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บทคัดย่อ
รวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุ นบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 จานวน 6 สถานี
ได้แก่ หาดสมิหลา หาดสะกอม จังหวัดสงขลา แหลมตาชี หาดตะโล๊ะกาโปร์ จังหวัดปั ตตานี หาดนราทัศน์ หาดบราแว
จังหวัดนราธิ วาส โดยใช้อวนลอยกุง้ 3 ชั้น จานวน 6 ครั้ง ใช้สวิง ตัก พบแมงกะพรุ นทั้งหมด 12 ชนิดใน 3 ชั้น โดย ชั้น
Hydrozoa พบ 2 ชนิดคือ Physalia sp. และ Porpita porpita ชั้น Cubozoa 4 ชนิด คือ Morbakka sp.A, Carukiidae
(unidentifiable), Chiropsoides buitendijki และ Chironex sp. ชั้น Scyphozoa 6 ชนิด คือ Chrysaora chinensis,
Rhopilema hispidum, Acromitus flagellates, Catostylus townsendii, Phyllorhiza punctata และLychnorhiza
malayensis แมงกะพรุ นที่ พบบ่อยเกือบทุกสถานี คือ แมงกะพรุ นไฟ (C. chinensis) แมงกะพรุ นที่มีพิษรุ นแรงและเป็ น
อันตรายได้แก่ แมงกะพรุ นกล่อง ชนิด Carukiidae (unidentifiable), Morbakka sp.A, C. buitendijki, Chironex sp.
แมงกะพรุ นไฟ (C. chinensis) และแมงกะพรุ นหัวขวด (Physalia sp.) แมงกะพรุ นกล่องทั้ง 4 ชนิด พบที่หาดนราทัศน์
เดือนมกราคมและสิงหาคม แมงกะพรุนไฟ (C. chinensis) พบมากที่หาดบราแว หาดนราทัศน์ เดือนสิงหาคม และแหลม
ตาชี เดือนมิถนุ ายน แมงกะพรุนหัวขวด (Physalia sp.) พบมากที่หาดตะโละกาโปร์ เดือนมกราคม และหาดสมิหลา พบ
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ซึ่งเป็ นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
คาสาคัญ : ชนิด, การแพร่กระจาย, แมงกะพรุน, อ่าวไทยตอนล่าง
Abstract
Jellyfish specimens were collected in 6 survey stations along the coast of Lower Gulf of Thailand
from January to December 2020 with shrimp trammel net and dip net.A total of 12 species were recorded:2
hydrozoans (Physalia sp. and Porpita porpita), 4 cubozoans (Morbakka sp.A, Carukiidae (unidentifiable),
Chiropsoides buitendijki and Chironex sp.)and 6 scyphozoans (Chrysaora chinensis, Rhopilema hispidum,
Acromitus flagellates, Catostylus townsendii, Phyllorhiza punctata and Lychnorhiza malayensis).The most
common species was C. chinensis, which was found in most of the sampling stations. Among these species,
6 were classified as severe poisonous jellyfish including C. chinensis, Physalia sp., Morbakka sp.A,
Carukiidae (unidentifiable), C. buitendijki and Chironex sp..The 4 species of cubozoans were only recorded at
Narathat Beach, in January and August . C. chinensis were frequently present at Bravai Beach in August and
Laem Tashe in June , while Physalia sp. were usually found at Talo Kapo Beach in January and Samila Beach
from January to March, during the Northeast Monsoon.
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1. บทนา
แมงกะพรุน (Jellyfish) จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) แมงกะพรุ นมี
รูปร่างทัง้ ที่เป็ นโพลิป (Polyp) และเมดูซา (Medusa) แต่มีองค์ประกอบพืน้ ฐานที่คล้ายคลึงกันโดยประกอบด้วย ลาตัวที่
อ่อนนุ่มมีกลุม่ ของหนวดจับอาหาร (Tentacle) อยู่รอบๆ ปากที่อยู่ตรงกลาง พบอาศัยอยู่มากบริเวณที่ตืน้ ชายฝั่ ง และพบ
ทั่วไปทุกแห่งในทะเลและมหาสมุทร บพิธ และนันทพร (2545) กล่าวว่าแมงกะพรุ นมีเซลล์ท่ีเรียกว่าไนโดไซต์ (Cnidocyte)
เป็ นเซลล์สร้างออร์แกเนลล์พิเศษ ซึ่งเป็ นถุงด้ายพิษคือ นีมาโทซีสต์ (Nematocyst) แต่มีระดับความเป็ นพิษของแต่ละชนิด
แตกต่างกันไป
พิ สิฐ และคณะ (2551) กล่ า วว่ า แมงกะพรุ น เป็ น แพลงก์ตอนสัตว์ข นาดใหญ่ ท่ี มี มูล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
สามารถนามารับประทานเป็ นอาหารโดยการแปรรูปเป็ นแมงกะพรุนดองเค็ม ซึ่งเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดสูงมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปนุ่ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศผูส้ ง่ ออกสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ ประเทศไทย จีน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพม่า สาหรับประเทศไทยนัน้ นอกจากจะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์แมงกะพรุนดองเค็มไปญี่ ปนแล้
ุ่ ว
ยังมีการส่งออกไปเกาหลีใต้เป็ นจานวนมากด้วยเช่นกัน โดยแมงกะพรุ นที่นามาแปรรู ปส่วนใหญ่ เป็ นแมงกะพรุ นใน Order
Rhizostomeae นอกจากนี ้ Omori and Nakano (2001) รายงานข้อมูลปริมาณการนาเข้าแมงกะพรุนดองเค็มของประเทศ
ญี่ปนตั
ุ่ ง้ แต่ปี 1988-1999 พบว่ามีประมาณ 5,400-10,000 ตันต่อปี ปริมาณเฉลี่ยปี ละ 7,874 ตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ
25.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
แมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) มีรูปร่างคล้ายกับลูกบาศก์ แบ่งออกได้เป็ น 2 พวก คือพวกแรกเป็ นกลุ่มที่
มีหนวดจากฐานโคนหนวดมีการแตกแขนง (Multiple tentacles) โดยมีหนวดหลายเส้นรวมเป็ นกลุ่ม 4 กลุ่ม บริเวณขอบ
ล่า งของถ้ว ย และอีกพวกหนึ่งเป็ น กลุ่ม ที่มี หนวดจากฐานโคนหนวดไม่ มีการแตกแขนง (Single tentacle) ซึ่งมี หนวด
ออกมาจากขอบล่า งของร่ม มุม ละ 1-4 เส้น แมงกะพรุ น กล่อ งทั้ง 2 จ าพวกสามารถพบได้ใ นทะเลเขตร้อนในประเทศ
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บังคลาเทศ เป็ นต้น แมงกะพรุ นกล่อง
บางชนิดมีพิษที่รุนแรงและเป็ นอันตรายต่อมนุษย์ทาให้เสียชีวิตได้ (Fenner and Lippmann, 2009) Fenner et al. (2010)
ได้ศึกษาการบาดเจ็บและเสียชีวิ ตของนักท่อ งเที่ยวจากพิษ ของแมงกะพรุ นกล่องในประเทศไทยและน่ านน ้าใกล้เ คียง
ระหว่างปี 2539-2551 พบว่ามีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตทัง้ หมด 6 คน แยกเป็ นฝั่ งอ่าวไทย 3 คน (จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ที่เกาะสมุย 1 คน และเกาะพะงัน 2 คน) ฝั่ งอันดามัน 3 คน (ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 2 คน และเกาะลัน ตา
จังหวัดกระบี่ 1 คน) นักท่อ งเที่ ยวที่ไ ด้รบั พิ ษจากแมงกะพรุ นกล่องกลุ่ม ที่มี หนวดจากฐานโคนหนวดมีการแตกแขนง มี
อาการรุนแรงพบ 6 คน แยกเป็ นฝั่ งอ่าวไทย 5 คน (เกาะหมาก จังหวัดตราด 3 คน, หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี 1 คน และหาด
หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์ 1 คน) ฝั่ งทะเลอันดามัน 1 คน (เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 1 คน) และนักท่องเที่ยวที่ได้รบั พิษ
จากแมงกะพรุนกล่องแล้วเกิดอาการ Irukandji Syndrome ซึ่งอาการดังกล่าวนีส้ ่วนใหญ่ มักจะเกิดจากการได้รบั พิษของ
แมงกะพรุ นกล่องกลุ่มที่ มีหนวดจากฐานโคนหนวดไม่มีการแตกแขนงพบ 3 คน (หาดพัทยา ชลบุรี 1 คน, เกาะเต่า สุ
ราษฎร์ธานี 1 คน และบ้านกุงอิตมั ไม่ได้ระบุจงั หวัด 1 คน)
ปั จ จุบัน ยัง ไม่ มี รายงานการบาดเจ็ บ และเสียชี วิ ต ของนักท่ อ งเที่ ยวจากพิ ษ ของแมงกะพรุ น กล่อ งและ
แมงกะพรุนอื่นๆ บริเวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่าง อย่างไรก็ตามเนื่องจากชายฝั่ งทะเลจังหวัด สงขลา ปั ตตานี และนราธิ วาส
เป็ นบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการทาประมงชายฝั่ งของชาวประมงพืน้ บ้าน ดังนั้นการศึกษา
ความหลากหลายของชนิด และการแพร่กระจายของแมงกะพรุ นที่พบบริเวณพืน้ ที่ดังกล่าวจึงเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นที่จาเป็ น
สาหรับการหาแนวทางการจัดการใช้ประโยชน์ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขอันตรายหรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ได้

กับผูใ้ ช้ประโยชน์ใ นบริเวณพืน้ ที่ช ายฝั่ งต่อ ไป รวมทั้งน าข้อ มูลที่ไ ด้มาใช้ใ นการวางแผนการใช้ป ระโยชน์จากทรัพ ยากร
แมงกะพรุนในพืน้ ที่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
2. วิธีการ
2.1 พืน้ ที่ศึกษา
รวบรวมตั ว อย่ า งแมงกะพรุ น จากพื ้น ที่ ช ายฝั่ งทั้ ง หมด 6 สถานี ดัง รู ป ที่ 1 ในบริ เ วณดั ง ต่ อ ไปนี ้คื อ
หาดสมิห ลา และหาดสะกอม จัง หวัดสงขลา แหลมตาชี และหาดตะโล๊ะ กาโปร์ จัง หวัดปั ตตานี หาดนราทัศน์ และ
หาดบราแว จังหวัดนราธิวาส

รู ปที่ 1 สถานีสารวจแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563
2.2 อุปกรณ์และวิธีการ
เก็บตัวอย่างแมงกะพรุ น ทุกเดือนในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิน้ จานวน 12
ครัง้ ครอบคลุม 6 สถานี ของพืน้ ที่ศกึ ษาเก็บตัวอย่าง 3 วิธี คือ
1) ใช้ส วิ ง ตั ก แมงกะพรุ น ที่ ม องเห็ น ขณะวิ่ ง เรื อ ส ารวจห่ า งจากช ายฝั่ งประมาณ 1 กิ โ ลเมตร ระยะทาง
1 กิโลเมตร ขนานกับแนวชายฝั่ ง
2) เก็บตัวอย่างโดยการวางอวนลอยกุง้ 3 ชั้น ขนาดตาอวนชั้นนอก 15 เซนติเมตร ตาอวนชั้นใน 5 เซนติเมตร
ความลึกของอวน 150 เซนติเมตร ยาว 400 เมตร ห่างจากชายฝั่ งประมาณ 1 กิโลเมตร โดยวางอวนตั้งฉากกับแนวชายฝั่ ง
นาน 30 นาที จานวน 3 ครัง้ ต่อ 1 การสารวจ
3) เก็บตัวอย่างแมงกะพรุนที่เกยตืน้ บริเวณชายฝั่ งสถานีสารวจ เป็ นระยะทาง 1 กิโลเมตร

2.3 การรักษาสภาพตัวอย่าง
นาตัวอย่างสดคงสภาพในฟอร์มาลิน 3% เป็ นเวลา 1 อาทิตย์ เมื่อครบกาหนดเปลี่ยนนา้ ยาใหม่ (ฟอร์มาลิน
3%) เพื่อรักษาสภาพตัวอย่าง ตัวอย่างแมงกะพรุ นก่อนทาการรักษาสภาพตัวอย่าง ทาการจาแนกชนิด นับจานวนแต่ละ
ชนิด ชั่งนา้ หนัก และวัดขนาดขอบร่มของแมงกะพรุนแล้วบันทึกผลที่ได้ในห้องปฏิบตั ิการ
2.4 การจาแนกชนิด
การจาแนกชนิดตัวอย่างชั้น Cubozoa อ้างอิงตาม Goggin et al. (2004), Gershwin (2005), Gershwin
(2006), Gershwin and Alderslade (2006), Gershwin (2008), Lewis and Bentlage (2009), Fenner et al. (2010),
Bentlage et al. (2010) ชัน้ Scyphozoa อ้างอิงตาม Gershwin and Zeidler (2008), Morandini and Marques (2010),
Syazwan et al. (2010), Stiasny (1920) และสาหรับชั้น Hydrozoa อ้างอิงตาม Whitelegge (1899), Fenner (1997),
Fenner (2000), Bardi and Marques (2007)
3. ผลการศึกษา

จำนวน(ตัว)

พบแมงกะพรุนทัง้ หมด 12 ชนิดใน 3 ชัน้ โดย ชั้น Hydrozoa พบ 2 ชนิดคือ แมงกะพรุ นหัวขวด (Physalia sp.)
และ แมงกะพรุ น แวนตาพระอิ น ทร์( Porpita porpita) ชั้น Cubozoa 4 ชนิ ด คื อ Morbakka sp.A, Carukiidae
(unidentifiable), Chiropsoides buitendijki และ Chironex sp. ชัน้ Scyphozoa 6 ชนิด คือ แมงกะพรุ นไฟ ( Chrysaora
chinensis), แมงกะพรุ นหนัง(Rhopilema hispidum), แมงกะพรุ นหางขน(Acromitus flagellates), แมงกะพรุ นถ้ว ย
(Catostylus townsendii), แมงกะพรุ น ด่ างออสเตรเลีย (Phyllorhiza punctata) และ แมงกะพรุ น นก(Lychnorhiza
malayensis)
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รู ปที่ 2 จานวนแมงกะพรุนแยกตามชัน้ (Class) ในแต่ละสถานีสารวจ บริเวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่าง
ผลการศึกษาแมงกะพรุ นแยกตามชั้นในแต่ละสถานีศึกษา พบว่าแมงกะพรุ นใน ชั้น Scyphozoa สารวจพบ
เป็ นจานวนมากที่สดุ และพบได้ในทุกสถานีศกึ ษา ชนิดเด่นในกลุม่ นีค้ ือ แมงกะพรุ นไฟ(C. chinensis) ซึ่งแมงกะพรุ นชนิด
นีพ้ บเป็ นจานวนมาก และพบในทุกสถานี แมงกะพรุ นใน ชั้น Hydrozoa พบใน 2 สถานีศึกษา คือ หาดสมิหลา จังหวัด
สงขลา และหาดตะโละกาโปร์ จังหวัดปั ตตานี โดยลักษณะที่พบจะพบบริเวณผิวนา้ หรือเกยตื่นอยู่บริเวณชายหาด ใน
ส่วนแมงกะพรุน ชัน้ Cubozoa พบเพียงสถานีศกึ ษาเดียวคือบริเวณหาดนราทัศน์

2500

Hydrozoa

จำนวน(ตัว)

2000

Cubozoa

1500

Scyphozoa

1000
500
0

1930

1632
108

76

88

114
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

821
0
0
0
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

0
0
0
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รู ปที่ 3 จานวนแมงกะพรุนแยกตามชัน้ (Class) ในแต่ละเดือนที่สารวจ บริเวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่าง

รู ปที่ 4 รูปแบบการแพร่กระจายของแมงกะพรุนบริเวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่าง ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563

ผลการศึกษาแมงกะพรุ นแยกตามชั้นในแต่ละเดือน พบว่าแมงกะพรุ น ชั้น Cubozoa ซึ่งเป็ นกลุ่มแมงกะพรุ น
พิษอันตราย พบได้ในเดือนมกราคม และสิงหาคม โดยจะพบมากในช่วงเดือนมกราคม แมงกะพรุ น ชั้น Scyphozoa พบ
ในช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งพบเป็ นจานวนมากโดยเฉพาะแมงกะพรุ นไฟ (C. chinensis) ซึ่งเป็ นแมงกะพรุ น
พิษอันตราย โดยพบเป็ นร้อยละ 86 ของแมงกะพรุน ชัน้ Scyphozoa ทัง้ หมด ในส่วนแมงกะพรุ น ชั้น Hydrozoa พบมากใน
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน มีนาคม ซึ่งเป็ นช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
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รู ปที่ 5 จานวนแมงกะพรุนแยกตามชัน้ (Class) แยกตามวิธีการเก็บตัวอย่างบริเวณชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่าง
ผลการศึกษาแมงกะพรุ นแยกตามวิธีการเก็บตัวอย่าง พบว่าวิ ธีการเก็บตัวอย่างแมงกะพรุ น ด้วยอวนลอยกุ้ง
สามชัน้ เป็ นวิธีท่ีได้จานวนตัวอย่างมากที่สดุ โดยคิดเป็ นร้อยละ 94.19 ของจานวนตัวอย่างแมงกะพรุ นทั้งหมดที่รวบรวมได้
โดยเฉพาะแมงกะพรุ น ชั้น Scyphozoa เป็ นแมงกะพรุ นที่รวบรวมได้มากที่สดุ จากวิธีการนี ้ รองลงมาคือแมงกะพรุ น ชั้น
Cubozoa ส่วนในแมงกะพรุน ชัน้ Hydrozoa ไม่สามารถใช้วิธีการดังกล่าวรวบรวมตัวอย่างได้เนื่องจากแมงกะพรุ นในชั้นนี ้
มีข นาดตัวที่ เ ล็ก และบางส่ว นจะลอยอยู่บ นบริเ วณผิ วน ้า โดยจากข้อ มูลวิ ธี การเก็ บ ตัว อย่า งดัง กล่า วสอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของสุภาพร และ คณะ (2555) ซึ่งวิธีการเก็บตัวอย่างที่ได้จานวนตัวอย่างมากที่สดุ คือวิธีการเก็บตัวอย่างด้วย
อวนลอยกุ้งสามชั้น ในส่ว นของแมงกะพรุ น ชั้น Hydrozoa ทั้ง หมดที่ไ ด้จ ากการศึกษานีเ้ ก็บ รวบรวมโดยวิธี การ เก็ บ
แมงกะพรุนที่เกยอยู่บริเวณชายฝั่ ง ส่วนวิธีการใช้สวิงตักแมงกะพรุ นที่มองเห็นผิวนา้ เก็บรวบรวมตัวอย่างได้เพียงร้อยละ
0.1 (5 ตัว) โดยแมงกะพรุนที่ได้จากการเก็บตัวอย่างวิธีการนีจ้ ะเป็ นแมงกะพรุนที่มีขนาดใหญ่
4. บทสรุ ป
การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุ น บริเวณแนวชายฝั่ งอ่าวตอนล่าง โดยรวบรวมตัวอย่าง
ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 รวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ บริเวณหาดสมิหลา และหาดสะกอม จังหวัดสงขลา แหลมตาชี และ
หาดตะโล๊ะกาโปร์ จังหวัดปั ตตานี หาดนราทัศน์ และหาดบราแว จังหวัดนราธิ วาส ผลการศึกษาพบแมงกะพรุ นทั้งหมด
12 ชนิดใน 3 ชั้น โดย ชั้น Hydrozoa พบ 2 ชนิดคือ Physalia sp. และ Porpita porpita ชั้น Cubozoa 4 ชนิด คื อ
Morbakka sp.A, Carukiidae (unidentifiable), Chiropsoides buitendijki และ Chironex sp. ชั้น Scyphozoa 6 ชนิด
คือ Chrysaora chinensis, Rhopilema hispidum, Acromitus flagellates, Catostylus townsendii, Phyllorhiza
punctata และLychnorhiza malayensis แมงกะพรุ น ที่ มีพิ ษ รุ น แรงและเป็ น อัน ตรายได้แ ก่ แมงกะพรุ นกล่อ ง ชนิ ด
Carukiidae (unidentifiable), Morbakka spA., C. buitendijki, Chironex sp. แมงกะพรุ นไฟ (C. chinensis) และ
แมงกะพรุ น หัว ขวด (Physalia sp.) แมงกะพรุ น ไฟ C. Chinensis เป็ น แมงกะพรุ น ที่ พ บได้ใ นทุกสถานี ในช่ ว งเดื อ น
มิถนุ ายนถึงเดือนสิงหาคม โดยพบมากบริเวณตลอดแนวชายฝั่ งพืน้ ที่อ่าวไทยตอนล่าง แมงกะพรุ นหัวขวด พบได้ในสถานี
หาดตะโละกาโปร์ และหาดสมิหลา โดยพบมากในระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม โดยในช่วงดังกล่าวบริเวณพืน้ ที่อ่าว
ไทยตอนล่างได้รบั อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนแมงกะพรุ นกล่องทั้ง 4 ชนิด C. buitendijki, Carukiidae

(unidentifiable), Chironex sp., Morbakka sp.A พบได้ใ นพื ้น ที่ ห าดนราทัศ น์ โดยพบในอิ ท ธิ พ ลของลมมรสุม
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ในเดื อ นมกราคม และสามารถพบเล็กน้อ ยในเดื อ นสิง หาคม นอกจากนี ้ยัง พบว่ า การสารวจ
แมงกะพรุนในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้ม ที่จะได้ตัวอย่างแมงกะพรุ นกล่อง และหัวขวดจานวน และ
ชนิดมากกว่าช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในส่วนแมงกะพรุ นไฟ C. chinensis ซึ่งสามารถพบได้ทั้งสองช่วงลมมรสุม
แต่จะพบจานวนมากในช่ วงอิท ธิ พลลมมรสุม ตะวัน ตกเฉี ยงใต้การศึ กษาในครัง้ นีใ้ ช้เวลาในการศึกษา 12 เดือน (เดือ น
มกราคม 2563 - ธันวาคม 2563) ซึ่งอาจจะทาให้ไม่สามารถรวบรวมตัว อย่างชนิดของแมงกะพรุ นได้ครอบคลุมทุกชนิด
ประกอบกับในทุกปี ชายฝั่ งอ่าวไทยตอนล่างจะมีฤดูมรสุมที่มีคลื่นลมรุ นแรงไม่สามารถออกเก็บตัวอย่างภาคสนามได้ทุก
สถานีภายในเดือนเดียวกัน จึงควรวางแผนการเก็บตัวอย่างที่รดั กุมและครอบคลุมพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยตอนล่างให้
มากกว่านี ้ นอกจากนีค้ วรเพิ่มความถี่ และระยะเวลาในการศึกษาเพื่อที่จะสามารถรวบรวมชนิดของแมงกะพรุ นและข้อมูล
ปั จจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลต่อชนิดและการแพร่กระจายของแมงกะพรุนให้มากขึน้
* ผลการศึกษาครัง้ นีส้ ามารถนาไปใช้สาหรับการวางแผนการเฝ้าระวัง และติดตามแมงกะพรุ นพิษ บริเวณ
อ่าวไทยตอนล่างต่อไป
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