แนะนำตัวอย่างอ้างอิง
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)

Bathynomus lowryi (Bruce and Bussarawit, 2004)
แมลงสาบทะเลยักษ์ แห่งท้องทะเลอันดามัน
กรอร วงษ์กำแหง และเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
พิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

นอกฝัง่ ทะเลอันดามัน ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อกับสามประเทศคือประเทศไทย พม่า และมาเลเซีย
เมือ่ ออกนอกชายฝัง่ จะเป็นบริเวณของลาดทวีป (continental slope) ทีม่ คี วามลาดชันและความลึก
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ไปจนถึงทีท่ ล่ี กึ ทีส่ ดุ ของทะเลอันดามันลึก 3,035 เมตร ในบริเวณนีย้ งั มีการสำรวจ
น้อยและยังรอการศึกษาในอีกหลายด้านไม่วา่ จะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลพืน้ ท้องทะเล
กระแสน้ำ องค์ประกอบทางเคมีของทัง้ น้ำและดิน
ในบริเวณที่มีลักษณะระบบนิเวศแตกต่างจากบริเวณชายฝั่งอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น
แรงดันน้ำทีเ่ พิม่ ขึน้ จากความลึก ตะกอนซากสิง่ มีชวี ติ ทีท่ บั ถมมาเป็นระยะเวลายาวนาน สิง่ มีชวี ติ ทีพ่ บ
ในบริเวณนีจ้ งึ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากทีพ่ บบริเวณชายฝัง่ ไม่วา่ จะเป็นมีขนาดตัวทีใ่ หญ่ มีสแี ดงสด
หรือมีสีดำสนิม ตาบอด มีปากและฟันขนาดใหญ่มาก ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการสำรวจร่วมไทย
เดนมาร์คทีท่ ำการสำรวจความหลากหลายบริเวณไหล่ทวีปของทะเลอันดามัน (Biodiversity of the
Andaman Sea Shelf- BIOSHELF) ตัง้ แต่ชายแดนพม่าลงมาจนเขตตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ. 2539-2545 ด้วยเรือสำรวจจักรทอง ทองใหญ่
(R. V. Chakratong Tongyai)

ลักษณะของแมลงสาบทะเลยักษ์ ด้นบน (ซ้าย) และด้านล่าง (ขวา)
ภาพโดย เจ้าหน้าที่ สวพ.
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หนีง่ ในตัวอย่างทีไ่ ด้จากโครงการนัน้ คือตัวอย่างแมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus lowryi
(Bruce and Bussarawit, 2004) โดยเก็บได้ทค่ี วามลึก 690 เมตร ในปี 2542 เพียงตัวเดียว เป็นตัวเมีย
ทีม่ แี ผ่นอุม้ ไข่ขนาดใหญ่เห็นได้ชดั แต่ไม่ได้มไี ข่ตดิ มาด้วย โดยผูเ้ ก็บได้คอื ดร. จรัสศรี อ๋างตันญา
และนางสาววราริน วงษ์พานิช นักวิชาการประจำพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์และพืชทะเล ตัวอย่างทีไ่ ด้เก็บรักษา
ไว้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์สตั ว์และพืชทะเล มีตวั อย่างต้นแบบ (holotype specimen) เพียงตัวเดียว ในการออก
เรือเทีย่ วหลัง ๆ ก็ไม่พบตัวอย่างชนิดนีอ้ กี เลย
แมลงสาบยักษ์ตัวนี้นอกจากจะเป็นตัวอย่างชนิดใหม่ของ โลกแล้วยังเป็นรายงานของ
แมลงสาบทะเล สกุล Bathynomus เป็นครัง้ แรกในน่านน้ำไทยด้วยโดยชนิดทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับ
แมลงสาบทะเลยักษ์ ตัวนี้คือ B. doederlini ที่มีจัดแสดงในสยามโอเชี่ยนเวิร์ลซึ่งมักพบกระจาย
ทั่วไปนอกฝั่งประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงประเทศออสเตรเลีย และ B. giganteus ที่พบครั้งแรกบริเวณ
นอกฝัง่ ประเทศเม็กซิโก โดย B. lowryi แตกต่างจากอีกสองชนิดนีค้ อื รูปทรงของหางทีเ่ ว้ามากกว่า
และมีจำนวนหนามทีป่ ลายหาง 7 ซีซ่ ง่ึ น้อยกว่าอีกสองชนิดทีม่ หี นาม 9 ซี่
แมลงสาบทะเลสกุล Bathynomus เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และมักพบอาศัยบริเวณ
พืน้ ท้องทะเลในบริเวณน้ำลึก กินซากและอินทรียส์ ารบริเวณพืน้ ท้องทะเลเป็นอาหาร โดยมีรายงาน
ของแมลงสาบทะเลสกุลนีท้ ว่ั โลก สถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นำ้ บางแห่งก็มกี ารจัดแสดงแมลงสาบทะเลยักษ์
สกุลเดียวกัน และในแถบทะเลแคริเบียนแมลงสาบทะเลสกุลนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมบริโภค
เป็นอาหารอีกด้วย

คณะทีมสำรวจผู้ค้นพบ “แมลงสาบทะเลยักษ์”
ภาพโดย เจ้าหน้าที่ สวพ.
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ชือ่ ของแมลงสาบทะเลยักษ์ตวั นี้ ได้มาจากชือ่ ของ Dr. Jim Lowry แห่ง Australian Museum
ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอนุกรมวิธานของสัตว์กลุ่มแมลงสาบทะเล (isopods) และ กุ้งเต้น
(amphipods) มาเป็ น ระยะเวลายาวนานและมี ส ่ ว นสำคั ญ ในการพั ฒ นาระบบการจั ด จำแนก
ชนิดสัตว์กลุม่ นี้
ตั ว อย่ า งของ Bathynomus lowryi
ทีเ่ ป็นตัวอย่างต้นแบบ (holotype specimen) และ
เป็นตัวอย่างของสัตว์ชนิดนีเ้ พียงตัวเดียวของโลก
ที่มีการรายงานพบ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธ
ภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝัง่ ทะเล และป่าชายเลน
(สวพ.) เป็นตัวอย่างหมายเลข PMBC 19562
นอกจากนีย้ งั มีหนุ่ จำลองทีใ่ ช้ตวั อย่างจริงเป็นต้นแบบ
อีก 1 ตัว ไว้สำหรับจัดแสดงให้ผู้เข้าชมในส่วน
นิ ท รรศการ สั ต ว์ น ้ ำ ลึ ก ของทางพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ
แทนตัวอย่างจริงเพียงหนึง่ เดียวของโลก ทีจ่ ะต้อง
เก็บรักษาไว้เพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต

ตัวอย่างต้นแบบแมลงสาบทะเลยักษ์ Bathynomus lowryi
เก็บรักษาไว้ในแอลกอฮอล์ 70% การที่ตัวอย่างลอย
เนื่องจาก เป็นตัวอย่างที่อาศัยในที่ลึกมากอยู่ภายใต้แรง
กดดันมากกว่าบนพืน้ โลกเกือบ 70 เท่า การทีต่ วั อย่างลอย
ไม่มีผลต่อลักษณะโครงร่างแข็งของตัวอย่างที่ใช้ในการ
จำแนกชนิด (บน) และหุ่นจำลองแมลงสาบทะเลยักษ์
จั ด แสดงให้ ผ ู ้ เ ข้ า ชมในส่ ว นนิ ท รรศการสั ต ว์ น ้ ำ ลึ ก
(ขวาบนและขวาล่าง) ภาพโดย เรืองฤทธิ์ พรหมดำ
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