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ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์ร่วม  

ได้ร่วมกันค้นพบโคพีพอดสกุล Tropodiaptomus ชนิดใหม่ของโลก 

บริเวณนาข้าวและสระน�้าใกล้แม่น�้าสงคราม จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งนับว่าเป็น 

โคพีพอดสกุล Tropodiaptomus ที่พบได้ยากยิ่ง และบ่งชี้ว่าประเทศไทย

เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของโคพีพอดสูงมาก

 รองศาสตราจารย์ ดร. สปิุยนติย์ ไม้แพ เปิดเผยถงึทีม่าของการค้นพบว่า 

เนือ่งมาจากนางสาวธนดิา แซ่ตัง้ นสิติระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาสตัววทิยา 

ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องการจัดระบบของสกุล Tropodiaptomus ที่พบ

ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสกุลที่มีปัญหาทางด้านอนุกรมวิธานและเป็นสกุล 

ที่พบได้ยาก โดยทีมวิจัยได้ส�ารวจในพื้นที่ที่เคยมีรายงานการพบสกุลนี้

ก่อนหน้า แต่แหล่งน�้าที่เคยรายงานการพบ Tropodiaptomus ชนิดหนึ่ง 

ในจังหวัดบึงกาฬ หายไป ผู้วิจัยจึงได้เก็บตัวอย่างจากแหล่งน�้าใกล้เคียง 

(ภาพนาข้าว) หลงัจากศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวทิยาจึงสามารถยนืยันได้

ว่าตัวอย่างที่ได้เป็น โคพีพอดสกุลนี้และเป็นชนิดใหม่ของโลก งานวิจัยชิ้นนี้  

ได้รับทุนวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

(BDC-PG4-161004) ทนุวจิยัระดบับณัฑติศกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ และทนุพฒันาบณัฑติศกึษาส�านกังานการวจิยัแห่งชาติ (วช.)

โคพีพอดชนิดใหม่ของโลก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tropodiaptomus 

megahyaline Saetang, Sanoamuang & Maiphae, 2021 โดย 

specific epithet ตั้งจากลักษณะทางสัณฐานเฉพาะของชนิดนี้  คือ ขาคู่ที่ 

5 ทั้งข้างซ้ายและขวาของเพศผู้ มี hyaline lamella ขนาดใหญ่ กล่าวคือ 

มลีกัษณะเด่นในเพศผูเ้ตม็วยัทีแ่ตกต่างจากชนิดอืน่ คอื บริเวณขอบด้านใน

ของปล้องเบซิส (Basis) ของขาคูท่ี่ 5 ทัง้ข้างซ้ายและขวา มี hyaline lamella 

ซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน เอ็กโซพอดปล้องที่ 2 ของขาคู่ที่ 5 ข้างขวาเป็น

รปูสีเ่หลีย่มคางหม ูโดยส่วนโคนของปล้องแคบกว่าส่วนปลาย และขอบด้าน

นอกบริเวณส่วนปลายของปล้องดังกล่าว มีหนามไฮยาไลน์รูปสามเหลี่ยม  

มก. พบโคพีพอด สกุล Tropodiaptomus 

ชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดบึงกาฬ 

บ่งชี้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของ

โคพีพอดสูงมาก

 คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  ได ้แก ่  

นางสาวธนิดา แซ่ตั้ง นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชา 

สตัววทิยา ภาควชิาสตัววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ  

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ 

นางสาวธนิดา แซ่ตั้ง รศ.ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ  ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง



ซึง่เหน็ได้ชัดเจน จ�านวน 1 อนั รวมถงึบรเิวณ

ขอบด้านในของปล้องเอ็กโซพอด (Exopod) 

ของขาคู่ที่ 5 ข้างซ้ายโค้ง มีรอยหยักคล้าย

ซี่ฟัน จ�านวน 2 ชุด ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน 

โดยชดุฟันทีเ่รยีงอยูบ่รเิวณโคนถงึกึง่กลาง

ของปล้องมีขนาดใหญ่กว่าปลายปล้อง

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ  

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคพีพอดอีกว่า  

โคพีพอดเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่ จัดอยู  ่

ในกลุ ่มครัสเตเชียนเช่นเดียวกับ กุ ้ง ปู  

แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยท่ัวไปตัวเต็มวัย 

มีขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร สามารถ

พบได้ทั้งในแหล่งน�้าจืด น�้ากร่อย และทะเล 

โดยในระบบนิเวศจะมีบทบาทส�าคัญในการ

เป็นอาหารของสัตว์น�้าวัยอ่อน จึงมีการน�า

โคพีพอดหลายชนิดมาเพาะเลี้ยงเพื่อใช้

เป็นอาหารของสัตว์น�้าเศรษฐกิจทั้งสัตว์น�้า

จืดและสัตว์ทะเล เนื่องจากมีองค์ประกอบ

ของสารอาหารส�าคญัทีจ่�าเป็นต่อการเจรญิ

เติบโตและการรอดของสัตว์น�้าวัยอ่อน โดย

รายงานวิจัยในปัจจุบันบ่งชี้ว่าประเทศไทย 

เป็นแหล่งทีม่คีวามหลากหลายของโคพพีอด 

สงูมาก และแม้จะมรีายงานการพบโคพีพอด 

ชนิดใหม่จ�านวนมากในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา  

แต่กย็งัมกีารค้นพบโคพพีอดชนดิใหม่เพิม่

ข้ึนเรื่อย ๆ ตามการศึกษาที่เข้มข้นขึ้นใน

แหล่งอาศัยที่หลากหลาย เช่น การศึกษา

ในถ�้า หรือในแหล่งน�้าชั่วคราว เช่น นาข้าว  

ที่พบโคพีพอดชนิดใหม ่ ในการศึกษา 

ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่ง

ทรัพยากรหรือ

เป็นขมุทรพัย์แห่ง 

ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ ไม่เพียงแต่กลุ่ม

โคพีพอดนี้แต ่รวมถึงสิ่งมี 

ชีวิตอื่นๆ ด้วย ซึ่งการมีความ

หลากหลายของชนิดพันธุ์มากนี่เอง

ท่ีจะท�าให้เรามีโอกาสเลือกชนิดพันธุ ์ท่ี 

เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ต่อไป  

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะเลี้ยง หรือแม้แต่การ

เลือกตัวอย่างเพื่อเป็นโมเดลในการศึกษา 

วิจัยชีววิทยาเชิง ลึกต ่อไปได ้การค ้นพบ 

โคพีพอดสกุล Tropodiaptomus ชนิดใหม่

นี้ยืนยันถึงความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทรัพยากรในประเทศไทย เนื่องจากเป็นสกุลที่

พบได้ยาก หากพบก็จะพบจ�านวนตัวน้อย และ

ยังมีการกระจายในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี ้

น้อยมาก และปัจจบุนัยงัไม่ทราบลกัษณะจ�าเพาะ 

ของแหล่งอาศยัของสกลุนีแ้น่ชดั อย่างไรกต็าม 

เบื้องต้นพบว่ามักพบกระจายอยู่ในแหล่งน�้า 

ชัว่คราว ซ่ึงเสีย่งต่อการถกูท�าลาย ไม่ว่าจะโดย 

ธรรมชาติหรือหลายกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งน้ี 

จากการศกึษาพบว่ามตีวัอย่าง Tropodiaptomus  

อีกจ�านวนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็น 

ชนิดใหม่และรอรายงานต่อไปด้วย ดังนั้นหาก 

แหล่งอาศัยถูกท�าลายจะส่งผลท�าให้โคพีพอด 

ที่มีอยู ่หรือยังไม่ถูกค้นพบลดลงและหายไป 

ก่อนที่จะถูกค้นพบได้
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