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 ส�าหรับท่ีมาของการค้นพบครั้งนี้  เป็น 

ส่วนหนึ่งของการส�ารวจความหลากชนิดของ

ตวัอ่อนแมลงชีปะขาวในล�าธาร อ�าเภอบ่อเกลอื 

จังหวัดน่าน ภายใต้โครงงานวิจัยนิสิตระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คือ  นายณัฐกันต์ ขันยม  

พบว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าว มีความหลากชนิดของ

นักสัตววิทยา ม.เกษตร ค้นพบ

แมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก 

Paegniodes sapanensis เป็นชนิดที่หายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

ในไทยพบที่น�้าตกสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่านเท่านั้น

 รศ.ดร. บญุเสฐียร  บญุสงู อาจารย์ประจ�าภาควชิาสตัววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์  เปิดเผยถึงความส�าเร็จในการค้นพบตัวอ่อนแมลงชีปะขาวหายาก ชนิดใหม ่

ของโลก Paegniodes sapanensis ซึง่เป็นชนดิทีห่ายาก พบได้น้อย ทัว่โลกพบเพียง 2 ชนดิ  

และพบเฉพาะเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น คือ จีน ฮ่องกง ทิเบต 1 ชนิด เวียดนาม  

1 ชนิด (พบเมื่อ ค.ศ. 2004) ส�าหรับประเทศไทย การค้นพบแมลงชีปะขาวหายาก ชนิดใหม่

ของโลกครั้งนี้  พบเป็นครั้งแรก และเป็นชนิดที่ 3 ของสกุล Paegniodes  ซึ่งพบได้ที่ล�าธาร

น�้าตกสะปัน อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเท่านั้น

ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวค่อนข้างสูง และงานวิจัย

ชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC-

PG4-161004) 

 รศ.ดร. บุญเสฐียร  บุญสูง กล่าวว่า แมลง

ชีปะขาวชนิดใหม่ อยู่ในสกุล Paegniodes 

Eaton, 1881 วงศ์ Heptageniidae มกัเรยีก 

ชื่อสามัญทั่วไปวงศ์นี้ว่า แมลงชีปะขาวตัวแบน 

หรือ หัวโต เนื่องจากส่วนหัวมีขนาดใหญ่และ

ล�าตัวแบนชอบเกาะกับก้อนหินบริเวณน�้าไหล 

ได้ดี ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Paegniodes 

sapanensis Boonsoong, Sartori & 

Auychinda, 2021 โดยตัง้ชือ่ตามสถานทีพ่บ

ครัง้แรก และเพือ่ให้เกิดการอนรุกัษ์พืน้ทีแ่หล่ง

อาศัยที่พบไว้ ถ่ินก�าเนิดของแมลงชีปะขาว 

ชนิดใหม่ สกุล Paegniodes Eaton, 1881  

วงศ์ Heptageniidae สกุลนี้ถูกตั้งช่ืออย่าง 

ถกูต้องเมือ่ปี ค.ศ. 1881 ทัว่โลกพบเพยีง 2 ชนดิ  

และพบเฉพาะเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เท่านัน้ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ทเิบต 1 ชนดิ เวียดนาม  

1 ชนิด(พบเมื่อ ค.ศ. 2004) ความรู้เกี่ยวกับ 

แมลงชีปะขาวสกุลนี้มีน ้อยมากเนื่องจาก 

พบได้ไม่บ่อยและหายาก มีการกระจายตัว 

ในระบบนเิวศทีจ่�าเพาะ และยงัมรีายงานการพบ 

ค่อนข้างน้อย ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวสกุลนี้ 

มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากสกุลอื่น คือ  

แผ่นเหงือกคู่ที่ 1 ลดรูป ส่วนคู่ที่ 2-7 พัฒนาดี  

ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว เหงือกคู่ที่ 1-7
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แพนหางมแีถวขนยาวชดัเจน รมิฝีปากบนมคีวาม

กว้างมากกว่าความยาว ลักษณะผิวไข่ยังมีความ

เฉพาะในสกุลนี้ 

 แมลงชปีะขาวชนดิใหม่ทีพ่บน้ี พบเป็นครัง้แรก 

ในประเทศไทยและเป็นชนิดท่ี 3 ของสกุล Paegniodes  

มลัีกษณะคล้ายกบัชนดิ P. cupulatus (Eaton, 

1871) แต่มีลักษณะแตกต่างกัน 

คอื แผ่นเหงอืกคูท่ี ่1 โครงสร้างปาก 

และลักษณะตัวเต็มวัย นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห ์

ดีเอ็นเอบาร์โค้ดด้วยยีน COI เทียบกับชนิด  

P. cupulatus พบว่ามค่ีาระยะห่างทางพนัธกุรรม 

ระหว่างชนดิ (interspecific genetic distance)  

สูงถึงร้อยละ 11 ช่วยยืนยันว่าเป็นชนิดใหม่

 ในด้านความหลากหลายและการอนุรักษ์

พชืและสัตว์ชนดิใหม่ของโลกท่ีมกีารค้นพบนัน้  

รศ.ดร. บญุเสฐยีร  บุญสงู กล่าวให้ความเหน็ว่า  

การค้นพบตวัอ่อนแมลงชีปะขาวหายากชนดิใหม่ 

ของโลก นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความ 

อุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทาง

ชีวภาพในประเทศไทยแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่า 

ประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบ

นิเวศจ�าเพาะต ่อการด�ารงชี วิตของแมลง

ชีปะขาวหายากสกุลนี้ ซึ่งมีโอกาสพบได้น้อย

และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ 

 จากการส�ารวจความหลากหลายของแมลง

ชีปะขาวในประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา

เกือบ 20 ปี คณะผู้วิจัยพบแมลงชีปะขาวสกุล

นี้ที่น�้าตกสะปัน อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เท่านัน้ ตัวอ่อนชนดินีพ้บอาศยัในล�าธารต้นน�า้

ที่มีคุณภาพน�้าดีมาก อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง การ

อนุรกัษ์แหล่งต้นน�า้และพืน้ทีป่่าจะช่วยคงความ

หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศมีความ

เกื้อหนุนกัน ข้อมูลความจ�าเพาะระบบนิเวศ

ของสัตว์น�้าจืดเหล่านี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน

แหล่งน�้า และผลักดันการวิจัยในอนาคต เพื่อ

เป็นข้อมูลในการก�าหนดกลยุทธ์เพ่ือการ

จัดการด้านอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพในประเทศไทยต่อไป

ภาพไข่จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

แหล่งอาศยัของแมลงชปีะขาว Paegniodes sapanensis

กระจายตัวของแมลงชีปะขาวสกุล Paegniodes Eaton, 1881 ทั่วโลก


