับ ยัง

สามารถนำมาผลิตยา และเครื่องสำอาง แพทยชาวจีน
รายงานวา ไขมุกมีสารกรดอะมิโนที่จำเปน (essential
amino acid) อยถูงึ 16 ชนดิ ซึง่ชวยในการบำรงุผวิพรรณ

สำหรับแพทยแผนไทยตามพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 ระบวุา หอยเปนสมนุไพรประเภทหนึง่สามารถ
นำมาใชทำเปนยารักษาโรคได จึงมีตำรายานวหอย ซึ่ง
เปนหนึ่งในตำรายาสามัญประจำบานที่วงการแพทย
แผนไทยใชมาเปนระยะเวลานาน มีสรรพคุณชวยขับลม
ในลำไส ลางลำไส แกกระษัย ขับนิ่ว ขับปสสาวะ
แกไตพกิาร และบำรงุกระดกู ตำรานวหอย คอื มหีอยอยู
9 ชนิด ที่นิยมนำมาปรุงยา คือ หอยกาบ หอยขม
หอยแครง หอยนางรม หอยพิมพการัง หอยตาวัว
หอยจบุแจง หอยมกุ และหอยสงัข (เพญ็นภา, 2545)

หตัถกรรมจากเปลอืก

ไขมกุน้ำจดืทีไ่ดจากการเพาะเลีย้ง
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การใชประโยชนจากหอยน้ำจืด
ในการบริโภค
หอยน้ำจืดซึ่งมีอยูตามธรรมชาติโดยทั่วไปมีการ

นำไปบริโภคในทองถิ่น จากการสำรวจพบวา มีหอยที่มี
การซื้อขายในตลาด 30 ชนิด จัดเปนหอยฝาเดียว
14 ชนิด และหอยสองฝา 16 ชนิด สวนใหญหอยที่มี
การซื้อขายในตลาดเปนหอยที่รวบรวมมาจากแหลงน้ำ
ธรรมชาติที่อยู ในจังหวัดนั้นๆ มีบางจังหวัดที่ มีการ
รวบรวมหอยมาจากจงัหวดัอืน่

หอยฝาเดียวที่เปนที่นิยมบริโภค ไดแก หอยขม
โดยพบชนดิ Filopaludina (Siamopaludina) martensi
martensi ในตลาดสดทั่วทุกภาคของประเทศ การ
ซือ้ขายอยใูนรปูของหอยสด (ขายทัง้เปลอืก) หอยตดักน
และขายเฉพาะเนื้อ สามารถนำไปประกอบอาหารได
หลายอยาง เชน แกงคัว่ แกงออม ยำ และลาบ เปนตน
โดยเฉพาะแกงคั่วหอยขมเปนที่นิยมรับประทานของ
คนไทย และมขีายตามรานอาหารทัว่ไป

นอกจากหอยขมแลว ยังมีหอยฝาเดียวขนาดใหญ
คือ หอยโขงและหอยเชอรี่ขายในทองตลาด โดยการ
แกะเฉพาะเนือ้หัน่เปนชิน้บางๆ มากกวาในรปูของหอยสด
ที่ขายทั้งเปลือก นำไปประกอบอาหารประเภทเดียวกับ
หอยขม พบมากในตลาดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หอยเชอรีเ่ปนหอยทีม่ถีิน่กำเนดิเดมิในทวปีอเมรกิาใต แต
ปจจุบันคาดวามีการแพรกระจายในประเทศไทยมากกวา
65 จงัหวดั (ชมพนูทุ, 2540)

การสำรวจในเดือนธันวาคมและกุมภาพันธ
พบหอยขม หอยโขง และหอยเชอรี่ที่ขุดมาจากดินตาม
ทองนาวางขายในทองตลาด ชาวบานเรียกวา หอยขัว
เนื่องจากเปนชวงที่หอยจำศีลมีการเก็บสะสมอาหาร
ภายในรางกาย จึงเปนที่นิยมบริโภคและมีราคาสูงกวา
หอยขมที่รวบรวมมาจากแหลงน้ำ หอยที่จำศีลนี้จะออก
มาใชชวีติตามปกตเิมือ่สภาพแวดลอมเหมาะสมไมแหงแลง
มรีายงานวา หอยเชอรีอ่ยใูนชวงจำศลีไดนานถงึ 7 เดอืน
(ชมพนูทุและทกัษณิ, 2542 อางตามวชัราภรณ, 2545)

หอยฝาเดียวอีกประเภทหนึ่งที่มีผูนิยมบริโภคมาก
ในเขตภาคกลาง เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
และสระบรุ ี เปนตน คอื หอยทราย ซึง่เปนหอยฝาเดยีว
ในสกุล Mekongia นิยมนำมาประกอบอาหารโดยการ
ลวกหรอืตมทัง้เปลอืกรบัประทานกบัน้ำจิม้รสจดั ทีจ่งัหวดั
นครพนมมีหอยชนิด Mekongia swainsoni flavida
เปนที่นิยมบริโภคและมีแพรกระจายตามหาดทราย
รมิแมน้ำโขง พบมากระหวางเดอืนกรกฎาคมถงึสงิหาคม

สำหรับหอยสองฝาน้ำจืดที่นิยมรับประทานและ
พบวางขายในทองตลาดในทุกภาคของประเทศไทย คือ
หอยในสกลุ Corbicula ซึง่มชีือ่เรยีกหลากหลายแตกตาง
กันไปตามทองถิ่น เชน หอยทราย หอยกี หอยเทาะ
หอยตาก หอยเฮย หอยเลยีด หอยตาววัน้ำจดื หอยฝามวง
และหอยตลบั เปนตน ทีจ่งัหวดักาฬสนิธเุรยีก หอยกบิกี้
หอยเล็บมา หรือ หอยจินตหรา นิยมนำไปผัดกับ
ใบโหระพา เปนหอยที่พบวางขายในทองตลาดมากกวา
หอยสองฝาชนิดอื่น นอกจากนี้ ยังมีการสงออกไปขาย
ตางประเทศดวย เชน ที่อ างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว
จังหวัดกาฬสินธุ มีการรวบรวมหอยเล็บมา Corbicula
moreletiana สงขายทีญ่ีป่นุ โดยมกีารทำการประมงดวย
การคราดและงมตามริมอางเก็บน้ำกันเปนจำนวนมาก
ในชวงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ผลผลิตของหอย
เล็บมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 มีมากถึง 350 ตัน
มีผูประกอบอาชีพนี้ถึง 302 ราย (ศูนยปองกันและ
ปราบปรามการประมงน้ำจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน, 2546) และทีท่ะเลสาบสงขลา ในบรเิวณจงัหวดั
พทัลงุ มกีารนำหอย Corbicula สงขายมาเลเซยี เปนตน

หอยสองฝาชนิดอื่นที่นิยมนำไปบริโภค ไดแก
หอยในสกลุ Scabies และสกลุ Pilsbryoconcha มกีาร
ซือ้ขายตามตลาดในภาคเหนอืและภาคกลาง เปนตน

อยางไรก็ตาม หอยกาบชนิด Pilsbryoconcha
exilis exilis และหอยฝาเดียวหลายชนิดในวงศ
Viviparidae ที่นำมาบริโภคเปนที่อาศัย (host) ของ
ตวัออนพยาธใิบไมในวงศ Echinostomatidae หากนำมา
ปรุงอาหารไมสุกและนำมารับประทานจะทำใหเปน
โรคพยาธิใบไมลำไส (Echinostomiasis) ได (ศักดิ์ชัย,
2533 วชัราภรณ, 2545)

รปูแบบการขายหอยในตลาด

หอยตัดกน

หอยทัง้เปลอืก

เนื้อหอย
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หอยขมในตลาด
แกงคัว่หอยขมหอยขัว

Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis
polygramma (Martens, 1860) มีชื่ อทองถิ่นที่
แตกตางกัน ไดแก หอยขม หอยขมลาย หอยจูบ
หอยทราย และหอยลาย เปนตน พบแพรกระจายอยูใน
หลายจังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย ไดแก จังหวัด
นครปฐม ลพบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี
ฉะเชงิเทรา ระยอง ตราด เพชรบรุ ีสงขลา สตลู พทัลงุ
แพร เชยีงราย หนองบวัลำภู เลย และอดุรธาน ีเปนตน
รูปแบบของการนำมาขาย คือ ขายทั้งเปลือกในราคา
10-20 บาทตอกโิลกรมั เปลอืกขนาดกลาง ทรงกรวยรปูไข
หนาปานกลาง ยอดเปลือกยกสูง แตละวงคอนขางโคง
มรีองระหวางวงลกึ ผวิเปลอืกเรยีบเปนมนั สเีขยีวเหลอืง
มีแถบสีวนรอบเปลือกเปนสีเขียวเขมหรือสีน้ำตาล
แถบสนีีจ้ะปรากฏอยางนอย 4 แถบในวงอืน่ๆ สวนในวง
สดุทายจะพบแถบสเีพิม่อกี 2-3 แถบจากบรเิวณครึง่ลาง
ของวงจนถงึสวนฐานของวงสดุทาย ขอบปากเปลอืกบาง
และคม แผนปดชองเปลือกแบน คอนขางบางใส
สีน้ำตาลแดง

หอยโขง หอยเชอรีแ่ละหอยทราย

หอยกาบในตลาด

การแพรกระจายของหอยน้ำจืด

กลุมหอยฝาเดียว

วงศหอยขม (Viviparidae)
การแพรกระจายของหอยฝาเดยีวในวงศ Viviparidae

ทีน่ยิมนำมาประกอบอาหาร ม ี9 ชนดิ ดงันีค้อื

Filopaludina (Filopaludina) filosa
(Reeve, 1863) มีชื่อทองถิ่น ไดแก หอยเกล็ดแดง
หอยขม หอยขมลาย และหอยลาย เปนตน เปนหอยที่
สำรวจพบในตลาดจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก
เพชรบูรณ นาน ลำปาง พิจิตร และอุตรดิตถ รูปแบบ
ของการนำมาขายคอื ขายทัง้เปลอืกในราคา 10-30 บาท
ตอกิโลกรัม เปลือกมีขนาดกลาง (ความสูงเปลือก 2-3
เซนติเมตร) ทรงกรวยรูปไข ผิวเปลือกเรียบเปนมัน
สีเขียว มีลายซึ่งเกิดจากแถบสีเขียวเขมหรือสีน้ำตาลวน
รอบเปลอืก แถบสนีีป้รากฏเพยีง 2 แถบในวงเหนอืขึน้ไป
สวนวงสุดทายมี 4 แถบสี และอาจพบอีก 1 แถบสีที่
บริเวณฐานของวงสุดทาย ขอบปากเปลือกดานนอกบาง
และคม แผนปดชองเปลอืกคอนขางบางมสีนี้ำตาลแดงที่
ดานนอก สวนดานในเปนมนัเงา

หอยขม Filopaludina (Filopaludina) filosa (Reeve, 1863)
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Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis
speciosa (Deshayes, 1876) ชื่อทองถิ่นแตกตางกัน
ตามภมูภิาค ไดแก หอยขมลาย หอยจบู หอยทราย และ
หอยหวาย เปนตน มีลักษณะคลายกับ Filopaludina
(Filopaludina) sumatrensis polygramma แตจะพบ
แถบสีในวงสุดทายเฉพาะครึ่งบนของวงเทานั้น พบใน
ตลาดสดทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และทางตอนใตของ
ประเทศไทย จังหวัดที่พบ คือ จังหวัดแพร นาน ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ นครพนม อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
มกุดาหาร ปตตานี พทัลงุ และนครศรธีรรมราช รปูแบบ
ของการนำมาขายคอื ขายทัง้เปลอืกในราคา 10-20 บาท
ตอกิโลกรัม

หอยขม Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis
polygramma (Martens, 1860)

หอยขมลาย Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis
speciosa (Deshayes, 1876)

Filopaludina (Siamopaludina) martensi
martensi (Frauenfeld, 1865) มีชื่อเรียกทองถิ่นที่
แตกตางกัน ไดแก หอยขม หอยขี้ขม หอยจุบ หอยจูบ
และหอยดูด เปนตน พบแพรกระจายอยูในตลาดทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย รูปแบบของการนำมาขายคือ
ขายทั้งเปลือกราคา 10-40 บาทตอกิโลกรัม หอยตัดกน
ราคา 12-40 บาทตอกโิลกรมั และเนือ้หอยราคา 30-80
บาทตอกิโลกรัม เปลือกมีขนาดใหญ (ความสูงเปลือก
มากกวา 3 เซนติเมตร) ทรงกรวยกลม มีแถบสีน้ำตาล
ปรากฏบนวงอืน่ๆ เหนอืวงสดุทายอยางนอย 4 แถบสแีต
เหน็ไมชดัเจน ทีว่งสดุทายพบสนั (spiral ridge) ยืน่ออก
มาเห็นเดนชัด โดยจะวนรอบเปลือกขนานไปกับรอง

ระหวางวง แผนปดชองเปลือกหนา สีน้ำตาล ลวดลาย
เปนแบบคอนเซนทรกิ (concentric)

หอยขม Filopaludina (Siamopaludina) martensi
martensi (Frauenfeld, 1865)

Filopaludina (Siamopaludina) martensi
cambodjensis (Mabille & Le Mesle, 1866)
มชีือ่ทองถิน่ ไดแก หอยขม หอยขีข้ม หอยจบุ หอยจบุแจง
หอยจูบ และหอยดูด เปนตน พบในจังหวัดศรีสะเกษ
สรุนิทร และปราจนีบรุ ี รปูแบบของการนำมาขายในตลาด
คอื ขายทัง้เปลอืกราคา 10-40 บาทตอกโิลกรมั หอยตดักน
ราคา 12-40 บาทตอกโิลกรมั และเนือ้หอยราคา 30-80
บาทตอกโิลกรมั มเีปลอืกขนาดใหญ หนา ทรงกรวยกลม
วงมีลักษณะมนกลม ยอดยกสูงขึ้น ลักษณะทั่วไป
คลาย Filopaludina (Siamopaludina) martensi
martensi แตไมมสีนั (spiral ridge) บนวงสดุทาย

หอยขม Filopaludina (Siamopaludina) martensi
cambodjensis (Mabille & Le Mesle, 1866)

Mekongia swainsoni braueri (Kobelt,
1908) มีชื่อทองถิ่นวา หอยทราย พบขายอยูทั่วไปใน
ตลาดแถบภาคกลาง พบมากในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี
และพระนครศรีอยุธยา นิยมนำมาประกอบอาหาร
ราคาขายทั้งเปลือกอยูที่ 20-25 บาทตอกิ โลกรัม
เปลือกขนาดกลาง คอนขางหนา ทรงกรวยรูปไข
(ovate-conoidal) วงเปลือกโคงมน ยอดยกสูง วงแรก
ไมเปนสีมวง เปลือกมีสีเขียวเหลืองหรือสีเขียวออน
ชองเปดเปลือกมีขนาดใหญ รูปไขกวาง ขอบเปลือกบาง
คม แผนปดชองเปลอืกแบน บางใส เบา สนี้ำตาลเหลอืง
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ดานในเปนมันวาว ลายบนแผนปดชองเปลือกเปนแบบ
คอนเซนทรกิ (concentric)

หอยทราย Mekongia swainsoni braueri (Kobelt, 1908)

Mekongia swainsoni flavida Brandt,
1974 หอยทราย พบขายอยูทั่วไปในตลาดจังหวัด
นครพนม และพบเปนจำนวนมากบริเวณหาดทราย
ริมแมน้ำโขงในชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทำให
ชาวจังหวัดนครพนมมีการจัดงานเทศกาลรับประทาน
หอยทรายชนดินีข้ึน้ ราคาขายทัง้เปลอืกอยทูี ่20 บาทตอ
กิโลกรัม เปลือกหนา คอนขางกลม (subglobose)
วงเปลอืกโคงมน วงแรกไมเปนสมีวง วงสดุทายใหญและ
ปองออกมาก เปลอืกมสีเีหลอืงหรอืเหลอืงเขยีว ชองเปด
เปลือกมีขนาดใหญ รูปไข ขอบปากเปลือกบาง คม
แผนปดชองเปลือกแบน บางใส เบา สีน้ำตาลเหลือง
ดานในมนัวาว ลายเปนแบบคอนเซนทรกิ (concentric)

หอยทราย Mekongia swainsoni flavida Brandt, 1974

Mekongia sphaericula sphaericula
(Deshayes, 1876) เปนหอยทรายที่พบในตลาดจังหวัด
อบุลราชธาน ีเปลอืกหนา รปูรางคอนขางกลม วงเปลอืก
โคงมน จุดยอดมีลักษณะปาน ผุกรอน วงแรกมีสีมวง
วงสุดทายอวนปองมาก มีความสูงเปน 3 เทาของวง
เหนอืขึน้ไป ผวิสนี้ำตาลเขมเกอืบดำ มีลวดลายบนเปลอืก
เปนเสนเล็กละเอียดมาก เรียงซอนกันถี่ๆ ในแนวเฉียง
ชองเปดเปลอืกมขีนาดใหญ แผนปดชองเปลอืกแบน บาง
สีน้ำตาล ดานในเปนมันวาว มีลายเปนแบบคอนเซนทริก
(concentric) ราคาขายหอยทั้งเปลือกอยูที่ 20 บาทตอ
กิโลกรัม

หอยทราย Mekongia sphaericula sphaericula
(Deshayes, 1876)

Trochotaia trochoides (Martens, 1860)
มชีือ่ทองถิน่ ไดแก หอยเกลยีว หอยเวยีน และหอยหอม
เปนตน พบในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ในตลาดจงัหวดั
กาฬสนิธ ุ ยโสธร มกุดาหาร และอบุลราชธาน ี มรีปูราง
เปนทรงพรีามดิ ผิวเรียบ จุดยอดจนถึงวงถัดจากวงแรก
(postnuclear whorl) มสีมีวง วงทีเ่หลอืดานลางมสีเีขยีว
เหลือง และปรากฏบริเวณที่เปนสีน้ำตาลขนาบรอง
ระหวางวง วงมีลักษณะเกือบแบน วงสุดทายมีสันคม
(keel) โดยรอบบริเวณกลางวง ชองเปดเปลือกกวาง
แผนปดชองเปลือกมีสีน้ำตาล ดานในเปนมัน มีลาย
เปนแบบคอนเซนทริก (concentric) ราคาขายทั้งเปลือก
อยทูี ่10 บาทตอกโิลกรมั

หอยเวยีน Trochotaia trochoides (Martens, 1860)

วงศหอยโขง (Ampullariidae)
การแพรกระจายของหอยฝาเดียว ในวงศ

Ampullariidae ที่นิยมนำมาประกอบอาหาร มี 3 ชนิด
ดังนี้คือ

Pila polita (Deshayes, 1830) มีชื่อเรียก
ทองถิ่นวา หอยโขง หอยปง และหอยนา พบในตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ มหาสารคาม เลย ยโสธร ศรีสะเกษ
พิจิตร รอยเอ็ด จันทบุรี และสระแกว ราคาขาย
ทั้งเปลือกอยูที่ 10-20 บาทตอกิโลกรัม ราคาขาย
เนือ้หอยอยทูี ่30-80 บาทตอกโิลกรมั เปลอืกมขีนาดใหญ
รูปไข (ovoidal) มีผิวเรียบเปนมันวาว สีเขียวหรือเขียว
อมน้ำตาล ขอบปากเปลือกบาง ขอบปากเปลือกดานใน
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Pila ampullacea (Linnaeus, 1758) มีชื่อ
เรยีกทองถิน่วา หอยโขง หอยโขงนา หอยโง หอยตาแดง
และหอยนา พบในตลาดจงัหวดัชยัภมูิ ยโสธร นครพนม
รอยเอ็ด สุรินทร มหาสารคาม เลย อุบลราชธานี
มุกดาหาร ศรีสะเกษ และสตูล ขายทั้งเปลือกในราคา
10-25 บาทตอกโิลกรมั และขายเนือ้หอยในราคา 30-80
บาทตอกิโลกรัม เปลือกมีขนาดใหญ รูปรางกลมปอม
(globose) ยอดเตี้ยหรือเกือบแบนราบ วงสุดทายใหญ
ปองออกมาก ผิวเรียบเปนมัน สีเขียวอมน้ำตาล อาจมี
สีเดียวหรือพบมีลายสีเขียวหรือน้ำตาลพาดรอบวง
ขอบปากเปลอืกบาง ขอบปากเปลอืกดานใน (inner lip)
มีสีขาวหรือเหลืองปนสม ชองเปดเปลือกมีขนาดใหญ
แผนปดชองเปลือกแข็ง หนา มีขนาดใหญ ปดชองเปด
เปลอืกสนทิ ลายบนแผนปดชองเปลอืกแบบคอนเซนทรกิ
(concentric) ดานในแผนปดเปลอืก มสีขีาวเปนมนัวาว

วงศหอยกนแหลม (Thiaridae)
การแพรกระจายของหอยฝาเดยีวในวงศ Thiaridae

ทีน่ยิมนำมาประกอบอาหาร ม ี2 ชนดิ ดงันีค้อื
Brotia (Brotia) baccata (Gould, 1847)

หอยกนแหลม พบในตลาดจังหวัดแมฮองสอน โดยวาง
ขายเปนกองเลก็ๆ ประมาณ 40 ตวัตอกอง ราคากองละ
10 บาท เปลอืกใหญ หนา รปูรางคลายเจดยี (turreted)
จดุยอดสกึกรอน เหลอืปรากฏ 4-6 วง ผวิขรขุระสนี้ำตาล
หรือน้ำตาลเขมเกือบดำ มีตุม (nodules) เรียงเปนสัน
ตามแนวตั้ง (axial ribs) ปรากฏบนวงที่อยูทางดานบน
วงสุดทายมีตุมเรียงเปนสันรอบวงประมาณ 6-7 วง
ชองเปดเปลอืกกวาง แผนปดชองเปลอืกเลก็ กลม มสีดีำ
ลวดลายมีลักษณะวนเปนวงตอกันหลายวงเปนแบบ
มลัตสิไปรลั (multispiral)

(inner lip) มีสีสม ชองเปดเปลือกใหญ มีลักษณะเปน
วงรี แผนปดชองเปลือกมีขนาดใหญปดปากเปลือกสนิท
หนา แขง็ เปนสารประกอบหนิปนู (calcified operculum)
ดานในแผนปดชองเปลอืกดานในเปนมนัวาว

หอยโขง Pila polita (Deshayes, 1830)

หอยโขง Pila ampullacea (Linnaeus, 1758)

Pomacea sp. หอยเชอรี่ พบไดทั่วไปในตลาด
จังหวัดนาน มุกดาหาร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ บุรีรัมย
รอยเอด็ อดุรธานี หนองคาย พระนครศรอียธุยา สระบรุี
อุทัยธานี จันทบุรี ตราด นครราชสีมา และพิษณุโลก
หอยดังกลาวเปนที่ทราบกันดีวาเปนชนิดพันธุตางถิ่น

เปลือกมีขนาดใหญ รูปรางกลมปอม ผิวเปลือกเรียบ
สีเหลืองน้ำตาลหรือน้ำตาล มีแถบสีเขมกวาวนรอบ
วงเปลือก วงกอนสุดทายยกสูง รองระหวางวงลึก
วงสุดทายมีขนาดใหญมากและปองออก ชองเปด
เปลอืกใหญ อมับลิคิสั (umbilicus) มขีนาดใหญและลกึ
แผนปดชองเปลอืกใหญ (corneous operculum) มลีาย
เปนแบบคอนเซนทริก (concentric) ประกอบดวยสาร
พวกไคติน มีสีน้ำตาลเขม ดานในเปนมันวาว ราคาขาย
ทัง้เปลอืกอยทูี ่10-20 บาทตอกโิลกรมั ราคาขายเนือ้หอย
อยูที่ 30-80 บาทตอกิโลกรัม นอกจากเปนอาหารของ
มนุษย ยังสามารถนำมาใชเปนอาหารของสัตวเลี้ยง
ไดแก ปลา หม ูเปด และไก เปนตน

หอยเชอรี่ Pomacea sp.

หอยกนแหลม Brotia (Brotia) baccata (Gould, 1847)
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Brotia (Brotia) sp. หอยกนแหลม เปลือก
ขนาดใหญ หนา รปูกรวย (conic) จดุยอดสกึกรอน เหลอื
ปรากฏเพียง 4 วง ผิวเรียบ สีน้ำตาลอมดำ วงสุดทาย
ใหญ โปงออกและมีสันบางๆ วนรอบที่บริเวณสวนกลาง
ของวง ชองเปดเปลือกกวาง แผนปดชองเปลือกเล็ก
กลม สีดำ ลวดลายเปนแบบมัลติสไปรัล (multispiral)
ดานในเปนมันวาว พบในตลาดจังหวัดแมฮองสอน โดย
วางขายเปนกองเล็กๆ ประมาณ 40 ตัวตอกอง ราคา
กองละ 10 บาท

กลุมหอยสองฝา

วงศหอยกาบ (Amblemidae)
Pilsbryoconcha exilis exilis (Lea, 1839)

ที่จังหวัดพิษณุโลกเรียกวา หอยเม็ดมะมวง เนื่องจาก
รูปรางลักษณะคลายคลึงกับเม็ดมะมวง ชื่อทองถิ่นอื่นๆ
ไดแก หอยกาบ หอยกาบกี ้หอยกีแ้ละหอยกบิกี ้ เปนตน
พบในตลาดหลายจังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี
พระนครศรอียธุยา ลพบรุี ชยันาท พทัลงุ ลำพนู ชยัภมูิ
เพชรบูรณ สระบุรี นครปฐม ราชบุรี และอุทัยธานี
เปนตน ราคาขายทัง้เปลอืกอยทูี ่ 15–20 บาทตอกโิลกรมั
และราคาขายเนือ้หอยอยทูี ่30–50 บาทตอกโิลกรมั

หอยกนแหลม Brotia (Brotia) sp.

หอยเมด็มะมวง Pilsbryoconcha exilis exilis (Lea, 1839)

Pilsbryoconcha exilis compressa (Martens,
1860) พบในตลาดจงัหวดัชยันาท ราชบรุ ีสระแกว ชยัภมูิ
ลำพนู อางทอง พษิณโุลก และจงัหวดัเลย มชีือ่เรยีกวา
หอยกาบ หอยกาบกี้ หอยกิบกี้ และหอยเม็ดมะมวง

ราคาขายทั้งเปลือกอยูที่ 15–20 บาทตอกิโลกรัม และ
ราคาขายเนือ้หอยอยทูี ่30–50 บาทตอกโิลกรมั

หอยกาบ Pilsbryoconcha exilis compressa (Martens, 1860)

Pseudodon inoscularis cumingi (Lea,
1850) หอยกาบ พบในตลาดจังหวัดนครราชสีมา
เพชรบูรณ และลพบุรี ราคาขายเนื้อหอยอยูที่ 30–50
บาทตอกิโลกรัม ประโยชนสามารถนำมาประกอบอาหาร
และผลิตภัณฑจากเปลือกหอย โดยมีราคาขายเฉพาะ
เปลอืก 10–15 บาทตอกโิลกรมั

หอยกาบ Pseudodon inoscularis cumingi (Lea, 1850)

Pseudodon vondembuschianus ellipticus
Conrad, 1865 พบในตลาดจังหวัดลพบุรี เปนหอยกาบ
น้ำจืดที่มี เปลือกขนาดกลาง หนาปานกลาง รูปไข
ใชประโยชนไดทั้งการบริโภค ราคาขายเนื้อหอยอยูที่
30-50 บาทตอกิโลกรัม ทำหัตถกรรมประดับมุก และ
การเพาะเลี้ยงไขมุก และราคาขายเปลือกหอยอยูที่
10-15 บาทตอกโิลกรมั

หอยกาบ Pseudodon vondembuschianus ellipticus
Conrad, 1865

Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson,
1900 พบในตลาดจงัหวดันครราชสมีา อทุยัธานี อางทอง
และอุบลราชธานี ดานบนมีลักษณะเปนปกสูง ชาวบาน
จึงเรียกวา หอยเรือบิน หอยปก หอยหงอน หอยขวาน



ระดมความคดิเหน็ตอรางรายการชนดิพนัธสุตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca)40

ร
า
ย
ง
า
น
ก
า
ร
ป
ร
ะ
ชุ
ม

และหอยเสียม ราคาขายเนื้อหอยอยูที่ 30–50 บาทตอ
กิโลกรัม และราคาขายเปลือกหอยอยูที่ 20–25 บาทตอ
กิโลกรัม นำมาใชประโยชนดานอาหาร ผลิตภัณฑจาก
เปลือก หัตถกรรมประดับมุก และการเพาะเลี้ยงไขมุก
เปลอืกดานในมสีขีาวปนฟาเปนมกุแวววาว

หอยปก Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900

Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi
Brandt, 1974 มีชื่อเรียกวา หอยกาบ หอยขาว และ
หอยขวาน พบในตลาดจังหวัดลพบุรี สามารถนำมาใช
ประโยชนดานอาหาร ราคาขายเนือ้หอยอยทูี ่30–50 บาท
ตอกิ โลกรัม และนิยมนำมาใชประโยชน ในการทำ
ผลิตภัณฑจากเปลือกหอย และหัตถกรรมประดับมุก
เปลือกหอยมีราคาสูงอยูที่ 70–80 บาทตอกิโลกรัม
เปลอืกหอยดานในมสีขีาว แวววาว

หอยขาว Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi Brandt, 1974

Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana
(Lea, 1856) มชีือ่เรยีกวา หอยกาบสชีมพ ูหรอืหอยกาบกี้
มีลักษณะเปลือกหนา เปลือกดานในมีสีชมพูปนสม
นำมาใชประโยชนในดานอาหาร พบในตลาดจังหวัด
กำแพงเพชร พิษณุโลก และนครพนม ราคาขาย
ทั้งเปลือกอยูที่ 20 บาทตอกิโลกรัม สามารถนำมา
ใชทำหัตถกรรมประดับมุก ราคาขายเปลือกหอยอยูที่
30-50 บาทตอกิโลกรัม และมีการใชประโยชนดาน
การเพาะเลี้ยงไขมุกดวย

หอยกาบสชีมพ ูHyriopsis (Limnoscapha) myersiana
(Lea, 1856)

Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856)
มชีือ่เรยีกทองถิน่วา หอยมกุ หอยกาบดำ หอยกาบใหญ
หอยดาน และหอยไอโลน เปนหอยที่มีขนาดใหญที่สุด
ในประเทศไทย เมื่อนำมาขัดเงามีความสวยงามมาก
ราคาขายเปลือกขัดเงาอยูที่ 300 บาทตอเปลือก มีการ
แปรรูปทำเปนผลิตภัณฑของใชและเครื่องประดับ
สงออกตางประเทศดวย และเนือ่งจากมกีารเกบ็รวบรวม
นำมาใชประโยชนมาก จำนวนประชากรจึงลดนอยลง
มากจนหาไดยากในปจจบุนั

หอยกาบใหญ Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856)

Cristaria plicata (Leach, 1815) หอยกาบใหญ
หรือหอยกาบน้ำพอง  พบในตลาดจังหวัดชัยภูมิ
เปลือกบาง ไมมีฟนชูโดคารดินัล (pseudocardinal)
เปลือกดานในสีสมอมชมพู ราคาขายหอยทั้งเปลือกอยูที่
10 บาทตอกิโลกรัม ราคาขายเปลือกหอยอยูที่ 10–15
บาทตอกิโลกรัม สามารถนำมาใชประโยชนดานอาหาร
และนำเปลอืกหอยมาประดษิฐเปนของใช และผลติภณัฑ
ไดหลายรปูแบบ

หอยกาบใหญ Cristaria plicata (Leach, 1815)
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Scabies crispata (Gould, 1843) มชีือ่ทองถิน่
หลากหลาย เชน หอยกาบลาย หอยไขปลา หอยแงบ
หอยตาใบ หอยนกเขา หอยทราย หอยเม็ดขนุน และ
หอยลาย เปนตน สำรวจพบในตลาดจังหวัดเชียงใหม
พษิณโุลก ลำพนู ตาก เพชรบรูณ อทุยัธาน ีนครราชสมีา
มหาสารคาม และอบุลราชธาน ีสามารถนำมาใชประโยชน
ทางดานอาหาร ราคาขายทั้งเปลือก 10–30 บาทตอ
กิโลกรัม

หอยเมด็ขนนุ Scabies crispata (Gould, 1843)

Scabies phaselus (Lea, 1856) มชีือ่เรยีกวา
หอยกาบลาย หอยไขปลา หอยนกเขา หอยสบนก และ
หอยลาย สำรวจพบในตลาดจังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร
มหาสารคาม และอุดรธานี มีรูปรางและลวดลาย
ที่ตางจาก Scabies crispata (Gould, 1843) เล็กนอย
สามารถนำมาใชประโยชนทางดานอาหาร และผลติภณัฑ
จากเปลอืก ราคาขายทัง้เปลอืก 10–30 บาทตอกโิลกรมั

หอยไขปลา Scabies phaselus (Lea, 1856)

วงศหอยกาบ (Rectidentinae)
Ensidens ingallsianus ingallsianus (Lea,

1852) มชีือ่เรยีกวา หอยกาบแหลม หอยเงีย๊บ หอยลกูปลา
หอยเสียบ และหอยหัวปลี สำรวจพบในตลาดจังหวัด
เชยีงใหม ราชบรุ ีอางทอง นครปฐม ลพบรุ ีอบุลราชธานี
พษิณโุลก และลำพนู สามารถนำมาใชประโยชนทางดาน
อาหาร เปลือกสามารถนำมาทำเปนผลิตภัณฑและ
หัตถกรรมประดับมุก

หอยกาบแหลม Ensidens ingallsianus ingallsianus
(Lea, 1852)

Uniandra contradens rustica (Lea, 1856)
มีชื่อเรียกวา หอยกาบ หอยกาบลาย หอยเงี๊ยบ และ
หอยลาย สำรวจพบในตลาดจงัหวดัพษิณโุลก แพร และ
ลำพูน สามารถนำมาใชประโยชนดานอาหาร นิยม
รับประทานมากในภาคเหนือ และใชทำผลิตภัณฑจาก
เปลือกหอย

หอยกาบลาย Uniandra contradens rustica (Lea, 1856)

Uniandra contradens ascia (Hanley,
1856) หอยกาบอวน สำรวจพบในตลาดจงัหวดัพษิณโุลก
เพชรบูรณ และอางทอง มีลักษณะเปนรูปไขยาว
ปองออก เปลือกเรียบเปนมัน มีรอยยนเรียงซอนกัน
ขนานกบัขอบเปลอืกปรากฏเฉพาะสวนบนบรเิวณ umbo
เปลือกดานในมีความแวววาว สีขาวอมฟา นำมาใช
ประโยชนดานอาหาร และผลติภณัฑจากเปลอืกหอย

หอยกาบอวน Uniandra contradens ascia (Hanley, 1856)

วงศหอยทราย (Corbiculidae)
สามารถดำรงชีวิตอยูไดทั้งในแหลงน้ำจืดและ

น้ำกรอย ไดแก กลุม Corbicula ซึ่งมีชื่อทองถิ่น
หลากหลายมาก เชน หอยทราย หอยกบิกี ้หอยก ีหอยแครง
หอยตาวัวน้ำจืด หอยตาก หอยตลับ หอยเทาะ
หอยฝามวง หอยเล็บมา หอยเลียด หอยเฮย เปนตน
และ Batissa similis ซึ่งมีชื่อทองถิ่นวา หอยกัน
หอยพอก และหอยปงุปง

Corbicula spp. พบมกีารแพรกระจายในตลาด
จังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ
มหาสารคาม เลย อุบลราชธานี นครพนม นครสวรรค
เพชรบรูณ แมฮองสอน นาน แพร และพทัลงุ สามารถ
นำมาใชประโยชนดานอาหาร และทำผลิตภัณฑจาก
เปลือกหอย ราคาขายหอยทั้งเปลือก 10–30 บาทตอ
กิโลกรัม
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Corbicula moreletiana Prime, 1867
มีชื่อเรียกวา หอยเล็บมา หอยกิบกี้ หอยกี หอยแครง
หอยตาวัวน้ำจืด หอยตาก หอยตลับ หอยทราย
หอยเทาะ หอยฝามวง หอยเลียด และหอยเฮย สำรวจ
พบในตลาดจงัหวดักาฬสนิธุ พทัลงุ หนองคาย นครพนม
เพชรบูรณ และอุบลราชธานี ที่อางเก็บน้ำเขื่อนลำปาว
จังหวัดกาฬสินธุ เรียกวา หอยจินตหรา และมีการ
รวบรวมไปขายที่ประเทศญี่ปุน และมีการเก็บหอยชนิดนี้
จากทะเลสาบลำปำ จงัหวดัพทัลงุ เพือ่นำไปขายทีป่ระเทศ
มาเลเซยี เพือ่ใชเปนอาหาร นอกจากนี้ เปลอืกหอยยงัมี
ความสวยงามและนยิมนำมาทำเปนพวงกญุแจ

หอยทราย Corbicula spp.

หอยเลบ็มา Corbicula moreletiana Prime, 1867

Batissa similis Prime, 1860 สำรวจพบ
ในตลาดจงัหวดัสตลู ราคาขายเนือ้หอยอยทูี ่ 30-40 บาท
ตอกิโลกรัม สามารถนำมาใชประโยชนทางดานอาหาร
และผลิตภัณฑจากเปลือกหอย เปลือกหอยชนิดนี้
เมือ่นำมาขดัเปลอืกแลวมคีวามสวยงาม มสีมีวงเงางาม

หอยกนั Batissa similis Prime, 1860

จะเห็นไดวา ปจจุบันมีการนำหอยมาใชประโยชน
กันมาก โดยเฉพาะการใชประโยชนจากเปลือกถึงแมวา
จะมีประกาศกระทรวงพาณิชยวาดวยการสงสินคาออก
ไปนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 46 พ.ศ. 2531 ซึ่งระบุให
หอยชนดิทีอ่ยใูนประกาศ ซึง่รวมถงึหอยกาบน้ำจดืในวงศ
Margaritiferidae และ Unionidae ทั้งที่มีชีวิตและ
ไมมีชีวิต รวมทั้งเปลือกหอยและเศษของเปลือกหอย
ดังกลาวเปนสินคาที่ตองขออนุญาตในการสงออกไป
นอกราชอาณาจักร แตก็ไดมีขอยกเวนใหแกผลิตภัณฑ
เปลือกหอยสำเร็จรูปที่ไดประดิษฐเปนสิ่งของสำหรับ
ใชสอยหรอืเพือ่ประโยชนอยางอืน่

ปจจุบันหอยกาบน้ำจืดในธรรมชาติมีจำนวน
ลดนอยลง หอยกาบบางชนิด เชน หอยกาบใหญ
Chamberlainia hainesiana อยู ในสถานภาพ
ใกลสญูพนัธ ุ(สมศกัดิ,์ 2536) เปนตน หอยชนดิทีม่ผีนูยิม
รวบรวมเนื่องจากสามารถนำเปลือกไปใชประโยชน
ไดหลายประเภท เชน หอยขาว Hyriopsis
(Limnoscapha) desowitzi และหอยกาบสีชมพู
Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana หาไดยากและ
มรีาคาแพงขึน้เรือ่ยๆ หอยกาบน้ำจดืสวนใหญจำเปนตอง
อาศัยปลาเขาเกาะอาศัยเพื่อดำรงชีวิตในระยะตัวออน
ในชวงหนึ่งของวงจรชีวิต การเพาะเลี้ยงหอยกาบน้ำจืด
โดยใชปลาเปน host ไดประสบผลสำเร็จในการ
เพาะเลี้ยงหอยกาบใหญ Chamberlainia hainesiana
และหอยกาบสีชมพู Hyriopsis (Limnoscapha)
myersiana ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัด
กาญจนบรุ ีตัง้แตป พ.ศ. 2535 จนถงึปจจบุนั และมกีาร
ปลอยกลบัคนืสแูหลงน้ำธรรมชาติ

สำหรับการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดโดยการ
ทดลองเลี้ยงตัวออนระยะโกลคิ เดีย (glochidia)
ในอาหารสังเคราะห (artificial media) สามารถทำได
และประสบผลสำเร็จโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในการเพาะเลี้ยงจนเปนตัวเต็มวัยในหอย
หลายชนิด ไดแก หอยปก Hyriopsis (Hyriopsis)
bialatus หอยขาว Hyriopsis (Limnoscapha) desowitzi
และหอยกาบสีชมพู Hyriopsis (Limnoscapha)
myersiana ซึง่นบัวาเปนการชวยลดปญหาการลดจำนวน
ประชากรของหอยดังกลาวที่ เกิดจากการรวบรวบ
ไปใชประโยชนเปนจำนวนมากรวมทั้งสาเหตุอื่น เชน
ก า ร เ ปลี่ ย นแปลงสภาพและทำล ายที่ อ ยู อ า ศั ย
การลดจำนวนของปลาน้ำจืดที่เปน host และปญหา
น้ำเสยี เปนตน
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วงจรชีวิตของหอยกาบน้ำจืด

อยางไรกต็าม งานวจิยัดานอนกุรมวธิานของหอย
น้ำจืดในประเทศไทยยังมีผูศึกษานอย ควรไดมีการระดม
นักวิจัยทำการศึกษาเพื่อแกไขปรับปรุงความถูกตองของ
ชนิดพันธุ รวมทั้งขอมูลการแพรกระจายและสถานภาพ
ของชนดิพนัธตุางๆ ทีส่ำรวจพบ

เอกสารอางอิง
ชมพนูทุ จรรยาเพศ. 2540. การปองกนัและกำจดั

หอยเชอรี่โดยวิธีผสมผสาน. กลุมงานสัตววิทยาการ
เกษตร. กองกีฏและสัตววิทยา. กรมวิชาการเกษตร,
กรงุเทพฯ.

เพ็ญนภา ทรัพย เจริญ . 2545. หอยเปนยา
ตามตำรับยาการแพทยแผนไทยโครงการพัฒนาตำรา
กองทุนสนับสนุนกิจกรรม. มูลนิธิการแพทยแผนไทย
พัฒนา. โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
217 หนา.

วัชราภรณ รวมธรรม. 2545. ผลของสารสกัด
หัวแหวหมูตอการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซมเอสเทอเรส
และกลูตาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในระบบทางเดิน
อาหารของหอยเชอรี.่ วทิยานพินธปรญิญาโท. มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร, กรงุเทพฯ.

ศักดิ์ชัย ชูโชติ. 2533. การเลี้ยงหอยขม. โอ.เอส
พรนิติง้. กรงุเทพฯ. 25 หนา.

ศูนยปองกันและปราบปรามการประมงน้ำจืด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน , 2546. รายงาน
ประจำป 2546 ศูนยปองกันและปราบปรามการประมง
น้ำจดืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน กรมประมง.

สมศักดิ์ ปญหา. 2536. รายงานการวิจัยทุนวิจัย
รัชดาภิเษกสมโภช เรื่อง การเกิดไขมุกในหอยน้ำจืด
Chamberlainia hainesiana ในหองปฏิบัติการ .
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, กรงุเทพฯ. 22 หนา.

Brandt, R. A. M. 1974. The Non-Marine
Aquatic Mollusca of Thailand. Frankfurt am Main.
463 pp.



ระดมความคดิเหน็ตอรางรายการชนดิพนัธสุตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca)44

ร
า
ย
ง
า
น
ก
า
ร
ป
ร
ะ
ชุ
ม

หลกัเกณฑ A ประกอบดวย
A1 หมายถงึ สถานภาพของชนดิพนัธุ

ลดจำนวนลงอยางชัดเจนแตสามารถจัดการควบคุมได
หรือสาเหตุของการลดลงมีการจัดการอนุรักษไดดีขึ้น
ทำใหการลดลงของจำนวนประชากรนอยลง โดยมีชวง
การจัดอันดับเรียกวา threshold คือ ถาคา threshold
ลดลงมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 แสดงวามีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ (vulnerable) และถาลดลงมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 90 แสดงวาใกลสูญพันธุอยางวิกฤต
(critically endangered)

A2 หมายถึง ยังอยูในสถานภาพ
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องหรือไมสามารถควบคุม
จัดการได คือ เมื่อพิจารณาคา threshold มีคาลดลง
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 แสดงวามีแนวโนม
ใกลสญูพนัธุ (vulnerable) หรอืถาคา threshold ลดลง
มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 แสดงวาใกลสูญพันธุ
อยางวิกฤต (critically endangered) สัตวกลุมหอย
สามารถใชเกณฑการลดลงของจำนวนประชากรภายใน
กรอบเวลาสิบปหรือสามชั่วอายุของสัตว อยางไรก็ตาม
มีสัตวอีกจำนวนหลายชนิด การจัดสถานภาพประชากร
จงึตองยดึตามหลกัเกณฑอืน่ๆ ดวย

หลักเกณฑ B ใชพิจารณาขอบเขตการ
กระจายพันธุทั้งการกระจายพันธุโดยรวมที่ครอบคลุม
บริเวณที่พบกวางสุดหรือ extension of occurrence
(EOO) และขอบเขตพื้นที่ที่สัตวใชอาศัยอยูจริง หรือ
area of occupancy (AOO) ซึ่งหลักเกณฑนี้สามารถ
นำมาใชกำหนดขอบเขตการกระจายพันธุของหอยบก
และหอยน้ำจืดได เนื่องจากหอยบกและหอยน้ำจืดไมมี
การกระจายพันธุเหมือนกับนกซึ่งบินได แตการกำหนด
ขอบเขตการกระจายพันธุของหอยทะเลอาจทำไดยาก
ตองใชหลักเกณฑการกระจายพันธุโดยรวม (EOO)
เนื่องจากการกระจายพันธุของหอยทะเลคอนขางกวาง

ชนิดพันธุหอยที่ใกลสูญพันธุ
และชนิดพันธุหอยที่ใชประโยชน
ดร. ชวลิต  วิทยานนท
ผเูชีย่วชาญอาวโุสดานอนรุกัษแหลงน้ำจดื
กองทุนสัตวปาโลก (WWF ประเทศไทย)

การประเมินสถานภาพตามแนวทาง
ของ IUCN
การประ เมิ นสถานภาพตามแนวทางของ

สหภาพสากลแหงการอนุรักษ (IUCN) เปนการประเมิน
จากแนวโนมหรือความเสี่ยงในการสูญพันธุของสัตวและ
พืชแตละชนิด โดยยึดชนิดพันธุที่พบในปจจุบันเปนหลัก
ไมรวมที่เปนฟอสซิลหรือที่สูญพันธุในยุคประวัติศาสตร
มาตรฐานของการจดัลำดบัตามระบบ IUCN มกีารแกไข
ลาสุดในป พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) และมีการแกไข
ทะเบียนรายการอยูเสมอทุกๆ ป บางชนิดอาจถูกถอด
รายชื่อออก หรือเพิ่มรายชื่อเขาไป บางชนิดมีการเลื่อน
บัญชีขึ้นหรือลดบัญชีลง คือ ถาไดรับการจัดการอนุรักษ
ได ก็จะถูกลดบัญชีจากถูกคุกคามเปนใกลถูกคุกคาม
หรอืถกูคกุคามมากเปนถกูคกุคามนอย ในทางตรงกนัขาม
ในกรณีที่พบมากในรอบสิบปที่ผานมา แตในปจจุบัน
ลดหายไปอาจขึ้นเปนบัญชีแดง ซึ่งแบงไดเปนสาม
ประเภทหลกั คอื หนึง่ การสญูพนัธใุนธรรมชาตอิยางแทจรงิ
เชน เนื้อสมัน กูปรี และแรด เปนตน สอง สูญพันธุ
ในธรรมชาติแตพบในที่เลี้ยง และ สาม มีสถานภาพ
ถูกคุกคามหรือใกลสูญพันธุอยางวิกฤต นอกจากนี้ ยังมี
สถานภาพใกลสูญพันธุ มีแนวโนมใกลสูญพันธุ ใกลถูก
คกุคาม และไมถกูคกุคาม ซึง่มสีถานภาพแตกตางกนัขึน้
อยกูบักฎเกณฑตางๆ หรอือาจอยใูนประเภทใดประเภทหนึง่
หรืออยูในประเภทขอมูลยังไมเพียงพอ โดยมีหลักเกณฑ
(criteria) ในการพจิารณาหลายหลกัเกณฑ โดยพจิารณา
จากขนาดประชากรในอดีตที่มีจำนวนมาก และลดลง
จนในปจจบุนัเหลอืจำนวนนอย
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ในกรณีของ EOO ถาอยูในเกณฑระดับ
ใกลสูญพันธุอยางวิกฤต จะมีพื้นที่นอยกวา 100
ตารางกโิลเมตร ถาใกลสญูพนัธจุะมพีืน้ทีน่อยกวา 5,000
ตารางกโิลเมตร และถามแีนวโนมใกลสญูพนัธ ุจะมีพืน้ที่
นอยกวา 20,000 ตารางกโิลเมตร

สวน AOO มเีกณฑตดัสนิ คอื ถานอยกวา
10 ตารางกโิลเมตรของพืน้ทีท่ีต่องอาศยัอยจูรงิๆ ถอืเปน
สถานภาพใกลสูญพันธุอยางวิกฤต ถานอยกวา 500
ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่ที่ตองอาศัยอยูจริงๆ ถือเปน
สถานภาพใกลสูญพันธุ และถานอยกวา 20,000 ตาราง
กโิลเมตร ถอืเปนสถานภาพมแีนวโนมใกลสญูพนัธุ

หลักเกณฑ C คือ ขนาดของประชากร
มีอัตราการลดจำนวนลง โดยนับขนาดของประชากร
จากจำนวนตัวของประชากรตัวโตเต็มวัยที่มีโอกาสในการ
สบืพนัธุ

หลักเกณฑ D คือ ประเมินจากประชากร
ทีพ่บเฉพาะถิน่ (endemic) เชน พบเฉพาะในแมน้ำหรอืถ้ำ
เฉพาะแหงนีแ้หงเดยีว เปนตน

พื้นที่วิกฤตทางความหลากหลาย
ทางชีวภาพของหอยน้ำจืด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตามการกำหนดของ World Conservation

Monitoring Centre (WCMC) ไดระบุวา พื้นที่บริเวณ
ลมุแมน้ำโขงตอนลางในภาคอสีานของประเทศไทย ตัง้แต
ปากแมน้ำมูล ลุมแมน้ำมูลตอนลางจนถึงสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และกมัพชูา เปนเขต hotspots
ของความหลากหลายทางชีวภาพของหอยน้ำจืดแหงหนึ่ง
ของโลก บรเิวณปาดงดบิ ปาดบิแลง ปาดบิชืน้ บรเิวณ
เขาหินปูน พื้นที่ที่เปนแหลงน้ำจืด แมน้ำ หนอง บึง
แนวปะการงั ปากแมน้ำ รวมถงึบรเิวณพืน้ทีท่ีเ่ปนไหลทวปี
ซึ่งเปนชายฝงเขตน้ำขึ้นน้ำลง พบวาเปนแหลงที่มีความ
หลากชนิดของหอยสูง หอยแตละถิ่นอาศัยมีความ
หลากชนิดที่แตกตางกัน มีหอยหลายชนิด เชน หอยบก
หอยตนไมในบริเวณปาดงดิบ หอยน้ำจืดกลุมหอยโขง
และหอยกาบ เปนตน ซึ่งปจจุบันกำลังอยูในสภาพ
ทีน่าวติก

การทำประมงและการใชประโยชน
จากหอยในประเทศไทย
การทำประมงหอยในประเทศไทยสามารถแบงกลมุ

ตามการใชประโยชนจากหอยไดสามประเภท คือ
หนึง่ การจบัโดยตรงเพือ่บรโิภค ไดแก หอยบก หอยหอม
และหอยเดื่อ เปนตน สอง การจับมาเพื่อคาขาย
โดยแบงเปนการคาขายเปลือกหอย และการคาเนื้อหอย
สาม การใชประโยชนจากเปลอืกหอยทีเ่กดิจากผลพลอยได
จากการทำประมงขนาดใหญ ไดแก การนำเปลือกหอย
ที่เหลือใชมาทำเครื่องประดับ เปนตน ประเทศที่มีการ
ใชประโยชนจากหอยมาก อันดับหนึ่ง คือ ฟลิปปนส
อันดับสอง คือ อินโดนีเซีย อันดับสาม คือ เวียดนาม
อนัดบัสี ่คอื พมา อนัดบัสดุทาย คอื อนิเดยี

Hawaiian Shell News International Shell
Grading System (HSN-ISGS) ไดแบงระดบัหอยสำหรบั
การเก็บสะสมเปน 4 ระดับ คือ gem หมายถึง หอยที่
ไมมีตำหนิและมีราคาแพง fine หมายถึง หอยที่มีความ
สวยมาก มตีำหนไิมเกนิรอยละ 5 ไมมรีอยแตกหกั good
หมายถงึ หอยทีด่สูวยงาม แตมตีำหนพิอสมควร สดุทาย
คือ commercial หมายถึง หอยที่มีลักษณะแตกหัก
ใชนำมาทำเปนเครือ่งประดบัโดยมกีารบรรจกุระสอบขาย
หอยเกรด commercial เปนหอยทีม่กีารนำมาใชประโยชน
และมีการคุกคามประชากรหอยสูงสุด

ความสำคัญของหอยตอมนุษย
ประการแรก คอื ความมัน่คงทางอาหาร หอยจดั

เปนแหลงโปรตีนอีกทางหนึ่งในชวงฤดูกาลที่ไมมีปลา
กลาวคือ บริเวณลุมแมน้ำโขงในชวงหนาแลงมักไมมีปลา
เนือ่งจากปลาหลบอาศยัอยใูนแองน้ำลกึ ฉะนัน้ ชาวบาน
จึงไดโปรตีนทดแทนจากการบริโภคหอย ประการที่สอง
คือ เปนแหลงรายไดของประชากรในทองถิ่นและ
ในระดับชาติ ประการที่สาม คือ ประโยชนในดาน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากหอยหลายชนิดเปนตัว
ดงึดดูนกัดำน้ำ เชน หอยไขหรอืหอยเบีย้เทยีมทีอ่าศยัอยู
ตามแนวปะการัง หมึกตะเกียง ซึ่งเปนหมึกที่สามารถ
เปลีย่นสไีดเหมอืนกบัลกูไฟลอยน้ำ จงึมนีกัดำน้ำหลายคน
ชอบดำน้ำเพื่อถายรูป รวมทั้งทากทะเล สามารถวายน้ำ
และเตนรำกลางทะเลได จึงเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยว
สำหรบันกัดำน้ำโดยเฉพาะ เปนตน
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การนำเขาหอยเพื่อใชประโยชน
ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการนำเขาหอยจากตางประเทศ

เขามาเปนจำนวนมาก เชน หอยนางรม นำเขาจากยโุรป
หอยแมลงภูขนาดใหญที่จำหนายในภัตตาคาร เปนหอยที่
นำเขาจากนิวซีแลนด หอยหวานตัวขนาดใหญที่จำหนาย
ในรานขาวตม เปนหอยที่นำเขาจากแอฟริกา หมึกยักษ
ที่จำหนายในรานชูชิทาซูมิ ไมไดเปนหมึกยักษที่นำเขาจาก
ญี่ปุน แตนำเขาจากแอฟริกาใต หอยเชลลในรูปแบบ
ของหอยสดและหอยตากแหงตามรานขายอาหารจีน
บรเิวณเยาวราช นำเขาจากเขตอบอนุ ไดแก แอฟรกิาใต
เมก็ซโิก และอเมรกิา เปนตน และหอยเปาฮือ้ นำเขาจาก
ออสเตรเลีย

ปจจัยการคุกคามหอย
ปจจัยหลักอันดับหนึ่ง คือ การสูญเสียถิ่นที่อยู

อาศยั เชน การทำลายแนวปะการงั การตดัไมทำลายปา
และการทำลายพื้นที่ชุมน้ำ เปนตน อันดับสอง คือ
การทำประมงทีม่กีารจบัในปรมิาณทีม่ากเกนิไป อนัดบัสาม
คือ การทำการประมงแบบที่ไมไดตั้งใจจับ (bycatch)
นอกจากนี ้ยงัเกดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ
ทำใหปะการังเกิดการฟอกขาว ประชากรของหอย
บางชนิดที่อาศัยอยูตามแนวปะการังเกิดการสูญหายไป

การประเมินหอยที่ถูกคุกคาม
หอยบก (land snails) สามารถกำหนดสถานภาพ

ไดโดยใชหลักเกณฑการกระจายพันธุเปนตัวชี้วัด (EOO
และ AOO) เชน จำนวนประชากรที่แทจริงของหอยบก
ถาอยูในบริเวณที่จำเพาะเจาะจงและจับไดงาย สามารถ
คำนวณหาจำนวนประชากรไดงาย โดยสุมจากพื้นที่ที่
หอยอาศัยอยูแลวคำนวณวาหนึ่งตารางเมตรมีจำนวน
ประชากรประมาณเทาใด เปนตน

หอยน้ำจดื (freshwater pearl mussels) สามารถ
กำหนดสถานภาพไดโดยใชหลักเกณฑการกระจายพันธุ
เปนตัวชี้วัด (EOO และ AOO) ในกรณีที่มีขอมูลมาก
ไมสามารถทำการประเมินขอมูลทั้งหมดได นิยมใชการ
ประเมินผลผลิตทางการประมงยอนหลัง 20 ป เชน
ในอดีตมีการจับหอยไดมาก แตในปจจุบันจับหอยได
ปริมาณเทาใด มีการลดลงเทาใด ดวยวิธีการจับแบบ
เดียวกันและมีจำนวนชาวประมงที่เทากัน อาจประเมิน
ไดวาในอดตีมผีทูำการจบัหอยจำนวน 100 คน แตในปจจบุนั

เหลือเพียง 2-3 คน เปนเพราะเหตุใดจึงทำใหสวนแบง
ของการจับหายไป สามารถประเมินจำนวนประชากร
ทีเ่ขาสอูาชพีประมงได เปนตน

หอยในแนวปะการัง (reef molluscs) สามารถ
กำหนดสถานภาพไดโดยใชหลักเกณฑการกระจายพันธุ
เปนตวัชีว้ดั (EOO และ AOO) หอยทีม่กีารกระจายพนัธุ
กวางในทะเลใช EOO เชน พื้นที่ที่พบหอยครอบคลุม
กี่ตารางกิโลเมตร พื้นที่การกระจายพันธุในอดีตจนถึง
ปจจุบันมีการลดลงหรือเทาเดิม และประเมินการ
ทำประมงของหอยชนิดนั้นที่จับขึ้นมาได หรือประเมิน
ปรมิาณน้ำหนกัหอยทีเ่กบ็เกีย่วขึน้มาไดจากทะเล เปนตน

หอยที่สูญพันธุเฉพาะถิ่นในเมืองไทย
หอยมือเสือยักษเปนหอยที่สูญพันธุเฉพาะถิ่น

ในเมืองไทย เนื่องจากมีหลักฐานพบที่อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะสุรินทร สวนหอยมือเสือยักษที่พบในพิพิธภัณฑ
สัตวน้ำหรือในตลาดเมืองไทยสวนใหญเปนหอยมือเสือ
ยักษที่นำเขามาจากอินโดนีเซีย จึงถือวาหอยชนิดนี้
สญูพนัธเุฉพาะถิน่ในเมอืงไทย

หอยที่ไดรับความนิยมในการสะสม
หอยบางชนิดมีราคาแพงมากสำหรับนักสะสม

เชน หอยเบงกอล ในสมยักอนมรีาคา 3,000-6,000 บาท
ปจจุบันราคาลดลงเหลือหลักรอยบาท เปนตน หอย
ในอดีตที่มีราคาแพง แตในปจจุบันราคาลดลง ไดแก
หอยกวางดาว หอยเบีย้ลายซกิแซก และหอยเตาปนูซกิแซก
เปนตน หอยที่หาไดงายในอดีตแตหายากในปจจุบัน
ไดแก หอยเบี้ยชนิดตางๆ เนื่องจากถูกนำมาขายเปน
จำนวนมาก เปนตน สวนหอยมกุน้ำจดื หอยโขง หอยจำป
ในอดีตเปนหอยที่พบมาก แตในปจจุบันไดมีหอยเชอรี่
เขามาระบาดจึงทำใหพบหอยมุก และหอยโขงชนิดตางๆ
ในแมน้ำลำคลองในธรรมชาตนิอย

ปจจัยที่ทำใหหอยหายาก
ประการแรก คือ ธรรมชาติมีความสมบูรณต่ำ

เชน การใชอวนลากจับหอยขึ้นมาไดนอย เนื่องจาก
หอยชนิดนั้นมีจำนวนประชากรต่ำในธรรมชาติอยูแลว
เปนตน ประการที่สอง คือ จำนวนประชากรมีนอยและ
อาศัยอยูในที่ที่ยังไมไดมีการเขาไปสำรวจ เมื่อถูกจับขึ้น
มาไดเปนครั้งแรกในรอบสิบปหรือรอยปจึงกลายเปน
หอยทีห่ายากและมรีาคาสงู ประการทีส่าม คอื หอยมกีาร
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แพรกระจายอยบูรเิวณขอบแดนการกระจายพนัธ ุ(marginal
distribution) เชน หอยที่พบมากในอินเดียแตพบนอย
ในไทย เนื่องจากประเทศไทยไมไดเปนแหลงศูนยกลาง
ของการกระจายพันธุ หอยมือเสือยักษในไทยมีการ
กระจายพันธุเปนแบบ marginal distribution เชนกัน
เนื่องจากศูนยกลางการกระจายพันธุอยูที่อินโดนีเซีย
สวนไทยเปนเพียงขอบแดนการกระจายพันธุที่พบนอย
อยูแลว เมื่อถูกนำมาใชประโยชนมากจึงเกิดการสูญพันธุ
ไป ประการสุดทาย คือ ประชากรของหอยลดลงหรือ
หายากขึ้นเนื่องจากถูกจับโดยตรงจากการทำประมง
หรือเกิดจากการทำลายแหลงที่อยูอาศัย ทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ประชากรหอยชนิด
ตางๆ ในบรเิวณนัน้จงึหายากขึน้

การอนุรักษหอยที่ถูกคุกคาม
วิธีการปองกันการคุกคามหอยโดยตรงจาก

การทำประมง คือ ควรมีการควบคุมการทำประมงที่
เขมงวด เชน ควบคมุขนาดการจบัของเรอืประมง จดัตัง้
เขตรักษาพันธุสัตวและพันธุพืชหรือพื้นที่ทางทะเลใหเปน
พื้นที่คุมครอง ชนิดหอยที่มีจำนวนประชากรลดลงมาก
จนนาเปนหวง เนื่องจากถูกจับเพื่อนำมาขายอาจมีการ
ควบคุมการจับได โดยการออกกฎหมายโดยตรงใหเปน
ชนดิคมุครอง (protected species) เปนตน

การขึ้นทะเบียนสัตวคุมครอง
ผลการบังคับใชทะเบียนสัตวคุมครองบางชนิด

ในทางปฏิบัติบางกรณีอาจไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ได เนื่องจากสัตวที่ขึ้นทะเบียนคุมครอง บางครั้งยังมี
ชาวบานจบัมารบัประทาน เนือ่งจากไมทราบถงึความสำคญั
ของสัตวชนิดนั้นๆ และสัตวบางชนิดเมื่อไดขึ้นทะเบียน
สตัวคมุครองกลบัทำใหสตัวชนดินัน้มรีาคาแพงขึน้ เนือ่งจาก
เปนชนดิทีน่าสนใจ หายาก จงึมกีารลกัลอบจบัมาขายกนั
มากขึน้

ทะเบียนแนบทายอนุสัญญา
หอยทีอ่ยใูนทะเบยีนคมุครอง บางชนดิถกูคมุครอง

ในระดบัโลกซึง่อยใูนทะเบยีนแนบทาย 1  ของอนสุญัญา
ไซเตส (CITES Appendix 1) คือ หอยที่หามมีการ
ซื้อขายระหวางประเทศ ไดแก หอยกาบน้ำจืดจาก
อเมรกิา และหอยบกจากเกาะฮาวาย ซึง่อยใูนสถานภาพ
ใกลสูญพันธุ เปนตน ทะเบียนแนบทาย 2 (CITES

Appendix 2) คือ หอยที่มีการซื้อขายไดโดยการ
ทำสัญญา แตตองมีการควบคุม ไดแก หอยมือเสือ
หอยสงัขยกัษ หอยสงัขสชีมพ ูหอยบก หอยตนไมสเีขยีว
หรือหอยมรกต เปนตน สวนชนิดที่อยู ในทะเบียน
แนบทาย 3 (CITES Appendix 3) คือ มกีารซือ้ขายได
ตามสัญญาแตมีการควบคุมเฉพาะประชากรบางประเทศ
ทีเ่ปนผเูสนอ เชน หอยเปาฮือ้ไมดาส (midas abalone)
ของแอฟรกิาใต เปนตน

โทษของหอยตางถิ่นที่เขามารุกราน
ในประเทศไทย
ในอนาคตหอยเชอรรีอ่าจมผีลกระทบตอไขหวดันก

เนื่องจากนกปากหางซึ่งเปนพาหะของไขหวัดนกชอบกิน
หอยเชอรี่ เปนอาหาร นกปากหางมีการอพยพจาก
ประเทศบังคลาเทศเขามาในประเทศไทยในชวงฤดูแลง
เพื่อกินหอยเชอรรี่และสืบพันธุ เมื่อถึงฤดูฝนกินหอยโขง
เมือ่หอยโขงหายากจงึบนิอพยพกลบัไปประเทศบงัคลาเทศ
แตในปจจุบันหอยเชอรรี่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจึงกินได
ตลอดป ทำใหนกปากหางไมบินอพยพไปมาระหวาง
ประเทศไทยกับบังคลาเทศ นกปากหางในประเทศไทย
จึงมีจำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นทุกป อาจเปนสาเหตุให
เกิดการแพรระบาดของเชื้อโรคไขหวัดนกได

การปรับปรุงสถานภาพของหอยใน
ประเทศไทย
การปรับปรุงสถานภาพของหอยในประเทศไทย

สิง่ทีต่องดำเนนิการเปนอนัดบัแรก คอื การสนบัสนนุงาน
วิจัยทางวิทยาศาสตรเพื่อหาขอตกลงวาหอยที่ถูกคุกคาม
ถกูคกุคามมากนอยเพยีงใด การใหการศกึษาหรอืเผยแพร
ขอมูลความรูเรื่องหอยสูทองถิ่น การสรางจิตสำนึกและ
ตระหนักถึงความสำคัญของหอยตอประชาชนในทองถิ่น
ซึ่งจำเปนตองพัฒนาขึ้นโดยไดรับการสนับสนุนจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กรมประมง
สถาบนัการศกึษาตางๆ หนวยงานภาคเอกชนทีม่สีวนรวม
ในการใชประโยชนจากหอย รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชน
และประชาชนในทองถิ่นใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ
การจัดการทรัพยากรในทองถิ่นของตน
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เมื่อทำการกำหนดจุดในแผนที่แลวเสร็จจะทำใหมอง
เห็นภาพในเบื้องตนวา พื้นที่ใดควรอนุรักษหรือตองดูแล
เปนพิเศษสำหรับการใชประโยชน สวนหอยทะเลควรเริ่ม
จากนำแผนที่แนวปะการังมากำหนดจุดพื้นที่ที่คาดวา
พบหอยเปนจำนวนมาก โดยเก็บขอมูลจากประสบการณ
ของผู ท่ีมีสวนไดเสียในการเก็บเปลือกหอย การใช
ประโยชนจากเปลือกหอยหรือนักดำน้ำวา พื้นที่ใดมี
ความหลากชนิดของหอยมาก ในที่สุดทำใหสามารถ
ประเมินสถานภาพของชนิดพันธุหอย และพื้นที่ที่เปน
hotspots ได

ดร. ชนดิาพร ตมุปสวุรรณ :
สมัยเรียนปริญญาเอก ไดทำวิจัยหอยที่เทือกเขา

ภูพาน บริเวณจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และ
จังหวัดอุดรธานี พบชนิดพันธุทองถิ่นประมาณ 5 ชนิด
พบสกลุใหม 1 สกลุ และสกลุยอยใหม (new subgenus)
1 สกุลยอย โดยไดมีการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีชนิดที่รอการตีพิมพ
ในวารสารทางวิชาการอีกประมาณ 5 ชนิด จากทั้งหมด
ทีพ่บ 27 ชนดิ

ดร. ชวลติ วทิยานนท :
พืน้ทีบ่รเิวณนีอ้าจเปน hotspots ไดจดุหนึง่

ดร. จารจุนิต นภตีะภฏั :
หอยที่พบในบริ เวณเทือกเขาภูพานดังกลาว

สวนใหญพบในสภาพปาอยางไร

ดร. ชนดิาพร ตมุปสวุรรณ :
พบในพืน้ทีป่าดบิแลง ปาเตง็รงั และปาเบญจพรรณ

แตพบหอยชนดิพนัธทุองถิน่มากทีส่ดุในปาดบิแลง

คำถามและขอเสนอแนะ

ดร. จารจุนิต นภตีะภฏั :
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดลอม ประสงครับฟงขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมสำหรับการปรับปรุง
แกไขรางรายการชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
กลุมหอย (mollusca) ชนิดพันธุหอยที่ควรไดรับการ
คุมครอง ชนิดพันธุหอยที่มีความนาสนใจซึ่งควรมีการ
ศึกษาเชิงลึกเพิ่มขึ้น พื้นที่ที่เปนแหลงที่อยูอาศัยที่สำคัญ
ของหอยในประเทศไทย พื้นที่แหลงที่อยูอาศัยที่ถูก
ทำลายทำใหสตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca)
อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ

ดร. ชวลติ วทิยานนท :
ขอเสนอแนะความเหน็ตอรางรายการชนดิพนัธสุตัว

ไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca) สองขอ คือ
หนึ่ง ควรมีสถานภาพของชนิดพันธุหอย สอง บริเวณที่
เปน hotspots ของหอยบกในแผนดิน ควรเริ่มจากการ
นำแผนที่ประเทศไทยมาพิจารณา โดยใหผูเชี่ยวชาญ
ทางดานอนุกรมวิธานหอยทุกกลุมหารือกันในบริเวณ
ทีค่าดวาเปน hotspots เชน เทอืกเขาภพูาน หรอืเทอืกเขา
อืน่ๆ เปนตน และพจิารณาชนดิพนัธทุองถิน่อยใูนบรเิวณใด
ของประเทศไทย และพืน้ทีใ่ดมชีนดิพนัธทุองถิน่มากทีส่ดุ
โดยกำหนดจุดตำแหนงที่พบในแผนที่ จากนั้นนำแผนที่
ที่มีการกระจายพันธุของหอยมาทับซอนกันเพื่อทำการ
ประเมินวาพื้นที่ใดควรเปน hotspots ในเรื่องความ
หลากชนิดและชนิดพันธุทองถิ่น บางพื้นที่อาจอยูใน
ที่เดียวกัน บางพื้นที่อาจพบเฉพาะชนิดพันธุทองถิ่น
เพราะมีชนิดพันธุทองถิ่น 3-4 ชนิด แตความหลากชนิด
มีไมมาก บางพื้นที่พบหอยที่มีการแพรกระจายพันธุกวาง
อาจพบมากกวาสบิชนดิ ถอืเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากชนดิสงู
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ดร. ปตวิงษ ตนัตโิชดก :
ขอเรยีนถามสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถึงผลที่คาดวาจะไดรับจาก
การประชุมครั้งนี้ คือ ทะเบียนรายการชื่อชนิดพันธุสัตว
ไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca) สถานภาพสตัว
ไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca) และพื้นที่
hotspots รวมถงึวตัถปุระสงคของการดำเนนิงานตอไป

ดร. จารจุนิต นภตีะภฏั :
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคจัดทำทะเบียนรายการ
ชือ่ชนดิพนัธสุตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca)
ขอมูลสถานภาพสัตว ไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย
(mollusca) และขอบเขตพื้นที่ hotspots เพื่อใชเปน
ขอมูลในการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่ งยืน
ซึ่งตองมีมาตรการที่เหมาะสมจัดการสำหรับประเทศไทย
และเปนการดำเนินงานของประเทศไทยที่ตอบสนอง
เปาหมายป ค.ศ. 2010 โดยแสดงใหเห็นวาประเทศไทย
ไดมีการทำงานอยางเต็มที่ และขอมูลที่ไดมีการนำไปใช
ในการอนรุกัษ คมุครองชนดิพนัธ ุและแหลงทีอ่ยอูาศยั

รศ.ดร. ดวงเดอืน ไกรลาศ :
การศกึษาหอยน้ำจดืในประเทศไทย ประสบปญหา

ในระหวางการศึกษา คือ การจัดแบงกลุมหอยน้ำจืด
ซึ่งอาจตองมีการทบทวนแกไข (revise) เพราะตามที่ได
เรียน ดร. จารุจินต นภีตะภัฏ ในชวงเชาจากทะเบียน
รายการชื่อที่ ดร . จารุจินต นภีตะภัฏ รวบรวมมา
เปรียบเทียบกับทะเบียนรายการชื่อหอยของนางอรภา
นาคจินดา พบวามีความแตกตางกัน ซึ่งอาจทำให
นักศึกษาเกิดความสับสน นักวิจัยไทยสามารถทบทวน
แกไขสัตวกลุมหอยน้ำจืดไดหรือไม ในปจจุบันไดทำงาน
วจิยัเกีย่วกบัหอยวงศ Thiaridae ทัว่ทัง้ประเทศไทย และ
มีขอมูลสอดคลองกับนางอรภา นาคจินดา ที่รายงานวา
หอยวงศ Thiaridae มีความสัมพันธกับปรสิตซึ่ง
เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข และหอยที่นางอรภา
นาคจินดา เรียกวาหอยเหล็กจาน กับหอยที่ ดร. ชวลิต
วิทยานนท เรียกวาหอยแกงเปนหอยชนิดเดียวกัน หรือ
หอยสกลุ Brotia ซึง่ประชาชนในจงัหวดักาญจนบรุ ีและ
จังหวัดพิษณุโลกนิยมรับประทาน พบที่จังหวัดพิษณุโลก
และพบที่ จั งหวัดมุกดาหารกับจั งหวัดกาญจนบุรี

ซึง่ Dr. Brandt ยงัไมมรีายงานหอยทีพ่บในประเทศไทย
อีกเปนจำนวนมาก ประเทศไทยจึงยังมีความตองการ
ขอมูลทางดานอนุกรมวิธานหอยเพิ่มขึ้น ซึ่งควรมี
หนวยงานหนึ่งที่ทำการทบทวนแกไขเกี่ยวกับชนิดพันธุ
หอยน้ำจดืใหมทัง้หมด

ดร. จารจุนิต นภตีะภฏั :
การจัดประชุมระดมความคิดเห็น ในครั้ งนี้

อีกวัตถุประสงคหนึ่ง คือ การรับทราบปญหาและ
การระดมความคิดเห็น ปญหาทางดานอนุกรมวิธานเปน
ปญหาสำคัญประการหนึ่ง นางอรภา นาคจินดา อาจใช
ตำราของ Dr. Brandt ซึ่งจัดทำเปนระยะเวลานานแลว
และยังไมมีการทำตำราใหม เนื่องจากยังไมมีการศึกษา
อยางจริงจังมากอน ในปจจุบันไมสามารถระบุไดวา
ในแหลงน้ำหนึ่งแหงมีสัตวชนิดใดบาง แหลงน้ำนี้มีหอย
จำนวนกี่ชนิด ปริมาณมากนอยเทาใด ชนิดใดที่พบเปน
จำนวนมาก ซึง่ประเทศไทยยงัขาดขอมลู ซึง่ตองใชความ
สามารถหรือความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ คือ คาดวามี
หรืออาจไมมี ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนลงไป
เพราะฉะนัน้ ตามที ่รศ.ดร. ดวงเดอืน ไกรลาศ ทำเรือ่ง
ปรสิตที่อยูในหอยนับเปนเรื่องที่ยาก เพราะตองทราบวา
หอยตัวนั้นๆ คือหอยชนิดใด ถาไมมีชื่อเรียกอาจตองใช
เรยีกชือ่วา หอยเอ หอยบ ีหรอืหอยซ ีทดแทน

รศ.ดร. ดวงเดอืน ไกรลาศ :
เพิ่ ม เติมขอมูล เรื่ องหอยน้ำจืด  ในป จจุบั น

มีการทำวิจัยเรื่องชนิดหอยน้ำจืดในประเทศไทยเสร็จแลว
ในสองภาค คอื ภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
และอยูระหวางดำเนินการในภาคใต พื้นที่สำรวจหอย
น้ำจืดที่ไดเก็บตัวอยางมา มีการบันทึกพิกัดสารสนเทศ
ทางภมูศิาสตร (geographic information system ; GIS)
ทุกครั้ง ซึ่งปจจุบันทีมนักวิจัยกำลังพัฒนาฐานขอมูล
โดยมอบใหนกัศกึษาภาควชิาคอมพวิเตอรพฒันาโปรแกรม
ซึ่งคาดวาในเร็วๆ นี้คงไดมีการนำเสนอผานทางเว็บไซต
เกี่ยวกับขอมูลหอยน้ำจืดที่สำรวจพบตามภาคตางๆ
ของประเทศไทย

ดร. ชวลติ วทิยานนท :
หอยแกงที่ รศ.ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ พบใน

จังหวัดกาญจนบุรีและมุกดาหาร หากพิจารณาจากการ
กระจายของสตัวภมูศิาสตร อาจเปนคนละชนดิ เพราะวา
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ในสองบริเวณนี้ไมไดเชื่อมติดตอกันมาเปนเวลาหลาย
หมืน่ป

รศ.ดร. ดวงเดอืน ไกรลาศ :
หอยสกุล Brotia สามารถรายงานขอมูลไดวา

พบในบริเวณใด ในพิกัดที่กำหนดสามารถพบหอยชนิดใด
แตยังไมไดศึกษาถึงในระดับความสัมพันธทางดาน
วิวัฒนาการ การศึกษาอนุกรมวิธานหอย อาจตองมี
การทบทวนแกไข (revise) หอยใหทันสมัยอยูเสมอ
ตามรางรายการชื่อชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
กลมุหอย (mollusca) ที ่ดร. จารจุนิต นภตีะภฏั รวบรวม
มามีขอมูลใหมกวาของ Dr. Brandt แตรายชื่อและ
การจัดลำดับทางอนุกรมวิธานของหอยบางชนิดมีความ
แตกตางกัน หนังสือเรื่องการใชประโยชนจากหอยน้ำจืด
ในประเทศไทยของนางอรภา นาคจนิดา มปีระโยชนมาก
แตคำวาหอยสบนกไมนาจะเปนหอยกาบ เนื่องจาก
ทางภาคอสีานเรยีกหอยสกลุนีว้า Melanoides สวนคำวา
สบ แปลวา ปาก

นางอรภา นาคจนิดา :
ขอขอบคุณ รศ.ดร. ดวงเดือน ไกรลาศ ที่ให

คำแนะนำขอมูลหอยน้ำจืดเพิ่มเติม จากการสำรวจหอย
ในตลาดโดยการสอบถามชาวบาน บางครั้งอาจมีขอ
ผิดพลาดเนื่องจากการสื่อสารทำใหเขาใจไมตรงกัน เชน
หอยเงีย้บ หรอืหอยแงบ เนือ่งจากหอยสองฝาเวลาตกใจ
เปลือกหอยจะแงบกัน เปนตน สวนชื่อหอยสบนกไมได
สอบถามถึงรายละเอยีดที่มาของชื่อ ซึ่งหากมีขอมูลหอย
น้ำจืดเพิ่มเติมที่เชื่อถือได สามารถนำไปปรับปรุงแกไขให
มีความถูกตองตรงกันมากขึ้น

ดร. ชวลติ วทิยานนท :
ชือ่สามญั หรอืชือ่พืน้เมอืง ไมควรยดึถอืเปนเรือ่ง

สำคัญมาก เนื่องจากมีโอกาสซ้ำกัน เชน หอยกระตาย
หมายถงึ หอยตระกลูหอยฝากลม ตวักลม (Phalium sp.)
แตทีอ่ำเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีหอยกระตาย หมายถงึ
หอยนางรมหนาม (Spondylus sp.) เปนหอยสองฝา เปนตน
ดังนั้น ชื่อสามัญมีโอกาสซ้ำกัน สวนชื่อหอยสบนกดูจาก
รูปรางลักษณะแลวสอดคลองกัน เนื่องจากมีรูปราง
ลักษณะแหลมเหมือนกับปากนก

ดร. จารจุนิต นภตีะภฏั :
การตัง้ชือ่ เชน ชือ่สามญั และชือ่พืน้เมอืง เปนตน

ปจจุบันกำลังรวบรวมรายชื่อ ซึ่งมีความแตกตางกันไป
ตามวัฒนธรรมและประเพณี และความคิดของคน
ในแตละกลุม เพราะฉะนั้น ถาระบุชื่อใดตองระบุดวยวา
มาจากจงัหวดัใด เชน จงัหวดัสรุนิทร อบุลราชธาน ีหรอื
กาญจนบุรี เปนตน เนื่องจากชื่อเดียวกันแตอาจเปน
คนละชนิดกันได

ดร. ชวลติ วทิยานนท :
สำหรับผูที่เคยสำรวจความหลากชนิดของหอยใน

พืน้ทีแ่หลงอาศยัในแตละพืน้ที ่เชน บนทวิเขา หรอืลมุน้ำ
เปนตน สามารถระบุไดหรือไมวามีการพบหอยอาศัยอยู
รวมกันมากสุดจำนวนกี่ชนิด และมีปริมาณมากที่สุดกี่ตัว
เพราะจุดที่มีการพบจำนวนชนิดและปริมาณจำนวนตัว
มาก สามารถกำหนดใหเปนจุด hotspots ของความ
หลากหลายทางชีวภาพได

ผศ. พงษรตัน ดำรงโรจนวฒันา :
จากประสบการณที่ ไดทำการสำรวจหอยบก

ที่เขาประทุนซึ่งเปนเขาหินปูนรอยตอระหวางจังหวัด
ระยองกบัจงัหวดัจนัทบรุ ีพบจำนวนประมาณ 20 ชนดิ

ดร. ชวลติ วทิยานนท :
จากประสบการณสำรวจหอยในลุมแมน้ำสงคราม

พบหอยกาบค ูหอยกาบเดีย่วประมาณ 15-20 ชนดิ อาศยั
อยูรวมกัน ชนิดหอยที่พบในลุมแมน้ำสงครามเปนหอย
ที่มีการแพรกระจายกวาง พบตั้งแตลุมแมน้ำสงคราม
จนถึงกัมพูชา ซึ่งในกรณีของหอยบกอาจนำมาวิเคราะห
เปนพื้นที่ hotspots ไดงาย เนื่องจากเปนชนิดหอยที่มี
การแพรกระจายแคบ มีเพียงบางชนิดที่เปนชนิดหอยที่มี
การแพรกระจายกวาง เชน หอยสงัข เปนตน การกำหนด
พืน้ที ่hotspots ในเมอืงไทยตองนำขอมลูทัง้หมดมารวมกนั
แลวชวยกันระดมความคิด

ผศ. ธรีะพงษ ดวงด ี :
ทะเบียนรายการชื่อชนิดพันธุหอยฝาเดียวและ

ทากทะเลในประเทศไทย ทีภ่าควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวบรวมไว
มีเอกสารอางอิงเชื่อถือไดประมาณ 25 ฉบับ โดยได
พยายามคัดเลือกรายชื่อหอยที่แนใจวาเปนหอยที่มี
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การสำรวจพบในประเทศไทย และไดมีการหารือกับ
นายสมหวัง ปทมคันธิน และพบวาเปนหอยที่สำรวจพบ
ในประเทศไทยจรงิ ซึง่บางสวนเปนหอยทีเ่กบ็รกัษาอยใูน
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาของคณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ดร. ปตวิงษ ตนัตโิชดก :
ทะเบียนรายการชื่อชนิดพันธุสัตวบางครั้งอาจไม

มีเอกสารอางอิงทางวิทยาศาสตรมายืนยันเกี่ยวกับ
สถานภาพการสำรวจ เชน การสูญพันธุหรือมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ เนื่องจากสวนใหญไดจากการคาดการณ
หรอืจากการพจิารณาของผเูชีย่วชาญ ซึง่อาจคลาดเคลือ่น
บาง เปนตน ดังนัน้ รางทะเบยีนรายการชือ่ชนดิพนัธสุตัว
ไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca) ที่สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จดัทำขึน้สำหรบัการประชมุนี ้ โดยอาจมจีดุบกพรองบาง

ผศ. ธรีะพงษ ดวงด ี :
ทะเบียนรายการชื่อชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูก

สันหลังกลุมหอย (mollusca) ที่สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะจัดทำขึ้น
สามารถดำเนินการไดในทางปฏิบัติ โดยไดหารือกับ
นายสมหวัง ปทมคันธิน แตเนื่องจากจำนวนชนิดพันธุ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca) มีจำนวน
มาก บางชนิดแหลงที่อยูอาศัยมีการเปลี่ยนแปลงไป
ทำใหสตัวตองเปลีย่นแหลงทีอ่ยอูาศยัใหม ผลการสำรวจ
จงึยงัไดขอมลูไมครบถวน

นางสาววรารนิ วงษพานชิ :
ขอมูลกลุมหอยทะเลสวนใหญมีเพียงการรายงาน

วาพบในอาวไทย และฝงอันดามัน แตขาดขอมูลสวนที่
เปนแหลงที่อยูอาศัยที่แทจริง เนื่องจากปจจุบันระบบ
นิเวศชายฝงทะเลถูกทำลายมากเนื่องจากการพัฒนา
ทำใหเกิดการสูญหายของแนวหญาทะเลซึ่งเปนแหลง
ที่อยูอาศัยที่แทจริงของหอย การเก็บเปลือกหอยที่ได
จากรานเปลือกหอย หรือการรายงานการพบจากตลาด
อาจไมทราบวาหอยที่แทจริงมาจากแหลงใด การสำรวจ
เก็บตัวอยางควรระบุรายละเอียดของแหลงที่อยูอาศัย
ที่พบตัวอยาง ซึ่งทำใหทราบขอมูลรายละเอียดทาง
ชวีวทิยาเพิม่ขึน้

ดร. จารจุนิต นภตีะภฏั :
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ มีการเก็บตัวอยางไวสำหรับ
การศกึษาอางองิ ซึง่สามารถตรวจสอบขอมลูตวัอยางได
มีการเก็บตัวอยางไวเปนชุด แตละชุดมีประมาณ 50 ถึง
100 ตวั เชน มด มกีารเกบ็ทัง้รงั สวนหอยมกีารเกบ็ทัง้
สวนทีเ่ปนเนือ้ลำตวั และสวนทีเ่ปนเปลอืก ซึง่ไมควรเกบ็
เฉพาะเปลอืกหอย เปนตน

ผศ. ธรีะพงษ ดวงด ี :
ควรมีการศึกษาเรื่องหอยทะเลเพิ่มเติม และมี

พพิธิภณัฑทีเ่กบ็รวบรวมตวัอยางสตัวกลมุหอย (mollusca)
ทัง้หมดทีม่กีารสำรวจพบในประเทศไทย ซึง่ ดร. จารจุนิต
นภีตะภัฏ  สามารถดำเนินการได  ที่คณะประมง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มกีารเกบ็รกัษาตวัอยางหอย
ของ รศ. วนัทนา อยสูขุ ไวเปนจำนวนมาก ตวัอยางหอย
บางกลุมมีปายแสดงแหลงเก็บตัวอยางที่แนนอนใน
ประเทศไทย หรืออาจซื้อหรือขอความสนับสนุนจากนาย
สมนกึ และนายสมหวงั ปทมคนัธนิ ซึง่ไดมกีารหารอืกนั
บางแลว พิพิธภัณฑเปลือกหอยจังหวัดภูเก็ต เปน
พิพิธภัณฑที่ดี แต เปนพิพิธภัณฑของเอกชน ถามี
พพิธิภณัฑหอยของรฐัทีส่ามารถดำเนนิการขอยมืตวัอยาง
ได และมีตัวอยางที่ใชศึกษาอางอิงได เปนสิ่งที่ดีมาก
แตจำนวนตัวอยางหอยที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรแหงชาต ิ อาจมมีากกวา

ดร. จารจุนิต นภตีะภฏั :
พิพิธภัณฑเปลือกหอยจังหวัดภูเก็ต มีการเก็บ

รวบรวมตัวอยางไวมากกวา ไดหารือกับนายสมนึก และ
นายสมหวัง ปทมคันธิน ถึงความรวมมือกัน สวนหนึ่ง
นำมาเก็บไวเปนสมบัติของชาติที่พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ โดยอาจ
ขอความอนุเคราะหหรือจัดซื้อบาง ตามระเบียบของ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาสามารถจัดซื้อไดแตในราคา
ราชการ

นายสมหวงั ปทมคนัธนิ :
พิพิธภัณฑเปลือกหอยจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ

ภาคเอกชน ตองขอขอบคณุทีไ่ดรบัเชญิใหเขารวมประชมุ
ในครั้งนี้ โดยคุณพอ คือ นายสมนึก ปทมคันธิน
ไดศึกษาหอยดวยตนเองมาตลอดโดยลำพัง ตอมา
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ไดรับความเอื้อเฟอทางวิชาการจากหลายสถาบัน เชน
ศูนยชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ
เปนตน มคีวามตืน่เตนมาก อาจมากกวาทานอืน่ๆ เพราะ
ผูเชี่ยวชาญในการประชุมครั้งนี้คือดรีมทีมในใจ และ
เนื่องจากยังไมเคยเห็นคนไทยทำอะไรรวมกันแลวสำเร็จ
การประชมุนีเ้ปนจดุเริม่ตนทีด่ ีกอนมาประชมุไดหารอืกบั
คุณพอวาคงชวยอะไรไดไมมาก แตยินดีใหความรวมมือ
กับทุกๆ ทาน โดยมีความคิดวาถาเปรียบความรูเหมือน
กับหนังสือ ไมจำเปนตองมีหองสมุดเพียงแหงเดียว
ควรมหีลายๆ แหงกระจายกนั ถามหีองสมดุทีเ่กบ็เปลอืกหอย
ไดจะภูมิใจมาก และยินดีหากหนวยงานใดตองการให
บรจิาคหรอืขอความรวมมอื การซือ้ขายเปนเรือ่งนอกเหนอื
ซึ่งไมไดใหความสำคัญมาก

รศ.ดร. อทุยัวรรณ โกวทิวท ี :
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม ควรจดัประชมุกลมุนกัอนกุรมวธิานหอย
เปนกลุมยอย เชน กลุมหอยบก หอยน้ำจืด หอยทะเล
และหมึก เปนตน เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูและ
รับทราบปญหาในแตละกลุม จากนั้นนำขอมูลที่ไดจาก
การหารือกลุมยอยมาระดมความคิดเห็นตอรางรายการ
ชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca)
ทั้งหมดอีกครั้ง

นายกติตธิรณ  สนัพานชิย :
สนับสนุนความคิดเห็นของ รศ.ดร. อุทัยวรรณ

โกวิทวที สำหรับการแบงกลุมนักอนุกรมวิธานหอยออก
เปนกลมุยอยเพือ่หารอื เชน กลมุของหอยทะเล มปีญหา
ทางดานอนกุรมวธิานในการแยกชนดิหอย โดยพบวาหอย
ชนิดเดียวกันมีชื่อพองกันหลายชื่อ เชน หอยสกุล
Vasticardium นักวิจัยบางทานใช Trachycardium
เปนตน หากเปนไปไดควรมกีารจดัแบงกลมุนกัอนกุรมวธิาน
หอยออกเปนกลุมยอย เพื่อชวยกันวิเคราะห ทั้งนี้เพื่อ
ใหมีหนังสือคูมือการจัดจำแนกชนิดหอยที่ตรงกันเปน
มาตรฐานของประเทศไทย

ดร. จารจุนิต  นภตีะภฎั :
อนุกรมวิธานเปนเรื่องของความคิดความเห็นของ

แตละบคุคล ตางคนตางทำงานและมคีวามคดิทีแ่ตกตาง
กัน เพราะฉะนั้น ชื่อสกุลหรือชื่อชนิดมีการเปลี่ยนแปลง

ไดตลอดเวลาขึ้นอยูกับความรูใหม ลักษณะใหม ที่ไดมี
การคนพบเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ แตเมือ่ถงึจดุหนึง่ตองมาหารอืกนั
สำหรับทะเบียนรายการชื่อชนิดพันธุที่ ไดมีการทำไว
ตองมีการวิเคราะหทบทวนอีกครั้ง เพื่อใหไดทะเบียน
รายชื่อชนิดพันธุที่เปนมาตรฐานของประเทศไทย และ
นำมาตรฐานของประเทศไทยไปเทียบกับมาตรฐานของ
ตางประเทศ เนื่องจากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย บางครั้งมีการใชทะเบียนรายชื่อชนิดพันธุ
ทีไ่มตรงกนั ซึง่เมือ่ไดขอมลูทะเบยีนรายชือ่ชนดิพนัธสุตัว
ไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca) ในประเทศไทย
ที่ถูกตองแลว จึงทำการจัดสถานภาพของหอยชนิดนั้นๆ
หอยชนิดใดเปนชนิดที่หายาก หรือหอยชนิดใดมีแนวโนม
ใกลสูญพันธุ ในอนาคตคนไทยควรมีตำราเรื่องหอยใน
ประเทศไทยที่พิมพเปนภาษาไทย เพื่อใชในการศึกษา
และควรแบงตามระดับของผูศึกษา เชน สำหรับบุคคล
ทั่วไป สำหรับเด็กและเยาวชน เปนตน ซึ่งอาจมีวิธีการ
จัดจำแนกดวยรูปภาพแบบงายๆ เพื่อใหเด็กสามารถ
เรยีนรไูดงาย และมคีวามรสูกึสนกุ

ดร. ชวลติ  วทิยานนท :
ขอเสนอแนะสองขอคือ หนึ่ง สำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ควรสนับสนุน
ในการจัดทำคูมือการจำแนกหอยทะเล เนื่องจากมีรูป
หอยทะเลเก็บไวประมาณ 600-800 ชนิด และควรเปน
หนังสือสำหรับจำหนาย ที่ผานมานักวิชาการเปนผูเขียน
และจายเงินใหแกผูอาน แตในระดับสากลผูอานตอง
จายเงินใหแกผู เขียน ในตางประเทศผู เขียนไดรับ
คาลิขสิทธิ์เพื่อเปนกำลังใจในการทำงานตอไป โดยจัดทำ
เปนหนังสือในราคาที่ไมแพงหรือราคาสมเหตุสมผล
สอง สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอม หรอืองคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรแหงชาติ
ควรมีหนวยงานยอยที่ทำหนาที่รวบรวมขอมูลทางดาน
อนุกรมวิธาน เชน กุง หอย ปู ปลา และพืช เปนตน
ในลักษณะของศูนยขอมูล เพราะปจจุบันเมื่อเจาหนาที่ที่
รบัผดิชอบยายหรอืลาออก ขอมลูนัน้ไดสญูหายตามไปดวย
เชน การตอบแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดานอนุกรมวิธาน
ไดกรอกขอมูลแลวหลายครั้ง ซึ่งขอมูลเดิมควรมีอยูแลว
เปนตน สวนขอมูลหอย ควรมีการระบุชื่อผูใหขอมูล
ทั้งหอยน้ำจืด และหอยน้ำเค็ม โดยอาจแบงขอมูลตาม
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กลมุหอย เมือ่ครบชวง 5-10 ป จงึทำการปรบัปรงุขอมลู
ใหม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนผูรวบรวมขอมูล เมื่อไดงบประมาณ
จากแหลงทุนทั้งภายใน และภายนอกประเทศใหมีการ
จัดพิมพเปนหนังสือ และควรเปนหนังสือขายในลักษณะ
ทนุหมนุเวยีน ซึง่สำนกังานฯ สามารถนำเงนิทีไ่ดไปหมนุเวยีน
การดำเนนิงานดานอืน่ๆ และเปนประโยชนมากขึน้

รศ.ดร. ดวงเดอืน ไกรลาศ :
ขอสนับสนุน ดร. จารุจินต นภีตะภัฏ เรื่องการ

จัดทำหนังสือคูมือการจัดจำแนกหอยในประเทศไทย
เพื่อเปนประโยชนตอประชาชนในประเทศ แตใน
ขณะเดียวกันหนังสือตำราที่จัดพิมพสวนใหญเปนภาษา
อังกฤษ ซึ่งนำไปใชงานยากสำหรับประชาชนทั่วไป
ขอเสนอวาควรจัดพิมพเปนภาษาไทย โดยมีเนื้อหาและ
ภาพประกอบทีไ่มซบัซอน

ดร. จารจุนิต  นภตีะภฏั :
ปจจบุนัมนีโยบายของชาต ิคอื การจดัทำเอกสาร

เพื่อใหประชาชนทุกระดับชั้นไดรับทราบขอมูลขาวสาร
เนื่องจากประชาชนไมสามารถอนุรักษสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได
ถาไมทราบขอมูลพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น และ
ขอชี้แจงแทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม เรือ่งการจดัทำขอมลูทำเนยีบ
ผู เชี่ยวชาญหลายครั้ง ทางสำนักงานฯ มีขอมูลอยู
แตผูเชี่ยวชาญบางทานมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสถานที่
ทำงาน ขอมูลวิจัย หรือการเปลี่ยนแปลงตำแหนงทาง
วิชาการ จึงมีความจำเปนตองปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
และถูกตองยิ่งขึ้น

ดร. ชวลติ  วทิยานนท :
การจดัพมิพหนงัสอื เชน เรือ่งปลาน้ำจดื เปนตน

บางครั้งสำนักพิมพเอกชนไมมีความสนใจนำไปจัดพิมพ
เนื่องจากมูลคาทางการตลาดนอย ขณะที่นก แมลง
มักไดโอกาสในการจัดพิมพสูง เพราะประชาชนสวนใหญ
ชอบดูนก และแมลง สวนเรื่องหอย คาดวามีประโยชน
อยางมากตอนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษา ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือองคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดพิมพหนังสือหอย เพื่อเผยแพรองคความรูใหกับ

ประชาชนมากขึน้

ผศ. ธรีะพงศ  ดวงด ี:
ปจจุบันมีหนังสือที่ จัดพิมพ เผยแพรออกมา

หลายเลม เชน เรื่องหอยทะเล ซึ่งอยูในสารานุกรมไทย
สำหรับเด็กและเยาวชน และเรื่องของหอยฝาเดียวกับ
ทากทะเล ซึ่งเปนหนังสือของโครงการสำนักงาน
พฒันาการวจิยัการเกษตร (องคการมหาชน) เปนตน

ดร. อนวุฒัน  นทวีฒันา :
ในฐานะนักอนุกรมวิธานและศึกษาสัตว ไมมี

กระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca) โดยเฉพาะเรื่อง
หมึก พบชนิดพันธุใหมในนานน้ำไทยเปนจำนวนมาก
ที่ไดมีการบรรยายชนิดไว นักอนุกรมวิธานตองมีหนังสือ
และวารสารทางวิชาการที่ครบถวนเพียงพอเพื่อใชในการ
คนควา และทำการทบทวนแกไข (revise) สิง่มชีวีติกลมุ
นั้นๆ ในขณะเดียวกันตัวอยางตนแบบ (holotype)
มีความสำคัญมากในการใชเปรียบเทียบลักษณะความ
แตกตาง ตวัอยางตนแบบสตัวบางชนดิมกีารเกบ็รกัษาไว
ทีพ่พิธิภณัฑในตางประเทศ บางครัง้ภณัฑารกัษในพพิธิภณัฑ
ตางประเทศอาจไมอนุญาตใหยืมตัวอยางถาไมมีตัวอยาง
สตัวแลกเปลีย่น เพราะฉะนัน้ การเปนนกัอนกุรมวธิานใน
ประเทศไทยจึงคอนขางยาก การเขียนผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการตองมีการติดตามขอมูล
ทางวิชาการที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลอยูตลอดตามความรูที่กาวหนา
ขึ้น ปจจุบันไดมีขอมูลทางดานโมเลกุลมาเกี่ยวของ
อยางมากในการจำแนกชนดิสิง่มชีวีติ เพราะฉะนัน้ ควรมี
การติดตามขอมูลทางวิชาการอยูเสมอ และการบรรยาย
ยอนกลบัสิง่มชีวีติกลมุหนึง่ๆ ไมใชเรือ่งงาย

ดร. จารจุนิต  นภตีะภฎั :
นักอนุกรมวิธานไมควรทอและถอดใจ เพราะ

ปจจุบันงานดานอนุกรมวิธานสามารถศึกษาไดงายขึ้น
เนือ่งจากสามารถตดิตอกนัไดทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส
(e-mail) ทั่วโลก และในปจจุบันตัวอยางตนแบบ
(holotype) มีการเก็บไวที่พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล
และปาชายเลน จังหวัดภูเก็ตเปนจำนวนมาก สวนที่
พพิธิภณัฑธรรมชาตวิทิยา องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตร
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แหงชาติ มีการเก็บตัวอยางตนแบบหลายชนิด ถามีการ
ทำงานวิจัยรวมกับนักวิจัยของพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
ขอตกลงขอแรก คือ ตัวอยางตนแบบตองเก็บไวที่
ประเทศไทยทัง้หมด สวนหนงัสอืหรอืเอกสารอางองิทาง
วชิาการสามารถหาไดงายขึน้ โดยการรบัสงขอมลูความรู
กับนักวิจัยตางชาติผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสได
ตลอด 24 ชัว่โมง เพราะฉะนัน้  สามารถยมืตวัอยางจาก
พิพิธภัณฑตางประเทศมาศึกษาไดทั่วโลก ซึ่งการประชุม
ในครัง้นีเ้ปรยีบเสมอืนเปนจดุเริม่ตน ทัง้นี ้ศ.ดร. สมศกัดิ์
ปญหา มีแนวคิดจัดตั้งสมาคมหอยวิทยาหรือนิเวศวิทยา
หอย เพื่อเปนแนวทางในการประชุมหอยโลก ในป ค.ศ.
2010 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ ผูเขารวมประชุม
สามารถเสนอความคดิเหน็ไปไดที ่ศ.ดร. สมศกัดิ ์ปญหา
ขณะนี้กลุมนักอนุกรมวิธานพยายามจัดตั้งสมาคมทั้งพืช

และสัตวใหครบทุกกลุม แตทั้งนี้ตองไดรับความรวมมือ
จากทุกทาน เพราะฉะนั้น ถาเห็นควรมีสมาคมหอย
นักอนุกรมวิธานที่สนใจสามารถหารือแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ได

ทายนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดสละเวลาอันมี
คาเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นตอรางรายการ
ชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลังกลุมหอย (mollusca)
ขอใหทุกทานพยายามรวมมือรวมใจกัน ตองสามัคคี
เพื่อทำงานนี้ ใหสำเร็จ อยางนอยการประชุมครั้งนี้
สามารถยืนยันไดวาเปนการทำงานเพื่อประเทศชาติ
ไดแนนอน
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กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
92 ถนนพหลโยธนิ 7 สามเสนใน พญาไท

กรงุเทพมหานคร 10400
ดร. อนวุฒัน  นทวีฒันา

ผูอำนวยการสำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
โทรศพัท 0-2298-2590 โทรสาร 0-2298-2143
e-mail: anuwat007@gmail.com

นางสาวถริประภา  รตันโชติ
สำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
โทรศพัท 0-2298-2143 โทรสาร 0-2298-2143

นางสาวณฐัธดิา  พวงพฒุ
สำนักอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
โทรศพัท 0-2298-2143 โทรสาร 0-2298-2143

ดร. สมชยั  บศุราวชิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล
และปาชายเลน
โทรศพัท 0-7639-1126 โทรสาร 0-7639-1406
e-mail: sbussarawit@yahoo.com

นางสาววรารนิ  วงษพานชิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล
และปาชายเลน
โทรศพัท 0-7639-1038 โทรสาร 0-7639-1127
e-mail: khunvara@yahoo.com

นายเรอืงฤทธิ ์พรหมดำ
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล
และปาชายเลน
โทรศพัท 0-7639-1189 โทรสาร 0-7639-1127
e-mail: r_promdam@yahoo.com

นางสาววลัลภา เกือ้ดวง
สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล
และปาชายเลน
โทรศพัท 0-7639-1128 โทรสาร 0-7639-1127

รายนามผูเขารวมประชุม
การประชุมระดมความคิดเห็นตอรางรายการชนิดพันธุสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
กลมุหอย (mollusca)
วนัองัคารที ่29 มกราคม พ.ศ. 2551
ณ หองบอลรมู เอ โรงแรมมารวย การเดน กรงุเทพฯ

นายสชุาต ิ สวางอารยีรกัษ
ศนูยวจิยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน
โทรศพัท 0-3449-7074 โทรสาร 0-3449-7073
e-mail: suchat58@hotmail.com

นางสาวสภุาพร องสารา
ศนูยวจิยัทรพัยากรทางทะเลชายฝงอาวไทยตอนลาง
โทรศพัท 0-7431-2557 โทรสาร 0-7431-2557

กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900

โทรศพัท 0-2562-0060-15 โทรสาร 0-2940-6151
นางอรภา  นาคจนิดา

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด
โทรศพัท 0-2558-0176 โทรสาร 0-2558-0178
e-mail: aurapa191@yahoo.com

นางจฑุามาศ  จวิาลกัษณ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด
โทรศพัท 0-2558-0175 โทรสาร 0-2558-0178
e-mail: juthamasj@fisheries.go.th

นางสาวศนัสนยี  บศุรา
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด
โทรศพัท 0-2579-9417 โทรสาร 0-2562-0494
e-mail: manongyam@hotmail.com

นายมาโนช  รงุราตรี
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก
โทรศพัท 0-3865-1762 โทรสาร 0-3865-1763
e-mail: manochrao@yahoo.com

นางสาวจนิตนา  จนิดาลขิติ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน
โทรศพัท 0-2816-7636-8 โทรสาร 0-2816-7634
e-mail: sepiaumdec@yahoo.com

นายหสัพงศ  สมชนะกจิ
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงอาวไทยตอนลาง
โทรศพัท 0-7432-5814, 0-7431-2595
โทรสาร 0-7431-2495
e-mail: samila501@yahoo.co.th
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นายนพรตัน  เรอืงปฏกิรณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
โทรศพัท 0-7432-5814, 0-7431-2595
โทรสาร 0-7431-2495
e-mail: nopparattana@yahoo.com

นายสญัชยั  ตณัทะณชิ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง
โทรสาร 0-7752-2006 ตอ 109
e-mail: sanchaitan@gmail.com

นางสาววารนิทร  ธนาสมหวงั
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสาคร
โทรศพัท 0-3442-6220 โทรสาร 0-3485-7138

นางสาวจนิตนา  นกัระนาด
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ
โทรสาร 0-3266-1398
e-mail: jnugranad@gmail.com

นายววิรรณ  สงิหทวศีกัดิ์
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงชายฝงจนัทบรุี
โทรศพัท 0-3945-7987-8 โทรสาร 0-3939-1025
e-mail: wiwath_sing@yahoo.co.th

นางเรณ ู ยาชโิร
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงชายฝงระยอง
โทรศพัท 0-3865-5286
e-mail: renuy@yahoo.com

นางพรรตัน  สขุประเสรฐิ
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงชายฝงนครศรธีรรมราช
โทรศพัท/โทรสาร 0-7553-6157

นางสาวทพิาพร  ไตรทอง
ศนูยวจิยัและพฒันาประมงชายฝงพงังา
โทรศพัท 0-7643-2212 โทรสาร 0-7657-1008
e-mail: yui_tipaporn@yahoo.com

นางสาวออมเดอืน  มจียุ
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี
โทรสาร 0-3461-1124
e-mail: oamduemm@yahoo.com

นายณฐัพงศ  วรรณพฒัน
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ
โทรศพัท 0-4489-0513-4 โทรสาร 0-4489-0513-4
e-mail: chiyaphurninland1@yahoo.com,

chiyaphurninland@hotmail.com
นายอรรถพล  โลกติสถาพร

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดอุทัยธานี
โทรศพัท 0-5698-0587 โทรสาร 0-5698-0588

นายธนวฒัน  ชชัวาลธาตรี
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเลย
โทรศพัท 0-4282-1076 โทรสาร 0-4282-1913
e-mail: ifloei@yahoo.com, thanaw_ku41@yahoo.com,

thanaw_ku41@hotmail.com
นายบรุฉตัร  จนัทกานนท

สถานปีระมงน้ำจดืจงัหวดัตราด
โทรศพัท 0-3951-1867 โทรสาร 0-3951-1687
e-mail: burachatchanta@yahoo.com

นายสภุาพ  แลวละเอยีด
สถานปีระมงน้ำจดืจงัหวดักำแพงเพชร
โทรศพัท 0-5571-3473 โทรสาร 0-5571-1920
e-mail: ifkpp@kpp.inet.go.th

นายพชิติ  พรหมประศรี
สถานปีระมงน้ำจดืจงัหวดัอางทอง
โทรศพัท 0-3561-3025, โทรสาร 0-3561-3025
e-mail: angthong_fs@yahoo.com

นายธวชั ศรวีรีะชยั
สถานเีพาะเลีย้งสตัวน้ำชายฝงจงัหวดัตราด
โทรศพัท 0-3954-3334-5 โทรสาร 0-3954-3167
e-mail: tawatsri@yahoo.com
กองทนุสตัวปาโลก สำนกังานประเทศไทย

(WWF – Thailand)
104 อาคารเทคโนโลยแีหงเอเชยี ต ูปณ.4 อำเภอคลองหลวง

จงัหวดัปทมุธาน ี 12120
ดร. ชวลติ  วทิยานนท

ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานอนุรักษแหลงน้ำจืด
e-mail: chavalitv@wwfgreatermekong.org

พพิธิภณัฑเปลอืกหอยจงัหวดัภเูกต็
12/2 หม ู2 ถนนวเิศษ ตำบลราไวย อำเภอเมอืง

จงัหวดัภเูกต็ 813000
นายสมหวงั  ปทมคนัธนิ

e-mail: jomshell@gmail.com
องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรแหงชาต ิ (อพวช.)
เทคโนธาน ีตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง

จงัหวดัปทมุธาน ี 12120
ดร. จารจุนิต  นภตีะภฏั

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

นางสาวอารมณ  มจุรนิทร
โทรศพัท 0-2577-9999 โทรสาร 0-2577-9991
e-mail: mucharin_a@yahoo.com

National History Museum London
Dr. Perter O’ Hara
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จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
254 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม เขตปทมุวนั

กรงุเทพมหานคร 10330
รศ.ดร. สมศกัดิ ์ ปญหา

ภาคชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-2218-5273 โทรสาร 0-2218-5273
e-mail: somsak_panha@yahoo.com

รศ.ดร. เจรญิ  นติธิรรมยง
ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-2218-5396 โทรสาร 0-2255-0780
e-mail: marinfish08@yahoo.com

ผศ. กรณรว ี เอีย่มสมบรูณ
ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-2218-5396 โทรสาร 0-2255-0780
e-mail: kornraweee@hotmail.com

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร

กรงุเทพมหานคร 10900
โทรศพัท 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 โทรสาร 0-2942-8988
รศ.ดร. อทุยัวรรณ โกวทิวที

ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร
e-mail: fsciutk@ku.ac.th

รศ.ดร. จารมุาศ เมฆสมัพนัธ
ภาควชิาชวีวทิยาประมง คณะประมง
โทรสาร 0-2940-5016
e-mail: ffiscmc@ku.ac.th

ผศ. ธรีะพงศ  ดวงดี
ภาควชิาวทิยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
โทรศพัท 0-2579-7610 โทรสาร 0-2561-4287
e-mail: tdku@hotmail.com

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

นางสาวพชัร ี ครขูยนั
ภาควชิาชวีวทิยาประมง คณะประมง
e-mail: ffisprk@ku.ac.th

นายพรรษา  ถมยา
ภาควชิาชวีวทิยาประมง  คณะประมง
e-mail: ffispst@ku.ac.th

นางสาวภทัทริา เกษมศริิ
ภาควชิาชวีวทิยาประมง คณะประมง
e-mail: pattira_ksiri@yahoo.com

นายคมสนั หงภทัรครีี
ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร
e-mail: juneconeman@hotmail.com

นางสาวลลติภทัร ดวงสวาง
ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร
e-mail: katecnn@hotmail.com

นางวไิลลกัษณ เครอืเนตร
ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร

นางสาววไิลลกัษณ จำรญู
ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร
e-mail: wilailukj@hotmail.com

นายการณุ ทองประเสรฐิ
ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร

นายอภสิทิธิ ์  ทพิยอกัษร
ภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร
e-mail: a_thipaksorn@yahoo.com

นายนณณ  ผานติวงศ
วิทยาลัยสิ่งแวดลอม
e-mail: npanitvong@hotmail.com

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
เลขที ่239 ถนนหวยแกว ตำบลสเุทพ อำเภอเมอืง

จงัหวดัเชยีงใหม 50200
นางฉมาภรณ  นวิาศะบตุร

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-5384-3346 ตอ 1405 โทรสาร 0-5389-2259

มหาวทิยาลยับรูพา
เลขที ่169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสขุ อำเภอเมอืง

จงัหวดัชลบรุ ี20131
ดร. กติธิร  สรรพานชิ

สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
โทรศพัท 0-3839-1671-3 โทรสาร 0-3839-1675
e-mail: kitithorn@bims.buu.ac.th

ผศ. พงษรตัน  ดำรงโรจนวฒันา
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-3810-2222 โทรสาร 0-3839-3489
e-mail: pongrat@buu.ac.th

มหาวทิยาลยัมหดิล
เลขที ่272 ถนนพระรามที ่6 แขวงทงุพญาไท เขตราชเทวี

กรงุเทพมหานคร 10400
รศ.ดร. เยาวลกัษณ  จติรามวงศ

ภาคชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรสาร 0-2354-7161
e-mail: scyct@mahidol.ac.th

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ตำบลขามเรยีง อำเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150

ดร. ชนดิาพร  ตมุปสวุรรณ
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท/โทรสาร 0-4375-4245
e-mail: Chanidaporn_vor@yahoo.com
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นายศกัดิบ์วร  ตมุปสวุรรณ
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท/โทรสาร 0-4375-4245
e-mail: stumpeensuwan@yahoo.com

มหาวทิยาลยัแมโจ
ตำบลหนองหาร อำเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม 50210

ผศ. อภนินัท  สวุรรณรกัษ
คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรพัยากรทางน้ำ
โทรศพัท 0-5387-3470 โทรสาร 0-5349-8178 ตอ 30
e-mail: apinun@mju.ac.th

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
อำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี76000

ผศ. อนงค ทองทบั
ภาควชิาชวีวทิยาประยกุต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทรศพัท 0-3249-3266 โทรสาร 0-3249-3266
e-mail: anongthongtab@phru.ac.th

วาทีร่อยโท คงฤทธิ ์ ตนิะรตัน
ภาควชิาชวีวทิยาประยกุต คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทรสาร 0-3249-3266
e-mail: thinarud_k@yahoo.com

มหาวทิยาลยัรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป

กรงุเทพมหานคร 10240
ดร. ธรรมศกัดิ ์ ยมีนิ

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

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ
เลขที ่222 ตำบลไทยบรุ ีอำเภอทาศาลา

จงัหวดันครศรธีรรมราช 80161
ดร. ปตวิงษ  ตนัตโิชดก

สำนักวิชาวิทยาศาสตร
โทรศพัท 0-7567-2602 โทรสาร 0-7567-2604
e-mail: tpitiwon@wu.ac.th

มหาวทิยาลยัศลิปากร
มหาวทิยาลยัศลิปากร อำเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73000

รศ.ดร. ดวงเดอืน  ไกรลาศ
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-3424-3429 โทรสาร 0-3427-3046
e-mail: kduang@su.ac.th

นางสาวววิชิชตุา  เดชรกัษา
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-3424-3429 โทรสาร 0-3427-3046
e-mail: wivitcuta@hotmail.com

นางสาวศริลิกัษณ  โชตแิสงศรี
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-3424-3429 โทรสาร 0-3427-3046
e-mail: jeab_micro@hotmail.com

นางสาวน้ำฝน  ภทัรดษุฎี
ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-3424-3429 โทรสาร 0-3427-3046
e-mail: fonth_namfon@hotmail.com

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
เลขที ่15 ถนนกาญจนวณชิย อำเภอหาดใหญ

จงัหวดัสงขลา 90110
ดร. จารวุฒัน  นภตีะภฏั

ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
โทรศพัท 0-7428-8499, 0-7428-8481
โทรสาร 0-7421-2917
e-mail: jaruwat.n@psu.ac.th
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม
60/1 ซอยพบิลูวฒันา 7 ถนนพระรามที ่6 เขตพญาไท

กรงุเทพมหานคร 10400
ดร. สริกิลุ  บรรพพงศ

ผูอำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6637 โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: sirikul@onep.go.th

นางสาวภทัราภรณ  โสมนสั
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6564 โทรสาร 0-2265-6638

นายชชัชยั  ศลิปสนุทร
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639 โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: chaisilp@onep.go.th

นางสาวกฤษณา  สขุนวิฒันชยั
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6640 โทรสาร 0-2265-6640

นาวสาวสริวิรรณ  สงวนทรพัย
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6640 โทรสาร 0-2265-6640

นางสาวรกัชนก  ทาครีี
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6640 โทรสาร 0-2265-6640

นางสาวศศธิร  ศริเิสรี
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639 โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: sasitorn@onep.go.th
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นางสาวพรรณ ี พานทอง
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639 โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: p_pannee@onep.go.th

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

นางสาวศริริตัน  วรงคชาติ
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639 โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: my_aum@hotmail.com

นางสาวนฤมล  ใบพดั
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639 โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: mol_buu@hotmail.com

นายณฐันนัท  เทีย่งธรรม
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639 โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: nattanan@onep.go.th

นายฐทิพิงษ  ธรีะประเสรฐิสทิธิ์
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6639 โทรสาร 0-2265-6638
e-mail: t_thitipong@onep.go.th

นางสาววาสนา  ตำแอ
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
โทรศพัท 0-2265-6638 โทรสาร 0-2265-6638
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รายงานการประชมุระดมความคดิเหน็
ตอรางรายการชนดิพนัธสุตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca)

จดัพมิพเผยแพรโดย สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
60/1 ซอยพบิลูวฒันา 7 เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท 0-2265-6639  โทรสาร 0-2265-6638
http://www.onep.go.th
http://chm-thai.onep.go.th

สงวนลขิสทิธิ์ 2552 สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
สงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย

การอางองิ สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม. 2552.
รายงานการประชมุระดมความคดิเหน็ตอรางรายการชนดิพนัธุ
สตัวไมมกีระดกูสนัหลงักลมุหอย (mollusca).
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม. กรงุเทพฯ. 60 หนา

ISBN 978-974-286-615-0

พมิพครัง้แรก มกราคม 2552

บรรณาธกิาร สริกิลุ  บรรพพงศ

จดัทำเอกสาร ชชัชยั  ศลิปสนุทร ศรนิญา  ภผูาจติต
พรรณ ี พานทอง นฤมล  ใบพดั
ณฐันนัท  เทีย่งธรรม ภรูภิทัร หวุะนนัทน

ประสานงาน พรรณ ี พานทอง ศรนิญา  ภผูาจติต

ออกแบบและจดัพมิพ บรษิทั อนิทเิกรเตด็ โปรโมชนั เทคโนโลย ีจำกดั
โทรศพัท 0-2158-1312-6  โทรสาร 0-2158-1319
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