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สํารวจชนิดและการแพรกระจายของแมงกะพรุน โดยเก็บตัวอยางจํานวน 7 สถานี ในบริเวณ
ชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี ในชวงเดือนธันวาคม 2552 - สิงหาคม 2553 โดยใช
เครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้น และใชสวิง พบแมงกะพรุนทั้งหมด 11 ชนิดใน 3 คลาส ดังนี้ คลาส Hydrozoa
พบ 1 ชนิดคือ Porpita porpita คลาส Cubozoa พบ 2 ชนิด ไดแก Morbakka fenneri และ
Chiropsoides buitendijki คลาส Scyphozoa พบ 8 ชนิด ไดแก Rhopilema hispidum, Rhopilema
sp., Lobonema smithii, Phyllorhiza punctata, Chrysaora sp., Acromitus flagellatus, Catostylus
townsendi และ Catostylus sp. แมงกะพรุนที่พบบอยและพบไดเกือบทุกสถานี ไดแก แมงกะพรุนหนัง
Rhopilema hispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. สําหรับแมงกะพรุนที่มีพิษรุนแรงและเปน
อันตรายตอมนุษยไดแก แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. แมงกะพรุนกลอง Morbakka fenneri และ
Chiropsoides buitendijki โดยพบแมงกะพรุนกลองทั้ง 2 ชนิดดังกลาวบริเวณสถานีเกาะทาไร จังหวัด
นครศรีธรรมราช (เดือนธันวาคม 2552 กุมภาพันธ และกรกฎาคม 2553) ซึ่งสถานีดังกลาวเปนเกาะใกล
ชายฝง อยูใกลกับเกาะสมุย และเกาะพะงัน ซึ่งเปนบริเวณที่เคยมีรายงานนักทองเที่ยวชาวตางชาติเสียชีวิต
จากพิษของแมงกะพรุนกลองทั้งหมด 3 ราย ในป พ.ศ. 2542 จํานวน 1 ราย และในป พ.ศ. 2545 จํานวน 2 ราย
คําสําคัญ: การแพรกระจาย, แมงกะพรุน, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสงขลา, จังหวัดปตตานี
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DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF JELLYFISH ALONG THE COAST OF
NAKHON SI THAMMARAT, SONGKHLA AND PATTANI PROVINCE

Supaporn Aongsara, Thanompong Buabanjong and Thananya Thaiklang
Marine and Coastal Resources Research and Development Center, The Southern Gulf
Of Thailand, 158 Moo 8, Pawong, Muang, Songkhla 90100, Thailand

ABSTRACT

Surveys on diversity and distribution of Jellyfish were conducted in 7 stations
along the coast of Nakhon Si Thammarat, Songkhla and Pattani Province from December
2009 to August 2010. The Jellyfish samples collected by trammel net and dip net included
11 species in 3 classes, i.e. 1 species in Hydrozoa (Porpita porpita), 2 species in Cubozoa
(Morbakka fenneri and Chiropsoides buitendijki) and 8 species in Scyphozoa ( Rhopilema
hispidum, Rhopilema sp., Lobonema smithii,

Phyllorhiza punctata, Chrysaora sp.,

Acromitus flagellatus, Catostylus townsendi and Catostylus sp.). Rhopilema hispidum and
Chrysaora sp. were almost found in all stations. Among the 11 species found, the severe
poisonous jellyfish were Chrysaora sp., and other 2 Box jellyfish (Morbakka fenneri and
Chiropsoides buitendijki). Both species of box jellyfish were found only at Koh Tarai,
Nakhon Si Thammarat Province in December 2009, February and July 2010. which is a
coastal island

near

Samui and Phangan islands, where deaths of foreign tourists

from box jellyfish were reported 3 case, i.e. 1 case in 1999 and 2 case in 2002.

Key words: distribution, jellyfish, Nakhon Si Thammarat Province, Songkhla Province,
Pattani Province
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บทนํา
แมงกะพรุน (Jellyfish) จัดอยูในประเภทสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria)
แมงกะพรุนมีรูปรางทั้งที่เปนโพลิป (Polyp) และเมดูซา (Medusa) แตมีองคประกอบพื้นฐานที่คลายคลึง
กันโดยประกอบดวย ลําตัวที่ออนนุมมีกลุมของหนวดจับอาหาร (Tentacle) อยูรอบๆ ปากที่อยูตรงกลาง
พบอาศัยอยูมากบริเวณที่ตื้นชายฝง และพบทั่วไปทุกแหงในทะเลและมหาสมุทร บพิธ และนันทพร (2545)
กลาววาแมงกะพรุนมีเซลลที่เรียกวาไนโดไซต (Cnidocyte) เปนเซลลสรางออรแกเนลลพิเศษ ซึ่งเปนถุง
ดายพิษคือ นีมาโทซีสต (Nematocyst) แตมีระดับความเปนพิษของแตละชนิดแตกตางกันไป
พิสิฐ และคณะ (2551) กลาววาแมงกะพรุนเปนแพลงกตอนสัตวขนาดใหญที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจ สามารถนํามารับประทานเปนอาหารโดยการแปรรูปเปนแมงกะพรุนดองเค็ม ซึ่งเปนที่ตองการของ
ตลาดสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดตางประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลีใต ซึ่งประเทศผูสงออก
สูงสุด 5 อันดับแรกไดแก ประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และพมา สําหรับประเทศไทยนั้น นอกจาก
จะมีการสงออกผลิตภัณฑแมงกะพรุนดองเค็มไปญี่ปุนแลว ยังมีการสงออกไปเกาหลีใตเปนจํานวนมากดวย
เชนกัน โดยแมงกะพรุนที่นํามาแปรรูปสวนใหญเปนแมงกะพรุนใน Order Rhizostomeae
Omori and Nakano (2001) รายงานขอมูลปริมาณการนําเขาแมงกะพรุนดองเค็มของประเทศ
ญี่ปุนตั้งแตป 1988-1999 พบวามีประมาณ 5,400-10,000 ตันตอป ปริมาณเฉลี่ยปละ 7,874 ตัน คิดเปนมูลคา
ประมาณ 25.5 พันลานเหรียญสหรัฐ
แมงกะพรุนกลอง (Box jellyfish) มีรูปรางคลายกับลูกบาศก แบงออกไดเปน 2 พวก คือพวก
แรกเปนกลุมที่มีหนวดหลายเสน (Multiple tentacles) โดยมีหนวดหลายเสนรวมเปนกลุม 4 กลุม บริเวณ
ขอบลางของถวย และอีกพวกหนึ่งเปนกลุมที่มีหนวดเสนเดียว (Single tentacle) ซึ่งมีหนวดออกมาจาก
ขอบลางของถวยมุมละ 1 เสน แมงกะพรุนกลองทั้ง 2 จําพวกสามารถพบไดในทะเลเขตรอนในประเทศ
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทย แมงกะพรุนกลองบางชนิดมีพิษที่รุนแรงและเปนอันตรายตอ
มนุษยสามารถทําใหเสียชีวิตได (Fenner and Lippmann, 2009)
Fenner et al. (2010) ไดศึกษาการบาดเจ็บและเสียชีวิตของนักทองเที่ยวจากพิษของ
แมงกะพรุนกลองในประเทศไทยและนานน้ําใกลเคียงระหวางป พ.ศ. 2539-2551 พบวามีนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติเสียชีวิตทั้งหมด 6 คน โดยแยกเปนฝงทะเลอาวไทย 3 คน (จังหวัดสุราษฎรธานี ที่เกาะสมุย 1 คน
และเกาะพะงัน 2 คน) ฝงทะเลอันดามัน 3 คน (ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย 2 คน และเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ 1 คน) นักทองเที่ยวที่ไดรับพิษจากแมงกะพรุนกลองกลุมที่มีหนวดหลายเสน แลวมีอาการรุนแรงพบ
จํานวน 6 คน โดยแยกเปนฝงทะเลอาวไทย 5 คน (ที่เกาะหมาก จังหวัดตราด 3 คน, หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี
1 คน และหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 1 คน) ฝงทะเลอันดามัน 1 คน (เกาะราชาใหญ จังหวัดภูเก็ต 1
คน) และนักทองเที่ยวที่ไดรับพิษจากแมงกะพรุนกลองแลวเกิดอาการ Irukandji Syndrome ซึ่งอาการ
ดังกลาวนี้สวนใหญมักจะเกิดจากการไดรับพิษของแมงกะพรุนกลองกลุมที่มีหนวดเสนเดียวพบทั้งหมด 3
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คน (หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี 1 คน, เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี 1 คน และบานกุงอิตัม ไมไดระบุจังหวัด 1
คน)
ปจจุบันยังไมมีรายงานการบาดเจ็บและเสียของนักทองเที่ยวจากพิษของแมงกะพรุนกลองและ
แมงกะพรุนอื่นๆ บริเวณชายฝงอาวไทยตอนลาง อยางไรก็ตามเนื่องจากชายฝงทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา และปตตานี เปนบริเวณที่มีการใชประโยชนอยางมากมายทั้งดานการทองเที่ยว และการทําประมง
ชายฝ ง ของชาวประมงพื้ น บ า น ดั ง นั้ น การศึ ก ษาความหลากหลายของชนิ ด และการแพร ก ระจายของ
แมงกะพรุนที่พบบริเวณพื้นที่ดังกลาวจึงเปนขอมูลเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการหาแนวทางการจัดการใช
ประโยชน ปองกัน เฝาระวัง และแกไขอันตรายหรือผลกระทบตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับผูใชประโยชนใน
บริเวณพื้นที่ชายฝงตอไป
รวมทั้งนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนการใชประโยชนจากทรัพยากร
แมงกะพรุนในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาชนิดและการแพรกระจายของแมงกะพรุน
บริเวณชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี

(Hydrozoa, Cubozoa, Scyphozoa)

วิธีดําเนินการ
1. พื้นที่ศึกษา
รวบรวมตัวอยางแมงกะพรุนจากพื้นที่ชายฝงทั้งหมด 7 สถานี ดังรูปที่ 1 ในบริเวณดังตอไปนี้
คือ
ST1 เกาะทาไร จังหวัดนครศรีธรรมราช (เหนือ 09° 19’ 32.0”, ตะวันออก 99° 47’ 11.1”) พื้นที่

เปนเกาะใกลชายฝง ที่มีระบบนิเวศปาชายเลน และหญาทะเล
ST2 แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช (เหนือ 08° 31’ 34.9”, ตะวันออก 100° 08’
11.9”) พื้นที่เปนบริเวณหนาชายหาดที่มีลักษณะปลายแหลมยื่นไปในทะเลอาวไทย ติดกับปากอาวปากพนัง
และทะเลมีสภาพเปนน้ํากรอยในฤดูฝน
ST3 หาดสวนปาทักษิณ จังหวัดสงขลา (เหนือ 07° 38’ 32.8”, ตะวันออก 100° 24’ 21.5”) พื้นที่
เปนชายหาดยาวและมีความลาดชันต่ํา
ST4 หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา (เหนือ 07° 13’ 06.6”, ตะวันออก 100° 35’ 53.1”) พื้นที่เปน
ชายหาดใกลปากทะเลสาบสงขลา และทะเลมีสภาพเปนน้ํากรอยในฤดูฝน
ST5 ทะเลสาบสงขลาตอนล า ง จั ง หวั ด สงขลา (เหนื อ 07 ° 14 ’ 50.8 ”, ตะวั น ออก 100 ° 26 ’
02.9”) พื้นที่เปนทะเลสาบน้ํากรอยไดรับอิทธิพลน้ําขึ้น-น้ําลงจากทะเล

5
ST6 หาดสะกอม จังหวัดสงขลา (เหนือ 06° 57’ 34.2”, ตะวันออก 100° 49’ 11.8”) พื้นที่เปน

ชายหาดที่มีลักษณะเปนอาว และอยูใกลกับเกาะขาม ซึ่งรอบเกาะมีแนวปะการังอยู
ST7 แหลมตาชี จังหวัดปตตานี (เหนือ 06° 56’ 46.3”, ตะวันออก 101° 14’ 21.2”) พื้นที่เปน
บริเวณหนาชายหาดที่มีลักษณะปลายแหลมยื่นไปในทะเลอาวไทย ใกลปากอาวปตตานี และทะเลมีสภาพ
เปนน้ํากรอยในฤดูฝน
2. อุปกรณและวิธีการ
เก็บตัวอยางแมงกะพรุนในชวงเดือนธันวาคม 2552 - สิงหาคม 2553 (ตารางที่ 1) ครอบคลุม 7
สถานี ของพื้นที่ศึกษาเก็บตัวอยาง 2 วิธี คือ 1) ใชสวิงตักแมงกะพรุนที่มองเห็นขณะวิ่งเรือสํารวจหางจาก
ชายฝงประมาณ 2 กิโลเมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร ขนานกับแนวชายฝง และ 2) เก็บตัวอยางโดยการวางอวน
ลอยกุ ง 3 ชั้ น ขนาดตาอวนชั้ น นอก 15 เซนติ เ มตร ตาอวนชั้ น ใน 5 เซนติ เ มตร ความลึ ก ของอวน 150
เซนติเมตร ยาว 250 เมตร หางจากชายฝงประมาณ 1-1.5 กิโลเมตร โดยวางอวนตั้งฉากกับแนวชายฝง นาน
20 นาที นําตัวอยางแมงกะพรุนที่ไดมาถายรูปในสภาพธรรมชาติ จดบันทึกลักษณะสัณฐาน และสีตาม
ธรรมชาติเพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการจําแนกชนิดทางอนุกรมวิธาน คงสภาพตัวอยางโดยใชฟอรมาลิน
20% ประมาณ 7-10 วั น จากนั้ น ให นํ า ตั ว อย า งเก็ บ รั ก ษาในฟอร ม าลิ น 5% และนํ า มาจํ า แนกชนิ ด ใน
หองปฏิบัติการ คูมือที่ใชจําแนกแมงกะพรุนไดแก ลัดดา (2543) ใชจําแนกแมงกะพรุนคลาส Hydrozoa,
Cornelius (1995) ใชจําแนกแมงกะพรุนคลาส Scyphozoa, Gershwin (2005) และ Gershwin (2008) ใช
จําแนกแมงกะพรุนคลาส Cubozoa
ตารางที่ 1 รูปแบบและแผนการเก็บตัวอยาง
สถานี

เดือนที่เก็บตัวอยาง

เครื่องมือที่ใช

ST1 เกาะทาไร

ธ.ค.52, ก.พ.53, ก.ค.53

สวิง และ อวนลอยกุง 3 ชั้น

ST2 แหลมตะลุมพุก

ก.พ.53, ก.ค.53

สวิง และ อวนลอยกุง 3 ชั้น

ST3 หาดสวนปาทักษิณ

มี.ค.53, ส.ค.53

สวิง และ อวนลอยกุง 3 ชั้น

ST4 หาดสมิหลา

มี.ค.53, ส.ค.53

สวิง และ อวนลอยกุง 3 ชั้น

ST5 ทะเลสาบสงขลาตอนลาง

พ.ค.53, ส.ค.53

สวิง

ST6 หาดสะกอม

พ.ค.53, ส.ค.53

สวิง และ อวนลอยกุง 3 ชั้น

ST7 แหลมตาชี

มิ.ย.53, ส.ค.53

สวิง และ อวนลอยกุง 3 ชั้น
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รูปที่ 1 สถานีเก็บแมงกะพรุนบริเวณชายฝง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ST1- ST2), จังหวัดสงขลา (ST3ST6), จังหวัดปตตานี (ST7)
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ผลการศึกษาและวิจารณผล
จากการสํารวจรวบรวมตัวอยางแมงกะพรุนบริเวณชายฝงอาวไทยตอนลางทั้งหมด 7 สถานี พบ
แมงกะพรุนทัง้ หมด 3 คลาส 8 วงศ 11 ชนิด (ตารางที่ 1 และภาคผนวก ข)
แมงกะพรุนคลาส Hydrozoa สํารวจพบ 1 ชนิดคือ แมงกะพรุนเหรียญ Porpita porpita โดย
สํารวจพบที่สถานีเกาะทาไร ในเดือนธันวาคม 2552 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 30 ตัว และสถานีหาดสมิหลา
ในเดือนมีนาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 20 ตัว
แมงกะพรุนคลาส Cubozoa (แมงกะพรุนกลอง) สํารวจพบ 2 ชนิดคือ แมงกะพรุนกลองหรือ
จอกแกว Morbakka fenneri และแมงกะพรุนกลองหรือลูกจอก Chiropsoides buitendijki แมงกะพรุน
กลองทั้ง 2 ชนิดสํารวจพบที่สถานีเกาะทาไร ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้น โดยพบแมงกะพรุนกลอง C.
buitendijki ในเดือนธันวาคม 2552 จํานวน 1 ตัว และเดือนกรกฎาคม 2553 จํานวน 1 ตัว แมงกะพรุนกลอง
M. fenneri สํารวจพบในเดือนธันวาคม 2552 จํานวน 3 ตัว และในเดือนกุมภาพันธ 2553 จํานวน 1 ตัว
แมงกะพรุนคลาส Scyphozoa สํารวจพบ 8 ชนิด ไดแก
1. แมงกะพรุนหางขน Acromitus flagellatus สํารวจพบ 2 สถานี ไดแก
- สถานีทะเลสาบสงขลาตอนลาง ในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน
50 ตัว และ 15 ตัว ตามลําดับ
- สถานีแหลมตาชี ในเดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิง จํานวน 1 ตัว
2. แมงกะพรุนขี้ไก Catostylus townsendi สํารวจพบที่สถานีเกาะทาไร ในเดือนธันวาคม 2552
ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้น จํานวน 1 ตัว
3. แมงกะพรุนถวย Catostylus sp. สํารวจพบ 2 สถานี ไดแก
- สถานีแหลมตะลุมพุก ในเดือนกุมภาพันธ 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้น จํานวน 2 ตัว
- สถานีหาดสมิหลา ในเดือนมีนาคม 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้น จํานวน 104 ตัว
4. แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. สํารวจพบ 5 สถานี ไดแก
- สถานีเกาะทาไร ในเดือนธันวาคม 2552 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้น จํานวน 1 ตัว
- สถานีหาดสวนปาทักษิณ ในเดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 10 ตัว ดวยเครื่องมือ
อวนลอยกุง 3 ชั้น จํานวน 52 ตัว
- สถานีหาดสมิหลา ในเดือนมีนาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 5 ตัว ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง
3 ชั้น จํานวน 10 ตัว เดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 5 ตัว และเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้น
จํานวน 25 ตัว
- สถานีหาดสะกอม ในเดือนพฤษภาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 20 ตัว และเครื่องมืออวน
ลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 1,500 ตัว และเดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 4 ตัว
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- สถานีแหลมตาชี ในเดือนมิถุนายน 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 30 ตัว ดวยเครื่องมืออวนลอย
กุง 3 ชั้นจํานวน 1,500 ตัว และเดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 10 ตัว
5. แมงกะพรุนลอดชอง Lobonema smithii สํารวจพบ 2 สถานี ไดแก
- สถานีเกาะทาไร ในเดือนกุมภาพันธ 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 1 ตัว
- สถานีแหลมตะลุมพุก ในเดือนกุมภาพันธ 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 8 ตัว
6. แมงกะพรุนดางออสเตรเลีย Phyllorhiza punctata สํารวจพบที่สถานีหาดสวนปาทักษิณ ใน
เดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 3 ตัว
7. แมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum สํารวจพบ 6 สถานี ไดแก
- สถานีเกาะทาไร ในเดือนธันวาคม 2552 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 6 ตัว ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3
ชั้นจํานวน 3 ตัว และเดือนกรกฎาคม 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 1 ตัว
- สถานีแหลมตะลุมพุก ในเดือนกรกฎาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 2 ตัว
- สถานีหาดสวนปาทักษิณ ในเดือนมีนาคม 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 1 ตัว และ
ในเดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 6 ตัว ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 10 ตัว
- สถานีหาดสมิหลา ในเดือนมีนาคม 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 1 ตัว (พบในระยะ
Juvenile) และในเดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 5 ตัว
- สถานีหาดสะกอม ในเดือนพฤษภาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 2 ตัว ดวยเครื่องมืออวนลอย
กุง 3 ชั้น จํานวน 1 ตัว และในเดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 5 ตัว ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง
3 ชั้นจํานวน 25 ตัว
- สถานีแหลมตาชี ในเดือนสิงหาคม 2553 ดวยเครื่องมือสวิงจํานวน 10 ตัว ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง
3 ชั้นจํานวน 40 ตัว
8. แมงกะพรุน Rhopilema sp. สํารวจพบ 2 สถานี ไดแก
- สถานีเกาะทาไร ในเดือนกุมภาพันธ 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 1 ตัว
- สถานีแหลมตะลุมพุก ในเดือนกุมภาพันธ 2553 ดวยเครื่องมืออวนลอยกุง 3 ชั้นจํานวน 1 ตัว
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ตารางที่ 2 ชนิดและการแพรกระจายของแมงกะพรุนที่สาํ รวจพบบริเวณชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สงขลา และปตตานี ระหวางเดือนธันวาคม 2552 - สิงหาคม 2553
ชนิด

Taxon
Class Hydrozoa
Family Porpitidae
Porpita porpita
Class Cubozoa
Family Chiropsalmidae
Chiropsoides buitendijki
Family Tamoyidae
Morbakka fenneri
Class Scyphozoa
Family Catostylidae
Acromitus flagellatus
Catostylus townsendi
Catostylus sp.
Family Pelagiidae
Chrysaora sp.
Family Lobonematidae
Lobonema smithii
Family Mastigiidae
Phyllorhiza punctata
Family Rhizostomatidae
Rhopilema hispidum
Rhopilema sp.

สถานี
ST1
เกาะทาไร
จ.นครศรีฯ

ST2
แหลม
ตะลุมพุก
จ.นครศรีฯ

ST3
หาดสวนปา
ทักษิณ
จ.สงขลา

/

ST4
หาดสมิหลา
จ.สงขลา

ST5
ทะเลสาบ
สงขลาตอนลาง
จ.สงขลา

ST6
หาดสะกอม
จ.สงขลา

ST7
แหลมตาชี
จ.ปตตานี

/

/
/

/

/

/
/
/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

แมงกะพรุนเหรียญ P. porpita เปนแมงกะพรุนคลาส Hydrozoa ชนิดเดียวที่สํารวจพบในครั้งนี้
โดยพบที่สถานีเกาะทาไร และสถานีหาดสมิหลา ซึ่งทั้ง 2 สถานี พบแมงกะพรุนเหรียญ P. porpita ในชวงที่
ชายฝงอาวไทยตอนลางไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายน - เมษายน) ซึ่ง
ชายฝงทะเลทางดานอาวไทยตอนลางมีคลื่นลมแรง จึงทําใหสามารถพบแมงกะพรุนเหรียญ P. porpita ลอย
มาใกลชายฝงได
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แมงกะพรุนคลาส Scyphozoa เปนแมงกะพรุนกลุมที่มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด
และพบไดทุกสถานี โดยสถานีที่พบจํานวนชนิดแมงกะพรุนกลุมนี้มากที่สุดคือ สถานีเกาะทาไร พบทั้งหมด
5 ชนิด และสถานีที่พบนอยที่สุดคือ สถานีทะเลสาบสงขลาตอนลาง พบเพียง 1 ชนิด คือแมงกะพรุนหางขน
A. flagellatus ซึ่งสาเหตุที่พบแมงกะพรุนเพียงชนิดเดียวเนื่องมาจากลักษณะของพื้นที่เปนทะเลสาบแบบ
lagoon มีปากทะเลสาบสงขลาเชื่อมตอกับทะเลเพียงทางเดียวและน้ําทะเลมีสภาพเปนน้ํากรอย และจุดที่
สํารวจพบแมงกะพรุนหางขน A. flagellatus นั้นมีความเค็มเพียง 19-20 สวนในพันสวน โดยสอดคลองกับ
Jones (1960) ที่รายงานวาแมงกะพรุนหางขน A. flagellatus นั้นเปนแมงกะพรุนชนิดที่สามารถพบไดทั้ง
ในเขตน้ํากรอยและทะเล นอกจากนี้ยังพบแมงกะพรุนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสามารถนํามาแปรรูปเพื่อ
บริโภคได 2 ชนิดคือ แมงกะพรุนหนัง R. hispidum และแมงกะพรุนลอดชอง L. smithii ในประเทศไทยมี
รายงานวาพบแมงกะพรุนที่บริโภคได 3 ชนิดไดแก แมงกะพรุนหอม Mastigias sp. แมงกะพรุนหนัง R.
hispidum และแมงกะพรุนลอดชอง L. smithii (พจนา, 2521, 2522) แตการสํารวจในครั้งนี้ไมพบ
แมงกะพรุนหอม Mastigias sp. ในพื้นที่ศึกษา
แมงกะพรุนหนัง R. hispidum เปนแมงกะพรุนที่พบบอยและพบไดในทุกสถานี (ตารางที่ 1)
ยกเวนสถานีทะเลสาบสงขลาตอนลาง โดยจะพบมากที่สถานีหาดสวนปาทักษิณ สถานีหาดสะกอม และ
สถานีแหลมตาชี โดยพบมากในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ พจนา (2521) ที่รายงานวาจะพบ
แมงกะพรุนหนัง R. hispidum มากในพื้นที่ชายฝงจังหวัดสงขลา ในเดือนเมษายน - สิงหาคม และพื้นที่
ชายฝงจังหวัดปตตานี ในเดือนมิถุนายน - ตุลาคม สําหรับชายฝงตอนบนของอาวไทย Omori and Nakano
(2001) รายงานวาพื้นที่ชายฝงจังหวัดสมุทรสาคร และระยองซึ่งเปนจังหวัดชายฝงอาวไทยตอนบน และ
ชายฝงอาวไทยฝงตะวันออกตามลําดับ จะพบแมงกะพรุนหนัง R. hispidum มากในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม
แมงกะพรุนที่สํารวจพบนอย และพบเพียง 1 สถานีไดแก แมงกะพรุนขี้ไก C. townsendi
(เดือนธันวาคม 2552 จํานวน 1 ตัว) และแมงกะพรุนดางออสเตรเลีย P. punctata (เดือนสิงหาคม 2553
จํานวน 3 ตัว) โดยพบแมงกะพรุนขี้ไก C. townsendi ที่สถานีเกาะทาไร และพบแมงกะพรุนดางออสเตรเลีย
P. punctata ที่สถานีหาดสวนปาทักษิณ จากการศึกษาของนนทิวิชญ (2544) พบแมงกะพรุนขี้ไก C.
townsendii ในพื้นที่ชายฝงจังหวัดเพชรบุรีมากในเดือนสิงหาคม และพบนอยในเดือนกุมภาพันธ ซึ่งมีความ
แตกตางจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งเชิงเวลาหรือฤดูกาลและในเชิงปริมาณที่สํารวจพบ
แมงกะพรุนที่มีพิษรุนแรง และเปนอันตรายตอมนุษยสํารวจพบ 3 ชนิดไดแก แมงกะพรุนไฟ
Chrysaora sp. แมงกะพรุนกลอง C. buitendijki และ M. fenneri
แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. พบมากในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมโดยพบมากบริเวณ
ชายฝงจังหวัดสงขลา - ปตตานี
tentacle

แมงกะพรุนกลอง C. buitendijki เปนแมงกะพรุนกลองกลุมที่มีหนวดหลายเสน (Multiple
box jellyfish) และแมงกะพรุนกลอง M. fenneri เปนแมงกะพรุนกลองกลุมที่มีหนวดเสนเดียว
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(Single tentacle box jellyfish) พบทั้ง 2 ชนิดดังกลาวที่สถานีเกาะทาไร ซึ่งเปนเกาะที่อยูใกลกับเกาะสมุย
และเกาะพะงัน ซึ่งเปนบริเวณที่มีรายงานนักทองเที่ยวชาวตางชาติเสียชีวิตจากพิษของแมงกะพรุนกลอง
จํานวน 1 ราย ในป พ.ศ. 2542 และ 2 ราย ในป พ.ศ. 2545 อีกดวย (พจมาน, 2553) และจากการศึกษาในครั้งนี้
ผลการสํารวจไมพบแมงกะพรุนกลองในสถานีอื่นๆของพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะพบแมงกะพรุน
กลองในสถานีอื่นๆที่อยูชายฝงทางตอนลางลงมาจากสถานีเกาะทาไร หากมีความถี่ในการสํารวจในรอบป
มากกวานี้ เนื่องจากแมงกะพรุนถูกจัดเปนแพลงกตอนสัตวที่มีขนาดใหญที่จะลองลอยไปตามกระแสน้ํา และ
มีขอมูลจากการสัมภาษณชาวประมงที่ทําประมงในพื้นที่ชายฝงบริเวณแหลมตะลุมพุกพบวา สามารถพบ
แมงกะพรุนกลองทั้ง 2 ชนิดดังกลาวได ในชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน แตผลการศึกษาในครั้งนี้ไมพบ
แมงกะพรุนกลองทั้ง 2 ชนิดในสถานีแหลมตะลุมพุก
Fenner และ Lippmann (2009) รายงานวาแมงกะพรุนกลองกลุมที่มีหนวดหลายเสนสามารถ
พบไดในทะเลเขตรอนแถบอินโดแปซิกฟก ทางตะวันตกตั้งแตหมูเกาะมัลดีฟ เรื่อยไปทางตะวันออกตั้งแต
ตอนใตของอินเดีย พมา อินโดนีเซีย รัฐซาราวัค รัฐซาบาห และหมูเกาะตาง ๆของมาเลเซีย อาวไทย กัมพูชา
เวียดนาม บรูไน ฟลิปปนส และหมูเกาะโซโลมอน ทางใตตั้งแตตอนเหนือของออสเตรเลียเรื่อยไปทางเหนือ
จนถึงจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุน โดยจะพบมากในชวงฤดูรอน และพบไดบอยในชวงที่มีพายุฝน หรือชวงฤดู
ลมมรสุม พบไดตั้งแตพื้นที่ที่เปนชายหาดจนถึงพื้นที่เปนปาชายเลน บพิธ และนันทพร (2545) รายงานวา
โพลิป (Polyp) ของแมงกะพรุนกลองกลุมที่มีหนวดหลายเสนบางชนิดที่พบในมหาสมุทรอินเดียจนถึง
Coral sea ในประเทศออสเตรเลียจะเกาะกับหินบริเวณน้ํากรอยในปาชายเลน โพลิป (Polyp) จะสรางเมดู
ซา (Medusa) และปลอยออกสูทะเลในฤดูฝนประมาณเดือนธันวาคม ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจในครั้งนี้ที่
สํารวจพบแมงกะพรุนกลองทั้ง 2 ชนิดที่สถานีเกาะทาไร ในเดือนธันวาคมซึ่งเปนชวงเวลาที่อาวไทย
ตอนลางเปนฤดูฝน และคอนขางมีคลื่นลมแรง และสํารวจพบแมงกะพรุนกลอง M. fenneri อีกครั้งในเดือน
กุมภาพันธ ซึ่งเริ่มเขาฤดูรอนแตยังคงมีคลื่นลมที่คอนขางแรง สวนแมงกะพรุนกลอง C. buitendijki สํารวจ
พบอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมซึ่งเปนชวงที่อาวไทยตอนลางเริ่มมีฝนตก นอกจากนี้แมงกะพรุนกลอง M.
fenneri ที่สํารวจพบเปนแมงกะพรุนกลองชนิดที่มีรายงานวากอใหเกิดอาการ Irukandji syndrome ชนิด
หนึ่งอีกดวย (Fenner, 2006; Fenner et al., 1985) สวนแมงกะพรุนกลอง C. buitendijki เปนแมงกะพรุน
กลองที่มีรายงานวาเปนสาเหตุทําใหนักทองเที่ยวเสียชีวิต 2 รายที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียดวยเชนกัน
(Fenner et al., 2010)
พื้นที่ชายฝงบริเวณจังหวัดศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี ไดรับอิทธิพลของของลมมรสุม 2
ชนิดในรอบปคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนพฤศจิกายน - เมษายน) และฤดูลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม) โดยสถานีที่เก็บตัวอยางครอบคลุมลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ไดแก สถานีเกาะ
ทาไร สถานีแหลมตะลุมพุก สถานีหาดสวนปาทักษิณ และสถานีหาดสมิหลา พบวาชวงฤดูลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโนมพบจํานวนชนิดของแมงกะพรุนมากกวาชวงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
คือในฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบแมงกะพรุน 9 ชนิด (แมงกะพรุนเหรียญ P. porpita แมงกะพรุน
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กลอง C. buitendijki และ M. fenneri แมงกะพรุนหนัง R. hispidum แมงกะพรุน Rhopilema sp.
แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. แมงกะพรุนขี้ไก C. townsendi แมงกะพรุนถวย Catostylus sp. และ
แมงกะพรุนลอดชอง L. smithii) สวนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต พบ 4 ชนิด (แมงกะพรุนกลอง C.
buitendijki แมงกะพรุนหนัง R. hispidum แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และแมงกะพรุนดาง
ออสเตรเลีย P. punctata) และแมงกะพรุนที่พบไดทั้ง 2 ชวงฤดูลมมรสุมมี 3 ชนิดไดแก แมงกะพรุนกลอง
C. buitendijki แมงกะพรุนหนัง R. hispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp.
เมื่อพิจารณาชนิดของแมงกะพรุนเชิงพื้นที่พบวา ในสถานีเกาะทาไร และสถานีแหลมตะลุมพุก
ซึ่งเปนพื้นที่ชายฝงของอาวไทยตอนลางที่อยูชวงตอนบนของพื้นที่สํารวจในครั้งนี้ เปรียบเทียบกับสถานีหาด
สะกอมและสถานีแหลมตาชี ซึ่งเปนพื้นที่ชายฝงของอาวไทยตอนลางที่อยูชวงตอนลางของพื้นที่ ในเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 2553 พบวา สถานีหาดสะกอมและสถานีแหลมตาชี พบแมงกะพรุนหนัง R. hispidum
จํานวนตัวมากกวาสถานีเกาะทาไรและสถานีแหลมตะลุมพุกประมาณ 27 เทา ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากความ
แตกตางของลักษณะของพื้นที่ของสถานีเกาะทาไร และสถานีแหลมตะลุมพุก กับสถานีหาดสะกอมและ
สถานีแหลมตาชี ที่อยูหางไกลกันมากคืออยูตอนบนสุดกับตอนลางของอาวไทยตอนลางจึงอาจจะทําใหชวง
ฤดูกาลที่พบแมงกะพรุนหนัง R. hispidum มีความแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับรายงานของ พจนา (2521) ที่
รายงานวาจะพบแมงกะพรุนหนัง R. hispidum มากในพื้นที่ชายฝงจังหวัดสงขลา ในเดือนเมษายน สิงหาคม และพื้นที่ชายฝงจังหวัดปตตานี ในเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
สถานีทะเลสาบสงขลาตอนลาง เปนสถานีเดียวที่มีลักษณะเปนทะเลสาบเมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนชนิดของแมงกะพรุนกับสถานีหาดสวนปาทักษิณ และสถานีหาดสมิหลา ซึ่งเปนสถานีใกลเคียงที่อยู
บริเวณชายฝงนอกทะเลสาบสงขลา ในเดือนสิงหาคม 2553 พบวาสถานีทะเลสาบสงขลาตอนล าง พบ
แมงกะพรุนเพียง 1 ชนิดคือ แมงกะพรุนหางขน A. flagellatus สถานีหาดสวนปาทักษิณ พบแมงกะพรุน 3
ชนิดไดแก แมงกะพรุนหนัง R. hispidum แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. และแมงกะพรุนดางออสเตรเลีย
P. punctata สถานีหาดสมิหลา พบแมงกะพรุน 2 ชนิดไดแก แมงกะพรุนหนัง R. hispidum และ
แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. จะเห็นไดวาสถานีหาดสวนปาทักษิณ และสถานีหาดสมิหลา พบ
แมงกะพรุนที่เหมือนกัน 2 ชนิดคือแมงกะพรุนหนัง R. hispidum และแมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. สวน
สาเหตุที่สถานีทะเลสาบสงขลาตอนลาง พบแมงกะพรุนเพียง 1 ชนิด เนื่องมาจากในเดือนสิงหาคม 2553 น้ํา
ทะเลในทะเลสาบสงขลาตอนลางบริเวณจุดสํารวจเปนน้ํากรอยมีความเค็มเพียง 19.50 สวนในพันสวน
แตกตางจากความเค็มของน้ําทะเลของสถานีหาดสวนปาทักษิณ และสถานีหาดสมิหลา ที่มีความเค็ม 33.25
สวนในพันสวน และ 33.15 สวนในพันสวน ตามลําดับ และจากรายงานของ นนทิวิชญ (2554) พบวาปจจัย
สิ่งแวดลอมที่สงผลตอชนิดและปริมาณของแมงกะพรุนคือ ความเค็ม กระแสน้ํา ปริมาณแพลงกตอนสัตว
ตลอดถึงวงจรชีวิตของแมงกะพรุนแตละชนิดดวย
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เมื่อพิจารณาผลการเก็บตัวอยางแมงกะพรุนดวยเครื่องมือ 2 ชนิด คือสวิง และอวนลอยกุง 3 ชั้น
บริเวณสถานีที่ใชเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดในการเก็บตัวอยางพบวา จํานวนชนิดของแมงกะพรุนที่จับไดดวยสวิง
จะนอยกวาที่จับไดดวยอวนลอยกุง 3 ชั้น โดยอวนลอยกุง 3 ชั้นเปนเครื่องมือที่ใชเก็บตัวอยางแมงกะพรุนได
ดีในพื้นที่ที่มีระดับน้ําไมลึกมากเพราะอวนลอยกุง 3 ชั้น จะขึงอยูใกลผิวหนาดินและลอยไปตามกระแสน้ํา
ซึ่งสามารถเก็บตัวอยางแมงกะพรุนไดทั้งแมงกะพรุนในคลาส Scyphozoa และคลาส Cubozoa แต
แมงกะพรุนเปนสัตวที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงในมวลน้ําได ทําใหไมสามารถใชอวนลอยกุง 3 ชั้นเก็บตัวอยาง
แมงกะพรุนในพื้นที่ที่มีระดับน้ําลึกมากๆได สําหรับการศึกษาในครั้งนี้แมงกะพรุนที่จับดวยอวนลอยกุง 3
ชั้นไดเปนจํานวนมากไดแก แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. แมงกะพรุนถวย Catostylus sp. และ
แมงกะพรุนหนัง R. hispidum
การใชสวิงเก็บตัวอยางแมงกะพรุนนั้นมีขอจํากัดที่จะตองเห็นตัวแมงกะพรุนลอยขึ้นมาในระยะ
ที่มองเห็นและอยูในระยะที่สามารถใชสวิงตักไดแตมีขอดีที่สามารถใชสวิงตักแมงกะพรุนบางชนิดที่ลอยอยู
บนผิ ว น้ํ า หรื อ ใกล ๆ ผิ ว น้ํ า ได ดี ซึ่ ง อวนลอยกุ ง 3 ชั้ น ไม ส ามารถเก็ บ ตั ว อย า งได ในการสํ า รวจครั้ ง นี้
แมงกะพรุนเหรียญ P. porpita เปนแมงกะพรุนชนิดเดียวที่จับไดดวยสวิงแตไมสามารถจับไดดวยอวนลอยกุง
3 ชั้น เพราะแมงกะพรุนเหรียญ P. porpita เปนแมงกะพรุนที่ลอยอยูบนผิวน้ําเปนกลุมๆ
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สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้พบแมงกะพรุนทั้งหมด 3 คลาส 8 วงศ 11 ชนิด คลาสที่มีความหลากหลาย
ของชนิดแมงกะพรุนมากที่สุดคือคลาส Scyphozoa พบทั้งหมด 8 ชนิด สถานีที่พบแมงกะพรุนมากที่สุดคือ
สถานีเกาะทาไร พบทั้งหมด 8 ชนิด และสถานีที่พบแมงกะพรุนนอยที่สุดคือสถานีทะเลสาบสงขลาตอนลาง
พบ 1 ชนิด แมงกะพรุนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพบ 2 ชนิดไดแก แมงกะพรุนหนัง R. hispidum และ
แมงกะพรุนลอดชอง L. smithii แมงกะพรุนที่มีพิษรุนแรงและเปนอันตรายตอมนุษยพบ 3 ชนิดไดแก
แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. แมงกะพรุนกลอง M. fenneri และ C. buitendijki
แมงกะพรุนหนัง R. hispidum เปนแมงกะพรุนที่พบบอยและพบไดในทุกสถานี ยกเวนสถานี
ทะเลสาบสงขลาตอนลาง โดยจะพบมากที่สถานีหาดสวนปาทักษิณ สถานีหาดสะกอม และสถานีแหลมตาชี
โดยพบมากในเดือนสิงหาคม แมงกะพรุนไฟ Chrysaora sp. พบมากในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมโดยพบ
มากบริเวณชายฝงจังหวัดสงขลา - ปตตานี สวนแมงกะพรุนกลองทั้ง 2 ชนิด ไดแก M. fenneri และ C.
buitendijki พบบริเวณสถานีเกาะทาไร จังหวัดศรีธรรมราช (เดือนธันวาคม 2552 กุมภาพันธ และกรกฎาคม
2553) ซึ่งเปนเกาะที่มีลักษณะพื้นที่เปนเกาะใกลชายฝง ที่มีระบบนิเวศปาชายเลน และหญาทะเล นอกจากนี้
ยังอยูใกลกับเกาะสมุย และเกาะพะงัน ซึ่งเปนบริเวณที่มีรายงานนักทองเที่ยวชาวตางชาติเสียชีวิตจากพิษของ
แมงกะพรุ น กล อ งอี ก ด ว ย นอกจากนี้ ยั ง พบว า การสํ า รวจพบแมงกะพรุ น ในช ว งฤดู ล มมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโนมพบจํานวนชนิดของแมงกะพรุนมากกวาชวงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
การศึกษาในครั้งนี้ใชเวลาในการศึกษา 9 เดือน (เดือนธันวาคม 2552 - สิงหาคม 2553) ซึ่ง
อาจจะทําใหไมสามารถรวบรวมตัวอยางชนิดของแมงกะพรุนไดครอบคลุมทุกชนิด ประกอบกับในทุกป
ชายฝงอาวไทยตอนลางจะมีฤดูมรสุมที่มีคลื่นลมรุนแรงไมสามารถออกเก็บตัวอยางภาคสนามไดทุกสถานี
ภายในเดื อ นเดีย วกัน จึงควรวางแผนการเก็บตั ว อยางที่ รัด กุมและครอบคลุ มพื้น ที่ ช ายฝ งทะเลอ า วไทย
ตอนลางใหมากกวานี้ นอกจากนี้ควรเพิ่มความถี่ และระยะเวลาในการศึกษาเพื่อที่จะสามารถรวบรวมชนิด
ของแมงกะพรุนและขอมูลปจจัยสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่มีผลตอชนิดและการแพรกระจายของแมงกะพรุนใหมาก
ขึ้น
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คําขอบคุณ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ ภายใตกิจกรรมหลักการสํารวจประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ขอขอบคุณ คุณโสพิศ แกวนพรัตน สําหรับ
การจําแนกชนิดแมงกะพรุนคลาส Scyphozoa และการตกแตงรูปภาพใหชัดเจนและสวยงาม นายอรุณ
นุยไฉน ที่ชวยรวบรวมตัวอยางแมงกะพรุนจากอวนลอยกุงเปนอยางดีตลอดการศึกษา และเจาหนาที่ศูนยวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลางทุกทาน ที่ชวยเหลือในการออกเก็บตัวอยาง
ภาคสนาม และงานในหองปฏิบัติการ
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ภาคผนวก ก แมงกะพรุนทีส่ ํารวจพบบริเวณชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี ระหวาง
เดือนธันวาคม 2552 - สิงหาคม 2553
Class Hydrozoa

1. Porpita porpita
Class Cubozoa

1. Morbakka fenneri 2. M. fenneri (ตัวอยางดองฟอรมาลิน 5%) 3. Chiropsoides buitendijki
4. C. buitendijki (ตัวอยางดองฟอรมาลิน 5%)
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ภาคผนวก ก (ตอ)
Class Scyphozoa

1. Phyllorhiza punctata (Juvenile) 2. P. punctata 3. Rhopilema sp. 4. Lobonema smithii (side
view) 5. L. smithii (top view) 6. Catostylus townsendi 7. Rhopilema hispidum (Juvenile)
8. R. hispidum (side view) 9. R. hispidum (ventral view) 10. Catostylus sp. 11. Chrysaora sp.
12. Chrysaora sp. 13. Acromitus flagellatus (Juvenile) 14. A. flagellatus 15. A. flagellatus
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ภาคผนวก ข ตารางแสดงผลการรวบรวมตัวอยางแมงกะพรุนในพื้นทีช่ ายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา
และปตตานี ระหวางเดือนธันวาคม 2552 - สิงหาคม 2553
ตัวอยางแมงกะพรุน
วัน/เดือน/ป

พื้นที่/
จังหวัด

24/12/2552

Species

เกาะทาไร

2/2/2553

Class Hydrozoa

สถานที่

Class Cubozoa

จํานวน (ตัว)
สวิง

อวน

Porpita
porpita

30

-

-

-

-

แหลม
ตะลุมพุก

4/2/2553

จํานวน (ตัว)
สวิง

อวน

Chiropsoides
buitendijki

-

1

-

Morbakka
fenneri

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Species

จํานวน (ตัว)
สวิง

อวน

Rhopilema
hispidum

6

3

3

Chrysaora sp

-

1

-

-

Catostylus
townsendi

-

1

Morbakka
fenneri

-

1

Rhopilema
sp.

-

1

-

-

-

-

Lobonema
smithii

-

1

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Catostylus
sp.

-

2

เกาะทาไร
นครศรี
ธรรมราช

Species

Class Scyphozoa

Lobonema
smithii
Rhopilema
sp.

5/7/2553

เกาะทาไร

-

-

-

Chiropsoides
buitendijki

-

1

Rhopilema
hispidum

-

1

7/7/2553

แหลม
ตะลุมพุก

-

-

-

-

-

-

Rhopilema
hispidum

2

-

9/3/2553

หาดสวน
ปาทักษิณ

-

-

-

-

-

-

Rhopilema
hispidum

-

1

Porpita
porpita

20

-

-

-

-

Catostylus
sp.

-

104

-

-

-

-

-

-

Rhopilema
hispidum

-

1

-

-

-

-

-

-

Chrysaora
sp.

5

10

-

-

-

-

-

-

Chrysaora
sp.

20

1,500

-

-

-

-

-

-

Rhopilema
hispidum

2

1

23/3/2553
สงขลา

12/5/2553

หาด
สมิหลา

หาด
สะกอม
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ภาคผนวก ข (ตอ)
ตัวอยางแมงกะพรุน
วัน/เดือน/ป

พื้นที่/
จังหวัด

หาดสวน
ปาทักษิณ

4/8/2553

สงขลา
5/8/2553

หาด
สมิหลา
ทะเลสาบ
สงขลา
ตอนลาง

10/8/2553

หาด
สะกอม

25/8/2553

แหลม
ตาชี

3/6/2553

ปตตานี
26/8/2553

Species
ทะเลสาบ
สงขลา
ตอนลาง

25/5/2553

Class Hydrozoa

สถานที่

แหลม
ตาชี

Class Cubozoa

จํานวน (ตัว)
สวิง อวน

Species

Class Scyphozoa

จํานวน (ตัว)
สวิง อวน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Species
Acromitus
flagellatus
Chrysaora
sp.
Rhopilema
hispidum
Phyllorhiza
punctata
Rhopilema
hispidum
Chrysaora
sp.
Acromitus
flagellatus
Rhopilema
hispidum
Chrysaora
sp.
Chrysaora
sp.
Rhopilema
hispidum
Chrysaora
sp.
Acromitus
flagellatus

จํานวน (ตัว)
สวิง
อวน
50

-

10

52

6

10

-

3

5

-

5

25

15

-

5

25

4

-

30

1,500

10

40

-

10

1

-

