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นักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ค้นพบ “แมลงชีปะขาวปัญหา” (Tenuibaetis panhai) 

แมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก   ที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เลย และเชียงราย

panhai sp. II ซึง่ได้จดัเป็น Molecular Operational 
Taxonomic Units (MOTUs) เนือ่งจากสัณฐานวทิยา
ไม่แตกต่างจากชนิดใหม่อย่างชัดเจน จ�าเป็นต้องมีการ
ศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
 ส�าหรบัชือ่สามัญแมลงชปีะขาว และชือ่ทางวิทยาศาสตร์ 
ของแมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก คือ Tenuibaetis  
panhai Suttinun, Gattolliat & Boonsoong, 
2022 โดยตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่ ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 
(ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและราชบัณฑิต 
ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ผู้พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนกุรมวธิาน และ 
ซิสเทมาติคส์ของสัตว์ในประเทศไทย
 ในด้านความหลากหลาย และการอนุรักษ์แมลง
ชีปะขาว ดร. ชนาพร สุทธินนัท์ กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมาเริ่มมีนักวิจัยศึกษาอนุกรมวิธานของแมลง
ชีปะขาวมากขึ้น ท�าให้มีข้อมูลอนุกรมวิธาน และซิสเท
มาติคส์ของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวของประเทศไทยเพิ่ม
ขึ้น มีรายงานพบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ และชนิดใหม่
เพิ่มขึ้นในประเทศไทย สกุลใหม่ของแมลงชีปะขาวที่
พบครั้งแรกในประเทศไทย จ�านวน 6 สกุล ได้แก่ สกุล 
Sangpradubina Boonsoong & Sartori, 2016 

สกุล Mekongellina Malzacher, 2019 สกุล  
Cymbalcloeon Suttinun, Gattolliat & Boonsoong,  
2020 สกุล Elatosara Malzacher, 2020 และสกุล 
Thainis Malzacher, 2020 นอกจากนี้ยังพบสกุล
ทีร่ายงานครัง้แรกในประเทศไทยหลายสกุล เช่น สกลุ 
Paegniodes Eaton, 1881 สกุล Procerobaetis 
Kaltenbach & Gattolliat, 2020 สกุล Securiops 
Jacobus, McCafferty & Gattolliat, 2006 และ
สกลุ Tenuibaetis Kang & Yang, 1994 (การศกึษา 
ครัง้นี)้ ส่วนแมลงชปีะขาวชนดิใหม่มกีารค้นพบมากกว่า  
20 ชนดิในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา คาดว่าจะมกีารพบสกุลใหม่  
และชนิดใหม่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต 
 การค้นพบตัวอ่อนแมลงชปีะขาวสกุลใหม่ และชนดิใหม่ 
ของโลก สะท้อนให้เหน็ถงึความหลากหลายทางชวีภาพ  
และทรัพยากรสัตว์น�้าในประเทศไทย ยังเป็นข้อมูล 
เพิ่มเติมจากรายงานเดิมท่ีมีอยู่ ท�าให้มีจ�านวนสกุล 
และชนดิของแมลงชปีะขาวเพิม่ข้ึนข้อมลูอนกุรมวธิาน
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส�าคัญในการน�าไปต่อยอดการ
ศกึษานเิวศวทิยา การอนรุกัษ์และการใช้เป็นดชันีชีว้ดั
คุณภาพน�้าร่วมกับแมลงน�้ากลุ่มอื่นในอนาคต
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หลายทางชวีภาพ และทรพัยากรสัตว์น�า้ในประเทศไทย
 ดร. ชนาพร สุทธินันท ์เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากตน
ได้ศึกษาความหลากหลายของตัวอ่อนแมลงชีปะขาว
วงศ์ Baetidae ในภาคตะวันตกและภาคใต้ของ
ประเทศไทย และได้ค้นพบตัวอ่อนแมลงชีปะขาวชนิด
ใหม่ของโลก แมลงชีปะขาว Tenuibaetis panhai  
ในล�าธาร จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เลย และ
เชียงราย ของประเทศไทย โดยงานวิจัยช้ินนี้ได้รับทุน
สนบัสนนุจากศูนย์ความเป็นเลศิด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (BDC-PG4-161004) และโครงการทุน
เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 ลักษณะทั่วไปของแมลงชีปะขาว ถิ่นก�าเนิด และ
ลกัษณะทีบ่่งบอกว่าเป็นชนดิใหม่ของโลก แมลงชปีะขาว
สกุล Tenuibaetis Kang & Yang, 1994 (วงศ์ 
Baetidae) ถือเป็นรายงานครั้งแรกในประเทศไทย 
ทั่วโลกพบ 8 ชนิด แมลงชีปะขาวชนิดใหม่ มีลักษณะ
เด่นที่แตกต่างจากชนิดอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด คือ การ
ไม่พบตุ่มปีกคู่หลัง นอกจากนี้เม่ือวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดด้วยยีน COI เทียบกับชนิดอื่นพบว่ามีค่า
ระยะห่างทางพันธุกรรมระหว่างชนิดร้อยละ 17-27 
นอกจากนียั้งพบชนดิซ่อนเร้น (cryptic species) คอื 
Tenuibaetis cf. panhai sp. I และ Tenuibaetis cf. 

ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวปัญหา 
(Tenuibaetis panhai) 

ภาพลายเส้นโครงสร้างตัวอ่อน
แมลงชีปะขาวปัญหา

ภาพลายเส้นโครงสร้างปากอ่อน
แมลงชีปะขาวปัญหา

แหล่งอาศัยย่อยของตัวอ่อน
แมลงชีปะขาวปัญหา

แผนภาพต้นไม้เชิงวิวัฒนาการตัวอ่อน
แมลงชีปะขาวสกุล Tenuibaetis 


