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คํานํา
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาทางทะเลทั้งหมดทุกดานไมวาจะเปนทางดานวิชาการ เศรษฐกิจ
หรือสภาพแวดลอมโดยพื้นฐานแลวตองอาศัยการจําแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวของที่ถูกตองแนนอน การ
จําแนกชนิดสิ่งมีชีวิตที่ปฏิบัติกันอยูเปนประจําก็โดยการใชแตเพียงเอกสารตําราเทานั้น แตมีเหตุผลใหญ ๆ
อยูสองประการดวยกันที่ทําใหการวิเคราะหชนิดสิ่งมีชีวิต โดยเอกสารตําราอยางเดียวอาจจะไมประสบผลดี
เทาที่ควร กลาวคือ ประการแรก อาจจะหาเอกสารเหลานั้นไมไดในสถานที่ที่ปฏิบัติงานอยู และสัตวทะเล
บางกลุมในปจจุบันไดมีการทดสอบตรวจทานขึ้นใหมและนําไปพิมพเผยแพรในเอกสารตาง ๆ กระจัด
กระจายอยูทั่วไป รวมทั้งเอกสารตําราเหลานี้มีราคาแพง ดังนั้นผูปฏิบัติงานอาจจะหาไมได ประการที่สอง
แมวาผูปฏิบัติงานจะหาหนังสือเอกสารเหลานั้นไดครบ แตการบรรยายลักษณะรายละเอียดตาง ๆ อาจจะไม
สมบูรณเพียงพอจนทําการจําแนกชนิดไดไมแนชัด หรือลักษณะรายละเอียดนั้นมิไดกลาวถึง เพศ ขนาด หรือ
ระยะขั้ น ตอนของการเจริ ญ เติ บ โต ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น ที่ ต อ งนํ า เอาสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ยั ง ไม ท ราบชนิ ด
(Unknown) นั้นไปเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ไดทําการวิเคราะหชนิดไวกอนแลว และถาจะใหดีที่สุดแลว
ควรนําไปเปรียบเทียบกับตัวอยางที่เปนตนแบบ (Type specimen) ซึ่งในวงการชีววิทยาสมัยใหมแลวตองมี
ชื่อเฉพาะแตละชนิดอยู ในอดีตที่ผานมาตัวอยางที่เปนตนแบบเหลานี้มักเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑใหญหลาย
แหงในยุโรป หรืออเมริกาเหนือ ตัวอยางเหลานี้ถูกนําไปจากภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นในแตละภูมิภาค
นอกจากจะไมมีตัวอยางที่เปนตนแบบอยูแลว ยังไมมีตัวอยางในทองถิ่นที่จําแนกชนิดเรียบรอยเอาไวอยาง
เพียงพอ พิพิธภัณฑที่ใชเปนการเปรียบเทียบอางอิงจึงเปนสิ่งสําคัญในการชวยเหลือนักวิจัยในทองถิ่นนั้น
เปนอยางมาก
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล (Reference Collection) อาจใหความหมายงาย ๆ วาเปน Working
museum อันเปนพิพิธภัณฑสําหรับใชในการเปรียบเทียบอางอิงตัวอยางโดยเฉพาะ พิพิธภัณฑสัตวและพืช
ทะเลประกอบดวยตัวอยางสัตวและพืชทะเลที่วิเคราะหชนิดเรียบรอยแลวจัดเรียงตามลําดับมาตรฐาน เพื่อให
นักชีววิทยาสามารถนําเอาตัวอยางของตนมาเปรียบเทียบยืนยันความถูกตองได ดังนั้นบทบาทหนาที่ของ
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล จึงเปนจุดเชื่อมโยงระหวางนักอนุกรมวิธาน (Taxonomist) กับนักนิเวศวิทยา
(Ecologist) หรือนักวิจัยโดยทั่วไป
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
เปนแหลงรวบรวมตัวอยาง ขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพทางทะเล และความรูทางอนุกรมวิธาน
ของสัตวและพืชทะเลที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งในปจจุบันนี้งานดานอนุกรมวิธานยังมีผู
ศึกษาอยูนอยทั้งที่เปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตนของงานหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานการประมง การเพาะเลี้ยง การ
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากความยากลําบากในการจําแนกชนิดตัวอยาง
พิพิธภัณฑฯ มีการจัดระบบหมวดหมูตวั อยางและจัดทําทะเบียน สําหรับเปรียบเทียบ อางอิง และ
ศึกษาวิจยั เพือ่ ชวยนักวิจัยในการจําแนกชนิดตัวอยางโดยการเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ไดวิเคราะหชนิดแลว

โดยผูเชี่ยวชาญกลุมตาง ๆ เปนประโยชนแกนิสิต นักศึกษา นักวิจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งผู
ที่สนใจทางดานธรรมชาติวิทยา
ตัวอยางที่ลงทะเบียน ณ พิพิธภัณฑฯ สวนใหญจะไดจากการศึกษาของนักวิชาการในสถาบันฯ ซึ่ง
สวนมากเปนตัวอยางจากฝงทะเลอันดามัน แตมีตวั อยางบางสวนจากฝง อาวไทย นอกจากนี้พิพิธภัณฑฯ ยัง
ไดแลกเปลีย่ นตัวอยางกับพิพิธภัณฑของตางประเทศ
ปจจุบันพิพิธภัณฑฯ มีจํานวนตัวอยางสัตวและพืชทะเลมากกวา 4,000 ชนิด และมีตวั อยางตนแบบ
(Holotype, Paratype และ Allotype) มากกวา 80 ชนิด ในปจจุบันพิพิธภัณฑฯ ไดมีการนําโปรแกรมดาน
ระบบฐานขอมูล (Database System) มาประยุกตใชกบั งานของพิพธิ ภัณฑฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2540 และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
การจัดทําระบบทะเบียนตัวอยางโดยโปรแกรมฐานขอมูลชวยทําใหการ
ปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑฯ ของสถาบันฯ ไดมาตรฐาน ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
หนังสือเลมนี้ไดจัดทําขึ้น เพื่อเผยแพรความรูดานการจัดการพิพิธภัณฑฯ และระบบฐานขอมูลของ
พิพิธภัณฑฯ รวมทั้งขอควรพิจารณาในการดําเนินการของพิพิธภัณฑฯ เพื่อเปนแนวทางใหแกสถาบันหรือผู
ที่สนใจไดพิจารณานําไปใชประโยชนตอไป

(วรรณเกียรติ ทับทิมแสง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
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Message from the former Danish Advisor at PMBC
Preserved and curated animals and plants are part of the culture of a country. Some
people may find this a strange statement but a biodiversity building, or reference collection as
it also is called, has really importance, which can be compared with collections of books in a
library and pieces of art in a museum. Any country must be able to document its biodiversity.
Luckily Thailand is in a strong position in this respect, also when it comes to the generally
more neglected life in the Oceans. The Reference Collection of the Phuket Marine Biological
Center is concentrated on life in the Andaman Sea, but it also harbours organisms from the
Gulf of Thailand and even neighbouring countries. Some groups are rather complete in the
collection, as for example the fish, while a lot of work remains to be done with numerous
other groups, such as the polychaetes.
Since inauguration of the reference collection building 20 years ago, a lot of
knowledge has accumulated and many new species have been described from the Andaman
Sea. This part of the collection is referred to as the type specimen collection, and the
significance for science of these biological types cannot be overestimated. I am pleased to
know that the PMBC takes good care of the specimens so future generations can learn from
the continuously accumulating knowledge.

(Professor Jorgen Hylleberg)
Dept. of Marine Ecology
Aarhus University
Denmark

คําปรารถของผูกอตั้งพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
ประเด็นที่ผมเปนหวงอันหนึง่ คือ พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล (Reference Collection) ทานจักร
ทองซึ่งเปนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ (สมัยนั้น) เปนคนเดียวทีเ่ ห็นความสําคัญถึงขนาดตั้งกรรมการขึ้น
จัดตั้งสวนทีเ่ ปนพิพิธภัณฑสตั วและพืชทะเล และก็มีไอเดียที่นอกเหนือจากนั้นซึ่งเปนสิ่งที่ตางประเทศเขาทํา
กันอยู ที่โคเปนเฮเกนมิวเซียม (Zoological Museum, Copenhagen, Denmark) ก็มี กลาวคือสวนที่เปน
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเลจะมีภัณฑารักษ (Curator) ดูแลรักษาตามระบบการเก็บรักษาตัวอยาง ตองรักษา
กันอยางดี ถามันหายไปหรือเสียหายไป มีเงินเทาไหรก็ซื้อไมได เพราะฉะนั้นทานก็มีความคิดอยางนี้
อยากจะสรางพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเลแหงชาติขึ้น มีหองทํางานสําหรับผูเกษียณอายุแลวในสาขาที่ตัวเคย
ทํา เกษียณแลวไมมภี าระอะไรแลว ไปนั่งทําเมื่อไหรก็ได ซึ่งอันนี้เปนความคิดของทานจักรทองสมัยนั้น แลว
ก็เปนความคิดที่ตางประเทศเขาทํากันมาแลวแทบทุกแหงและทําไดดี และถึงขนาดตอนนั้นกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดหรือสนามเสือปากําลังจะยายออก ทานก็พยายามจะขอมาเปนสํานักงานแตไมสําเร็จ สวนของที่
อื่นที่ไมใชทางทะเล เราก็คงไมไปเกีย่ วของเทาไหร สวนที่เปนทางดานทะเล แมกระทั่งพิพิธภัณฑสัตวและ
พืชทะเลของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยูแตเริ่มตน ก็ไมสามารถใชประโยชนไดเหมือนของเรา ที่เรามี
อยู ชวยกันทําอยู มันสามารถเอามาใชประโยชนได ใหเด็กนักศึกษามาเทียบตัวอยางสัตวน้ําได มาทําอะไรได
ขณะนี้มนั เกิดประโยชนในเรื่องของการศึกษามหาศาล
ผมเชื่อวาผูใหญทุกคนคงไมเห็นถึงความสําคัญ
นอกจากทานจักรทอง ยิ่งตอนนี้ก็อาจจะยิง่ มืดมน ถามันเกิดเสียหาย ไมมีใครดูแลหรือรักษาไว สวนของ
พิพิธภัณฑสตั วและพืชทะเลคิดวาเปนจุดอันหนึ่งที่นา ภูมใิ จวา คนตางประเทศก็เขามาใชประโยชนตรงนี้ คน
ไทยก็มีมาก ถาตองเสียหายไปมันก็ไมสามารถสรางและซื้อได

บุญเลิศ ผาสุก
อดีตหัวหนาศูนยชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต
เมษายน 2514 – กุมภาพันธ 2520

คัดลอกจากหนังสือรําลึก 36 ป ศูนยชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต
กันยายน 2547
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บทนํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
- จัดทําทะเบียนตัวอยาง
- บัตรทะเบียน (Registration Card)
- สมุดทะเบียน (Registration Book)
- ปายชื่อ (Label)
- การจัดระบบหมวดหมูตวั อยาง
- งานระบบฐานขอมูล PMBC Reference Collection Database
- การเรียกใชโปรแกรม RC-2004
- การใชงานโปรแกรม RC-2004
- การเพิ่มเติมและแกไขขอมูลใน card
- การเพิ่มเติมและแกไขขอมูลใน Species List
- การสั่งพิมพ Registration Card
- การสั่งพิมพปายชื่อ Label
- การใชคําสั่ง Find
- การใชงานฟอรม Taxonomy Search
- การใชงานฟอรม Name Search
- การใชงานฟอรม PMBC Search
- การใชงานฟอรม Diversity
- การสั่งพิมพรายงาน Species List
- การดูแลรักษาตัวอยาง
- การใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาใชพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
- การสงตัวอยางลงทะเบียน
ขอควรพิจารณาในการดําเนินการของพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
ประวัติการพัฒนางานระบบฐานขอมูลของพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
คําขอบคุณ
เอกสารที่ใชประกอบการเรียบเรียง
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พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
The Reference Collection of Phuket Marine Biological Center

จรัสศรี อางตันญา สันติสุข ไทยปาล1 สมชัย บุศราวิช ไผทรัตน สิงหดํา ธนัญญา ไทยกลาง2
และ สมศรี จันทรประสาท3
บทนํา
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล (Reference Collection) มีจุดเริ่มตนจากความรวมมือระหวางคณะ
นักวิทยาศาสตรเดนมารกและคณะนักวิทยาศาสตรไทยในการสํารวจรวมไทย-เดนมารก ครั้งที่ 5 (The Fifth
Thai-Danish Expedition) บริเวณชายฝงดานตะวันตกของไทยในมหาสมุทรอินเดียในป พ.ศ. 2509
พิพิธภัณฑฯ
ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงรวบรวมตัวอยางทางวิชาการของสิ่งมีชีวิตในทะเลของ
นานน้ําไทย ตามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการสาขาชีววิทยาทางทะเล ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ไทยและรัฐบาลแหงราชอาณาจักรเดนมารก เมื่อ พ.ศ. 2511 พรอมกับการจัดตั้งศูนยชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต
(Phuket Marine Biological Center) (เปลี่ยนชื่อเปน สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล เมื่อ พ.ศ. 2534
และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 และเปลี่ยนชื่อเปน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547)
สถาบันฯ ไดรับทุนสนับสนุนจากองคการพัฒนาระหวางประเทศของรัฐบาลเดนมารก (DANIDA)
เพื่อจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
เนือ่ งจากปริมาณตัวอยางสัตวและพืชทะเลที่รวบรวมได
เพิ่มขึ้นทุกป โดยเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2526 มอบใหกรมประมง เนือ่ งในวาระครบรอบสอง
รอยป แหงกรุงรัตนโกสินทร และเพื่อระลึกถึง 15 ป ของความรวมมือระหวางไทย-เดนมารก ในการกอตั้ง
ศูนยชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต
ปจจุบันพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปา
ชายเลน (Phuket Marine Biological Center, PMBC) อยูภายใตสงั กัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1. ปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการประมง 4 กลุมงานตรวจสอบคุณภาพแหลงประมงทะเล สถาบันวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล กรุงเทพมหานคร
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานประมง ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง จ.
สงขลา
3. ปจจุบันเปนนักวิชาการประมง (ลูกจางชั่วคราว) สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา สถาบันวิจยั และพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน จ. ภูเก็ต
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จุดมุงหมายของพิพิธภัณฑฯ เพื่อชวยนักวิจัยในการจําแนก
ชนิดตัวอยางจากงานวิจัย
โดยการเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ไดวิเคราะหชนิดเสร็จเรียบรอยแลวโดย
ผูเชี่ยวชาญกลุม ตาง ๆ พิพธิ ภัณฑฯ จึงเปนแหลงรวบรวมตัวอยาง ขอมูล และความรูทางอนุกรมวิธานของ
สัตวและพืชทะเลที่ใหญที่สดุ แหงหนึ่งของประเทศไทย เปนประโยชนแกนิสิต นักศึกษา นักวิจยั ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมทั้งผูที่สนใจทางดานธรรมชาติวิทยา
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พิพิธภัณฑฯ มีการจัดระบบหมวดหมูตวั อยางและจัดทําทะเบียน สําหรับเปรียบเทียบ อางอิงและ
ศึกษาวิจัย ตัวอยางสวนใหญที่รวบรวมไวในพิพิธภัณฑฯ ไดจากการสํารวจภายใตโครงการตาง ๆ ของ
สถาบันฯ ตัวอยางสวนหนึ่งในพิพิธภัณฑฯ ไดจากการมอบใหและแลกเปลี่ยนระหวางพิพิธภัณฑฯ รวมทั้ง
จากนักวิจยั และนักศึกษาทัว่ ไปที่ประสงคจะลงทะเบียนตัวอยางไวที่พพิ ิธภัณฑฯ เพื่ออางอิงตัวอยางดังกลาว
ในงานวิจยั และวิทยานิพนธ
ในป พ.ศ. 2524 ไดมีการจัดพิมพดรรชนีรายชื่อตัวอยางสัตวและพืชทะเลออกเผยแพรเปนครั้งแรก
(1,831 species, 350 families, 76 orders, 20 classes, 13 phyla/divisions) (Nateewathana et al.,
1981) ในป 2547 พิพิธภัณฑฯ ของสถาบันฯ มีจํานวนตัวอยางสัตวและพืชทะเล ประมาณ 4,633 species
จากจํานวน 660 families, 154 orders, 44 classes, 21 phyla/divisions
ตัวอยางที่ผานขั้นตอนการจําแนกชนิดและผานขั้นตอนการจัดทําทะเบียนเรียบรอยแลว
ประกอบดวย
Domain Bacteria: Phylum Cyanobacteria
Domain Eukaryota:
– Kingdom Fungi:
– Phylum Basidiomycota
– Kingdom Protozoa:
– Phylum Foraminifera และ Myzozoa
– Kingdom Chromista:
– Phylum Ochrophyta (Subphylum Diatomeae และ Phaeistia) (ตัวอยาง

แพลงตอน)
– Kingdom Plantae:
– Phylum Chlorophyta และ Rhodophyta (Algae, สาหราย)
– Phylum Tracheophyta (sea grasses, หญาทะเล)
– Kingdom Animalia
– Phylum Annelida (Polychaeta)
– Phylum Arthropoda: Subphylum Crustracea, Chelicerata, Hexapoda

(Insecta)
– Phylum Brachiopoda (lamp-shells)
– Phylum Bryozoa
– Phylum Chordata (Subphylum Vertebrata, Cephalochordata,
Tunicata)
– Phylum Cnidaria (Subphylum Anthozoa และ Medusozoa)
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– Phylum Echinodermata
– Phylum Entoprocta
– Phylum Mollusca
– Phylum Nemertea (ribbon- or proboscis-worms)
– Phylum Platyhelminthes
– Phylum Porifera (sponges)
– Phylum Sipuncula

ตัวอยางที่ลงทะเบียนจัดเก็บในพิพิธภัณฑฯ แบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
1.
สัตวทะเลประเภทมีกระดูกสันหลัง (Marine Vertebrates)
2.
สัตวทะเลประเภทไมมกี ระดูกสันหลัง (Marine Invertebrates)
3.
สาหรายและหญาทะเล (Algae and Sea Grasses)
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านในพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
1. จัดทําทะเบียนตัวอยาง
การจัดทําทะเบียนตัวอยาง เปนขั้นตอนที่ปฏิบัติตอจากงานจําแนกชนิดอีกตอหนึ่ง ตามลําดับ
ดังตอไปนี้
1.1 บัตรทะเบียน (Registration Card) เปนบัตรบันทึกรายละเอียดขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับชีวประวัติ
ของสัตวและพืชทะเลแตละตัวอยาง
โดยนักวิจยั ผูทาํ การเก็บรวบรวมตัวอยางจากภาคสนามจะตองเปนผู
กรอกขอมูลทั้งหมดตามหัวขอที่กําหนดไว บัตรทะเบียนจะจัดเก็บเปนหมวดหมู เพื่อประโยชนในการสืบคน
ในกลอง Registration Card Index
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1.2 สมุดทะเบียน (Registration Book) เปนสมุดบันทึกสําหรับเก็บรวบรวมรายละเอียดเกีย่ วกับ
ตัวอยางทุกประเภทที่มีอยูในพิพิธภัณฑฯ รวมไวดว ยกัน รายละเอียดทั้งหมดไดมาจากการบันทึกในบัตร
ทะเบียน (ขอ 1.1) การจดบันทึกจะเริ่มตนจากตัวอยาง (Specimen) ตัวที่ 1 คือ PMBC 1 ไปเรื่อย ๆ
ตามลําดับ (PMBC = Phuket Marine Biological Center)
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1.3 ปายชื่อ (Label) ตัวอยางสัตวและพืชทะเลทุกประเภทที่เก็บถาวรในพิพิธภัณฑฯ จะตองมีปาย
ชื่อติดกํากับไวกับตัวอยาง

กอนที่จะนําตัวอยางเขาเก็บในพิพิธภัณฑฯ ภาชนะที่บรรจุตัวอยางจะตองมีปายชื่อ (Label) ของ
ตัวอยางติดไวใหเห็นชัดเจน เพื่อความสะดวกในการคนหาตัวอยาง และประหยัดเวลาในการจัดเก็บตัวอยาง
คืนเขาที่เดิม ในกรณีที่มกี ารยืมตัวอยางออกจากพิพธิ ภัณฑฯ เปนการปองกันความสับสนหลงลืมมิใหเก็บ
ตัวอยางปะปนหรือสับเปลี่ยนกัน
2. การจัดระบบหมวดหมูตัวอยาง
ภายในหองตัวอยางมีการเก็บตัวอยางแตละประเภทไว
โดยมีปายแสดงหมวดหมูของตัวอยางไว
ชัดเจน ตัวอยางในแตละกลุมเรียงตามลําดับตัวอักษรของ family และgenus
2.1 Marine Invertebrates Room เปนหองสําหรับเก็บตัวอยาง Phylum Cyanobacteria
(Bacteria), Basidiomycota (Fungi), Foraminifera และ Myzozoa (Protozoa), Ochrophyta
(Chromista), Chlorophyta, Rhodophyta และ Tracheophyta (Plantae) และตัวอยางสัตวทะเลไมมี
กระดูกสันหลังใน Phylum Annelida (Polychaeta), Arthropoda, Brachiopoda, Bryozoa,
Echinodermata, Mollusca, Nemertea (ribbon- or proboscis-worms), Platyhelminthes, Porifera
(sponges) และ Sipuncula ตัวอยางในหองนี้เก็บใน แอลกอฮอล 70% (alcohol 70%) และเก็บแบบแหง
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เปนหองสําหรับเก็บตัวอยางสัตวทะเลมีกระดูกสันหลัง ไดแก
Phylum Chordata ตัวอยางในหองนี้มท
ี ั้งเก็บรักษาในน้ํายาฟอรมาลิน 10% (formalin 10%) หรือ
แอลกอฮอล 70% และเก็บแบบแหง
2.2

Marine Vertebrates Room

7

2.3 Coral Room เปนหองสําหรับเก็บตัวอยาง Phylum Cnidaria ไดแก ปะการังแข็ง (Hard
Coral), ปะการังออน (Soft Coral) และ กัลปงหา (Gorgonians) ที่จัดทําทะเบียนแลว ตัวอยางในหองนี้เก็บ
รักษาในน้ํายาแอลกอฮอล 70% และเก็บแบบแหง

2.4 Type Material Room เปนหองสําหรับเก็บตัวอยางชนิดใหมในวงการวิทยาศาสตร
ประกอบดวยตัวอยางตนแบบ (Holotype, Paratype และ Allotype) ไดแก ตัวอยางกลุม
Platyhelminthes, ไสเดือนทะเล (Annelida: Polychaeta), Chelicerata และ Crustacea (Arthropoda),
หอย (Mollusca), Entoprocta, Echinodermata และปลา (Chordata, Pisces)
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2.5 Unsorted Specimens Room เปนหองสําหรับเก็บตัวอยางทุกประเภท ซึ่งยังไมไดทําการ
จําแนกชนิดและจัดทําทะเบียน ตัวอยางทีเ่ ก็บรวบรวมในหองนี้ เมื่อผานขั้นตอนการจําแนกชนิดจากนักวิจยั
แตละสาขาและไดรับการยืนยัน (confirmed) ความถูกตองเรียบรอยแลว ก็จะนํามาจัดทําเอกสารทะเบียน
ตามขั้นตอนตาง ๆ แลวจึงนําเขาเก็บเปนการถาวรตามประเภทของตัวอยางตอไป

การแบงหองเก็บตัวอยางออกเปนประเภทตาง ๆ ดังกลาว มุงถึงประโยชนและความสะดวกของผูมา
ใชบริการ และชวยใหเกิดความคลองตัวสําหรับผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑฯ ดวย
3. งานระบบฐานขอมูล PMBC Reference Collection Database
ในปจจุบนั ความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดพัฒนาขึ้นมาก โดยเฉพาะโปรแกรมดาน
ระบบฐานขอมูล (Database System) และไดมกี ารนํามาใชอยางกวางขวาง ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร
ดังกลาว สามารถนํามาประยุกตใชกับงานของพิพิธภัณฑฯ ซึ่งมีระบบการดําเนินงานคลายคลึงกับระบบของ
หองสมุดในปจจุบันนี้ การนําเอาระบบบันทึกขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรเขามาชวยทําใหการปฏิบัติงานของ
พิพิธภัณฑฯ ของสถาบันฯ ไดมาตรฐาน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การเรียกใชโปรแกรม RC-2004
โปรแกรม RC-2004 เปนโปรแกรมฐานขอมูลของพิพิธภัณฑฯ สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ซึ่งจัดสรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Microsoft Office Access 2000
ฐานขอมูล (Database) ของพิพิธภัณฑฯ จะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูลชื่อ “PMBC.mdb” ซึ่งอยู
ภายใต folder “C:\Dbase\PMBC\” สามารถเรียกใชโปรแกรมไดโดยตรงโดยเลื่อนเมาสไปที่แฟมขอมูล
ดังกลาวแลว double click หรือเรียกใชงานจากปุม ลัดบน Desktop โปรแกรมจะถูกเรียกใชงานและ
ปรากฏผลดังภาพ

click เลือกเพือ
่ เขาระบบฐานขอมูลตัวอยางสัตวหรือพืช จะปรากฏฟอรมดังภาพ
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การใชงานโปรแกรม
1. การเพิ่มเติมและแกไขขอมูลใน card
เลื่อนเมาสไป click ที่รายการ
บนแถบรายการ แลวเลื่อนแถบสวางมาที่
สําหรับตัวอยางสัตว หรือ
สําหรับตัวอยางพืช จะปรากฏ
ฟอรมสําหรับการเพิ่มเติมและแกไขขอมูลใน card (Animals - Edit Reference Cards หรือ Plants Edit Reference Cards ) ดังภาพ
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ฟอรม Edit Reference Card ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
• PMBC No ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับหมายเลข PMBC การเพิ่ม
จะปรากฏ
หมายเลขใหมในระบบฐานขอมูลจะตองเปด card ใหมเสมอ โดยเลื่อนเมาสไป click ที่ปุม
ฟอรมวาง ๆ เลื่อนเมาสไป click ที่ชอง PMBC No เพื่อใสหมายเลข PMBC ถาหมายเลขตรงกับหมายเลข
PMBC เดิมทีม
่ ีอยูแลว จะปรากฏกลองโตตอบ ดังภาพ

• Date ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกีย่ วกับวันที่ลงทะเบียน
• Current Name ใชสําหรับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงขอมูลเกี่ยวกับชื่อวิทยาศาสตรของ

ตัวอยางที่ลงทะเบียน การเพิม่ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยาศาสตรใน card โปรแกรมจะทําการตรวจสอบวามี
รายชื่อดังกลาวในระบบบัญชีรายชื่อหรือไม ถามี โปรแกรมจะเชือ่ มโยงชื่อดังกลาวเขากับ Citation,
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Phylum, Subphylum, Class, Order, Suborder, Infraorder, Superfamily, Family, Subfamily และ

สําหรับตัวอยางสัตว หรือ Citation, Division, Class, Order, Suborder, Family, Subfamily
และ Genus สําหรับตัวอยางพืชโดยอัตโนมัติ แตถาไมมีชื่อดังกลาวจะปรากฏกลองโตตอบเพื่อใหทราบวายัง
ไมมีชื่อดังกลาวใน database ดังภาพ
Genus

ถาตองการเพิ่มชื่อดังกลาวลงใน database ใหตอบ Yes โปรแกรม database จะนําชื่อดังกลาวไป
เพิ่มในชอง Species ของฟอรม Species List ซึ่งสามารถใสขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดดังกลาว ลงในฟอรม
Species List (ดูรายละเอียดในขอ 2) แลวปดฟอรมดังกลาวเพื่อกลับมายังฟอรม Edit Reference Card
เพื่อเพิ่มขอมูลสวนอื่น ๆ
• Previous Name ใชสําหรับเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับชื่อวิทยาศาสตรทมี่ ีการจําแนกชนิดไว
กอนมีการเปลีย่ นแปลงการจําแนกชนิดใหมหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม
• Type ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชนิดของตัวอยาง เชน Holotype,
Paratype หรือ Allotype เปนตน ถาเปนตัวอยางโดยทัว่ ๆ ไป ไมตองระบุ Type
• No. of spec. ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับจํานวนตัวอยาง
• Sex ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกีย่ วกับเพศของตัวอยาง
• Size ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกีย่ วกับขนาดของตัวอยาง
• Donated from ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อสถานที่หรือพิพิธภัณฑที่
บริจาคตัวอยางใหมา
• Deposited at ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับสถานที่อื่นที่สงตัวอยางไป
ลงทะเบียน อาจโดยการแลกเปลี่ยน หรือบริจาคใหไป
• Reference ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับเอกสารอางอิงของ Holotype หรือ
Paratype

• Locality ใชสาํ หรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อสถานที่ หรือสถานีที่เก็บตัวอยาง
• Province ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อจังหวัดที่เก็บตัวอยาง ในกรณีที่

เก็บตัวอยางจากตางประเทศ ใหระบุชื่อประเทศแทนชื่อจังหวัด
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• Position ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) ของ

สถานที่ที่เก็บตัวอยาง ซึ่งใชระบบ องศา และทศนิยมของลิปดา
• Habitat ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับลักษณะถิ่นอาศัยของตัวอยาง
• Gear/Method ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือวิธีการที่ใชในการ
เก็บตัวอยาง
• Depth ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับความลึกน้ําของสถานที่ที่เก็บตัวอยาง
• Collector ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชือ่ ผูเก็บตัวอยาง
• First Identifier ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูจําแนกตัวอยางคนแรก
• Confirmed by ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูย ืนยันความถูกตองของ
ตัวอยางที่ถูกจําแนก
• Corrected by ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกีย่ วกับชื่อผูเปลี่ยนแปลงการจําแนก
ชนิดใหมหรือผูเปลี่ยนแปลงชื่อชนิด
• Date ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับ วันที่เก็บตัวอยาง วันที่จําแนกตัวอยาง
หรือวันทีย่ ืนยันความถูกตองของตัวอยางทีถ่ ูกจําแนก
• Field data recorded by collector ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
อื่น ๆ ที่ไดจากการสังเกตของผูเก็บตัวอยางในการเก็บตัวอยางภาคสนาม
• Expedition ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับชื่อเที่ยวสํารวจหรือชื่อโครงการ
• Preservation
ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใชในการเก็บรักษา
ตัวอยาง
•
ใชสําหรับดูแผนที่การแพรกระจายของตัวอยางสัตวหรือพืช เมื่อ
click ที่ปุมนี้โปรแกรมจะทําการคนหาขอมูลของตัวอยางสัตวหรือพืชชนิดเดียวกับที่ปรากฏใน card
ปจจุบัน ที่มีการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรของแตละตัวอยาง ถาไมพบขอมูลใด ๆ จะปรากฏกลองโตตอบ
ดังภาพ

แตถาพบขอมูลก็จะปรากฏกลองโตตอบใหทราบ เพื่อใหผูใชสามารถยืนยันการแสดงแผนทีก่ าร
แพรกระจายของ ตัวอยางสัตวหรือพืชชนิดนั้น ๆ หากผูใชไมตองการใหแสดงแผนที่ click ที่ปุม No แตถา
ตองการใหแสดงแผนที่ click ที่ปุม Yes จะปรากฏแผนที่แสดงการแพรกระจายดังภาพ
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• Taxonomy ใชสําหรับดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกลุมทางอนุกรมวิธาน
• Picture ใชสําหรับเพิ่มเติมและแกไขขอมูลเกี่ยวกับภาพประกอบ Card โดยเลื่อนเมาสไป
click ที่ปุม

จะปรากฏฟอรม Picture list สําหรับเลือกภาพประกอบ Card ดัง
ภาพ ภาพตัวอยางสัตวถูกจัดเก็บไวใน folder “C:\Dbase\Pictures\Animals” และ ภาพตัวอยางพืชถูก
จัดเก็บไวใน folder “C:\Dbase\Pictures\Plants” เมื่อไดภาพทีต่ องการแลว ปดฟอรม Picture list เพื่อ
เพื่อฟนฟูรายการชื่อภาพ เมือ่
กลับสูฟอรม Edit Reference Card เลื่อนเมาสไป click ที่ปุม
ตองการแสดงภาพจะตองเลือ่ นเมาสไป click ที่ชื่อภาพนั้น ๆ
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• Description

ใชสําหรับแสดงกลองขอความเกีย่ วกับลักษณะที่สําคัญหรือขอความหมาย

เหตุสําคัญเกี่ยวกับตัวอยางนัน้ ๆ
• Note on card ใชสําหรับแสดงกลองขอความ Note เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของขอมูล

ในหมายเลข PMBC นั้น ๆ เชนการเปลี่ยนแปลงชื่อในสวนของ classification ที่สูงกวาระดับ genus และ
species เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อของ family เปนตน
2. การเพิ่มเติมและแกไขขอมูลใน Species List
เลื่อนเมาสไป click ที่รายการ
บนแถบรายการ แลวเลื่อนแถบสวางมาที่
สําหรับตัวอยางสัตว หรือ
สําหรับตัวอยางพืช จะปรากฏฟอรมสําหรับ
การเพิ่มเติมและแกไขขอมูลใน ฟอรม Animals - Species List หรือ Plants - Species List ดังภาพ
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การเพิ่มชื่อวิทยาศาสตรในระบบฐานขอมูลจะตองเปด record ใหมเสมอ ทําไดโดยเลื่อนเมาสไป
click ที่ปุม
จะปรากฏฟอรมวาง ๆ เลื่อนเมาสไป click ที่ชอง Species เพื่อใสชื่อวิทยาศาสตร ในกรณี
ที่ตองการแกไขชื่อวิทยาศาสตรจะตองแนใจวาชื่อเดิมไมถูกนําไปอางใน card อื่น ๆ นอกเหนือจาก card ที่
ตองการแกไข เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงชือ่ วิทยาศาสตรในฟอรม Species List จะทําใหชื่อวิทยาศาสตรที่
ถูกอางถึงในทุก ๆ card เปลี่ยนแปลงไปดวย
3. การสั่งพิมพ Registration Card
คําสั่งที่ใชในการแสดงรายงาน Registration Card กอนการพิมพถูกจัดเก็บไวในฟอรม Edit
Reference Card เพื่อตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองกอนการสั่งพิมพ และสามารถสั่งพิมพ card
ไดทันทีเมื่อปอน card หมายเลขนั้น ๆ เสร็จ โดยเปดฟอรม Edit Reference Card สําหรับการเพิ่มเติมและ
แกไขขอมูลใน card ในกรณีที่หมายเลข PMBC ไมตรงกับหมายเลขที่ตองการพิมพ card ใหเลื่อนเมาสไป
click ที่ชอง PMBC No และปุม
ตามลําดับ จะปรากฏกลองโตตอบ ดังภาพ

ใสหมายเลข PMBC ที่ตองการคนหาในชอง ‘สิ่งที่คนหา’ แลวกดปุม Enter เมื่อเจอหมายเลข
PMBC ที่ตองการใหกดปุม Esc หรือเลื่อนเมาสไป click ที่ปุม Close (เครื่องหมาย X ขวาบน) เพื่อปด
จะปรากฏรายงาน Registration
กลองโตตอบสําหรับการคนหา แลวเลื่อนเมาสไป click ที่ปุม
Card กอนการพิมพ ดังภาพ ซึ่งใชสําหรับพิมพ card ลงฟอรม
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ในกรณีที่ตองการพิมพ card ลงกระดาษเปลา ใหเลื่อนเมาสไป click ที่ รายการ Utility และ Page
setup ตามลําดับ แลวเลื่อนเมาสไป click ที่ Print Data Only เพื่อปลดเครื่องหมายถูกออก จะปรากฏผล ดัง
รูปหนา 5 (ดังภาพบน หนา 5 ดู‘จัดทําทะเบียนตัวอยาง’)
รายงาน Registration Card มีทั้งหมด 2 หนา หนาแรกประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ดังแสดงในภาพ
ขางตนที่กลาวมาแลว หนาทีส่ องเปนขอมูลเกี่ยวกับ Field data recorded by collector การสั่งพิมพ card
โดยทั่วไปจะสัง่ พิมพเฉพาะหนาแรกเพียงหนาเดียว โดยกดปุม Ctrl พรอมกับปุม P จะปรากฏกลองโตตอบ
ดังภาพ เลื่อนเมาสไป click ที่ Pages From: ใสหมายเลข 1 ลงไป แลวกดปุม Enter บนแปนพิมพ หรือ
เลื่อนเมาสไป click ที่ปุม OK บนกลองโตตอบ ทั้งนี้โปรแกรม RC-2004 มีขอจํากัดของโปรแกรมในการ
แสดง font ในชอง Species ชื่อ Genus, Species และคําระหวางสวนของ Genus และ Species จะเปนตัว
ตรงทั้งหมด ใหขีดเสนใตในสวนของ Genus และ Species ภายหลังจากพิมพบัตรลงทะเบียน กอนใสใน
กลอง Registration Card Index (ดังภาพลาง หนา 5 ดู‘จัดทําทะเบียนตัวอยาง’)
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ในกรณีที่ตองการพิมพทั้ง 2 หนา ใหเลื่อนเมาสไป click ที่ปุม All แลวกด Enter การใสกระดาษ
ในเครื่องพิมพใหปฏิบัติเชนเดียวกับการสั่งพิมพหนาซองจดหมาย
โดยหันดานที่ติดแสตมปใหตรงกับ
สัญลักษณที่ระบุไวในเครื่องพิมพรุนนั้น ๆ
4. การสั่งพิมพปายชื่อ Label
เลื่อนเมาสไป click ที่รายการ
บนแถบรายการ แลวเลื่อนแถบสวางมาที่
สําหรับ
ตัวอยางสัตว หรือ
สําหรับตัวอยางพืช จะปรากฏฟอรมสําหรับระบุหมายเลข PMBC ที่
ตองการพิมพ label ดังภาพ การเลือกหมายเลข label ที่ตองการพิมพทําได 2 วิธี คือการเลือกหมายเลขแบบ
ไมตอเนื่อง และการเลือกหมายเลขแบบตอเนื่อง การเลือกหมายเลขแบบไมตอเนื่องทําไดโดยเลื่อนเมาสไป
click ที่ Selection แลวใสหมายเลขที่ตองการในชองใดชองหนึ่ง หรือทุกชอง แลวกดปุม Enter สําหรับการ
เลือกหมายเลขแบบตอเนื่องทําไดโดยเลื่อนเมาสไป click ที่ Range
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ในกรณีนี้จะตองระบุทั้งหมายเลขเริ่มตนและหมายเลขสุดทายที่ตองการพิมพในชอง From และ To
ตามลําดับ แลวกดปุม Enter จะปรากฏรายงานของ label กอนพิมพ ดังภาพ กดปุม Ctrl พรอมกับปุม P แลว
กด Enter

ทั้งนี้โปรแกรม RC-2004 มีขอจํากัดของโปรแกรมในการแสดง font ในชอง Species โดยชื่อ Genus,
Species และคําระหวางสวนของ Genus และ Species จะเปนตัวตรงทั้งหมด ใหขีดเสนใตในสวนของ
Genus และ Species ภายหลังจากพิมพปายชื่อกอนใสรวมกับตัวอยาง
5. การใชคําสั่ง Find
เลื่อนเมาสไป click ที่ฟลดทตี่ องการคนหา แลว click ที่ปุม
ใสคําที่ตองการคนหาในชอง ‘สิ่ง
ที่คนหา:’ แลวกดปุม Enter โปรแกรมจะนําคําที่ใสลงไปในชอง สิ่งที่คนหา: ไปเปรียบเทียบกับคําในเขต
ขอมูลที่ตองการคนหา เมือ่ เจอคําที่ตองการคนหาการคนหาก็จะสิ้นสุดลง ถาตองการคนหาคําดังกลาวใน
record ถัดไปใหกดปุม “คนหาถัดไป” ในกรณีที่คําที่ตองการคนหาเปนเพียงสวนหนึ่งในฟลดที่ตองการ
คนหา ใหใสเครื่องหมาย * หนา และ/หรือ หลังคําที่ตองการคนหาในชอง สิ่งที่คนหา: แทน (ดังภาพในหนา
19)
6. การใชงานฟอรม Taxonomy Search
บนแถบรายการ แลวเลื่อนแถบสวางมาที่
เลื่อนเมาสไป click ที่รายการ
สําหรับตัวอยางสัตว หรือ
สําหรับตัวอยางพืช จะปรากฏฟอรม
Taxonomy Search ดังภาพ เลือกกลุมทางอนุกรมวิธานที่ตองการ search ในชอง Search by และบัญชี
รายชื่อในชองถัดไป จะปรากฏ card ตาง ๆ ตามชื่อที่ตองการ
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7. การใชงานฟอรม Name Search
เลื่อนเมาสไป click ที่รายการ
บนแถบรายการ แลวเลื่อนแถบสวางมาที่
สําหรับตัวอยางสัตว หรือ
สําหรับตัวอยางพืช จะปรากฏฟอรม
Name Search ดังภาพ เลือกกลุมรายชื่อที่ตองการ search ในชอง Search by และบัญชีรายชื่อในชอง
ถัดไป จะปรากฏ card ตาง ๆ ตามชื่อที่ตองการ ในกรณีที่ตองการ search ชื่อที่อาจจะทําหนาที่เปน
Collector หรือ Identifier หรือชื่อผูที่แกไขชื่อชนิด หรือชื่อผูยืนยันการจําแนกชนิด ใหเลือกกลุมรายชื่อ
เปน (All)
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8. การใชงานฟอรม PMBC Search
เลื่อนเมาสไป click ที่รายการ
สําหรับตัวอยางสัตว หรือ
PMBC Search ดังภาพ เลื่อนเมาสไป click ที่ชอง
ตองการ search แลวกด Enter
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บนแถบรายการ แลวเลื่อนแถบสวางมาที่
สําหรับตัวอยางพืช จะปรากฏฟอรม
PMBC No (มุมบนดานซาย) แลวใสหมายเลขที่
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9. การใชงานฟอรม Diversity
เลื่อนเมาสไป click ที่รายการ
บนแถบรายการ แลวเลื่อนแถบสวางมาที่
สําหรับตัวอยางสัตว หรือ
สําหรับตัวอยางพืช จะปรากฏฟอรม Diversity ดังภาพ เลือกกลุมที่
ตองการนับจํานวน แลวเลื่อนเมาสไป click ที่ปุม
จะปรากฏจํานวนของตัวอยางในแตละ
ระดับ พรอมกับบัญชีรายชื่อในระดับนั้น ๆ
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10. การสั่งพิมพรายงาน Species List
คําสั่งที่ใชในการแสดงรายงาน Species List ถูกจัดเก็บไวในฟอรม Species List โดยเปดฟอรม
Species List แลวเลื่อนเมาสไป click ที่ปุม
จะปรากฏกลองขอความสําหรับเลือกกลุมทาง
เพื่อแสดง
อนุกรมวิธาน และรายชื่อสําหรับกลุมนั้น ๆ ตามลําดับ เลื่อนเมาสไป click ที่ปุม
รายงาน Species List ดังภาพ
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การสั่งพิมพรายงานสามารถทําได 2 วิธี คือ การสั่งพิมพรายงานโดยตรงจากโปรแกรม โดยกดปุม
Ctrl พรอมกับปุม P แลวกด Enter และการสั่งพิมพรายงานในไฟลของโปรแกรม Microsoft Word หรือ
Microsoft Excel โดยเลื่อนเมาสไป click ที่ปุม
หรือปุม
(สามารถสลับไปมาระหวางปุมทั้ง
สอง) รอจนกระทั่งการจัดพิมพรายงานเสร็จสิ้น ทั้งนี้โปรแกรม RC-2004 มีขอจํากัดของโปรแกรมในการ
แสดง font ในสวนของ Genus และ Species ซึ่งจะปรากฎเปนตัวตรงทั้งหมด
4. การดูแลรักษาตัวอยาง
ตัวอยางสัตวหรือพืชทะเล ที่ไดผานขั้นตอนการจัดทําทะเบียนเรียบรอยแลว กอนทีจ่ ะนําเขาเก็บใน
พิพิธภัณฑเปนการถาวร ตองทําการตรวจสอบสภาพน้าํ ยาและเปลีย่ นภาชนะบรรจุถาวร แลวจึงนําตัวอยาง
เขาจัดเก็บตามระบบหมวดหมูในพิพิธภัณฑตอไป
29

ตัวอยางทีน่ ําออกมาจากที่เก็บไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ควรมีการตรวจสอบดูแลรักษาภาชนะ
ตัวอยาง น้ํายา ใหอยูในสภาพที่ดีเสมอกอนนําเขาเก็บอีกครั้งหนึ่ง แตถึงอยางไรก็ตามอาจมีตัวอยางจํานวน
มากที่ไมไดนํามาใชในการเปรียบเทียบเปนเวลาหลายป ดังนั้นจึงควรมีกําหนดระยะเวลาตรวจสอบดูแลเปน
ประจํา
โดยอาจจะหมุนเวียนตรวจสอบตัวอยางแตละกลุมตามระยะเวลาในแตละสัปดาหหรือเดือน
สับเปลี่ยนกันไปจนครบตัวอยางทั้งหมดในพิพิธภัณฑฯ ซึ่งการหมุนเวียนตรวจสอบตัวอยางทั้งหมดก็ไมควร
ใชระยะเวลาเกินกวาสองป ขวดหรือภาชนะเก็บตัวอยางที่เสียหรือชํารุดควรเปลี่ยนใหม รวมถึงการเติมน้ํายา
ทดแทนสวนที่ระเหยไป ระดับน้ํายาจะตองสูงกวาความสูงของตัวอยางในภาชนะ และในขณะเดียวกันตอง
ทําความสะอาดฝุนละอองหรือกําจัดเชื้อราแมลงตาง ๆ ที่อาจจะมีบริเวณภาชนะใหหมดสิ้นไป เมื่อตัวอยาง
ไดทําความสะอาดและตรวจสอบแตละครั้งสิ้นสุดลงแลวควรจดบันทึกวันและเวลาไวดว ย
เพื่อทราบ
กําหนดเวลาทีค่ วรจะตรวจสอบอีกในครั้งตอไป (พิพิธภัณฑทตี่ ั้งขึ้นใหม ๆ ตัวอยางยังมีนอย การดูแลรักษา
เปนประจําอาจจะไมจําเปน แตการมีระเบียบปฏิบัติตั้งแตเริ่มแรกจะเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับเมื่อมีตัวอยาง
เพิ่มมากขึ้น)

5. การใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผมู าใชพพิ ิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
ดังที่ไดกลาวมาแลววาพิพิธภัณฑฯ มีการจัดระบบหมวดหมู จัดทําทะเบียนประเภทตาง ๆ อยางมี
ขั้นตอนตามระบบสากล ดังนั้นสภาพพิพิธภัณฑฯ จึงมีลักษณะการปฏิบัติงานเหมือนหองสมุดทั่ว ๆ ไป โดย
มีนักวิชาการหรือเจาหนาที่ดแู ลหรือภัณฑารักษ (Curator) ใหคําแนะนําในการใชพิพิธภัณฑฯ บริการให
ความชวยเหลือในการคนหาตัวอยาง ใหบริการในการยืมตัวอยางเพือ่ ประกอบการศึกษาวิจัยในระยะเวลา
พอสมควร
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การขออนุญาตมาทําการวิจยั เปรียบเทียบตัวอยาง ตองทําหนังสือขออนุญาตถึงผูอํานวยการสถาบันฯ
พิพิธภัณฑฯ มีระเบียบในการเซ็นยืมตัวอยางอยางรัดกุม เพื่อปองกันปญหาตัวอยางเกิดการสูญหายโดยจัดให
มีแบบฟอรมสําหรับเซ็นยืมตัวอยางสําหรับศึกษา ณ พิพิธภัณฑฯ

และแบบฟอรมสําหรับเซ็นยืมตัวอยางสําหรับไปศึกษาสถานที่อื่น
ซึ่งการอนุญาตจะอยูในดุลพินิจของ
ภัณฑารักษหรือหัวหนาพิพิธภัณฑฯ
การยืมตัวอยางเพื่อการศึกษานอกพิพิธภัณฑฯ
ผูยืมอาจจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการจัดสง
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เมื่อผูยืมตองการคืนตัวอยาง ผูยืมจะตองคืนกับผูควบคุมหรือภัณฑารักษเทานัน้ ในการยืมหรือคืน
ตัวอยางแตละครั้ง
ผูยืมไมควรนําตัวอยางออกหรือนําคืนเขาหองตัวอยางดวยตัวเองโดยมิไดผานการแจง
ภัณฑารักษ เพื่อปองกันปญหายุงยากที่อาจเกิดขึน้ เชน ตัวอยางสูญหายหรือชํารุด แตกหัก หรือตัวอยางอาจ
เกิดการสับเปลี่ยนที่เก็บหรือปะปนกัน เปนตน เนื่องจากผูมาใชพิพธิ ภัณฑฯ อาจจะไมสันทัดเกีย่ วกับระบบ
ของพิพิธภัณฑฯ ดีพอ
32

6. การสงตัวอยางลงทะเบียน
ตัวอยางทีน่ ักวิจัยหรือนักศึกษาไดจําแนกชนิดเปนที่เรียบรอยแลว และตองการจัดเก็บไวที่พิพิธภัณฑ
ฯ สามารถติดตอผูควบคุมหรือภัณฑารักษเพื่อลงทะเบียนตัวอยางได ซึ่งทางพิพิธภัณฑฯ จะใหแบบฟอรม
สําหรับลงขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวอยาง ซึ่งแบบฟอรมดังกลาวมีสวนตาง ๆ ของฟอรม Edit Reference
Card ทั้งของพืชและสัตว ดังนั้นจึงไมจําเปนตองลงขอมูลทุกสวน แตอยางไรก็ตามผูสงตัวอยางลงทะเบียน
ควรใหรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับตัวอยางนัน้ ๆ ใหมากทีส่ ุด เพื่อประโยชนตองานฐานขอมูลของพิพิธภัณฑฯ
ตอไป

33

ขอควรพิจารณาในการดําเนินการของพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
พิพิธภัณฑฯ ควรประกอบดวยตัวแทนของสัตวและพืชในทองถิ่นแถบนั้นทุก ๆ ชนิดซึ่งไดทาํ การ
วิเคราะหชนิดและมีการเก็บรักษาเปนอยางดี การจําแนกชนิดตัวอยางใหถูกตองเชื่อถือไดเปนสิ่งสําคัญมาก
ซึ่งควรดําเนินการโดยผูชํานาญการทางดานงานอนุกรมวิธานที่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ และในทุกกรณีผู
วิเคราะหชนิดควรจะมีการจดบันทึกขอมูลตัวอยางอยางแจงชัด เพราะรายละเอียดขอมูลเหลานี้มีความสําคัญ
สําหรับการประเมินถึงความนาเชื่อถือของการจําแนกชนิด
พิพิธภัณฑฯ ควรจะประกอบดวยตัวอยางที่รวบรวมในชวงระยะเวลาและจากสถานที่ที่แตกตางกัน
เพื่อใหสามารถสืบคนและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาและสถานที่ภายในประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ชนิดหนึง่
ในการจัดเรียงตัวอยางสําหรับการเปรียบเทียบทางอนุกรมวิธาน พิพธิ ภัณฑฯ ควรจะประกอบดวย
ตัวอยางที่เปนตัวแทนของทัง้ สองเพศ การเจริญเติบโตทุกระยะ รวมทัง้ ตัวออน ตัวเกือบเต็มวัยและตัวเต็มวัย
ที่มีขนาดแตกตางกันและตางประชากรกันที่พบในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ระหวางพิพิธภัณฑฯ ควรมีการรวมมือกัน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน การเก็บรักษาตัวอยาง การ
จัดระบบตัวอยางและการบันทึกเอกสารขอมูลควรมีลักษณะคลายคลึงกัน นอกจากนั้นควรจัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการขึ้น โดยมีภณ
ั ฑารักษจากพิพิธภัณฑฯ ตาง ๆ เขารวมหาขอตกลงเกีย่ วกับรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ใชในพิพิธภัณฑฯ เพื่อนําไปปฏิบัติตอไป
ตัวอยางในพิพธิ ภัณฑมีความจําเปนและมีคุณคาอยางมากสําหรับผูมาใชตัวอยางเหลานี้เพื่อการศึกษา
และเปรียบเทียบอางอิง ซึ่งไดแกนักอนุกรมวิธานซึ่งจะสามารถวิเคราะหจําแนกชนิดตัวอยางในพิพธิ ภัณฑได
รวมถึงนักวิจัยชีววิทยาและนิเวศวิทยาโดยทั่วไปที่ไมใชนักอนุกรมวิธาน แตตองการเปรียบเทียบตัวอยางของ
ตนกับตัวอยางที่วิเคราะหชนิดแลวในพิพิธภัณฑฯ ดังนัน้ เจาหนาที่ในพิพิธภัณฑฯ จึงเปนตัวเชือ่ มระหวาง
ผูใชทั้งสองประเภทนี้ และโดยปกติในพิพธิ ภัณฑฯ ขนาดเล็กมักมีนกั อนุกรมวิธานอยูนอยมาก เจาหนาทีใ่ น
พิพิธภัณฑฯ จึงตองทําการติดตอกับนักอนุกรมวิธานของสัตวแตละกลุมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อ
ทําการวิเคราะหจําแนกชนิดสัตวที่มีอยูในพิพิธภัณฑฯ ใหถูกตอง อาจจะเปนการติดตอโดยการใหยืม หรือ
แลกเปลี่ยนตัวอยางระหวางนักอนุกรมวิธานและระหวางพิพิธภัณฑฯดวยกัน
การปฏิบัติเชนนี้จะทําใหมี
ตัวอยางทีว่ ิเคราะหชนิดถูกตองแนนอนเพิม่ มากขึ้นในพิพิธภัณฑฯแตละแหง
การแลกเปลี่ยนตัวอยางดวยประการใดก็ตามควรดําเนินการภายใตการควบคุมของภัณฑารักษและ
กฎระเบียบของทางหนวยงาน
ตัวอยางควรมีการคงสภาพและเก็บรักษาไวในน้ํายาที่เหมาะสม เชน ฟอรมาลิน และแอลกอฮอล
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ประวัติการพัฒนางานระบบฐานขอมูลของพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
โปรแกรม RC-2004 เปนโปรแกรมฐานขอมูลของพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ซึ่งจัดสรางขึ้นโดยใชโปรแกรม Microsoft Office
Access

ดร. อนุวัฒน นทีวัฒนา (อดีตหัวหนากลุมพิพิธภัณฑฯ ) เปนผูริเริ่มความคิดเกี่ยวกับการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลของพิพิธภัณฑฯ ในป พ.ศ. 2538 ไดเสนอผลงานเรื่อง Database of Reference Collection the advantage of having specific names as main entry (Jalk & Nateewathana, 1995)

ระหวางป พ.ศ. 2534–2536 ไดมอบหมายให คุณรัชนี สิริเวชพันธุ (ขณะนัน้ ดํารงตําแหนงเจา
พนักงานประมง 5 ปฎิบตั ิงานภัณฑารักษประจําพิพธิ ภัณฑฯ) ทําการปอนขอมูลจากบัตรทะเบียนโดยใช
โปรแกรม dBase III plus รวมกับนักวิชาการของกลุม (ดร. จรัสศรี อางตันญา) ตอมาในป พ.ศ. 2536 ได
ขอใหคุณธนวัฒน เขี้ยวแกว (ขณะนั้นดํารงตําแหนงเจาหนาที่ธุรการของสถาบันฯ) ทําการโอนยายขอมูล
ทั้งหมดไปยังโปรแกรม Fox Pro ผลงานชิ้นแรกซึ่งเกิดขึ้นจากการใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล คือ
Checklist of fishes in the Reference Collection (Nateewathana et al., 1993) ในป 2539 ดร.
อนุวัฒน นทีวฒ
ั นา ยายไปปฏิบัติงานที่พิพธิ ภัณฑธรรมชาติวิทยาสัตวนา้ํ กรมประมง กรุงเทพฯ และ ดร. สม
ชัย บุศราวิช ดํารงตําแหนงหัวหนากลุมพิพธิ ภัณฑฯ
ระหวางป พ.ศ. 2539–2543 พิพิธภัณฑฯ ไดรับการสนับสนุนภายใตโครงการความรวมมือทาง
วิชาการไทย-เดนมารก ในป พ.ศ. 2540–2542 ไดวาจาง Dr. Andrew Davison (ขณะนั้นทํางานอยูที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ) เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบฐานขอมูลโดยโปรแกรม
Microsoft Office Access รวมกับนักวิชาการของกลุม (ดร. จรัสศรี อางตันญา และ ดร. สมชัย บุศราวิช)
และไดวาจาง คุณดวงจันทร ศรีสุวรรณ นักวิชาการชัว่ คราว เพื่อปฏิบัติงานปอนขอมูลลงในระบบฐานขอมูล
และจัดทําระบบทะเบียนตัวอยางสัตวและพืชทะเลในพิพธิ ภัณฑฯ ของสถาบันฯ รวมกับ คุณรัชนี สิริเวช
พันธุ โดยเสนอการออกแบบระบบฐานขอมูลของพิพิธภัณฑฯ (Bussarawit et al., 1999) ผลงานตอมาซึ่ง
เกิดขึ้นจากการใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล คือ Recent records of Bivalvia in the Reference
Collection of Phuket Marine Biological Center, Thailand (Aungtonya et.al. 1999)

ในป พ.ศ. 2542–2544 พิพิธภัณฑฯ ไดวาจาง นายสันติสขุ ไทยปาล ในตําแหนงนักวิชาการชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบฐานขอมูลโดยโปรแกรม Microsoft Office Access รวมกับนักวิชาการของ
กลุม (ดร. จรัสศรี อางตันญา) ผลงานตอมาซึ่งเกิดขึ้นจากการใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล คือ Marine
flora (Algae and Seagrasses) in the Reference Collection of the Phuket Marine Biological
Center, Thailand (Aungtonya et al., 2002a)

และ

A list of polychaetes (Annelida) in the

Reference Collection of the Phuket Marine Biological Center, Thailand (Aungtonya et al.,
2002b)
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ในป พ.ศ. 2544 คุณรัชนี สิริเวชพันธุ ขอเกษียณอายุราชการกอนกําหนด คุณธนัญญา ไทยกลาง
(ขณะนั้นดํารงตําแหนงเจาพนักงานประมง 3) ปฏิบัติงานจัดทําระบบทะเบียนแทน
ระหวางป พ.ศ. 2545–2546 พิพิธภัณฑฯ ไดรับการสนับสนุนภายใตโครงการ NaGISA ซึ่งไดวาจาง
คุณสุธน กาฬรัตน ในตําแหนงเจาพนักงานชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปอนขอมูลลงในระบบฐานขอมูล
ในป พ.ศ. 2547 คุณธนัญญา ไทยกลาง ขอยายไปปฏิบัติงาน ณ ศูนยวจิ ัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงอาวไทยตอนลาง
ในป พ.ศ. 2547–2548 พิพิธภัณฑฯ ไดรับการสนับสนุนภายใตโครงการวิจัยความหลากหลาย
ชีวภาพทางทะเลฝงทะเลอันดามัน ไดวาจาง นายสันติสุข ไทยปาล (ขณะนั้นดํารงตําแหนงนักวิชาการประมง
4 สํานักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล กรมประมง) เพือ่ ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบฐานขอมูลโดยแยกฟอรม
กลุมพืชและสัตวออกจากกัน และเพิ่มแผนที่แสดงการแพรกระจาย รวมกับนักวิชาการของกลุม (ดร. จรัสศรี
อางตันญา) และไดวาจาง คุณสมศรี จันทรประสาท ในตําแหนงนักวิชาการชัว่ คราว เพื่อปฏิบัติงานปอน
ขอมูลลงในระบบฐานขอมูลรวมกับนักวิชาการของกลุม (ดร. จรัสศรี อางตันญา)
ระบบฐานขอมูลของพิพิธภัณฑฯ มีเปาหมายที่จะปรับปรุงระบบในลําดับตอไป เพื่อประโยชนใน
การเผยแพรฐานขอมูลดังกลาวใหสามารถสืบคนไดจาก internet โดยใชโปรแกรม Active Server Page.
Net (ASP. Net)

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน คุณอุนจิต ปาติยเสวี (อดีตผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน พ.ศ. 2546–2547) และคุณประวีณ ลิมปสายชล (อดีตผูอํานวยการสถาบันวิจยั
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน พ.ศ. 2542–2546) ที่ไดสนับสนุนโครงการจัดตั้ง
ระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรสําหรับพิพิธภัณฑฯ ที่ผานมา รวมทั้ง ดร. อนุวัฒน นทีวัฒนา (อดีตหัวหนากลุม
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล) คุณรัชนี สิริเวชพันธุ คุณวราริน วงษพานิช คุณเตือนใจ พันธธร คุณสุรสิทธิ์
อุตสาหะ Dr. Andrew Davison คุณดวงจันทร ศรีสุวรรณ และคุณสุธน กาฬรัตน ที่มีสวนในการพัฒนางาน
ของพิพิธภัณฑฯ และระบบ database ที่ผานมา ขอขอบคุณ คุณนิภาวรรณ บุศราวิช และคุณสุรีย สตภูมินทร
ที่ใหความเห็นเพิ่มเติมตนฉบับ ขอบคุณ คุณสาโรช อุบลสุวรรณ และคุณวัชราภรณ ไตรพาณิชยกุล ที่ชว ย
ถายรูปหองตัวอยาง
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