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บทคัดย่อ 
จากการส้ารวจ ทบทวนเอกสารอ้างอิง รวมไว้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีมีรายงานว่าอยู่ในน่านน้้าไทย

ท้ังหมดจ้านวน 9 อันดับ 21 วงศ์ 52 สกุล 68 ชนิด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อท้าการส้ารวจและการเก็บข้อมูล
ตัวอย่างภาคสนาม ศึกษาตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์อ้างอิงของแหล่งข้อมูลในสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆและท้าการจ้าแนกชนิดและตรวจสอบรายช่ือ ช่ือพ้อง พบเม่นทะเลท่ีพบในน่านน้้าไทยมีจ้านวนลดลง
เหลือ 7 อันดับ 19 วงศ์ 40 สกุล 53 ชนิด ในจ้านวนนี้เม่นทะเลท่ีพบมีการแพร่กระจายอยู่ฉพาะในฝ่ังทะเลอัน
ดามัน 26 ชนิด เฉพาะในอ่าวไทย 13 ชนิด และท้ังทะเลอันดามันและอ่าวไทย 29 ชนิด อย่างไรก็ตามสัตว์กลุ่ม
เม่นทะเลท่ีพบเกือบท้ังหมดเป็นสัตว์ทะเลตามชายฝ่ังทะเลและน้้าทะเลไม่ลึก รายช่ือสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีพบมี
การเปล่ียนแปลงช่ือสกุลจ้านวน 2 สกุล ได้แก่ Prionocidaris verticillata (Lamarck, 1816) เป็น 
Plococidaris verticillata (Lamarck, 1816) และสกุล Echinodiscus auritus (Leske, 1778) และ 
Echinodiscus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) เปล่ียนเป็น Sculpsitechinus auritus (Leske, 1778) 
และ Sculpsitechinus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) ตามล้าดับ เม่นหัวใจ Maretia ovata (Leske, 
1778) เป็นช่ือพ้องของ Maretia planulata (Lamarck, 1816) มีการจ้าแนกชนิดคลาดเคล่ือนหลายชนิด 
ตัวอย่างเช่น Temnotrema reticulatum (Mortensen in de Meijere, 1904) แก้ไขเป็น Temnotrema 
siamense (Mortensen, 1904) นอกจากนี้ยังพบเม่นทะเล Colobocentrotus (Podophora) atratus 
(Linnaeus,  1758) ซึ่งเคยมีรายงานในน่านน้้าไทยแต่ในปัจจุบันไม่พบในประเทศไทยแล้ว 
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Biodiversity of sea urchins (Echinoidea, Echinodermata) in Thai Waters 

Sumaitt Putchakarn 
Institute of Marine Science, Burapha University 

 
ABSTRACT 

Based on a review of the literature review, echinoid specimens reported in Thai Waters were 
9 Orders, 19 families, 52 genera and 68 species. However, when surveying and collecting 
field samples, study specimens from reference museums of sources in educational institutes 
and agencies, and classify and examine the list of echinoid found in Thai Waters have 
decreased to 7 Orders, 19 families, 40 genera and 53 species. Of these, 25 species of 
echinoids were found only in the Andaman Sea and 13 only in the Gulf of Thailand, and 29 
species found in the Andaman Sea and the Gulf of Thailand. Almost all echinoids were 
shallow water. List of sea urchins found with 2 genera changed such as Prionocidaris 
verticillata (Lamarck, 1816) เป็น Plococidaris verticillata (Lamarck, 1816) และสกุล Echinodiscus 
change to Sculpsitechinus. Maretia ovata is the synonym of Maretia planulata. Some 
specimens were corrected such as Temnotrema reticulatum (Mortensen in de Meijere, 1904) 
แก้ไขเป็น Temnotrema siamense (Mortensen, 1904). Finally, from the study show some 
species had been lost form Thai Water such as, Colobocentrotus (Podophora) atratus 
(Linnaeus, 1758). 
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บทน้า 

สัตว์กลุ่มเม่นทะเล จัดอยู่ใน Phylum Echinodermata, Class Echinoidea สมาชิกประกอบด้วย 
เม่นทะเล เม่นหัวใจ และเหรียญทะเล ทุกชนิดอาศัยอยู่ในทะเลและด้ารงชีวิตเป็นสัตว์หน้าดินท้ังหมด พบ
อาศัยอยู่ตามความลึกระดับต่างๆ ต้ังแต่เขตน้้าขึ้นน้้าลงจนถึงพื้นมหาสมุทรลึกๆ มีนิสัยการกินอาหารท่ีแตกต่าง
กัน ได้แก่ เป็นผู้ล่า (Predater) พวกขูดกินอาหารจากพื้น (Grazing) พวกกินซากอินทรีย์ (Detritus feeder 
เป็นต้น สัตว์กลุ่มเม่นทะเลเป็นสัตว์ทะเลท่ีมีประโยชน์ท้ังทางเศรษฐกิจโดยไข่ของเม่นทะเลเป็นอาหารและมี
ราคาแพง (Sloan, 1985) เปลือกและหนามเม่นทะเลใช้เป็นวัสดุตกแต่งบ้านเรือนและเครื่องประดับ ในระบบ
นิเวศทางทะเล สัตว์กลุ่มเม่นทะเลอาจจะใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีสภาพของแนวปะการังได้โดยอ้อม  เนื่องจากมันขูด
หาอาหารตามพื้นทะเลซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพการเกิดใหม่ (recruitment) ของปะการังหรือปริมาณสาหร่าย
ทะเลและส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆท่ีอยู่ตามพื้น และเม่นหัวใจ เหรียญทะเล จะมีบทบาทในการก้าจัดสารอินทรีย์
ท่ีปะปนอยู่ตามพื้นทะเลเป็นต้น (Birkeland, 1989) นอกจากนี้สัตว์กลุ่มเม่นทะเลยังมีประโยชน์เกี่ยวกับการ
ศึกษาวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ไข่ท่ีได้รับการผสมของเม่นทะเล และดาว
ทะเล เป็นตัวแทนศึกษาการพัฒนาการของตัวอ่อน และใช้ในการตรวจสอบความเป็นพิษของสารมลพิษทาง
ทะเล (Kobayashi, 1985) 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเม่นทะเลในประเทศไทย เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย Dr. Th. Mortensen ผู้เช่ียวชาญด้านเอคไคโนเดิร์ม ชาวเดน
มาร์ค ได้เดินทางเข้ามาส้ารวจบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2442 – 2443 และได้ท้าการเก็บ
ตัวอย่างในบริเวณหมู่เกาะสีชัง หมู่เกาะคราม หมู่เกาะแสมสาร หมู่เกาะเสม็ด และหมู่เกาะช้าง และเขียน
รายงานไว้เฉพาะในกลุ่มของเม่นทะเล (Class Echinoidea) จ้านวน 16 ชนิด ในจ้านวนนี้พบเม่นทะเลชนิด
ใหม่ 4 ชนิด ส้าหรับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์มโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย เริ่ม
ต้ังแต่ ลักขณา  กลินณศักดิ์ (2508) (สมพร ศรียากร, 2513 อ้างถึง) ได้ท้าการศึกษาเอคไคโนเดิร์มบางชนิดท่ี
เก็บรวบรวมได้ในอ่าวไทย สมพร  ศรียากร (2513) ได้ศึกษาอนุกรมวิธานของเอคไคโนเดิร์มท่ีได้จากการส้ารวจ
ร่วมไทย-เดนมาร์ค ครั้งท่ี 5 บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันตกของไทย ในทะเลอันดามัน วัฒนา  ไวยนิยา (2528 , 
2529) ได้ท้าการศึกษาชนิดของเอคไคโนเดิร์มในอ่าวไทย โดยใช้เครื่องมือประมงอวนลากหน้าดิน หลังจากนั้น
ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอัน
ดามัน ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Taxonomy, biology and ecology of echinoderms ในปี 
พ.ศ. 2530 นับเป็นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์มอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามก็ยัง
ไม่มีผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้ว่างเว้นมานานเกือบ 10 ปีจนกระท่ังสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสุเมตต์ ปุจฉาการ (2541) ได้ท้าการศึกษาอนุกรมวิธานของเอคไคโนเดิร์มบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทย พบเอคไคโนเดิร์ม 56 ชนิด และสุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2547) ได้
ท้าการส้ารวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบริเวณแนวปะการังตามหมู่เกาะและชายฝ่ังทะเลในจังหวัดชลบุรี พบ
เอคไคโนเดิร์ม 71 ชนิด จากนั้นสุเมตต์ ปุจฉาการและพิชัย สนแจ้ง (Putchakarn & Sonchaeng, 2004) ได้
จัดท้ารายช่ือเอคไคโนเดิร์มท่ีพบในน่านน้้าไทยท้ังหมด 381 ชนิดในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 67 ชนิด 
และสุเมตต์ ปุจฉาการได้ท้าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์มต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
ถึงแม้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในประเทศไทยจะมีท้าการศึกษามาเป็น
ระยะเวลานานนับร้อยปีแต่เป็นการศึกษาในระดับการจัดท้ารายช่ือ (checklist) เท่านั้น ยังไม่ได้ท้าการศึกษา
วิจัยถึงรายละเอียดในด้านอนุกรมวิธาน การจัดท้าคู่มือการจ้าแนกชนิด การส้ารวจสถานภาพและข้อมูล
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ปัจจุบัน รวมท้ังสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในเขตทะเลลึกทางฝ่ังทะเลอันดามันของไทยและชายฝ่ังทะเลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนใต้ยังขาดข้อมูล ผู้วิจัยจึงเสนอโครงการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้้าไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลทางอนุกรมวิธาน จัดท้าหนังสือ
คู่มืออิเลคโทรนิคการจ้าแนกชนิดสัตว์กลุ่มเม่นทะเล และเติมเต็มองค์ความรู้อื่นๆของสัตว์กลุ่ม เม่นทะเลของ
ไทยให้สมบูรณ์มากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค์ของโครงก้ารวิจัย  
1. เพื่อทบทวนรายช่ือ อนุกรมวิธานของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้้าไทย  
2. เพื่อจัดท้าหนังสืออิเลคโทรนิคคู่มือการจ้าแนกชนิดสัตว์กลุ่มเม่นทะเลและเผยแพร่ในอินเตอร์เนต

รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้อนุกรมวิธานสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้้าไทย 
3. เพื่อติดตามสถานภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างและพัฒนาฐานข้อมูลสัตว์กลุ่มเม่นทะเลใน

น่านน้้าไทยให้ทันสมัย  
4. เพื่อสร้างบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์ม 
5. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพทะเลของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลของไทยส้าหรับ

การศึกษาและการวิจัยต่อยอดเพื่อการบริหาร อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ียั่งยืน 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย  
ท้าการศึกษาส้ารวจทบทวนข้อมูลสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีพบในน่านน้้าไทยท้ังทะเลเขตน้้าต้ืนและน้้าลึก

จากสถาบันการศึกษา ส่วนงานและหน่วยงานต่างๆท่ีได้มีการศึกษาและเก็บรวบรวมเอคไคโนเดิร์มไว้ในอดีต 
รวมทั้งส้ารวจและเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมตามชายฝ่ังทะเลในพื้นท่ีท่ียังไม่มีข้อมูลกระจายไปตามพื้นท่ีท้ังอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เดินเก็บตามชายหาด การด้าน้้าแบบผิวน้้า (Skin diving) การด้าน้้า
แบบใช้เครื่องช่วยหายใจใต้น้้า (Scuba diving) บันทึกภาพใต้น้้า พร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการ
จ้าแนกชนิด ตรึงและเก็บรักษาตัวอย่างและท้าการวินิจฉัยช่ือวิทยาศาสตร์ตัวอย่างโดยการเปรียบเทียบ
เอกสารอ้างอิง จัดท้ารายงานการวิจัย Monographและหนังสืออิเลคโทรนิคคู่มือการจ้าแนกชนิด สร้าง
webpageในอินเตอร์เนตเพื่อเผยแพร่ความรู้สัตว์กลุ่มเม่นทะเลของไทย รวมท้ังถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ระยะเวลาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 
2560 

 

ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
สัตว์กลุ่มเม่นทะเลเป็นสัตว์ทะเลหน้าดินท่ีมีบทบาทส้าคัญทางเศรษฐกิจและมีบทบาทส้าคัญต่อระบบ

นิเวศทางทะเล เท่าท่ีมีรายงานในขณะนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลประมาณ 67 ชนิดจากท่ีคาดการณ์ไว้ประมาณ 
100 ชนิด ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลนี้ต้องด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอนุกรมวิธานเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีผู้ทบทวนรายช่ือและจัดท้าคู่มือการจ้าแนก
ชนิดของสัตว์กลุ่มเม่นทะเล และการส้ารวจติดตามสถานภาพปัจจุบันของสัตว์กลุ่มเม่นทะเล เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางทะเลในสถานการณ์ปัจจุบันมีความผันแปรท่ีไม่อาจจะคาดการณ์ได้ ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องท้าการศึกษาความหลากหลายของชนิดและสถานภาพปัจจุบันของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลเพื่อให้
รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงและการคาดการณ์ต่อไปในอนาคต 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ได้องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ทางวิชาการดังนี้ 
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- ได้รายช่ือชนิดสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีเป็นปัจจุบันในน่านน้้าไทย และMonograph หนังสือคู่มืออิเลค
โทรนิคการจ้าแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานสัตว์กลุ่มเม่นทะเลและเผยแพร่ในส่ืออินเตอร์เนตได้กว้างขวาง 

- องค์ความรู้จากผลการวิจัยสามารถให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และสถานภาพปัจจุบันของ
ชนิดสัตว์กลุ่มเม่นทะเลแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ประชาชนและหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

- สร้างบุคลากรวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์มได้ไม่น้อยกว่า 1 คน 
- ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส้าคัญของการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของเอค

ไคโนเดิร์มในประเทศไทย และการวิจัยต่อยอดเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
- บทความทางวิชาการและผลงานการวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกล่ันกรองและวารสารทางวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
หน่วยงานท่ีน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่  

- สถาบันการศึกษาท้ังหมดท่ีมีการเรียนการสอนวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น  

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมอุทยานแห่งชาติ ส้านักความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส้านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป 
- หน่วยงานความมั่นคงของประเทศ เช่น กองทัพเรือ 
- องค์กรมหาชนของรัฐ และองค์กรเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส้านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 
 

การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
การศึกษาเอคไคโนเดิร์มในประเทศไทย เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว โดย Dr. Th. Mortensen ผู้เช่ียวชาญด้านเอคไคโนเดิร์ม ชาวเดนมาร์ค ได้เดินทางเข้ามาส้ารวจ
บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก ระหว่างปี พ.ศ. 2442 – 2443 และได้ท้าการเก็บตัวอย่างในบริเวณหมู่เกาะสีชัง 
หมู่เกาะคราม หมู่เกาะแสมสาร หมู่เกาะเสม็ด และหมู่ เกาะช้าง และเขียนรายงานไว้เฉพาะในกลุ่มของเม่น
ทะเล (Class Echinoidea) จ้านวน 16 ชนิด ในจ้านวนนี้พบเม่นทะเลชนิดใหม่ 4 ชนิด คือ Chaetodiadema 
granulatum Mortensen, 1903, Pleurechinus doderleini Mortensen, 1904 ต่อมาถูกเปล่ียนสกุลเป็น
Paratrema doederleini (Mortensen, 1904), Pleurechinus siamensis Mortensen, 1904 ต่อมาถูก
เปล่ียนสกุลเป็นTemnotrema siamense (Mortensen, 1904)  และ Gymnechinus pulchellus 
Mortensen, 1904 ส้าหรับการศึกษาอนุกรมวิธานของเอคไคโนเดิร์มโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย เริ่มต้ังแต่ 
ลักขณา  กลินณศักด์ิ (2508) (สมพร ศรียากร, 2513 อ้างถึง) ได้ท้าการศึกษาเอคไคโนเดิร์มบางชนิด ท่ีเก็บ
รวบรวมได้ในอ่าวไทย พบเอคไคโนเดิร์ม 24 วงศ์ 41 ชนิด  สมพร  ศรียากร (2513) ได้ศึกษาอนุกรมวิธานของ
เอคไคโนเดิร์มท่ีได้จากการส้ารวจร่วมไทย-เดนมาร์ค ครั้งท่ี 5 บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันตกของไทย ในทะเลอัน
ดามัน ได้รายงานชนิดของเอคไคโนเดิร์มไว้ 29 วงศ์ 54 ชนิด  วัฒนา  ไวยนิยา (2528, 2529) ได้ท้าการศึกษา
ชนิดของเอคไคโนเดิร์มในอ่าวไทย โดยใช้เครื่องมือประมงอวนลากหน้าดิน จ้านวน 2 ครั้ง พบเอคไคโนเดิร์ม 
24 ชนิด และยังได้จัดท้าแผนท่ีการแพร่กระจายของเอไคโนเดิร์มในอ่าวไทยด้วย Clark & Rowe (1971) ได้
ท้าการศึกษาเอคไคโนเดิร์ม ในเขตน้้าต้ืนของภูมิภาค Indo-West Pacific พบเอคไคโนเดิร์ม 1,027 ชนิด และ
ในเขตภูมิภาคย่อยของภูมิภาคนี้คือ East Indies อันประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย พบ
เอคไคโนเดิร์ม 545 ชนิด ในจ้านวนนี้มี 91 ชนิดท่ีพบเฉพาะในเขตภูมิภาคย่อยนี้ สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ 
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(2541) ได้ท้าการส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์ม ในบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝ่ัง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดระนอง และพื้นท่ีใกล้เคียงโดยเก็บตัวอย่างเอคไคโนเดิร์ม จากแหล่งอาศัย
ต่างๆ กันคือ แหล่งหญ้าทะเล ชายหาดทราย หาดหินเหนือชุมชนปะการัง และชุมชนปะการัง พบ เอคไคโน
เดิร์ม 33 ชนิด ในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 9 ชนิดและพบ เม่นหัวใจ 1 ชนิด คือ Moira stygia ท่ียัง
ไม่ได้มีผู้รายงานไว้ในน่านน้้าไทย สุเมตต์ ปุจฉาการ (2541) ได้ท้าการ ศึกษาอนุกรมวิธานของเอคไคโนเดิร์ม 
บริเวณชายฝ่ังทะเลฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทย พบเอคไคโนเดิร์ม 56 ชนิดจาก 14 อันดับ 25 วงศ์ 37 สกุล ใน
จ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลเม่นทะเล 17 ชนิด และพบเม่นหัวใจ 1 ชนิดคือ Lovenia subcarinata ท่ียังไม่
มีผู้รายงานไว้ในประเทศไทย สุเมตต์ ปุจฉาการและคณะ (2547) ได้ท้าการส้ารวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใน
บริเวณแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆและชายฝ่ังทะเลในจังหวัดชลบุรี รวม 22 เกาะ 40 จุดส้ารวจ ระหว่าง
เดือนมกราคม 2540 – เดือนมีนาคม 2545 พบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท้ังหมด 428 ชนิด จาก 15 phyla ใน
จ้านวนนี้เป็นเอคไคโนเดิร์ม 71 ชนิด Lane, et.al. (2000) ได้ท้าการทบทวนรายช่ือเอคไคโนเดิร์มบริเวณทะเล
จีนใต้พบเอคไคโนเดิร์มท้ังหมด 983 ชนิดในจ้านวนเป็นสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 168 ชนิด ต่อมา Putchakarn and 
Sonchaeng (2004) ได้จัดท้ารายช่ือเอคไคโนเดิร์มท่ีพบในน่านน้้าไทยท้ังหมด 381 ชนิดแบ่งออกเป็น ดาวขน
นก 39 ชนิด ดาวทะเล 69 ชนิด  ดาวเปราะ 112 ชนิด เม่นทะเล เม่นหัวใจ และเหรียญทะเล 67 ชนิดและ
ปลิงทะเล 94 ชนิด ในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในอ่าวไทย 44 ชนิดและทะเลอันดามัน 50 ชนิด สุเมตต์ 
ปุจฉาการ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ท้าการส้ารวจเอคไคโนเดิร์ม บริเวณหมู่เกาะ
สุรินทร์ จ. พังงา ระหว่างวันท่ี 9-16 มกราคม 2549 พบเอคไคโนเดิร์ม 75 ชนิด ในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่น
ทะเล 14 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ท้าการส้ารวจเอคไคโน
เดิร์ม บริเวณทะเลอันดามันใต้  ได้แก่ หมู่เกาะรอก จ. กระบี่ และหมู่เกาะอาดังราวี จ.สตูล ระหว่างวันท่ี 27-
30 มีนาคม 2549 พบเอคไคโนเดิร์ม 44 ชนิดในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 11 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ 
ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ท้าการส้ารวจเอคไคโนเดิร์ม บริเวณทะเลอันดามันใต้  ได้แก่ 
หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ระหว่างวันท่ี 6-9 มิถุนายน 2549 พบเอคไคโนเดิร์มท้ังหมด 45 ชนิดในจ้านวนนี้พบสัตว์
กลุ่มเม่นทะเล 11 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ท้าการส้ารวจเอค
ไคโนเดิร์ม บริเวณ หมู่เกาะเต่าและเกาะแตน จ. สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 19-21 พฤษภาคม 2551 พบเอค
ไคโนเดิร์ม 29 ชนิดในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 7 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ (2551) ได้ท้าการส้ารวจ
ฟองน้้าทะเลและเอคไคโนเดิร์ม บริเวณหมู่เกาะมัน อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง พบเอคไคโนเดิร์ม 29 ชนิดใน
จ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 10 ชนิด สุเมตต์ ปุจฉาการ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
ท้าการส้ารวจเอคไคโนเดิร์ม บริเวณ บริเวณหมู่เกาะราชา เกาะดอกไม้ จังหวัดพังงา -ภูเก็ต ระหว่างวันท่ี 30 
มีนาคม – 2 เมษายน 2552 พบเอคไคโนเดิร์ม 51 ชนิด ในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 13 ชนิด กิติธร สรร
พานิช และคณะ (2554) ได้ศึกษาสถานภาพทรัพยากรส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล บริเวณหาดนางรอง     
เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ต้ังแต่ปี 2551-2553 ได้รายงานเอคไคโนเดิร์มท่ีพบ
ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา พบเอคไคโนเดิร์มท้ังหมดจ้านวน 27 ชนิด ในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 7 ชนิด     
สุเมตต์ ปุจฉาการและคมสัน หงภัทรคีรี (2554) ได้ท้าการศึกษาความหลากหลายทางชนิดของเอคไคโนเดิร์ม
บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา พบเอคไคโนเดิร์มท้ังหมด 25 ชนิดในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 5 
ชนิด Mucharin, .et.al. (2011) ได้รายงานความหลายหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิร์มบริเวณหมู่เกาะ
ทะเลใต้ อ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบเอคไคโนเดิร์มท้ังหมด 24 ชนิดในจ้านวนนี้พบสัตว์กลุ่มเม่น
ทะเล 5 ชนิด 
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วิธีด้าเนินการวิจยั 

 

1. การรวบรวมข้อมูลสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในประเทศไทย  
คณะผู้วิจัยได้ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิงท่ีได้

เก็บรวบรวมไว้ และด้าเนินการไปปฏิบัติการงานเทียบเคียงตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเลจากพิพิธภัณฑ์อ้างอิงของ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์อ้างอิง ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝ่ังอันดามัน คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นต้น ดังแสดงในแผ่นภาพที่ 1 
 

  
ห้องเก็บตัวอย่างเปียก การจ้าแนกชนิดและเทียบตัวอย่างเม่นทะเล 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

  
สถานที่เก็บตัวอย่างเม่นทะเล เปรียบเทียบรูปตัวอย่างเม่นทะเล 

  
ภาพตัวอย่างเม่นทะเล ภาพตัวอย่างเหรียญทะเล 

พิพิธภัณฑ์อ้างอิง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต 
ปฏิบัติการงานเทียบเคียงตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเลจากของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
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สอบถามข้อมูลเม่นทะเล ดูภาพตัวอย่างเม่นทะเล 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  
ตรวจสอบเทียบเคียงตัวอย่างเม่นทะเล การจ้าแนกชนิดเม่นทะเล 

คณะวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร ์
ปฏิบัติการงานเทียบเคียงตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเลจากของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

 
2. ส้ารวจและเก็บข้อมูลตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเลภาคสนามเพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ียังขาดข้อมูลสัตว์

กลุ่มเม่นทะเล ได้แก่ 1) อ่าวไทยตอนบน ประกอบด้วย ชายฝ่ังทะเลหมู่เกาะช้างและหมู่เกาะกูด จ.ตราด      
จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ. สุราษฎร์ธานี 2) อ่าวไทยตอนล่าง ประกอบด้วย จ.นครศรีธรรมราช และ 
3) ฝ่ังทะเลอันดามัน ประกอบด้วย จ. ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรังและจ.สตูล โดยท้าการส้ารวจ
และเก็บข้อมูลและตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเลด้วยวิธีการต่างๆ แพร่กระจายตามพื้นท่ีศึกษา ได้แก่  

- การส้ารวจตามชายฝ่ังทะเลแหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง โดยการเดินสุ่มเก็บตัวอย่างในเขตน้้า
ขึ้นน้้าลง การด้าน้้าท้ังแบบผิวน้้าและ Scuba diving 

- ส้ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างจากสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง ประมงพื้นบ้าน  
     - ท้าการบันทึกข้อมูลตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเล เช่น ถิ่นท่ีอยู่อาศัย ความลึก วัตถุใต้น้้าท่ี เกาะติด 
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยร่วมอยู่ด้วย วันท่ีเก็บตัวอย่าง ต้าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ รวมท้ังลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เบ้ืองต้น เป็นต้น สลบและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเลด้วยการท้าแห้งหรือดองใน เอธานอล 75% 
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เก็บตัวอย่างเม่นทะเลจากประมงพ้ืนบ้าน ด้าน้้าเก็บตัวอย่างเม่นทะเล 

  
ส้ารวจแหล่งหญ้าทะเล เม่นหัวใจในแหล่งหญ้าทะเล 

คณะวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 
ปฏิบัติการงานเทียบเคียงตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเลจากของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

 

3. การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ  
3.1 การจ้าแนกชนิดเอคไคโนเดิร์ม โดยท้าการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาท่ีใช้ในการจ้าแนกชนิด

อย่างละเอียดของตัวอย่างเม่นทะเล โดยดึงหนาม และเยื่อหุ้มเปลือกเม่นทะเลออก หากไม่สามารถท้าได้จึงใช้
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์จากนั้นใช้แปรงสีฟันจุ่มน้้ายาและน้้าไปถูบริเวณท่ีต้องการประมาณ 5 นาที 
จากนั้นล้างด้วยน้้าสะอาด เพื่อให้ตรวจสอบเปลือกได้ชัดเจน บันทึกภาพลักษณะภายนอกและภายใน โดยการ
ใช้กล้องถ่ายภาพแบบ Macro หรือภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereo 

3.2 เปรียบเทียบและเทียบเคียงลักษณะสัณฐานวิทยากับเอกสารอ้างอิงท่ีใช้เป็นหลัก คือ 
Mortensen (1940 -1951), Clark and Rowe (1971), Guille, Laboute et Menou (1986) และ Shigei 
(1986) และเอกสารอ้างอิงต่างๆท่ีได้เก็บรวบรวมไว้ รวมท้ังฐานข้อมูล WoRMS Editorial Board (2014). 
World Register of Marine Species เข้าถึงได้จาก http://www.marinespecies.org at VLIZ. Accessed 
2018-09-20. doi:10.14284/170. The Echinoid Directory. เข้าถึงได้จาก http://www.nhm.ac.uk/our-
science/data/echinoid-directory/index.html  

3.3 จัดท้าคู่มือจ้าแนกชนิดสัตว์กลุ่มเม่นทะเล ในรูปแบบ Dichomous Key ในการจ้าแนกกลุ่ม
เม่นทะเลท่ีได้เก็บรวบรวมไว้เป็น อันดับ (order) , วงศ์ (family) , สกุล (genus) , ชนิด (species) และได้
บรรยายลักษณะจ้าเพาะของชนิดท่ีพบพร้อมกับข้อมูลของสัตว์ เช่น แหล่งท่ีพบ ( locality) , ถิ่นอาศัย 
(habitat) , และการแพร่กระจาย (distribution) เป็นต้น 
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ลักษณะ และอวัยวะที่ส้าคัญที่ใช้ในการจ้าแนกชนิดของ เม่นทะเล, เหรียญทะเล และเม่นหัวใจ  
ภาพท่ี 1-9) ดังนี้คือ 

Aboral side  ด้านตรงข้ามปาก 
Ambitus   ส่วนท่ีกว้างท่ีสุดของเปลือก 
Ambulacrum   บริเวณท่ีมีเท้าเทียมประกอบด้วยแผ่นหินปูนท่ีมีเท้าเทียม (ambulacral plates) 

ยื่นออกมาเรียงต่อกันเป็นชุดในแนวดิ่งของเปลือก 
Anal fasciole   แถบของหนามเล็กละเอียดท่ีอยู่บริเวณทวารหนัก 
Angular pores  รูท่ีมุมตรงรอยต่อระหว่างแผ่นของเปลือก 
Apical system  ระบบแผ่นหินปูนด้านตรงข้ามปากซึ่งเป็นท่ีรวมของระบบสืบพันธุ์, การขับถ่าย และ

ระบบหมุนเวียนของน้้าของเม่นทะเล ประกอบด้วย ocular plate 5 แผ่น ซึ่งเป็น
แผ่นท่ีเช่ือมระหว่างระบบแผ่นหินปูนของ ambulacrum และ interambulacrum 
กับ apical system และแผ่นสืบพันธุ์ (genital plate) 5 แผ่นซึ่งเป็นแผ่นปล่อย
เซลล์สืบพันธุ์ เรียงกับเป็นวง ส้าหรับเม่นทะเล apical system จะล้อมรอบทวาร
หนัก (periproct) แต่ในพวกเหรียญทะเล และเม่นหัวใจ ทวารหนักจะแยกออกจาก
กัน ไปอยู่ทางด้านท้ายของเปลือก การเรียงตัวของ ocular plate สามารถใช้ในการ
จ้าแนกชนิดเม่นทะเล ซึ่งท้าให้เกิดการเรียงตัวของหินปูน 1 วง (monocyclic)  หรือ 
2 วง (dicyclic) และเม่นหัวใจท่ีมีลักษณะเป็นแบบ ethmophract และ
ethmolytic  

Aristotle’s lantern ระบบฟันของเม่นทะเล ท่ีคล้ายโคมตะเกียงสมัยกรีก ประกอบด้วยแผ่นฟันท่ีเป็น
รูปปิรามิดคว่้าเรียง เรียงในแนวรัศมีแผ่นหินปูนบริเวณปาก 

Buccal plates  แผ่นหินปูนบริเวณปาก 
Compound plates แผ่นหินปูนของเปลือกแบบผสม ซึ่งประกอบด้วย แผ่นเล็กๆมาเช่ือมรวมกันเป็นแผ่น

ใหญ่แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  
- Diademotoid type เป็นแผ่นผสมชนิดท่ีประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ (primary 
plate) ท้ังหมด และ  
- Echinoid type เป็นแผ่นผสมชนิดท่ีมีแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่นและแผ่นท่ีสมบูรณ์ 
(demiplate) แทรกอยู่ตรงกลาง 

Crenulation  รอยหยักท่ีฐานของปุ่มรองรับหนามท่ีมองคล้ายลูกคล่ืน 
Epiphysis   ช้ินกระดูกท่ีเช่ือมติดกับแผ่นฟัน 
Fasciole  แถบของหนามเล็กละเอียด ตามต้าแหน่งต่างๆของเม่นหัวใจท่ีใช้ในการจ้าแนกชนิด 
Food groove  ร่องท่ีล้าเลียงอาหารเข้าสู่ปากของเหรียญทะเล 
Frontal ambulacrum บริเวณท่ีมีเท้าเทียมอยู่ด้านหน้าของเปลือกเม่นหัวใจ 
Gill slit  ช่องเหงือกอยู่บริเวณปาก 
Interambulacrum บริเวณท่ีไม่มีเท้าเทียม ประกอบด้วยแผ่นหินปูนท่ีไม่มีเท้าเทียม ( interambulacral 

plate) เรียงต่อกันเป็นชุดในด่ิง สลับกับบริเวณท่ีมีเท้าเทียมของเปลือก 
Innerfasciole  แถบของหนามเล็กละเอียดท่ีบรรจบกันอยู่ภายในบริเวณเท้าเทียมท่ีเป็นรูปกลีบ 

ดอกไม้ 
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Labrum  ริมฝีปากล่างของเม่นหัวใจ 
Lunules  ช่องเปิดภายในแผ่นของเหรียญทะเล 
Madreporite  ท่อตะแกรงน้้า 
Military spines  หนามเล็กละเอียด 
Oral side   ด้านปาก 
Pedicellaria  อวัยวะจับสัตว์เล็ก ๆ ท้าหน้าท่ีในการท้าความสะอาดร่างกาย บางชนิดมีต่อมพิษ

เพื่อป้องกันตัวเช่น globiferous pedicellariae ลักษณะเป็นก้านคล้ายดอกบัว 
Peripetalous fasciole แถบของหนามเล็กละเอียด ท่ีบรรจบกันล้อมรอบภายนอก บริเวณเท้าเทียมท่ีเป็นรูป

กลีบดอกไม้ 
Periproct  บริเวณท่ีเป็นทวารหนัก 
Peristome  บริเวณท่ีเป็นปาก 
Peristomial membraneเย่ือบริเวณปาก 
Petal บริเวณท่ีมีเท้าเทียมเป็นกลีบดอกไม้อยู่ด้านตรงข้ามปาก พบในพวกเหรียญทะเล 

และเม่นหัวใจ 
Phyllode บริเวณท่ีมีเท้าเทียมของปากเม่นหัวใจ ท่ีมีเท้าเทียมท้าหน้าท่ีจับอาหารเข้าสู่ปาก 
Pore pairs  รูคู่ซึ่งให้เท้าเทียมยื่นออกมา 
Posterior interambulacrum บริเวณท่ีไม่มีเท้าเทียมทางด้านท้ายของเปลือก 
Posterior petal กลีบท่ีอยู่ทางด้านท้ายของบริเวณท่ีมีเท้าเทียมเป็นรูปกลีบดอกไม้ 
Primary spines  หนามอันใหญ่ 
Primary tubercles  ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ 
Secondary spine  หนามอันเล็ก 
Secondary tubercles  ปุ่มรองรับหนามอันเล็ก 
Sphaeridia อวัยวะพิเศษบริเวณปากของเม่นหัวใจ มีลักษณะเป็นกระเปาะภายในมีเม็ดแก้วใส 

คาดว่าท้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการบดอาหารก่อนเข้าสู่ปาก 
Sternal plate  แผ่นอก 
Subanal faciole  แถบของหนามเล็กละเอียด ท่ีบรรจบกันอยู่ใต้ทวารหนัก 
Test  เปลือก 
Tubercles  ปุ่มซึ่งเป็นท่ีรองรับของหนาม 
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ภาพที่ 1 แสดงลักษณะภายนอกของอวัยวะท่ีใช้ในการจ้าแนกชนิดเม่นทะเล 

A : ลักษณะภายนอกของเม่นทะเล 1) test ; 2) aboral side; 3) ambitus; 4) oral side;                
5) ambulacrum; 6) pore pair; 7) interambulacrum; 8) tubercle; 9) apical 
system; 10) periproct; 11) peristome; 12) primary spine; 13) secondary spine; 
14) military spine. (ที่มา: ปรับปรุงจาก Shigei, 1986) 

B : ลักษณะเปลือกของเม่นทะเล  
(ที่มา: ปรับปรุงจาก Clark and Rowe, 1971) 
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ภาพที่ 2 ลักษณะและอวัยวะด้านปากของเม่นทะเล 

1) ambulacrum; 2) interambulacrum; 3) peristome; 4) gill slit; 5) mouth;  6) teeth (part of 
aristole’s lantern); 7) buccal plates; 8) pore pair of buccal plate; 9) peristomial membrane; 
10) plate on peristomial membrane  ที่มา: ปรับปรุงจาก Shigei, (1986) 

 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผ่นหินปูนรูปปิรามิด ของระบบฟัน Aristotle’s lantern ของเม่นทะเลในอันดับที่ส้าคัญ  

ที่มา: http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/echinoid-directory/morphology/regulars/lanterntypes1.html 
 

Ephiphyses 

ฟันเป็นสัน 

ฟันเป็นร่อง 
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ภาพที่ 4 แสดงการเรียงตัวของแผ่นหินปูน บริเวณ ambulacrum ของเม่นทะเล  

A) ambulacrum ท่ีมี ambulacral plate แบบธรรมดา : 1) ambulacral plate ; 2) median area ;  3) 
primaty tubercle ; 4) miliary tubercles ; 5) pore pair ; 6) wall between pores ; 7) upper ride 

B) ambulacrum ท่ีมี ambulacral plate แบบแผ่นผสม Diadematoid type ท่ีมีแผ่นสมบูรณ์ 3 แผ่น; 
1) crenulation 

C) ambulacrum ท่ีมี ambulacral plate แบบแผ่นผสม Echinoid type ท่ีมี dermiplate 1 แผ่น : 1) 
ambulacral plate; 2) primary plate;  3) demiplate; 4) primary tubercle;  5) crenulation; 6) 
pore pair;  7) angular pore;  8) pit 

D) ambulacrum ท่ีมี ambulacral plate แบบแผ่นผสม Echinoid type ท่ีมี dermiplate มากกว่า 1 
แผ่น 

ที่มา: ภาพที่ 3a และ 3b ปรับปรุงจาก Shigei, 1986; ภาพที่ 3c และ 3d ปรับปรงุจาก  Clark and Rowe, 1971) 
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ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของ apical system แบบต่าง ๆ ของเม่นทะเล 

a) ลักษณะท่ัวไป: 1) madreporite; 2) periproctal plate; 3) anal opening: 4) genital plate;         
5) genital pore; 6) ocular plate; 7) periproct 

b) แบบ monocyclic ท่ี ocular plate ติดกับ periproct 
c) แบบ dicyclice ท่ี ocular plate ไม่ติดกับ periproct จนท้าให้เกิดเป็นวงแหวนของแผ่นหินปูน 

2วง 
d) แบบ monocyclic ของ Echinothrix calamalis 
e) แบบ dicyclic ของ Salmacis virgulata ท่ีมี anal opening อยู่ตรงกลาง 
f) แบบ dicyclic ของ Salmaciella dussumieri ท่ีมี anal opening อยู่ชิดขอบของ periproct 
g) แบบ dicyclic ของ Parasalenia grariosa 
h) apical system ของเหรียญทะเล, Arachnoides  placenta ตัวแทนใน Order Clypeasteroida ท่ี   

genital plates เช่ือมรวมกันเป็นท่อตะแกรงน้้า (madreporite) 
i) แบบ ethmophract ของเม่นหัวใจ ใน Order Spatangoida ท่ี ocular plate บรรจบกัน 
j) แบบ ethmolytic ของเม่นหัวใจ ใน Order Spatangoida ท่ีท่อตะแกรงน้้ามีขนาดใหญ่และแยก 

ocular plate ออกจากัน 
ท่ีมา: ภาพที่ 5a, 5i,5j ปรับปรุงจาก Guille, Laboute et Menou (1986); ภาพที่ 5b,5c,5d, 5g ปรับปรุง

จาก Clark and Rowe (1971); ภาพที่ 5e,5f ปรับปรุงจาก Mortensen (1943); ภาพที่ 5h ปรับปรุง
จาก Mortensen (1948) 
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ภาพที่ 6 แสดงลักษณะโครงสร้างเปลือกของเหรียญทะเล  

A) aboral side; B) oral side 
1) petal ; 2) apical system; 3) lunule ท่ีอยู่ภายใน; 4) lunule ท่ีเปิดออกภายนอก; 5) mouth; 
6) food groove; 7) anus   genital plates เช่ือมรวมกันเป็นท่อตะแกรงน้้า (madreporite) 

ที่มา: ภาพที่ A และ B ปรับปรุงจาก Shigei (1986); ภาพสี เข้าถึงได้ที่ http://www.nhm.ac.uk/our-
science/data/echinoid-directory/morphology/dollars/intro.html 
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ภาพที่ 7 ต้าแหน่งของแถบหนามเล็กละเอียด (fasciole) และอวัยวะท่ีใช้ในการจ้าแนกชนิดของเม่นหัวใจ 
Order Spatangoida 

1) frontal ambulacrum; 2) petals; 3) genital pore; 4) peripetalous fasciole; 5) latero-
anal fasciole; 6) marginal fasciole; 7) innerfasciole; 8) subanal fasciole; 9) anal 
fasciole; 10) labrum; 11) periproct; 12) subanal pore 
ที่มา: ภาพปรับปรุงจาก Shigei (1986) 
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ภาพที่ 8 แสดงลักษณะของเปลือกเม่นหัวใจท่ีใช้ในการจ้าแนกชนิดของ Family Loveniidae, 
Lovenia elongata 
a และ b) aboral side ของเปลือก, c และ d) oral side ของเปลือก 

 1) large primary spine; 2) aboral spine; 3) frontal notch; 4) frontal ambulcrum; 5) apical 
system; 6) innerfasciole; 7) petal; 8) anterior pore series of anterior petal; 9) posterior 
pore-series of anterior petal; 10) anterior pore-series of posterior petal; 11) posterior 
pore-series of posterior petal; 12) pore-series of frontal ambulacrum; 13) genital pore;  
14) madreporite; 15) large primary tubercle; 16) smaller tubercle; 17) large oral spine;   
18) spine on sternal system; 19) phyloodes; 20) penicillate podia; 21) peristome;          
22) peristomial plates; 23) mouth; 24) labrum; 25) sternal system; 26) subanal fasciole; 
27) subanal region; 28) periproct; 29) large oral tubercle; 30) tubercle on sternal 
system; 31) pone of plylloder; 32) sphaeridia; 33) subanal pore pair 
ที่มา: ภาพปรับปรุงจาก Shigei (1986) 
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ภาพที่ 9 แสดงลักษณะของเปลือกเม่นหัวใจท่ีใช้ในการจ้าแนกชนิดของ Family Brissidae, Brissus 
agassiszii; a) abosal side, b) oral side 
1) frontal ambulacrum; 2) pore- series of frontal ambulacrum; 3) petal;         4) anterior 
porseries of anterior petal; 5) posterior pore-series of anterior petal; 6) anterior porseries 
of posterior  petal; 7) posterior pore-series of posterior petal; 8) antero-lateral 
interambulacrum; 9 )  postero-lateral interambulacrum; 10 )  antero-lateral 
interambulacrum; 11)  postero-lateral interambulacrum;   12) posterior interambulacrum; 
13) peripetalous fasiole; 14) apical system;   15) genital pore; 16) madreporite; 17) 
peristome; 18) peristomail plate;        19) mouth; 20) phyllode; 21) pore of phyllode; 22) 
subanal fasiole; 23) pore of posterior ambulacral; 24) subanal fasiole; 25) subanal region; 
26) subanal pore pairs; 27) peripoct: 28) labrum; 29) sternal system 
ที่มา: ภาพปรับปรุงจาก Shigei (1986) 
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4. การวิเคราะห์ผล น้าเสนอข้อมูลและรายงานวิจัย 
4.1 ท้าการรวบรวมรายช่ือสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท้ังหมด น้ามาท้าการลงทะเบียนและพัฒนาฐานข้อมูล

ของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้้าไทย 
4.2 น้ารายละเอียดข้อมูลตัวอย่างและลักษณะทางอนุกรมวิธานท่ีใช้ในการจ้าแนกชนิดของสัตว์กลุ่ม

เม่นทะเลมาท้าการพัฒนาเป็น Monograph และหนังสืออิเลคโทรนิคคู่มือการจ้าแนกชนิด รวมท้ังwebpage
ของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้้าไทยเพื่อเผยแพร่ในอินเตอร์เนตต่อไป 

4.3 ด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของ
สัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้้าไทย 1 ครั้ง พร้อมท้ังจัดท้าเอกสารบริการวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

4.4 การจัดท้ารายงานการวิจัย เอกสารบริการวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมท้ั งการจัดท้า
manuscriptเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับและมี
ผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรอง ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ผลการวิจัย 

จากการส้ารวจทบทวนเอกสารอ้างอิงท่ีได้ท้าการค้นคว้ารวบรวมไว้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีมีรายงานว่าอยู่ใน
น่านน้้าไทยท้ังหมดจ้านวน 9 อันดับ 19 วงศ์ 52 สกุล 68 ชนิด แต่อย่างไรก็ตามเม่ือท้าการส้ารวจและการเก็บ
ข้อมูลตัวอย่างภาคสนาม ศึกษาตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์อ้างอิงของแหล่งข้อมูลในสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆและท้าการจ้าแนกชนิดและตรวจสอบรายช่ือ ช่ือพ้อง พบเม่นทะเลท่ีพบในน่านน้้าไทยมีจ้านวน
ลดลงเหลือ 7 อันดับ 19 วงศ์ 40 สกุล 53 ชนิด ในจ้านวนนี้เม่นทะเลท่ีพบมีการแพร่กระจายอยูในฝ่ังทะเลอัน
ดามัน 52 ชนิด อ่าวไทย 39 ชนิด และท้ังทะเลอันดามันและอ่าวไทย 26 ชนิด อย่างไรก็ตามสัตว์กลุ่มเม่นทะเล
ท่ีพบเกือบท้ังหมดเป็นสัตว์ทะเลตามชายฝ่ังทะเลและน้้าทะเลไม่ลึก รายช่ือสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีพบมีการ
เปล่ียนแปลงช่ือสกุลจ้านวน 2 สกุล ได้แก่ Prionocidaris verticillata (Lamarck, 1816) เป็น Plococidaris 
verticillata (Lamarck, 1816) และสกุล Echinodiscus auritus (Leske, 1778) และ Echinodiscus 
tenuissimus (L. Agassiz, 1847) เปล่ียนเป็น Sculpsitechinus auritus (Leske, 1778) และ 
Sculpsitechinus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) ตามล้าดับ ขณะท่ีเม่นหัวใจ Maretia ovata (Leske, 
1778) เป็นช่ือพ้องของ Maretia planulata (Lamarck, 1816) มีการจ้าแนกชนิดคลาดเคล่ือนหลายชนิด 
ตัวอย่างเช่น Temnotrema reticulatum (Mortensen in de Meijere, 1904) แก้ไขเป็น Temnotrema 
siamense (Mortensen, 1904) นอกจากนี้ยังพบตัวอย่างเม่นทะเล Colobocentrotus (Podophora) 
atratus (Linnaeus,  1758) ซึ่งเคยมีรายงานในน่านน้้าไทยแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนถึง 2 ตัวอย่าง แต่ใน
ปัจจุบันไม่พบในประเทศไทยแล้ว รายช่ือสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีพบจากการศึกษาได้แสดงไว้ในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 รายช่ือสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีมีรายงานว่าพบในน่านน้้าไทย  
แหล่งข้อมูล : BIMS - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา; CHU - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย; PMBC - พิพิธภัณฑ์อ้างอิง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามัน จังหวัดภูเก็ต; THNHM - พิพิธภัณฑ์อ้างอิง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ; PSU - คณะวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 ND = ตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเลไม่ได้อยู่ในประเทศไทย 
 LS =  ตัวอย่างสัตว์กลุ่มเม่นทะเลตัวอย่างสูญหายหรือไม่พบจากการศึกษาครั้งน้ี 

ล้าดับที่ รายชื่อ แหล่งข้อมูล การแพร่กระจาย 
 Class Echinoidea Leske, 1778    
 Order Cidaroida Claus, 1880    
 Family Cidaridae Gray, 1825    

1. Eucidaris metularia (Lamarck, 1816) BIMS ทะเลอันดามัน 
2. Phyllacanthus imperialis (Lamarck, 1816) BIMS, PMBC ทะเลอันดามัน 
3 Prionocidaris bispinosa (Lamarck, 1816) BIMS, THNHM, PMBC อ่าวไทย 
4. Plococidaris verticillata (Lamarck, 1816) BIMS ,PMBC ทะเลอันดามัน 
 Order Echinothuriida Claus, 1880    
 Family Echinothriidae Thomson, 1872    

5. Asthenosoma varium Grube, 1868 PMBC ทะเลอันดามัน 
 Order Diadematoida Duncan, 1889    
 Family Diadematidae Gray, 1855    

6. Astropyga radiata (Leske,1778) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
7. Chaetodiadema granulatum Mortensen, 1903 BIMS, CHU, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
8. Diadema savignyi (Michelin, 1845) BIMS, PMBC ทะเลอันดามัน 
9. Diadema setosum (Leske, 1778) BIMS, THNHM, PMBC ทะเลอันดามัน 
10. Echinothrix calamaris (Pallas, 1774) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 

 Order Stomopneustoida Kroh & Smith, 2010    
 Family Stomopneustidae Mortensen, 1903    

11. Stomopneustes variolaris (Lamarck, 1816) PSU, BIMS, PMBC ทะเลอันดามัน 
 Order Camarodonta Jackson, 1912    
 Family Temnopleuridae A. Agassiz, 1872    

12. Mespilia globulus (Linnaeus, 1758) BIMS, PMBC ทะเลอันดามัน 
13. Paratrema doederleini (Mortensen, 1904) PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
14. Salmaciella dussumieri (L. Agassiz, 1846) BIMS, THNHM, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
15. Salmacis bicolor L. Agassiz, 1846 BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
16. Salmacis sphaeroides (Linnaeus, 1758) BIMS, THNHM, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
17. Salmacis virgulata L. Agassiz, 1846 BIMS, THNHM, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
18. Temnopleurus alexandri (Bell, 1884) LS อ่าวไทย 
19. Temnopleurus reevesi (Gray, 1855) LS อ่าวไทย 
20. Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) BIMS, THNHM, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
21. Temnotrema reticulatum (Mortensen in de Meijere, 1904) PMBC (จ้าแนกผิด) ทะเลอันดามัน 
22. Temnotrema siamense (Mortensen, 1904) PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 



30 
 

ล้าดับที่ รายชื่อ แหล่งข้อมลู การแพร่กระจาย 
 Family Toxopneustidae Troschel, 1872 

  
23 Gymnechinus pulchellus Mortensen, 1904  ND อ่าวไทย 
24. Gymnechinus robillardi (de loriol, 1883) PMBC ทะเลอันดามัน 
25. Nudechinus multicolor (Yoshiwara, 1898) BIMS ทะเลอันดามัน 
26. Pseudoboletia maculata Troschel, 1869 BIMS อ่าวไทย 
27. Toxopneustes pileolus (Lamarck, 1816) BIMS, THNHM, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
28. Tripneustes gratilla (Linnaeus, 1758) BIMS, THNHM, PMBC ทะเลอันดามัน 

 Family Echinometridae Gray, 1855 
 

  
29. Colobocentrotus (Podophora) atratus (Linnaeus,  1758) PSU, BIMS, THNHM ทะเลอันดามัน 
30. Echinometra mathaei (de Blainville, 1825) BIMS, PMBC ทะเลอันดามัน 
31. Echinostrephus molaris (de Blainville, 1825) BIMS ทะเลอันดามัน 
32. Heterocentrotus trigonarius (Lamarck ,1816) BIMS อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 

 Family Parasaleniidae Mortensen, 1903 
 

  
33. Parasalenia gratiosa A. Agassiz, 1863 BIMS, THNHM, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 

 Family Strongylocentrotidae Gregory, 1900 
 

  
34. Strongylocentrotus pallidus (G.O. Sars, 1871) LS อ่าวไทย 

 Order Clypeasteroida A. Agassiz, 1872    
 Family Clypeasteridae L. Agassiz, 1835    

35. Clypeaster humilis (Leske, 1778) BIMS ทะเลอันดามัน 
36. Clypeaster latissimus (Lamarck, 1816) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
37. Clypeaster rarispinus de Meijere, 1903 LS ทะเลอันดามัน 
38. Clypeaster reticulatus (Linnaeus, 1758) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
39. Arachnoides placenta (Linnaeus, 1758) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 

 Family Echinocyamidae Lambert & Thiéry, 1914 
 

  
40. Echinocyamus crispus Mazzetti, 1894 PMBC4016 ทะเลอันดามัน 

 Family Fibulariidae Gray, 1855 
 

  
41. Fibulariella acuta (Yoshiwara, 1898) LS อ่าวไทย 
42. Fibulariella angulipora (Mortensen, 1948) BIMS อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 

 Family Laganidae Desor, 1858 
 

  
43. Jacksonaster depressum (L. Agassiz, 1841) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
44. Laganum decagonale (de Blainville, 1827) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
45. Peronella lesueuri (L. Agassiz, 1841) BIMS, PMBC ทะเลอันดามัน 
46. Peronella orbicularis (leske, 1778) CHU อ่าวไทย 
47. Peronella rubra (Döderlein , 1885) PMBC ทะเลอันดามัน 

 Family Astriclypeidae Stefanini, 1912 
 

  
48. Sculpsitechinus auritus (Leske, 1778) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
49. Sculpsitechinus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) BIMS, PMBC, THNHM อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
50. Echinodiscus bisperforatus Leske, 1778 LS อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 

 Order Echinoneoida H. L. Clark, 1925    
 Family Echinoneidae L. Agassiz & Desor, 1847 

 
  

51. Koehleraster abnormalis (de Loriol, 1883) LS ทะเลอนัดามัน 
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ล้าดับที่ รายชื่อ แหล่งข้อมูล การแพร่กระจาย 
52. Echinoneus cyclostomus (Leske, 1778) BIMS  

 Order Echinolampadoida Kroh & Smith, 2010    
 Family Echinolampadidae Gray, 1851    

53. Echinolampas alexandri de Loriol, 1876 BIMS, PMBC ทะเลอันดามัน 
 Order Spatangoida L. Agassiz, 1840    
 Family Spatangidae Gray, 1825    

54. Maretia planulata (Lamarck, 1816) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
 Family Eurypatagidae Kroh, 2007 

 
  

55. Linopneustes brachypetalus Mortensen, 1950 LS ทะเลอันดามัน 
 Family Paleopneustina incertae sedis B 

 
  

56. Heterobrissus niasicus (Döderlein , 1901) PMBC ทะเลอันดามัน 
 Family Loveniidae Lambert, 1905 

 
  

57. Lovenia elongata (Gray, 1845) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
58. Lovenia subcarinata (Gray, 1845) BIMS อ่าวไทย 

 Family Schizasteridae Lambert, 1905 
 

  
59. Moira stygia A. Agassiz, 1872 BIMS ทะเลอันดามัน 
60. Schizaster lacunosus (Linnaeus, 1758) BIMS อ่าวไทย 

 Family Brissidae Gray, 1855 
 

  
61. Anametalia sternaloides (Bolau, 1874) LS อ่าวไทย 
62. Brissopsis luzonica (Gray, 1851) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
63. Brissus latecarinatus (Leske, 1778) BIMS, PMBC, THNHM อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
64. Brissus agassizii Döderlein, 1885 LS ทะเลอันดามัน 
65. Metalia spatagus (Linnaeus, 1758) BIMS ทะเลอันดามัน 
66. Metalia sternalis (Lamarck, 1816) BIMS, PMBC อ่าวไทย และทะเลอันดามัน 
66. Metalia townsendi (Bell ,1904) BIMS อ่าวไทย 
68. Rhynobrissus pyramidalis A. Agassiz, 1872 LS อ่าวไทย 
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การจัดจ้าแนกย่อยและอันดับ (Key to Subclass and Order of class Echinoidea) 
 

1a บริเวณท่ีมีเท้าเทียม ประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ (primary plate) เรียงกันในแนวดิ่ง (ภาพท่ี  4a)  
และมีรูให้เท้าเทียมยื่นออกมา 2 รู แต่ละรูมีร่องเช่ือมติดกัน บริเวณท่ีไม่มีเท้าเทียมประกอบด้วย 
แผ่นสมบูรณ์ขนาดใหญ่และมีหนามขนาดใหญ่ 1 อันต่อแผ่น 
....................................................................…Subclass Perischoechinoidea ……Order Cidaroida 

1b  บริเวณท่ีมีเท้าเทียม ประกอบด้วยแผ่นหินปูนแบบผสม (compound plate) (ภาพท่ี 4b, 4c, 4d)  
รูท่ีเท้าเทียมยื่นออกมาแยกออกจากกัน ร่างกายอาจจะเป็นรูปทรงกลม แบนเป็นแผ่น  
หรือ เป็นก้อนแบนรูปไข่ ………..………….…...Subclass Euechinoidea……………………………………………..2 

2a รูปร่างทรงกลม หรือเป็นรูปไข่ ปากอยู่ด้านล่างตรงกลางและทวารหนักอยู่ตรงข้ามกัน………………………...3 
2b รูปร่างทรงกลมแบนคล้ายเหรียญ หรือเป็นก้อนแบนรูปหัวใจ  

ปากและทวารหนักไม่อยู่ตรงข้ามกัน…………………………………………………………………………………..….….…..6 
3a เปลือกนิ่ม เมื่อมีชีวิตเปลือกเป็นรูปครึ่งวงกลม แต่เมื่อตายลงเปลือกยุบตัวลงมา 

บริเวณท่ีมีเท้าเทียมเจริญไปจนถึงคลุมปากท้ังหมด..……..……..……..………………….Order Echinothuriida 
3b  เปลือกแขง็เมื่อตายลงเปลือกยังคงรูปอยู่ บริเวณท่ีมีเท้าเทียมไม่เจริญไปคลุมด้านปาก...………………………4 
4a ฟันของ Aristotle’s lantern เป็นร่องตรงกลาง (ภาพท่ี 3) Apical system แบบ monocyclic 
 หนามเป็นท่อกลวงตรงกลางเปราะหักง่าย……………………………………………….….…Order Diadematoida 
4b ฟันของ Aristotle’s lantern เป็นสันตรงกลาง (ภาพท่ี 3) หนามแข็งตันไม่กลวงข้างใน…………………..…5 
5a ช้ินหินปูนด้านบน (Epiphyses) ของระบบฟันไม่เช่ือมต่อกัน (ภาพท่ี 3)….….Order Stomopneustoida   
5b ช้ินหินปูนด้านบน (Epiphyses) ของระบบฟันเช่ือมต่อกัน…………..………………….Order Camarodonta 
6a. เปลือกรูปวงกลม แบนลง…………………………………..……………….……………….…...Order Clypeasteroida 
6b เปลือกรูปกลมไข่………………………………………………………………………………………..………………………………7 
7a เปลือกเป็นรูปหัวใจ ปากอยู่ด้านส่วนหัวของเปลือก ทวารหนักอยู่ด้านท้ายล้าตัว….Order Spatangoida 
7b เปลือกเป็นก้อนกลมหรือกลมรี ปากอยู่ตรงกลางด้านปลาง......................................................................8 
8a ส่วนท่ีเป็นกลีบดอกไม้ (Petal) ปลายเปิดออกมาจนถึงด้านปาก…………………………Order Echinoneida 
8b ส่วนท่ีเป็นกลีบดอกไม้ (Petal) ปลายปิดบรรจบกันภายในเปลือกด้านบน...Order Echinolampadoida 
 

Subclass Perischoechinoidea 
  ลักษณะทั่วไป เม่นทะใน Subclass นี้เป็นกลุ่มเม่นทะเลโบราณ ซึ่งพบซากดึกด้าบรรพ์ในยุค 
Paleozoic ท่ียังมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบัน  เมื่อประมาณ 600 ล้านปีมาแล้ว ในปัจจุบันพบเพียง 1 order คือ 
order Cidaroida  จะมีลักษณะส้าคัญคือ รูปร่างของเปลือกจะมีลักษณะทรงกลมแบนบริเวณท่ีมีเท้าท่อ 
(ambulacrum) แคบซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นสมบูรณ์เรียงต่อกันในแนวดิ่งแต่ละแผ่นจะมีรูให้เท้าท่อยื่นออกมา 
1 คู่ซึ่งมีร่องเช่ือมติดกันเกือบเป็นรูเดียวกัน ซึ่งเท้าท่อท่ียื่นออกมาภายนอกจะเช่ือมติดกันภายนอกเป็นเท้าท่อ 
1 ข้างต่อหนึ่งแผ่น แผ่นท่ีมีเท้าท่อออกมาจะมีหนามขนาดเล็กบริเวณไม่มีเท้าท่อ (interambulacrum) จะ
ประกอบด้วยหนามขนาดใหญ่และแข็ง 1 อันต่อหนึ่งแผ่น 
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Order Cidaroida Claus, 1880 

ลักษณะทั่วไป ลักษณะเม่นทะเล order Cidaroida คือรูปร่างของเปลือกจะมีลักษณะทรงกลม ประกอบด้วย
แผ่นสมบูรณ์เรียงกันในแนวด่ิง  2 แถว บริเวณท่ีมีเท้าท่อ (ambulacrum) จะแคบและบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ 
(interambulacrum) จะกว้างแต่ละแผ่นจะประกอบด้วยหนามขนาดใหญ่ 1 อันต่อหนึ่งแผ่น โดยเม่นทะเลใน 
Order นี้ได้แก่ เม่นหนามดินสอ และเม่นหนามมงกุฎ จากการศึกษาพบ 1 วงศ์ คือ 
 

Family Cidaridae Gray, 1825 

ลักษณะทั่วไป รูปร่างของเปลือกเป็นทรงกลม มีหนามขนาดใหญ่ บริเวณท่ีมีเท้าท่อ (ambulacrum) 
ประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์เรียงต่อกันในแนวดิ่ง 2 แถวซึ่งแต่ละแผ่นจะไม่เช่ือมติดกันเป็นแบบผสมมีรูให้เท้าท่อ
ยื่นออก 2 รูโดยแต่ละเท้าท่อจะเช่ือมติดกัน บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ (interambulacrum) จะมีหนามขนาดใหญ่ 
(primary spine) 1 อันต่อหนึ่งแผ่น และโคนหนามจะปกคลุมด้วยหนามขนาดเล็ก หรือมีลักษณะเป็นเกล็ด
โดยรอบ เม่นทะเลกลุ่มนี้จะไม่มีเหงือกช่วยในการหายใจ จากการศึกษาพบ 4 สกุล คือ 

การจ้าแนกสกุล (Key to genera of Family Cidaridae ) 
1a Apical system แบบ dicyclic………………………………………………………….……………………………Eucidaris 
1b Apical system แบบ monocyclic…………………………………………………………………………………………….2 
2a บริเวณผิวของหนามจะมีหนามเล็กยื่นออกมา หรือมีลักษณะเป็นข้อ ………………………………………..……..3 
2b หนามอันใหญ่ (primary spine) ผิวเรียบ.....……………….…………………….....………………..Phyllacanthus 
3a บริเวณผิวของหนามอันใหญ่มีหนามเล็กยื่นออกมาเป็นวงแหวน……..………........……….….. Prionocidaris 
3b ผิวของหนามอันใหญ่มีปุ่มเรียงกันเป็นข้อ ปลายหนามมีลักษณะเป็นมงกุฎ….………………….Plococidaris 
 

Eucidaris metularia (Lamark, 1816) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน เป็นเม่นทะเลขนาดเล็ก เปลือกทรงกลมแบน บริเวณท่ีมีเท้าท่อจะแคบประกอบด้วย
แผ่นสมบูรณ์ (primary plate) เรียงต่อกันในแนวด่ิง 2 แถว รูของเท้าท่อแยกออกจากกันมีตุ่มขนาดใหญ่
ระหว่างรู 2 รู หนามขนาดใหญ่ (primary spine) มีลักษณะเป็นทรงกระบอก หรือทรงกระสวยมีสีขาวสลับสี
น้้าตาล  บริเวณหนามขนาดใหญ่จะมีตุ่มขนาดเล็กเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงท่ัวหนามขนาดใหญ่ โดยหนาม
ขนาดใหญ่จะมี 1 อันต่อหนึ่งแผ่น หนามขนาดเล็ก(secondary spine) มีลักษณะเป็นแท่งแบน ยาวปกคลุมอยู่
รอบโคนหนามสีขาว-สีเหลือง-สีน้้าตาล Apical system จะมีหนามขนาดเล็กล้อมรอบและมีลักษณะเป็นแบบ 
dicyclicโดย ocular plate จะไม่อยู่ติดกับทวารหนัก (peripoct)  
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณน้้าขึ้นน้้าลงในแนวปะการัง 
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Eucidaris metularia in habitat 

    
Prionocidaris bispinosa (Lamarck, 1816) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกมีลักษณะเป็นทรงกลม แบน บริเวณท่ีมีเท้าท่อแคบ
ประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ (primary plate) เรียงติดกันในแนวดิ่ง 2 แถว รูของเท้าท่อไม่แยกจากกันโดยมีร่อง
เช่ือมติดเป็นแถวเดียว หนามอันใหญ่ของแผ่นท่ีมีเท้าท่อจะเป็นแท่งแบน เรียวยาวสีน้้าตาลอ่อน และพับปิดรู
เท้าท่อ ส่วนบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ จะมีหนามขนาดใหญ่ (primary spine) ลักษณะเป็นแท่งเรียวยาว ปลาย

  
Apical system (dicyclic) Oral side 

 
 

Spines Inerambulacrum and ambulacrum 
แผ่นภาพท่ี 1 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Eucidaris metularia 
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หนามตัดเป็นหลุมคล้ายปากแตร และบริเวณผิวของหนามจะมีหนามขนาดเล็กเรียงตามแนวยาว จ้านวน 3 
แถว ท่ีปลอกของหนามอันใหญ่ (collar) มีสีชมพูและไม่มีมีจุด หรือแถบถบพาดอยู่  ท่ีโคนหนามอันใหญ่จะมี
หนามขนาดเล็กลักษณะเป็นแท่งแบนปลายตัดปกคลุมอยู่รอบ  ขนาดของหนามอันใหญ่บริเวณปากจะมีขนาด
เล็ก และเป็นแท่งแบน apical system เป็นแบบ monocyclic โดย ocular plate จะอยู่ติดกับทวารหนัก 
(peripoct) โดยจะมี globiferous pedicellaria ขนาดใหญ่มีปีกหรือชายห้อยบริเวณก้านปิดส่วนหัวบริเวณ
รอบฟันบนเยื่อปาก (peritomial membrane) มีหนามขนาดเล็กอยู่เป็นจ้านวนมากมีส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กเกาะ
อยู่บนปลายหนาม 
ถ่ินที่อยู่อาศัย  ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นทรายนอกแนวปะการัง 

 
Prionocidaris bispinosa in habitat 

  
Apical system (monocyclic) Oral side 

 
 

Interambulacrum and ambulacrum spines 
แผ่นภาพท่ี 2 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Prionocidaris bispinosa 
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Plococidaris verticillata (Lamarck, 1816) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกมีลักษณะเป็นทรงกลมแบน บริเวณท่ีมีเท้าท่อแคบ
ประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ (primary plate) เรียงต่อกันในแนวด่ิง 2 แถว รูของเท้าท่อไม่แยกออกจากกันโดย
มีร่องเช่ือมติดกันโดยมีร่องเช่ือมติดเป็นแถวเดียว  หนามอันใหญ่ของแผ่นท่ีมีเท้าท่อจะเป็นแท่งแบน เรียวยาวสี
เหลืองคาดน้้าตาล และพับปิดรูเท้าท่อ ส่วนบริเวณไม่มีเท้าท่อจะมีหนามขนาดใหญ่  (primary spine) 
ลักษณะเป็นแท่งกลมยาวปลายหนามตัดคล้ายรูปดาว 8 แฉก และบริเวณผิวของหนามจะมีวงหนามประมาณ 
3 ถึง 4 วงเว้นระยะห่างกันพอดี ท่ีปลอกของหนามอันใหญ่ (collar) มีสีเหลือง และไม่มีมีจุด หรือแถบถบพาด
อยู่ ท่ีโคนหนามอันใหญ่จะมีขนาดเล็กลักษณะเป็นแท่งแบนปลายตัดปกคลุมอยู่รอบ  apical system เป็น
แบบเป็นแบบ  monocyclic โดย ocular plate จะอยู่ติดกับทวารหนัก (peripoct) 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามันบริเวณแนวปะการงั 

 
Prionocidaris verticillata in habitat 

  
     Apical system (monocyclic) Oral side 

  
Spines 

แผ่นภาพท่ี 3 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Plococidaris verticillata 
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Phyllacanthus imperialis (Lamarck, 1816) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกมีลักษณะเป็นทรงกลมแบน บริเวณท่ีมีเท้าท่อจะแคบรูของ
เท้าท่อเรียงลงมาในแนวด่ิงแบบ zig-zag ถึงบริเวณปาก โดย apical system เป็นแบบ dicyclic ท่ีปุ่มรอง
หนามจะไม่มีรอยหยัก (crenulation) โดยแต่ละแผ่นจะนูนขึ้นมาเด่นชัด โดยจะมีหนามขนาดใหญ่ (primary 
spine)  1 อันต่อแผ่นหนามขนาดใหญ่มีความแข็งแรง มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก หรือกระสวยมักจะมีสี
สลับกันระหว่าง สีชมพู-สีเหลือง-สีน้้าตาล พื้นผิวถูกปกคลุมด้วยเกล็ดหนามขนาดเล็ก (secondary spine) สี
ด้าโดยท่ีหนามจะอยู่บริเวณด้าน genital plate และรอบทวารหนักมากกว่าด้านปาก รูของแผ่นสืบพันธุ์มี
ลักษณะเปิดโดยมีหนามขนาดเล็กปกคลุมอยู่ และบริเวณโคนของหนามขนาดใหญ่มีวงแหวนหุ้มเป็นปลอกสี
น้้าตาล  peripoct มีขนาดเล็ก ส่วนด้านปากมีขนาดใหญ่กว่าระบบสืบพันธุ์ (apical system) อยู่  
pedicellaria มีท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ฟันจะอยู่ด้านปลายยอดมีลักษณะคล้ายมีดซึ่งจะพบปะปนอยู่กับ
หนามขนาดเล็กด้านนอก 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามันบริเวณซอกหนิตามแนวปะการัง 

 
Phyllacanthus imperialis in habitat 

  
Apical system        Oral side 

  
Interambulacrum and ambulacrum spines 

แผ่นภาพท่ี 4 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ  Phyllacanthus imperialis 
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Subclass Euechinoidea 

ลักษณะทั่วไป เม่นทะเลใน Subclass นี้ประกอบด้วย เม่นทะเลท่ัวไป เม่นหัวใจ และเหรียญทะเล จะ
มีเปลือกท่ีประกอบด้วยบริเวณท่ีมีเท้าท่อ (Interambulacrum) และบริเวณท่ีไม่เท้าท่อ (ambulacrum) เรียง
ตัวในแนวรัศมี 5 แฉกสลับกัน บริเวณท่ีมีเท้าท่อจะประกอบด้วยแผ่นท่ีเช่ือมกันรวมเป็นแผ่นแบบผสม apical 
system อยู่ด้านบนตรงข้ามปาก หรือเหรียญทะเลท่ีมีรูปร่างแบนมีทวารหนัก  (peripoct) แยกออกจาก 
apical system มาอยู่บริเวณเปลือกท้ายล้าตัว บริเวณท่ีมีเท้าท่อประกอบด้วย แผ่นท่ีมีเท้าท่อบางแผ่นรวมตัว
กันเป็นรูปกลีบดอกไม้ (petal) บางแผ่นไม่มีเท้าท่อออกมา หรือเม่นหัวใจท่ีมีรูปร่างเป้นก้อนแบน ร่างกายแบ่ง
ออกเป็นด้านท้ายล้าตัว มีร่างกายสมมาตรซีกซ้ายขวา (bilateral symmetry)  
 

Order Echinothuriida Claus, 1880 

ลักษณะทั่วไป เปลือกทรงกลม แบน เปลือกนิ่มสามารถแตกหักง่าย ขณะมีชีวิตเปลือกเป็นรูปทรงครึ่งวงกลม 
แต่เมื่อตายแล้วจะยุบตัวลงมา หนามมีลักษณะเป็นท่อกลวงภายใน ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่เป็นรู  apical 
system มีลักษณะเป็นแบบ monocyclic  และมีแผ่นสืบพันธุ์ (genital plate) เป็นรูปสามเหล่ียม บริเวณท่ีมี
เท้าท่อเจริญไปปกคลุมเยื่อบริเวณปาก (peristomial membrane) ฟันด้านในของระบบฟัน (Alistotle’s 
lantern)เป็นร่องและแผ่นหินปูน (epiphyses) ไม่เช่ือมติดกัน จากการศึกษาครั้งนี้พบ 1 Family 1 ชนิด คือ  

 
Family Echinothriidae Thomson, 1872 

Asthenosoma varium Grube, 1868 
ลักษณะอนุกรมวิธาน เปลือกทรงกลม แบน เปลือกนิ่มสามารถแตกหักง่าย ขณะมีชีวิตเปลือกเป็นรูปทรงครึ่ง
วงกลม แต่เมื่อตายแล้วจะยุบตัวลงมา หนามมีลักษณะเป็นท่อกลวงภายในตรงปลายเป็นรูปพู่กัน ปุ่มรองรับ
หนามอันใหญ่เป็นรู แผ่นบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ (interambulacrum) จ้านวนมากกว่าแผ่นท่ีไม่มีเท้าท่อประมาณ 
2 เท่า ท่อของท่อตะแกรงน้้าไม่เจริญล้้าออกไปจากของแผ่นสืบพันธุ์อันท่ี 2 ใน Apical system 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังทะเลอันดามัน พื้นทรายถึงทรายปนโคลนนอกชายฝ่ัง  
 

 
Asthenosoma varium 
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Order Diadematoida Duncan, 1889 

ลักษณะทั่วไป เปลือกทรงกลม  แบน บางชนิดแบนลง เปลือกค่อนข้างแข็ง บางชนิดเปลือกนิ่มสามารถ
แตกหักได้ บริเวณท่ีมีเท้าท่อจะประกอบด้วยแผ่นผสม diadematoid type ซึ่งประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์เช่ือ
ต่อกันเป็น 1 แผ่น (ภาพท่ี 4b) รูท่ีเท้าท่อแยกออกจะไม่มีร่องเช่ือม หนามมีลักษณะเป็นท่อกลวงภายใน ปุ่ม
รองรับหนามอันใหญ่เป็นรู  apical system มีลักษณะเป็นแบบ monocyclic  และมีแผ่นสืบพันธุ์ (genital 
plate) เป็นรูปสามเหล่ียม เยื่อบริเวณปาก (peristomial membrane) มีแผ่นหินปูน็นคู่ (buccal plate) 
จ้านวน 5 คู่ มีระบบฟัน (Alistotle’s lantern) มีแผ่นหินปูนกับแผ่นฟัน (epiphysis) ไม่เช่ือมติดกัน มีเหงือก
ช่วยในการหายใจ จากการศึกษาครั้งนี้พบ 1 Family คือ  

 
Family Diadematidae Gray, 1855 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลม ด้านปากแบนราบไม่นูนสูงขึ้น บริเวณท่ีมี
เท้าท่อแคบ ด้านตรงข้ามปากนูนขึ้น ประกอบด้วย แผ่นหินปูนเป็นแผ่นผสมแบบ didematoid type 
ประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 3 แผ่นรวมตัวกันเป็น 1 แผ่นใหญ่ ท้าให้เท้าท่อ (ambulacrum) ยื่นออกมา 3 ข้าง
ต่อแผ่น บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ (interambulacrum) กว้างประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ขนาดใหญ่ 1 แผ่น หนาม
อันใหญ่ (primary spine) มีลักษณะเป็นท่อกลวงอยู่ภายใน ปุ่มรองรับหนานอันใหญ่มีรู และมีรอยหยักท่ีฐาน
ของปุ่มรองรับหนาม เปลือกค่อนข้างเปราะบาง ช่องเหงือกค่อนข้างลึกเห็นได้ชัดเจน จากการศึกษาพบ 3 สกุล 
คือ 
การจ้าแนกสกุล (Key to genera of Family Diadematidae) 
1a เปลือกทรงกลมแบน ปุ่มรองรับหนามมีรอยหยัก หนามอันใหญ่ส้ัน…...……………………………………..…..…2 
1b เปลือกทรงกลม หนามอันใหญ่เรียวยาว....…………………………………………….............…………………………..3 
2a เปลือกบริเวณท่ีมีเท้าท่อนูนขึ้น ล้าตัวมีขนาดใหญ่.....................………..……………………………Astropyga 
2b บริเวณท่ีมีเท้าท่อเรียบติดกับเปลือก ล้าตัวมีขนาดปานกลาง เปลือกสีเขียว....………….Chaetodiadema 
3a หนามอันใหญ่ และหนามอันเล็กปลายหนามมีเงี่ยงท่ีย้อoลงมา…………....……………………..….Echinothrix 
3a. หนามอันใหญ่ และหนามอันเล็กไม่มีเงี่ยง………………………………...……………………………...………Diadema 
 

  
Apical system Oral side 

แผ่นภาพท่ี 5 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ   Asthenosoma varium 
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Genus Astropyga Gray, 1825 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปร่างทรงกลมแบนลง ยืดหยุ่นได้ ค่อนข้างเปราะแตกหักได้ง่าย มี
ขนาดใหญ่ บริเวณปากจะจมลงไปในเปลือก บริเวณท่ีมีเท้าท่อ (ambulacrum) จะยกตัวสูงขึ้น บริเวณท่ีไม่มี
เท้าท่อ (interambulacrum) ยุบลงเล็กน้อย  การซ้อนทับกันของแผ่นหินปูนมีลักษณะท่ีชัดเจน โดยผ่นหินปูน
ท่ีมีเท้าท่อ จะอยู่ด้านใต้ของแผ่นหินปูนท่ีไม่มีเท้าท่อ บริเวณด้านตรงข้ามปากจะเห็นเป็นรูคู่ของเท้าท่อไม่
ชัดเจน ซึ่งในบริเวณนี้มีการเรียงของรูคู่ของเท้าท่อขนานลงมาในแนวด่ิงถึงบริเวณปาก หนามบริเวณด้านปาก 
และด้าน apical system ไม่มีความแตกต่างกัน  หนามอันใหญ่ (primary spine) มีลักษณะเรียมแต่ส้ัน จาก
ส่วนท่ีกว้างท่ีสุดของเปลือก (ambitus) ถึงบริเวณ apical system จะเป็นพื้นท่ีว่าง บริเวณ apical system 
เป็นแบบ dicyclic มีขนาดใหญ่ โดยแผ่นสืบพันธุ์ (genital plate) มีลักษณะเรียวยาว และกว้าง บริเวณปาก
ค่อนข้างใหญ่ บริเวณเหงือกอยู่ตื้น และมี pedicellaria อยู่หลายรูปแบบ  

 

Astropyga radiata (Leske,1778) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปร่างทรงกลมแบนลง ค่อนข้างเปราะแตกหักได้ง่าย 
บริเวณเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ยกตัวสูงขึ้นเห็นได้ชัด บริเวณ apical system เป็นแบบ dicyclic มีขนาด
ใหญ่และยุบตัวลงซึ่งประกอบด้วยแผ่นสืบพันธุ์ (genital plate) ลักษณะเรียวแหลม และจะยาวกว่าความกว้าง 
บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อจะยุบตัวลง และไม่มีหนาม โดยบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อจะมีแผ่นขนาดเล็กสีน้้าตาลเรียงขนาด
กันไปกับกลีบดอกไม้ บริเวณปากจะมีเยื่อหุ้มปากขนาดใหญ่ ฟันจะมีลักษณะเป็น  latern ยื่นยาวออกมา ด้าน
ปากจะมีหนามปกคลุมหนาแน่นกว่าด้าน apical system  หนามอันใหญ่จะเรียวยาว และมีหนามอันเล็กเรียง
อยู่รอบหนามอันใหญ่ บริเวณโคนหนามจะมีปอกหุ้มเพื่อรองรับหนามอันใหญ่จะมีรู และรอยหยักลูกคล่ืน 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอันดามัน บริเวณพื้นทรายนอกแนวปะการงั 

 
Astropyga radiata in habitat 
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Oral side Interambulacrum and ambulacrum 

 
Spine 

แผ่นภาพท่ี 6 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Astropyga radiata 
 

Genus Echinothrix Peters, 1853 
ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมแบน มีขนาดค่อนข้างใหญ่บริเวณไม่มีเท้าท่อ 
(interambulacrum) มีหนามอันใหญ่ ค่อนข้างส้ัน และกลวง บริเวณท่ีมีเท้าท่อ (ambulacrum) มีหนาม
ลักษณะเรียวยาวคล้ายเขม็ และมีเงี่ยงห้อยลงมา apical system แบบ monocyclic มีแผ่นสืบพันธุ์ (genital 
plate) เป็นรูปสามเหล่ียม ทวารหนักประกอบด้วยแผ่นหินปูนขนาดเล็กจ้านวนมาก มีถุงลงยื่นออกมาทางช่อง
เปิดทวารหนัก (peripoct) สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากการศึกษาพบ 1 ชนิด 

 
Echinothrix calamaris (Pallas ,1774) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมแบน เปลือกค่อนข้างเปราะหักง่าย เปลือกมีสี
เขียว บริเวณท่ีมีเท้าท่อทางด้านปากจะยกตัวสูงขึ้น บริเวณท่ีมีเท้าท่อรูของเท้าท่อจะแคบ หนามลักษณะเรียว
ยาวคล้ายเข็ม บริเวณไม่มีเท้าท่อมีหนามอันใหญ่มีลาย ค่อนข้างส้ัน และกลวง โคนของหนามอันใหญ่มีแถวของ
หนามอันเล็กเรียงตามขวาง apical system เป็นแบบ monocylic มีแผ่นสืบพันธุ์เป็นรูปสามเหล่ียม จะไม่มี
หนามปกคลุมและยุบตัวลง บริเวณทวารหนักจะมีถุงลมยื่นออกมาสีชามองเห็นได้ชัด 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน และฝ่ังอ่าวไทย บริเวณแนวปะการัง 
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Echinothrix calamaris in habitat 

  
Apical system (monocyclic) Oral side 

 
Spine 

แผ่นภาพท่ี 7 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Echinothrix calamaris  
 

Genus Diadema Gray, 1825 
ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมแบน เปลือกแข็งแต่แตกหักได้ง่าย บริเวณท่ีมีเท้าท่อ
ด้านตรงข้ามปากยกตัวสูงขึ้น apical system ยุบตัวลง บริเวณเท้าท่อประกอบด้วยแผ่นผสมแบบ 
diadematoid type คือมีแผ่นสมบูรณ์ 3 แผ่นรวมกันเป็นแผ่นเดียว แต่ละแผ่นจะมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ 1 
อัน บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อประกอบด้วยแผ่นไม่มีเท้าท่อขนาดใหญ่ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่เรียงขนานกับรูเท้าท่อ 
หนามอันใหญ่มีลักษณะเรียวยาวคล้ายเข็ม ภายในเป็นท่อกลวง ผิวของหนามอันใหญ่มีหนามขนาดเล็กเรียงตัว
กันในแนวตัดขวางคล้ายใบสน หนามอันเล็กในบริเวณท่ีมีเท้าท่อมีลักษณะเรียวยาวคล้ายเข็ม และไม่มีเงี่ยง
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ห้อย ทวารหนักมีขนาดใหญ่เป็นท่ีว่างไม่มีหนามปกคลุม และมีถุงยื่นออกมาทางช่องทวารหนัก บริเวณปาก
ค่อนข้างใหญ่ แผ่นหินปูนของปากไม่มีหนาม ช่องเหงือกลึก จากการศึกษาพบ 2 ชนิดคือ 
  การจ้าแนกชนิด (Key to species of Genus Diadema) 
1a Apical system นูนขึ้น หนามอันใหญ่เรียวยาวไมม่ีลาย ทวารหนักมีถุงวงแหวนสีส้ม 

……………………………………………………………………………………..….…Diadema setosum (Leske ,1778) 
1b Apical system ยุบติดกับเปลือก ทวารหนักมีถุงวงแหวนสีด้า...Diadema savignyi (Michelin ,1845) 
 

Diadema setosum (Leske ,1778) 

ลัษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลม apical system ยุบตัวลง บริเวณท่ีมีเท้าท่อยก
ตัวสูงขึ้นประกอบด้วยแผ่นผสมแบบ diadematiod type คือมีแผ่นสมบูรณ์ 3 แผ่นรวมกันเป็นแผ่นเดียว แต่
ละแผ่นจะมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ 1 อันเรียงลงมาในแนวด่ิง บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อยุบตัวลงเล็กน้อย ปุ่ม
รองรับหนามอันใหญ่มีขนาดใหญ่ เป็นรู และมีรอยหยักเป็นลูกคล่ืนท่ีฐานของปุ่ม หนามอันใหญ่มีลักษณะ เรียว
แหลมคล้ายเข็ม และไม่มีเงี่ยง ภายในหนามกลวง หนามอันเล็กจะมีลักษณะคล้ายเข็ม เรียวแหลม ไม่มีเงี่ยง 
และมีสีม่วงด้า มี pedecellaria แบบ tridentate pedecellaria คือมีลักษณะเรียวแหลมคล้ายใบพาย 
อัตราส่วนของใบพายยาวกว่าความกว้าง บางครั้งหนามมีลวดลาย หรือสีขาวปนอยู่ เม่นทะเลชนิดนี้มีถุงลมยื่น
ออกมาจากทวารหนักและมีวงแหวนสีส้มอยู่บริเวณด้านบน ช่ือสามัญ เม่นด้าหนามยาว มักท้าอันตรายแก่
นักท่องเท่ียว หรือนักด้าน้้า จากการส้ารวจพบว่าหนามของเม่นด้าหนามยาวมีความแตกต่างกันคือ ถ้าอยู่
ในช่วงเด็กจะมีหนามลายขาวสลับม่วง หากเป็นตัวเต็มวัยจะมีหนามสีด้าปนขาว หรือหนามสีด้าท้ังตัว 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังอันดามัน บริเวณหาดทราย, หาดหิน, แนวปะการัง และพื้นท้องทะเล 
 

 
Diadema setosum in habitat 
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Apical system (monocyclic) Oral side 

  
Interambulacrum and ambulacrum Spines 

แผ่นภาพท่ี 8 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Diadema setosum 
 

Diadema savignyi (Michelin ,1845) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูงทรงกลม apical system ยุบตัวลง บริเวณท่ีมี

เท้าท่อยกตัวสูงขึ้นประกอบด้วยแผ่นผสม ท่ีมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่แผ่นละ 1 อันเรียงลงมาในแนวด่ิง และ
บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อยุบตัวลงเล็กน้อย ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่มีขนาดใหญ่ เป็นรู และมีรอยหยักเป็นลูกคล่ืนท่ี
ฐานของปุ่ม หนามอันใหญ่มีลักษณะ เรียวแหลมคล้ายเข็ม และไม่มีเงี่ยง ภายในหนามกลวง หนามอันเล็กจะมี
ลักษณะคล้ายเข็ม เรียวแหลม ไม่มีเงี่ยง และมีสีม่วงด้า ลักษณะของหนามจะคล้ายกับเม่นเหนามยาว โดยมีข้อ
แตกต่างคือแผ่นสืบพันธุ์ (genital plate) จะยุบตัวลงในเปลือก และมี pedecellaria แบบ tridentate 
pedecellaria มีลักษณะเรียวยาวคล้ายช้อน 

ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณก้อนหิน 
 

 
Diadema savignyi in habitat 
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Apical system (monocyclic) Oral side 

  
Spines  Interambulacrum and ambulacrum 

แผ่นภาพท่ี 9 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Diadema savignyi 
 

Genus Chaetodiadema Mortensen, 1903 
ลักษณะทั่วไป ร่างประกอบด้วยรูปทรงกลม แบนมีขนาดค่อนข้างใหญ่  และยืดหยุ่น บริเวณปุ่มรองรับหนาม
อันใหญ่มีรอยหยักท่ีเห็นเด่นชัดในส่วนท่ีใกล้เคียงกับปากมีขนาดท่ีเล็กมาก และเป็นรูมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ
ประกอบบนล้าตัว  มีหนามขนาดเล็ก  แบนเรียงตัวตามแนวแกนเช่ือมต่อกันในช่วงปกติ บริเวณท่ีกว้างท่ีสุด
ของเปลือก (ambitus) มีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่เรียงในแนวต้ัง บริเวณรูเท้าเทียมบนด้านปากอยู่ติดกันเป็น
ชุดเดียว ส่วนปลายและด้านตรงข้ามปากของ 3 ส่วนโค้งมีความหนาแน่นมาก หรือน้อยกว่าด้านในล้าตัว 
บริเวณล้าตัวมีหลุมลึกคล้ายกับปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ ด้านตรงข้ามปากของล้าตัวค่อนข้างโล้น และแยกเป็น
ทางโล่งในบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อจะมีจุดสีน้้าเงินหรือแถบสีน้้าเงินบริเวณขอบ   บริเวณ apical system กับ 
occular plates จะแทรกเป็บแถบกว้างบนแผ่นทวารหนัก และเป็นส่วนท่ีโล้นมีเยื่อหุ้มทวารหนักเป็นแถบสีด้า 
แต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างแดงตามด้านตรงข้ามปาก บริเวณปากมีขนาดเล็ก และยุบตัวลง มีช่องเหงือก และเหงือก
ขนาดเล็ก 

 
Chaetodiadema granulatum (Mortensen, 1903) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างประกอบด้วยรูปทรงกลม แบนมีขนาดค่อนข้างใหญ่  และยืดหยุ่น บริเวณปุ่มรองรับ
หนามลดรูปลงอย่าเห็นได้ชัด ลักษณะเด่นๆของเม่นทะเลชนิดนี้คือบริเวณรูเท้าเทียมตรงด้านปากมีเพียงชุด
เดียว บริเวณแผ่นแรกมีขนาดใหญ่ในส่วนท่ีใกล้เคียงกับแผ่นเท้าเทียม apical system เป็นแบบ monocyclic 
มีขนาดใหญ่และไม่มีหนาม บริเวณปุ่มรองรับหนามอันใหญ่มีรอยหยักท่ีเห็นเด่นชัดในส่วนท่ีใกล้เคียงกับปากมี
ขนาดท่ีเล็กมาก และเป็นรูบริเวณปากมีการยุบตัวลงไปด้านในตัว หนามอันใหญ่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก
แหลม ขนาดเล็ก บริเวณทวารหนักมีเยื่อหุ้มเป็นแถบสีด้า แต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างแดง 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
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Chaetodiadema granulatum 

  
Oral side Apical system (monocyclic) 

 
 

Interamburacrum and ambulacrum spines 
แผ่นภาพท่ี 10 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Chaetodiadema granulatum 

 
Order Stomopneustoida Kroh & Smith, 2010 

ลักษณะทั่วไป เปลือกทรงกลม แบน เปลือกแข็งแรง หนามเรียวยาวแข็งแรงไม่หักง่าย หนามด้านบนมีขนาด
เล็กและมีขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณส่วนกว้างท่ีสุดของเปลือก แผ่นท่ีมีเท้าท่อบริเวณส่วนท่ีกว้างท่ีสึดของเปลือก
ประกอบด้วยมีหนามอันใหญ่ 1 อันล้อมรอบด้วยรูคู่ท่ีเท้าท่อจ้านวน 9 -12 คู่ ยื่นออกมา จากการศึกษาครั้งนี้
พบ 1 Family 1 ชนิด คือ  

 
Family Stomopneustidae Mortensen, 1903 

Stomopneustes variolaris (Lamarck, 1816) 
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ลักษณะอนุกรมวิธาน เปลือกทรงกลม แบน เปลือกแข็งแรง หนามกลมตัน เรียวยาวแข็งแรงไม่หักง่าย หนาม
ด้านบนมีขนาดเล็กและมีขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณส่วนกว้างท่ีสุดของเปลือก แผ่นท่ีมีเท้าท่อบริเวณส่วนท่ีกว้างท่ีสึ
ดของเปลือกประกอบด้วยมีหนามอันใหญ่ 1 อันล้อมรอบด้วยรูคู่ท่ีเท้าท่อจ้านวน 9 -12 คู่ ยื่นออกมา  
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังทะเลอันดามัน บริเวณหาดหินท่ีมีสาหร่ายทะเล  
 

 
Stomopneustes variolaris in habitat 

  
Apical system Oral side 

แผ่นภาพท่ี 11 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Stomopneustes variolaris 
 

Order Camarodonta Jackson, 1912 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกหลายรูปแบบ เช่น ทรงกลม, ทรงกรวย, ทรงปิรามิด, ทรงไข่ และ
ทรงกลมแบน เปลือกแข็ง บริเวณท่ีมีเท้าท่อ และไม่มีเท้าท่ออยู่ในระนาบเดียวกัน แผ่นท่ีมีเท้าท่อเป็นแบบผสม 
แบบ echinoid type ประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น และแผ่นไม่สมบูรณ์ (demiplate) 1 แผ่น หรือ
มากกว่า 1 แผ่น แทรกอยู่ บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ ประกอบด้วยแผ่นไม่สมบูรณ์ 1 แผ่น เรียงลงมาในแนวด่ิง 
ระบบฟันมีช้ินกระดูกเช่ือมติดแผ่นฟัน (epiphysis) ฟันด้านในมีสันตรงกลาง หนามอันใหญ่มีขนาดเล็ก 
แข็งแรงและตัน เปลือกอาจมีร่องหลุม หรือรู ท่ีฐานของปุ่มรับหนามจะมี และไม่มีรอยหยักลูกคล่ืนบริเวณ
รอยต่อของแต่ละแผ่น apical system เป็นแบบ dicyclic ประกอบด้วยแผ่นเรียงกันเป็นสองวงรอยหวารหนัก 
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คือแผ่นสืบพันธุ์เรียงตัวกัน 1 วงและมี occular plate เรียงอยู่รอบนอกอีกหนึ่งช้ัน จากการศึกษา พบ 4 วงศ์ 
คือ 
การจ้าแนกวงศ์ (Key to Family of Order Camarodonta) 
1a เปลือกรูปทรงกลม บริเวณฐานของปุ่มรองรับหนามมีรอยหยักคล้ายลูกคล่ืน (crenulation) 
 มุมของแผ่นท่ีมีเท้าท่อมีรู รอยบากหรือหลุม.........………………………………………...…. Temnopleuroidae 
1b เปลือกเป็นรูปทรงกลม หรือเป็นรูปไข่ บริเวณฐานของปุ่มรองรับหนามไม่มีรอยหยักคล้ายลูกคล่ืน  

มุมของแผ่นท่ีมีเท้าท่อมีรู รอยบากหรือหลุม…………………………………………………….…………………………..2 
2a  เปลือกรูปทรงกลม แบน หนามอันใหญ่ส้ัน มีร่องเหงือกยาว.................……….………… Toxopneustidae 
2a. เปลือกรูปทรงรี ร่องเหงือกส้ัน.......................................................…………………………………….……………3 
3a เปลือกรูปทรงรี Apical system ยืดยาวตามเปลือก………………….…………………......…. Parasaleniidae 
3a. เปลือกรูปทรงรี Apical system กลม…………………………..…………………………...….... Echinometridae 

 
Family Temnopleuridae 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปร่างไม่แน่นอน เช่น ทรงกลม , ทรงแบน, และทรงปิรา
มิด บริเวณท่ีมีเท้าท่อประกอบด้วยแผ่นผสมแบบ echinoid type ท่ีมีแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น และแผ่นสมบูรณ์ 1 
แผ่นแทรกอยู่ตรงกลาง เช่ือมรวมกันเป็นแผ่นเดียว มีร่อง หรือรูอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น บริเวณท่ีไม่มี
เท้าท่อประกอบด้วนแผ่นสมบูรณ์ขนาดใหญ่ 1 แผ่นเรียงต่อกัน ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ไม่มีรู ท่ีฐานของปุ่ม
รองรับหนามจะมี หรือไม่มีรอยหยักลูกคล่ืน หนามมีขนาดเล็ก ส้ันแต่แข็ง และตันไม่กลวง apical system 
เป็นแบบ dicyclic และมีช่องเหงือกตื้นจากการศึกษาพบ 4 สกุลคือ 

การจ้าแนกสกุล (Key to Genera of Family Temnopleuridae) 
1a ปุ่มรองรับหนามบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อมีขนาดเล็ก ท้าให้มองดูเป็นแถบเรียบเรียบ.…………….….….Mespilia 
1b ปุ่มรองรับหนามบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อเห็นได้ชัดเจน……………………………………………………….……………….2 
2a มรีบูริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นของบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ…………………………………..…….…….………...……...3 
2b มรี่องบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นของบริเวณท่ีไม่มเีท้าท่อ……………………………..…………...…….…...……...4 
3a ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อเรียงตัวอย่างต่อเนื่องทุกแผ่น……………...……....….Salmacis 
3b ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อเรียงตัวไม่ต่อเนื่องทุกๆ 2-3 แผ่นต่อ 1ปุ่ม..… Salmaciella 
4a ด้านปากมีแผ่นหินปูนในเยื่อปาก 5 อัน………………………………………….…………….……………..Paratrema 
4b ด้านปากมีแผ่นหินปูนในเยื่อปาก 10 อัน……………………………………………………….……………..…………….5  
5a ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่มีรอยหยักเห็นชัดเจน เม่นทะเลขนาดใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร 
 ทวารหนัก (Periproct) ประกอบด้วยแผ่นหินปูนจ้านวนมาก.......................................Temnopleurus 
5b ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ไม่เห็นรอยหยักชัดเจน เม่นทะเลขนาดเล็กไม่เกิน 40 มิลลิเมตร 
 ทวารหนัก (Periproct) ประกอบด้วยแผ่นหินปูนชิ้นใหญ่ช้ินเดียว..................................Temnotrema 

 
Genus Mespilia Desor in Agassiz & Desor, 1846 

ลักษณะทั่วไป เปลือกรูปครึ่งวงกลม และทรงกลม มีพื้นท่ีว่างระหว่างบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ และบริเวณท่ีเท้าท่อ
เห็นได้ชัด บริงเวณพื้นท่ีว่างจะมีสีน้้าเงินปกครุมไปถึงหนามอันใหญ่ มีรูบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นมีขนาดเล็ก
มาก บริเวณท่ีมีเท้าท่อจะประกอบด้วยรูคู่ (pore pair) ของเท้าท่อเรียบ เรียงกัน 2 ชุด บริเวณท่ีมีเท้าท่อจะมี
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ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ชัดเจน และไม่มีรอยหยักลูกคล่ืน หนามมีลักษณะ ส้ันเป็นแถบขนาดเล็ก apical 
system เป็นแบบ dicyclic จากการศึกษาพบ 1 ชนิด 
 

Mespilia globulus (Linnaeus, 1758) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลม สีด้า ทางด้านปากแบน มีรูบริเวณรอยต่อ
ระหว่างแผ่น รูคู่ของเท้าท่อจะเรียงตัวเป็น 2 ชุดลงมาในแนวด่ิง โดยแถบของบริเวณท่ีมีเท้าท่อจะเท่ากัน และ
บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อท่ีเป็นแถบว่างจะมีอัวยวะท้าความสะอาดสีม่วงจ้านวนมาก บริเวณเท้าท่อจะมีหนามท่ีมี
ลักษณะเรียวยาว ขนาดเล็กสีขาววลับสีเขียวอ่อน บริเวณปากจะมีหนามอันใหญ่ โดยการเรียงตัวของปุ่มรองรับ
หนามอันใหญ่ และปุ่มรองรับหนามอันเล็ก จะเรียงขนานกัน บริเวณด้านตรงข้ามปาก จะมีปุ่มรองรับหนามอัน
ใหญ่ และอันเล็กเกือบเท่ากัน   
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังทะเลอันดามัน ในแนวปะการัง 
 

 
Mespilia globulus in habitat 

  
Oral side Apical system (dicyclic) 

 
 

Interambulacrum and aumbulacrum Spines 
แผ่นภาพท่ี 12 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Mespilia globulus 
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Genus Salmacis L. Agassiz, 1841  

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกท่ีรูปร่างกลม หรือรูปร่างปิรามิดฐานกลม มีขนาดปานกลาง ถึง 
ใหญ่ บริเวณท่ีมีเท้าท่อ ประกอบด้วยแผ่นผสม แบบ echinoid type ท่ีประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น 
และแผ่นท่ีไม่สมบูรณ์ 1 แผ่นท่ีให้มีรูคู่ (pore pair) ท่ีให้เท้ายื่นออกมา จ้านวน 3 คู่ เรียงกันโค้งบริเวณของปุ่ม
รองรับหนาม ปุ่มรองรับหนามท่ีฐานเป็นรอยหยักคล้ายลูกคล่ืน ท้ังแผ่นท่ีมีเท้าท่อ และไม่มีเท้าท่อ จะมีรูอยู่ท่ี
มุมของรอยต่อระหว่างแผ่น แต่บางชนิดอาจจะเห็นได้ชัดเจน บริเวณท่ีมีเท้าท่อทุกแผ่นจะมีปุ่มรองรับหนามอัน
ใหญ่ 1 อัน และเรียงต่อกันเป็นแนวดิ่ง apical system เป็นแบบ dicyclic ทวารหนักประกอบด้วยแผ่นหินปูน
จ้านวนมาก มีช่องเปิดทวารหนักอยู่ตรงกลาง ส่วนมากมีเปลือกเป็นสีเขียวจาง ด้านปากมีสีเขียว จากการศึกษา
พบ 3 ชนิดคือ 
การจ้าแนกชนิด(Key to Species of Genus Salmacis) 
1a หนามอันใหญ่ไม่มีลาย ฐานของหนามมีสีขาวปลายสีม่วง …….. Salmacis virgulata (L.Agassiz, 1846) 
1a หนามอันใหญ่มีลายมากกว่า 1 แถบ.........................................…………………………….……...………………2 
2a หนามอันใหญ่มีลายสีม่วงสลับขาว……….……….....................Salmacis sphaeroides (Linnaeus, 1758) 
2b หนามอันใหญ่มีลายขาวสลับแดง……………….……….…..........…...Salmacis bicolor (L.Agassiz, 1846) 
 

Salmacis virgulata (L.Agassiz, 1846) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกเป็นรูปครึ่งวงกลม เปลือกมีสีเขียว บริเวณท่ีมีเท้าท่อ
ประกอบด้วย แผ่นท่ีมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ 1 อันเรียงต่อกันเป็นแนวด่ิง บริเวณท่ีมีรูให้เท้าท่อออกจะไม่มี
ปุ่มรองรับหนามอันเล็ก บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ท่ีมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ จ้านวน 1 
อัน มีรูท่ีมีรอยต่อระหว่างแผ่นท่ีไม่ชัดเจน มีร่องต่ืนติดกับรู apical system แบบ dicyclic แผ่นสืบพันธุ์จะว่าง
และมี occular plate ล้อมรอบทวารหนักประกอบด้วยแผ่นหินปูนจ้านวนมาก มีช่องเปิดทวารหนักอยู่ตรง
กลาง หนามอันใหญ่ มีลักษณะส้ันไม่มีลาย จะมี 2 สี คือโดนหนามมีสีขาว และท่ีปลายจะมีสีม่วง หรือบางครั้ง
หนามอาจจะมีสีขาวด้วย ส่วนหนามอันเล็กจะมีสีขาวตลอดท้ังตัว 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังอันดามัน บริวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Salmacis virgulata in habitat 
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Apical system (dicyclic) Oral side 

 
 

Spines Interambulacrum and ambulacrum 
แผ่นภาพท่ี 13 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Salmacis virgulata 

 
Salmacis sphaeroides (Linnaeus, 1758) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน เปลือกรูปทรงปิรามิดฐานกลม แบน เปลือกมีสีเขียวเข้ม หรือสีเขียวสลับขาว มีปากท่ี
แบน และยกตัวขึ้นสูงบริเวณปาก บริเวณเท้าท่อประกอบด้วยแผ่นท่ีมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่  1 อัน เรียงต่อ
กันในแนวดิ่ง หนามอันใหญ่เป็นลายแถบสีม่วง สลับสีขาว และบริเวณโคนหนามมีสีเขียวอ่อน ต้านตรงข้ามปาก
จะไม่มีปุ่มรองรับหนามอันเล็ก บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อซึ่งปุ่มรองรับหนามอันเล็กมีขนาดเล็กมาก รูบริเวณมุมของ

รอยต่อระหว่างแผ่นเห็นได้ชัด หรืออาจไม่มี  บริเวณ apical system เป็นแบบ dicyclic ทวารหนัก
ประกอบด้วยแผ่นหินปูนจ้านวนมาก และทวารหนักมีช่องเปิดตรงกลาง 

ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Salmacis sphaeroides in habitat 
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Apical system (dicylic)  Oral side 

 

 

Spines Interambulacrum and ambulacrum 
แผ่นภาพท่ี 14 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Salmacis sphaeroides  

 
Salmacis bicolor (L.Agassiz, 1846) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน เปลือกรูปทรงปิรามิดฐานกลม รูบริเวณด้านตรงข้ามปากค่อนข้างใหญ่ มีพื้ นท่ีว่าง
ระหว่างปุ่มรองหนามอันใหญ่กับพื้นท่ีขอบ พื้นท่ีรูมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นท่ีข้างในรูพรุน ปุ่มรองรับ
หนามอันใหญ่ค่อนข้างใหญ่ใกล้เคียงกับบริเวณท่ีมีเท้าท่อ บริเวณแผ่นท่ีไม่มีเท้าท่อจะมีพื้นท่ีครึ่งหนึ่งของความ
สูง ขนาดของปุ่มรองรับหนามค่อนข้างอ้วน หนามปกครุมหนาแน่นเป็นพุ่ม apical system เป็นแบบ dicyclic 
มีรูคู่เท้าท่อ 3 คู่ต่อ 1 แผ่นรองรับหนามอันใหญ่ 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณแนวปะการัง 
 

 
Salmacis bicolor in habitat 
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Apical system (dicylic)  Oral side 

 
Interambulacrum and ambulacrum 

แผ่นภาพท่ี 15 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Salmacis bicolor 
 

Genus Salmaciella Mortensen, 1942 
ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วนรูปร่างทรงกลมแบน ด้านปากแบน และยุบตัวเข้าไปในบริเวณเปลือก 
บริเวณท่ีมีเท้าท่อ ประกอบด้วยปุ่มรองรับหนามอันใหญ่  1 อันไม่ต่อเนื่อง และเรียงต่อกันเป็นแนวด่ิง  บริเวณ
ท่ีไม่มีเท้าท่อจะมีหนามปกคลุมน้อย ไม่มีรูบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น แต่บางชนิดอาจเห็นได้ชัดเจน  apical 
system เป็นแบบ dicyclic ทวารหนัก (periproct) ประกอบด้วยแผ่นหินปูนจ้านวนมาก มีช่องเปิดทวารหนัก
อยู่บริเวณขอบ ส่วนมากเปลือกจะมีสีเขียวอ่อน ด้านปากมีสีเขียว จากการศึกษาพบ 1 ชนิด คือ 

 
Salmaciella dussumieri (L.Agassiz, 1846) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกทรงกลมแบน ด้านปากแบน และยุบตัวเข้าไปในบริเวณ
เปลือก บริเวณเท้าท่อประกอบด้วยแผ่นผสม และประกอบด้วยแผ่นรองรับหนามอันใหญ่เรียงตัวกันไม่ต่อเนื่อง 
บริเวณไม่มีเท้าท่อยุบตัวลง และมีหนามปกคลุมน้อย มีรูบริเวณมุมของรอยต่อระหว่างแผ่นเห็นได้ชัด บริเวณ
ด้านตรงข้ามปากมีหนามอันใหญ่จะส้ัน และเรียวยาวคล้ายเข็ม บริเวณด้านปากมีหนามลักษณะยาว และแบน
ด้านปลาย โดยหนามมีลายท่ีโคนสีขาว ส่วนด้านปลายสีม่วง หนามอันเล็กมีสีเขียวไม่มีลวดลายตลอดท้ังตัว ซึ่ง
จะพบเม่นทะเลชนิดนี้เอาเปลือกหอยมาปกคลุมร่างกาย 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณแนวปะการัง และพื้นท้องทะเล 
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Samaciella dussumieri in habitat 

  
Apical system (dicyclic) Oral side 

  
Interambulacrum and aumbulacrum Spines 

แผ่นภาพท่ี 16 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Samaciella dussumieri 
 
 

Genus Paratrema Koehler, 1927 

ลักษณะทั่วไป เปลือกกลมแบน ด้านปากแบนและยุบตัวเข้าไปในบริเวณเปลือก บริเวณท่ีมีเท้าท่อ ปุ่มรองรับ
หนามอันใหญ่เรียงกันต่อเนื่อง  1 อันไม่ต่อเนื่อง และเรียงต่อกันเป็นแนวดิ่ง  บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อจะมีหนามปก
คลุมน้อย มีร่องบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น Apical system เป็นแบบ monocyclic ทวารหนัก (Periproct) 
ประกอบด้วยแผ่นหินปูนจ้านวนมาก มีช่องเปิดทวารหนักอยู่บริเวณขอบ ด้านปากมีแผ่นหินปูน 5 แผ่นใน
เนื้อเยื่อปาก เปลือกสีเขียว ด้านปากมีสีเขียว จากการศึกษาพบ 1 ชนิด คือ 
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Paratrema doederleini (Mortensen, 1904) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน เปลือกกลมแบน ด้านปากแบนและยุบตัวเข้าไปในบริเวณเปลือก บริเวณท่ีมีเท้าท่อ ปุ่ม
รองรับหนามอันใหญ่เรียงกันต่อเนื่อง  1 อันไม่ต่อเนื่อง และเรียงต่อกันเป็นแนวด่ิง  บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อจะมี
หนามปกคลุมน้อย ไม่มีรูบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่น แต่บางชนิดอาจเห็นได้ชัดเจน  apical system เป็นแบบ 
monocyclic ทวารหนัก (periproct) ประกอบด้วยแผ่นหินปูนจ้านวนมาก มีช่องเปิดทวารหนักอยู่บริ เวณ
ขอบ ด้านปากมีแผ่นหินปูน 5 แผ่นในเนื้อเยื่อปาก เปลือกสีเขียวอ่อน ด้านปากมีสีเขียว 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทยและอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Samaciella dussumieri in habitat 

  
Apical system (monocyclic) Oral side 

แผ่นภาพท่ี 17 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Samaciella dussumieri 
 

Genus Temnopleurus L. Agassiz, 1841 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกทรงกลม แบน มีขนาดไม่ใหญ่มาก มีร่องบริเวณมุมของรอยต่อ
ระหว่างแผ่น มีขนาดใหญ่ และเห็นได้ชัด บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นแผ่นแบบผสม echinoid type ประกอบด้ววย
แผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น และแผ่นไม่สมบูรณ์ (demiplate)  1 แผ่น มีรูคู่ของเท้าท่อ (pore pair)  3 คู่ เรียงเป็น
เส้นตรง apical system เป็นแบบ dicyclic จากการศึกษพบ 1 ชนิดคือ 
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Temnopleurus toreumaticus (Leske, 1778) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกท่ีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น ทรงกลม และทรงกรวย มีขนาดท่ี
ไม่ใหญ่มาก มีร่องบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นท่ีมีเท้าท่อ และแผ่นท่ีไม่มีเท้าท่อ แผ่นท่ีไม่มีเท้าท่อของส่วนกว้าง
ท่ีสุดของเปลือก (ambitus) มีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ apical system เป็นแบบ dicyclic ท่ีแผ่นสืบพันธุ์มีปุ่ม
รองรับหนามตลอดขอบด้านใน ทวารหนักประกอบด้วยแผ่นหินปูนจ้านวนมาก และไม่มีหนามปกคลุมช่องเปิด
ทวารหนักท่ีอยู่ตรงกลาง หนามมีลักษณะเป็นลายเห็นได้ชัด บริเวณใกล้ปาก เป็นลายสีน้้าตาลสลับสีจาง หนาม
บริเวณด้านตรงข้ามปากค่อนข้างส้ัน และจะยาวขึ้นเมื่อใกล้กับปาก 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณหาดหิน 

 
Temnopleurus torematicus in habitat 

  
Apical system (dicyclic) Oral side 

  
Interambulacrum and ambulacrum Spines 

แผ่นภาพท่ี 18 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Temnopleurus torematicus 
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Genus Temnotrema A. Agassiz, 1864 

ลักษณะทั่วไป เปลือกทรงกลม แบน เม่นทะเลขนาดเล็กไม่เกิน 40 มิลลิเมตร มีร่องบริเวณมุมของรอยต่อ
ระหว่างแผ่น มีขนาดใหญ่ และเห็นได้ชัด บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นแผ่นแบบผสม echinoid type ประกอบด้ววย
แผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น และแผ่นไม่สมบูรณ์ (demiplate)  1 แผ่น มีรูคู่ของเท้าท่อ (pore pair)  3 คู่ เรียงเป็น
เส้นตรง apical system เป็นแบบ dicyclic จากการศึกษาพบ 1 ชนิดคือ 
 

Temnotrema siamense (Mortensen, 1904) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน เปลือกทรงกลม แบน เม่นทะเลขนาดเล็กไม่เกิน 40 มิลลิเมตร มีร่องบริเวณมุมของ
รอยต่อระหว่างแผ่น มีขนาดใหญ่ และเห็นได้ชัด บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นแผ่นแบบผสม echinoid type 
ประกอบด้ววยแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น และแผ่นไม่สมบูรณ์ (demiplate)  1 แผ่น มีรูคู่ของเท้าท่อ (pore pair)  
3 คู่ เรียงเป็นเส้นตรง apical system เป็นแบบ dicyclic ทวารหนัก (Periproct) ประกอบด้วยแผ่นหินปูน
ขนาดใหญ่ 1 แผ่นและไม่มีหนามปกคลุม ช่องเปิดทวารหนักท่ีอยู่ตรงกลาง หนามมีลักษณะเป็นลายเห็นได้ชัด 
บริเวณใกล้ปาก เป็นลายสีเขียวสลับสีจาง  
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณหาดหิน 
 

 
Temnotrema siamense 

  
Apical system (dicyclic) Oral side 

แผ่นภาพท่ี 19 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Temnotrema siamense 
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Family Toxopneustidae Troschel, 1872 

ลักษณะทั่วไป เปลือกรูปทรงห้าเหล่ียมถึงทรงกลมแบน ขนาดค่อนข้างใหญ่ บริเวณท่ีมีเท้าท่อประกอบด้วย 
แผ่นหินปูนแบบผสม echinoid type ซึ่งประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น แผ่นไม่สมบูรณ์  1 แผ่นแทรกตรง
กลาง เช่ือมรวมเป็นแผ่นเดียวกัน บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ กว้าง ประกอบด้วย แผ่นสมบูรณ์ 1 แผ่นเรียงต่อกัน 
หนามอันใหญ่มีลักษณะส้ัน, แข็ง และมีรูอยู่ภายใน ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ไม่มีรู และไม่มีรอยหยักท่ีฐานของ
ปุ่มรองรับหนาม ช่องเหงือกลึกยาวเข้าไปถึงด้านในของเปลือกมี globiferous pedicellaria มากมาย จาก
การศึกษาพบ 4 สกุล คือ 
การจ้าแนกสกุล (Key to the Genera of Familie Toxopneustidae) 
1a บริเวณท่ีมีเท้าท่อมีรูแบบ polyporus มากกว่า 3 รูคู่......……………………………….……...…Pseudoboletia 
1b บริเวณท่ีมีเท้าท่อมีรูแบบ polyporus จ้านวน 3 รูคู่......…………………………………….................................2 
2a ทุกๆ 2 หรือ 4 แผ่นของบริเวณท่ีมีเท้าท่อ (ambulacral) จะมีหนามอันใหญ่อย่างน้อย 1 อัน….……...…3 
2b แผ่นของบริเวณท่ีมีเท้าท่อ (ambulacral) ทุกแผ่นมีหนามอันใหญ่อย่างน้อย 1 อัน………………………......4 
3a 3 หรือ 4 ของแผ่นหินปูนที่มีเท้าท่อจะมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ 1 อัน เปลือกมีรูปร่างสูง เกือบกลม  

รูคู่เท้าท่อ (pore pair) เรียงตัวตามแนวขวาง และมีรูปแบบเป็น 3 แถวตั้งตรง มีแถบสีด้าเรียงตัวเป็น
แนวตั้งบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อกับบริเวณท่ีมีเท้าท่อท่ีสว่าง และหนามมีขาว………………….…....Tripneustes  

3b มี globiferous pedicellaria ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นก้าน 3 ฝา เมื่อบานออกจะเป็นรูวงกลม        
ทุกๆ 2 แผ่นบริเวณท่ีมีเท้าท่อ (ambulacral plates) จะมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ ่1 อัน           
เปลือกทรงแบน แบนลง รูบริเวณส่วนโค้งต้ืน แต่มีรูปแบบไม่ชัดเจนเรียงตัวในพื้นท่ีว่าง                   
เป็นแนวตั้ง 3 แถว………………..………………...……………………………………………...........…..Toxopneustes 

4a Apical systemมีทวารหนักอยู่ตรงกลาง....................................................………………… Gymnechinus 
4b Apical systemมีทวารหนักอยู่ชิดขอบล่าง....................................................…………………Nudechinus 
 

Genus Pseudoboletia Troschel, 1869 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปครึ่งวงกลมขนาดใหญ่ หรือรูปทรงกรวย  บริเวณด้านปากแบน 
หรือยุบเข้าไปด้านในส่วนโค้งของปาก ล้าตัวค่อนข้างแตกหักง่าย บริเวณท่ีมีเท้าท่อจะมีรูคู่ของเท้าท่อ 4-5 คู่
ตรงบริเวณท่ีเป็นปากโดยมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ในแต่แผ่น บริเวณปลือกมีพื้นท่ีว่างตรงกลางท้ัง 2 ข้าง ปุ่ม
รองรับหนามอันเล็กจะมีรูปทรงท่ีแตกต่างอย่างชัดเจนตามแนวนอนขอบริเวณท่ีกว้างท่ีสุดของเปลือก 
(ambitus)  apical system มีขนาดเล็ก, ยื่นออกไปตามแนวขวาง บริเวณทวารหนัก (peripoct) ตรงกลาง
เปิด บริเวณปากมีแผ่นหินปูนขนาดเล็กกระจายอยู่  หนามมีลักษณะเปลือย, ส้ัน, และแหลม gill slit ค่อนข้าง
ลึก และมี globiderous pedicellaria 2 รูปร่าง ขนาดใหญ่ไม่มีกล่ินเหม็น และขนาดเล็กมีกล่ินเหม็น จาก
การศึกษาพบ 1 ชนิดคือ 

 
Pseudoboletia maculata (Troshel ,1756) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน เปลือกรูปครึ่งวงกลม แบนลง เปลืองค่อนข้างแข็งมีจุดสีด้า มีหนามมีลักษณะเปลือย , 
ส้ัน, และแหลม บริเวณท่ีมีเท้าท่อออกจะมีรูคู่ของเท้าท่อ 4-5 คู่อยู่บริเวณท่ีเป็นปาก โดยแต่ละแผ่นจะมีปุ่ม
รองรับหนาม บริเวณตรงกลางมีลักษณะเป็นแถบสลับตรงบริเวณท่ีมีเท้าท่อ และไม่มีเท้าท่อ จะไม่มีช่องท่ี
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บริเวณเปลือก Apical system แบบ Dicyclic บริเวณด้านปากมีร่องเหงือกเป็นรอยลึกเข้าไป หนามมีขนาด
ปานกลาง สีขาว บริเวณโคนหนามมีสีทึบ 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณแนวปะการัง 
 

 
Pseudoboletia maculata in habitat  

ท่ีมา : http://www.julianrocks.net/Echinoderms2/EchPg/PseudoboletiaMaculata.html 

  
Apical system (dicyclic) Interambulacrum and ambulacrum 

 
 

แผ่นภาพท่ี 20 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Pseudoboletia maculata 
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Tripneustes gratilla (Linneaus ,1758) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน รูปร่างประกอบด้วยเปลือกรูปร่างครึ่งวงกลม เปลือกแข็ง ด้านตรงข้ามปากนูนขึ้นมา
เล็กน้อย บริเวณปากไม่เว้าเข้าด้านใน และตรงขอบมีช่องเหงือกท่ีไม่ยาวมาก ไม่ลึกเข้าไปในปาก บริเวณท่ีมี
เท้าท่อออกมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่เรียงตัวอย่างต่อเนื่อง ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่มีขนาดไม่แตกต่างกับปุ่ม
รองรับหนามอันเล็กมาก บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อในแต่ละแผ่นมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่  1 อัน หนามอันใหญ่มี
ขนาดส้ัน และไม่แข็งมาก หนามอันใหญ่มีจ้านวนมากบริเวณด้านปาก แผ่นหินปูนท่ีไม่มีเท้าท่อจะมีสีด้า สลับ
กับสีขาวของแผ่นหินปูนที่มีเท้าท่อ 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณแนวปะการัง 
 

 
Tripneustes gratilla in habitat 

  
Apical system (dicyclic) Oral side 

  
Spines Interambulacrum and ambulacrum 

แผ่นภาพท่ี 21 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Tripneustes gratilla 
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Genus Toxopneustes L. Agassiz, 1841 
ลักษณะทั่วไป เปลือกรูปครึ่งวงกลม มีขนาดค่อนข้างใหญ่ บริเวณท่ีมีเท้าท่อประกอบด้วย แผ่นหินปูนแบบ
ผสม echinoid type ซึ่งประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์  2 แผ่น แผ่นไม่สมบูรณ์ 1 แผ่นแทรกตรงกลาง บริเวณท่ี
ไม่มีเท้าท่อ จะมีอวัยวะจับสัตว์เล็ก (Pedicellaria) มากมาย มีลักษณะเป็นก้านมี 3 ฝา เมื่อบานออกจะเป็น
วงกลม หนามมีลักษณะแข็งแต่ส้ัน apical system เป็นแบบ dicyclic ไม่สมบรูณ์ คือจะมี occular plate อยู่
ติดกับทวารหนัก  (Peripoct)  2 แผ่น และมี occular plate ไม่ติดทวารหนัก 3 แผ่น gill slit เป็นร่องลึก 
และยาวลึกเข้าไปข้างในของเปลือกบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ จากการศึกษาพบ 1 ชนิดคือ 

 
Toxopneustes pileolus (Lamarck ,1816) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปครึ่งวงกลม แบน มีขนาดค่อนข้างใหญ่ บริเวณท่ีมีเท้าท่อ
ประกอบด้วยปุ่มรองรับหนามอันใหญ่เรียงตัวไม่ต่อเนื่อง ขนาดของปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ และปุ่มรองรับ
หนามอันเล็กมีขนาดท่ีไม่แตกต่างกัน บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ มี globiferous pedicellaria ลักษณะเป็นก้านมี 3 
ฝา เมื่อบานออกจะเป็นวงกลม มีจุดสีแดงตรงกลาง ด้านขอบจะเป็นเส้นสีขาวล้อมรอบ หนามมีลักษณะส้ัน แต่
แข็ง apical system เป็นแบบ dicyclic ไม่สมบูรณ์ คือจะมี occular plate อยู่ติดกับทวารหนัก  (peripoct)  
2 แผ่น และมี occular plate ไม่ติดทวารหนัก 3 แผ่น gill slit เป็นร่องลึก และยาวลึกเข้าไปข้างในของ
เปลือกบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ  
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Toxopneustes pileolus in habitat 
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Apical system (dicyclic) Oral side 

 

 

Spines  Interambulacrum and ambulacrum 
แผ่นภาพท่ี 22 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Toxopneustes pileolus 

 
Genus Nudechinus H.L. Clark, 1912 

ลักษณะทั่วไป เปลือกรูปทรงกลม มีจุดอยู่บริเวณเปลือก บริเวณท่ีมีเท้าท่อประกอบด้วย แผ่นหินปูนแบบผสม 
echinoid type ซึ่งประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น และแผ่นไม่สมบูรณ์ 1 แผ่น แทรกตรงกลางเช่ือม
รวมกันเป็นเนื้อเดียว บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ กว้าง ประกอบด้วย แผ่นสมบูรณ์ 1 แผ่นเรียงต่อกัน หนามอันใหญ่
แข็งแรงและตัน ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ไม่มีรู และไม่มีรอยหยักท่ีฐาน หนามอันใหญ่จะะมีแถบสีสลับ หรือ
แถบสีท้ังหนาม โดยมีสีดังนี้ สีม่วง, สีเขียวเข้ม หรือสีน้้าตาล จากการศึกษาพบ 1 ชนิดคือ   

 
Nudechinus multicolor (Yoshiwara, 1898) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน เปลือกรูปทรงกลม มีจุดอยู่บริเวณเปลือก บริเวณท่ีมีเท้าท่อประกอบด้วย แผ่นหินปูน
แบบผสม echinoid type ซึ่งประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น และแผ่นไม่สมบูรณ์ 1 แผ่น แทรกตรงกลาง
เช่ือมรวมกันเป็นเนื้อเดียว บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ กว้าง ประกอบด้วย แผ่นสมบูรณ์ 1 แผ่นเรียงต่อกัน หนามอัน
ใหญ่มีลักษณะเป็นรูกรวงภายใน, แข็งแต่ส้ัน ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ไม่มีรู และไม่มีรอยหยักท่ีฐาน ช่องเหงือก
ลึกสามารถเห็นได้ชัดยาวลึกเข้าไปในเปลือก apical system เป็นแบบ dicyclic ประกอบด้วยแผ่นสืบพันธุ์ 
(genital plate) ล้อมรอบ occular plate ท่ีมีขนาดเท่ากัน มีต้าแหน่งทวารหนัก (peripoct) อยู่ตรงกลาง 
globiferous pedicellaria หนามอันใหญ่จะะมีแถบสีสลับ หรือแถบสีท้ังหนาม โดยมีสีดังนี้ สีม่วง, สีเขียวเข้ม 
หรือสีน้้าตาล 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
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Nudechinus multicolor 

 
 

Apical system (dicyclic) Oral side 

 
Interambulacrum and ambulacrum 

แผ่นภาพท่ี 23 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Nudechinus multicolor 
 

Genus Gymnechinus Mortensen, 1903 

ลักษณะทั่วไป เปลือกรูปทรงกลมแบน สีขาว บริเวณท่ีมีเท้าท่อประกอบด้วย แผ่นหินปูนแบบผสม echinoid 
type ซึ่งประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น และแผ่นไม่สมบูรณ์ 1 แผ่น แทรกตรงกลางเช่ือมรวมกันเป็นเนื้อ
เดียว บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ กว้าง ประกอบด้วย แผ่นสมบูรณ์ 1 แผ่นเรียงต่อกัน หนามแข็งตันแต่ส้ัน ปุ่มรองรับ
หนามอันใหญ่ไม่มีรู และไม่มีรอยหยักท่ีฐาน ช่ มี pedicellaria บริเวณเยื่อปาก ช่องเปิดของทวารหนัก 
(Peripoct) อยู่ชิดขอบของทวารหนัก จากการศึกษาพบ 1 ชนิดคือ   
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Gymnechinus robillardi (de loriol, 1883) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน เปลือกรูปทรงกลม มีจุดอยู่บริเวณเปลือก บริเวณท่ีมีเท้าท่อประกอบด้วย แผ่นหินปูน
แบบผสม echinoid type ซึ่งประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น และแผ่นไม่สมบูรณ์ 1 แผ่น แทรกตรงกลาง
เช่ือมรวมกันเป็นเนื้อเดียว บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ กว้าง ประกอบด้วย แผ่นสมบูรณ์ 1 แผ่นเรียงต่อกัน หนามอัน
ใหญ่มีลักษณะเป็นรูกรวงภายใน, แข็งแต่ส้ัน ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ไม่มีรู และไม่มีรอยหยักท่ีฐาน ช่องเหงือก
ลึกสามารถเห็นได้ชัดยาวลึกเข้าไปในเปลือก apical system เป็นแบบ dicyclic ประกอบด้วยแผ่นสืบพันธุ์ 
(genital plate) ล้อมรอบ occular plate ท่ีมีขนาดเท่ากัน ช่องเปิดของทวารหนัก (Peripoct) อยู่ชิดขอบ
ของทวารหนัก globiferous pedicellaria หนามอันใหญ่จะะมีแถบสีสลับ หรือแถบสีท้ังหนาม  
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Gymnechinus robillardi 

  
Apical system (dicyclic) Oral side 
แผ่นภาพท่ี 24 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Gymnechinus robillardi 
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Family Parasaleniidae Mortensen, 1903 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอยด้วยเปลือกรูปวงรี บริเวณแกนของปากค่อนข้างลึก บริเวณท่ีมีรูอยู่ลึกมาก 
ส่วนโค้งต้ังชัน ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่เรียงกันเป็นแนวตั้ง และไกลจากรูคู่เท้าท่อ บริเวณด้านบนของแผ่นปุ่ม
รองรับหนามอันใหญ่จะมีขนาดเล็ก หรือไม่มี ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่มีขนาดใหญ่ ไม่มีรอยหยักต้ังอยู่บริเวณ
พื้นท่ีแคบระหว่างแผ่น ปุ่มรองรับหนามอันเล็กไม่มีการเรียงตัวในแนวต้ัง บริเวณฐานของปุ่มรองรับหนามจะมี
วงกลมสีขาวล้อมรอบ  Apical system ยืดตามแนวยาว ประกอบด้วย รูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 3 รู แผ่นรองรับ
เซลล์สืบพันธุ์เรียบ occular plate มีขนาดเล็กเป็นรูปสามเหล่ียม เหงือกค่อนข้างต้ืน หนามมีลักษณะเป็น
ทรงกระบอก  เรียว สีด้า หรือเขียวม่วง หนามด้านปากไม่แผ่เป็นวงกว้าง 
 

Genus Parasalenia A. Agassiz, 1863 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปวงรี หรือรูปไข่ เปลือกค่อนข้างแข็ง บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นแผ่น
ผสมแบบ echinoid type ซึ่งประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 2 แผ่น แผ่นไม่สมบูรณ์ 1 แผ่น หรือมากกว่า 1 แผ่น 
เช่ือมรวมกันเป็นแผ่นเดียว เรียงต่อกันในแนวด่ิง รูคู่ของเท้าท่อมีจ้านวน  3 คู่ ต่อแผ่น บริเวณท่ีมีเท้าท่อ
ประกอบด้วยแผ่นท่ีมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ ไม่มีรู และไม่มีรอยหยักลูกคล่ืน หนามอันใหญ่มีลักษณะเรียว
ยาว และแข็งเป็นทรงกระบอก บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อประกอบด้วยแผ่นสมบูรณ์ 1 แผ่นเรียงต่อกัน apical 
system เป็นแบบ dicyclic โดยมีช่องเปิดตรงกลาง ทวารหนักประกอบด้วยแผ่นหินปูน 4 แผ่น หรือ 3-5 แผ่น 
ช่องเหงือก (gill slit) บริเวณปากจะต้ืน จากการศึกษาพบ 1 ชนิดคือ 

 
Parasalenia gratiosa (A,Agassiz ,1863) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ หรือวงรีเรียวยาว เปลือกค่อนข้างแข็ง บริเวณท่ีมีเท้า
ท่อประกอบไปด้วยหนามอันใหญ่ แข็ง และยาว มีจ้านวน 1 อัน ต่อแผ่น รูคู่ท่ีมีเท้าท่อมีจ้านวน 3 คู่ต่อแผ่น 
เรียงกันในแนวโค้ง ปุ่มรองรับหนามจะไม่มีรู และไม่มีรอยหยักลูกคล่ืน บริเวณโคนหนามจะมีร่องขนาดเล็กอยู่
รอบๆ และมีสีขาวล้อมรอบอยู่  บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อจะประกอบด้วยแผ่นท่ีมีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่จ้านวน 1 
อันต่อแผ่น หนามอันเล็กจะมีลักษณะคล้ายกระบองปลายมน apical system เป็นแบบ dicyclic โดยมีช่อง
เปิดตรงกลาง ทวารหนักประกอบด้วยแผ่นหินปูน 4 แผ่น หรือ 3-5 แผ่น ช่องเหงือก (gill slit) บริเวณปากตื้น 
ถ่ินที่อยู่อาศัย  ฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอันดามัน บริเวณแนวปะการัง 
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Parasalemia gratiosa in habitat 

  
Apical system (dicyclic) Oral side 

  
Interambulacrum and ambulacrum    Spines 

แผ่นภาพท่ี 25 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Parasalemia gratiosa 
 

Family Echinometridae Gray, 1855 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลม หรือรูปร่างยาวรี บริเวณทวารหนักประกอบด้วยแผ่น
หินปูนขนาดเล็กจ้านวนมาก มีอวัยวะจับสัตว์ขนาดเล็ก (pedicellaria) จ้านวนมาก มีลักษณะคล้ายก้าน
ดอกบัว โดยด้านปลายจะมีฟัน (lateral teeth) ไม่ติดกัน จากการศึกษาพบ 4 สกุลคือ 
 

การจ้าแนกสกุล (Key to Genera of Families Echinometridae) 
1a เปลือกรูปค่อนข้างกลม ……………………………………………………………..………………….......………………………2 
1b  เปลือกรูปทรงรี……………………………………………………..……………………………………………….……….………….3 
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2a หนามมีขนาดเล็กเรียวยาว………………………………………………………….....……….........Echinostrephus 
2b หนามมีขนาดใหญ่ เป็นแท่งสีเหล่ียม ปลายมนกลม ………………...……………………....Heterocentrotus 
3a เปลือกสีเขียว……………………………………...………………………………………………………......Echinometra  
3b เปลือกมีสีม่วง………………………………………………………………………………………….………Colobocentrotus   

 
Genus Echinostrephus A. Agassiz, 1863 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลม แบน ขนาดเล็ก สีด้า หรือสีม่วง ประกอบด้วยรูคู่เท้า
ท่อ 3-4 คู่ ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ของแผ่นท่ีมีเท้าท่อเรียงตัวลงมาในแนวด่ิง ปุ่มรองรับหนามอันเล็กมีขนาด
เล็กเห็นได้ไม่ชัดเจน บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อมีปุ่มรองรับหนามอันเล็กเรียงขนานกันลงมา apical system เป็น
แบบ monocyclic มีขนาดเล็ก บริเวณด้านปากมีขนาดใหญ่กว่าด้านทวารหนักมาก เยื่อบริเวณปากมี 
pedicellaria globiforous ช่องเหงือก (gill slit) ต้ืนมาก ระบบฟัน aristotle’s lantern อยู่ลึกเข้าไปในปาก 
และไม่ติดกัน หนามด้านตรงข้ามปากจะยาวตั้งตรง ส่วนหนามท่ีอยู่ด้านปากจะส้ันเป็นเส้นโค้ง  จากการศึกษา
พบ 1 ชนิด คือ 
 

Echinostrephus molaris (de Blainille ,1825) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลม สีม่วง รูคู่บริเวณท่ีมีเท้าท่อมี 3 คู่ โดยมีปุ่ม
รองรับหนามอันใหญ่ไม่มีรู และไม่มีรอยหยักลูกคล่ืน (crenulation) หนามอันใหญ่มีลักษณะเรียวยาว ปลาย
แหลม บริเวณโคนหนามมีปอกหุ้ม หนามอันเล็กมีลักษณะคล้ายหนามอันใหญ่แตกต่างกันคือปลายหนามไม่
แหลม มี globiferous pedicellaria สีขาวกระจายอยู่ และมีเท้าท่อปนอยู่ บริเวณปากมีเยื่อหุ้ม และมี
ลักษณะนูนขึ้นหุ้มระบบฟัน โดยด้านขอบท่ีติดกับเปลือกไม่เป็นล่องลึก 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณแนวปะการัง 
 

 
Echinostrephus molaris in habitat 
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Apical system Oral side 

 

 

Spines Interambulacrum and ambulacrum 
แผ่นภาพท่ี 26 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Echinostrephus molaris 

 
Genus Echinometra Gray, 1825 

ลักษณะทั่วไป เปลือกรูปทรงกลม แบนเล็กน้อย ค่อนข้างแข็ง และใหญ่ บริเวณด้านปากโค้ง บริเวณตรงกลาง
ระหว่างปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ 2 ชุดแคบ และปุ่มรองรับหนามอันเล็กส้ัน ต้ังอยู่อยู่บริเณส่วนโค้งของแผ่น
ลักษณะเป็น zig-zag แต่ไม่เด่นชัดตรงกลางเป็นรอยเย็บค่อนข้างตรง บริเวณตรงมุมของแผ่นจะมีปุ่มรองรับ
หนามแต่ขนาดไม่ใหญ่ และไม่มีรู บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อเรียงตัวลงมาเป็นแนวตรง Apical system มีขนาดปาน
กลาง และจะมี oculars plate 1-2 อันติดกับทวารหนัก  บริเวณแผ่นหินปูนด้านปากมีหนามขนาดเล็ก
มากมาย เย่ือหุ้มแผ่นหินปูนบริเวณปากประกอบด้วยแผ่นมากมาย เหงือกยาวและลึกเข้าไปในเปลือก หนาม
อันใหญ่ยาว แข็งแรง 
 

Echinometra mathaei (de Blainille ,1825) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลม แบนเล็กน้อย สีน้้าตาล บริเวณท่ีมีเท้าท่อมีรูคู่
ของเท้าท่อเรียงตัวลงมาในแนวดิ่ง บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อประกอบด้วยปุ่มรองรับหนามอันใหญ่สีด้าไม่มีรู และไม่
มีรอยหยักลูกคล่ืน หนามอันใหญ่มีลักษณะเป็นร่องขนาดเล็กรอบหนาม แข็ง มีรู ท่ีบริเวณโคนหนามมีวงแหวน
สีขาวล้อมรอบ หนามอันเล็กมีลักษณะคล้ายดินสอสีด้า apical system เป็นแบบ dicyclic และมีหนามอัน
เล็กกระจายอยู่ บริเวณปากมีเยื่อหุ้มปาก (peristomial membrane) อยู่ในระดับเดียวกับของเปลือก มีช่อง
เหงือก (gill slit) ต้ืนมาก และมีเท้าท่อ globiferous pedicellaria สีขาวรวมกันเป็นกลุ่ม 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณแนวปะการัง 
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Echinometra mathaei in habitat 

  
Apical system (dicyclic) Oral side 

 

 

Spines  Interambulacrum and ambulacrum 
แผ่นภาพท่ี 27 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Echinometra mathaei  

 
Genus Colobocentrotus Brandt, 1835 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปร่างครึ่งวงกลมกลมคว่้า และโค้งไปบริเวณด้านตรงข้ามปาก 
บริเวณท่ีมีเท้าท่อแต่ละแผ่นมีรูคู่ให้เท้าท่อออก 8-12 คู่บริเวณท่ีมีเท้าท่อของด้านตรงข้ามปากจนถึงส่วนกลาง
ของเปลือก จะมีรูคู่เท้าท่อน้อยกว่าด้านปาก หนามมีลีกษณะเป็นแผ่นแบนซึ่งมีด้านยาวเกือบเท่ากับด้านกว้าง 
ลักษณะคล้ายช้อน โดยหนามท่ีปกคลุมจะเรียบคลุมเปลือกจนถึงบริเวณท่ีกว้างท่ีสุดของเปลือก (ambitus) 
ด้านตรงข้ามปากมีปุ่มรองรับหนามสีม่วง 
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Colobocentrotus atratus (Linnaeus ,1758) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยรูปร่างทรงครึ่งวงกลมคว่้าและโค้งไปบริเวณด้านตรงข้ามปาก 
บริเวณท่ีมีเท้าท่อแต่ละแผ่นมีรูคู่ให้เท้าท่อออก 10 คู่บริเวณท่ีมีเท้าท่อของด้านด้านตรงข้ามปากจนถึง
ส่วนกลางของเปลือก จะมีรูคู่เท้าท่อน้อยกว่าด้านปาก บริเวณด้านปากจะมีช่องเหงือกต้ืน สีของเปลือกบริเวณ
ด้านตรงข้ามปากมีสีม่วงเข้ม ด้านปากจะมีสีเหลือง apical system ประกอบด้วน ตะแกรงกรองน้้า 
(madreporite) ขนาดใหญ่ และมีรูท่ีปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู 
ถ่ินที่อยู่อาศัย Indo-West Pacific บริเวณหาดหิน 
 

 
Colobocentrotus atratus  

  
Apical system (dicyclic) Oral side 

 
Interambulacrum and ambulacrum 

แผ่นภาพท่ี 28 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Colobocentrotus atratus 
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Genus Heterocentrotus Brandt, 1835  

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกขนาดใหญ่รูปไข่ ด้านปากไม่แบน บริเวณส่วนโค้งมีรูคู่เท้าท่อ 9 – 
16 คู่ ยกเว้นบริเวณใกล้ปาก แผ่นรองรับหนามอันใหญ่มีรูคู่เท้าท่อเพียง 3 คู่ และค่อยๆมากขึ้นตามชนิด 
บริเวณท่ีออกจากปากกลายเป็นรูโค้งเป็นจุดใหญ่ท่ีไว้ระบุชนิด และค่อยๆไม่สม่้าเสมอเมื่อส้ินสุด บริเวณใกล้
ปากมีรูท่ีกว้าง มีอวัยวะสืบพันธุ์ท่ีเห็นได้ชัด ส่วนโค้งของรูในส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สม่้าเสมอ บริเวณ
ช่องว่างตรงกลางระหว่างปุ่มรองรับหนามอันใหญ่แคบมากจนปิดรูทางออกของหนามอันเล็ก บริเวณด้านบน
ของขอบแผ่นเป็นหนึ่งจุดท่ีใหญ่ เส้นท่ีแบ่งเกือบจะสม่้าเสมอ ยกเว้นบริเวณขอบของแผ่น และไม่มีปุ่มรองรับ
หนามอยู่บริเวณนี้ หนามอันใหญ่ของ 2พื้นท่ีมีขนาดใหญ่ apical system ปกติ occular plate ถูกผลักออก 
ทวารหนัก (peripoct) มีขนาดเล็ก ด้านตรงข้ามปากมีขนาดใหญ่ แผ่นหินปูนบริเวณปากมีหนามขนาดเล็ก
จ้านวนมาก โดยเหงือกจะยาวเข้าไปถึงเยื่อหุ้มบริเวณปาก หนามอันใหญ่หนักมากรูปทรงกระบอก หรือ  
carinate, และยาว หนามอันเล็กหยาบปลายตัดจะอยู่บริเวณด้านตรงข้ามปาก 
 

Heterocentrotus trigonarius (Lamarck ,1816) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกขนาดใหญ่รูปไข่ มีด้านตรงข้ามปากท่ีแบน และเล็ก บริเวณ
ท่ีมีเท้าท่อมีรูคู่เท้าท่อ 15-16 คู่ถึงส่วนบริเวณท่ีกว้างท่ีสุดของเปลือก บริเวณรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์มีขนาดใหญ่ 
ปุ่มรองรับหนามมีความโดดเด่นมาก โดยปุ่มรองรับหนามอันใหญ่จะค่อยลดตัวลงในส่วนบน และมีน้อยลงใน
บริเวณท่ีมีเท้าท่อ บริเวณฐานเป็นแผ่นแยกโดยเฉพาะในปุ่มรองรับหนามบริเวณท่ีกว้างท่ีสุดของเปลือก หนาม
อันใหญ่ รูปทรงกระบอก หรือ  carinate, และยาว หนามอันเล็กหยาบปลายตัดจะอยู่บริเวณด้านตรงข้ามปาก 
apical system แบบ dicyclic ปกติ occular plate ถูกผลักออก ทวารหนัก (peripoct) มีขนาดเล็ก 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณแนวปะการัง 
 

 
Heterocentrotus trigonarius 
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Apical system Oral side 

 
Spine 

แผ่นภาพท่ี 29 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Heterocentrotus trigonarius 
 

Order Clypeasteroida A. Agassiz, 1872 

ลักษณะทัว่ไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลม หรือไข่ แบนลงเป็นแผ่นคล้ายเหรียญ ซึ่งในกลุ่มนี้จะ
ประกอบด้วย เหรียญทะเล (sand dollar) และขนมปังทะเล (sea biscuit) บริเวณทวารหนักจะแยกออกจาก 
apical system ปากจะเล็กอยู่ตรงกลางเปลือกทางด้านท้ายส่วนบน หรือด้านล่างของแผ่นเปลือก บริเวณท่ีมี
เท้าท่อประกอบด้วยแผ่นท่ีมีเท้าท่อ และไม่มีเท้าท่อ โดยแผ่นท่ีมีเท้าท่อจะมีลักษณะคล้ายกลีบดอกไม้ (petal) 
และบริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อ (interambulacrum) เรียงต่อกันในแนวด่ิง apical system จะมีแผ่นสืบพันธุ์เช่ือม
รวมกันเป็นท่อตะแกรงน้้า (medreporite) มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4-5 รู จากการศึกษาพบ 4 วงศ์คือ 
การจ้าแนกครอบครับ (Key to Family of Order Clypeasteroida) 
1a เปลือกแบน ……………………………………………………………………………………………………………………………...2 
1b เปลือกรูปไข่ ขนาดเล็ก……………………………………………………..……………………………………… Fibulariidae 
2a มี lunule………………………………………………………………………….……………………………… Astriclyperidae 
2b ไ ม่ มี  lunule………………………………………………………………………………………………………………..…………….3 
3a กลีบดอกไม้ (Petal) โค้งมน…………………………………………………………………………….Clypeastriodae 
3b กลีบดอกไม้มีลักษณะเรียวยาว…………………………………………………………..…………….……. Laganiidae 
 

Family Clypeasteridae L. Agassiz, 1835 
ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปร่างแบน ขอบของแผ่นจะมีหนามกลมมน ด้านตรงข้ามปากยก
ตัวสูงขึ้น หรือแบนราบ บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นกลีบดอกไม้เจริญดี หนามละเอียดบริเวณด้านตรงข้ามปาก 
ลักษณะคล้ายกระบองมีขอบหยักคล้ายฟันเล่ือย  apical system มีขนาดเล็กเป็นรูปดาวตรงกลางเปลือก มีรู
ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์จ้านวน 4-5 รูอยู่ท่ีด้านปลาย จากการศึกษา พบ 2 สกุลคือ 
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การจ้าแนกสกุล (Key to Genera of Family Clypeasteridae) 
1a เปลือกรูปค่อนข้างกลม กลีบดอกไม้ปลายเปิด รูปล่อยเซลสืบพันธ์มี 4 ร ู….................…… Arachnoides 
1b  เปลือกรูปทรงรีถึงห้าเหล่ียม กลีบดอกไม้ปลายปิด รูปล่อยเซลสืบพันธ์มี 5 รู ….....................Clypeaster 
 

Genus Arachnoides Leske, 1778 
ลักษณะทั่วไป รูปร่างกลมแบนคล้ายเหรียญ มีขนาดปานกลาง เปลือกแข็งแรง ด้านตรงข้ามปากบริเวณ 
apical system ยกตัวสูงขึ้น และมีรูปล่อยเซลล์สีบพันธุ์ 4 รู ด้านปากแบนราบสามารถมองเห็นร่องทางด้าน
ปากได้ชัดเจน ทวารหนักอยู่บริเวณขอบด้านท้ายของร่างกาย  หรืออยู่ด้านตรงข้ามปาก หนามมีลักษณะส้ัน
กระจายอยู่ท่ัวร่างกาย หนามมีลักษณะเป็นแท่งยาวมีขอบเป็นฟันเล่ือย จากการศึกษาพบ 1 ชนิดคือ 
 

Arachnoides placenta (Linnaeus ,1758) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยรูปร่างแบนคล้ายเหรียญ มีขนาดปานกลาง เปลือกแข็งแรง ด้าน
ตรงข้ามปากบริเวณกลางตัวจะยกตัวสูงขึ้นเล็กน้อย บริเวณ  apical system มีขนาดเล็กเป็นรูปห้าเหล่ียม มีรู
ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู ตรงกลางเป็นท่อตะแกรงน้้าขนาดใหญ่ บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้เจริญดีแต่
ไม่บรรจบกันเป็นกลีบดอกไม้  ด้านปากมีร่องบริเวณเท้าท่อ และเช่ือมกันขึ้นมาทางด้านตรงข้ามปาก ทาง
ด้านข้างจะมีร่องเล็กเรียงกันเป็นแถว ปากค่อนข้างยุบลง และมีขนาดเล็ก ทวารหนักจะอยู่ต้าแหน่งเดียวกับ
ด้านตรงข้ามปาก มีร่องยาวทอดออกไปทางด้านขอบของเปลือก หนามมีลักษณะเป็นแท่งโค้งงอด้านปลายมี
ขอบหยัก ฟันมีลักษณะเป็นเล่ือยกระจายอยู่บริเวณปาก 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย และทะเลอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Arachnoides placenta in habitat 
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Petal Oral 

  
Beside Margin 

แผ่นภาพท่ี 30 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Arachnoides placenta 
 

Genus Clypeaster Lamarck, 1801 
ลักษณะทั่วไป เปลือกเป็นแผ่น รูปห้าเหล่ียม ถึงกลม มีขนาดแตกต่างกัน ขอบของร่างกายจะหนา และกลม
มน ด้านปากอาจจะยกตัวสูงขึ้น บริเวณท่ีเป็นเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้เจริญดี และบรรจบกันภายในแผ่น 
apical system อยู่ตรงกลางล้าตัว มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 5 รู ทวารหนักอยู่ด้านล่างของขอบแผ่นเปลือก ปุ่ม
รองรับหนามอันใหญ่เป็นรู ท่ีฐานของปุ่มมีรอยหยักลูกคล่ืน ปุ่มรองรับหนามจะเรียงตัวกันหนาแน่น หนามอัน
เล็กละเอียด และมีรูปทรงกระบอก ยาว มีขอบหยักเป็นฟันเล่ือย จากการศึกษาพบ 2ชนิดคือ 

 

การจ้าแนกชนิด (Key to species of Genus Clypeaster) 
1a ขอบเปลือกมนกลม ล้าตัวขนาดเล็ก …….….................…….Clypeaster recticulatus (Linnaeus ,1758) 
1b  ขอบเปลือกเรียบแคบ ตรงกลางยกตัวสูงขึ้นแล้วลาดลง ขนาดใหญ่อาจถึง 20 เซนติมตร 

……………………………………………………………………………….......Clypeaster latissimus (Lamarck, 1816)  
 

Clypeaster recticulatus (Linnaeus ,1758) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกเป็นแผ่นรูปห้าเหล่ียม เปลือกค่อนข้างแข็ง ด้านตรงข้าม
ปากท่ีมีเท้าท่อออกเป็นกลีบดอกไม้ ยกตัวสูงขึ้น ด้านขอบไม่ยกตัวสูงขึ้น คล้ายรูปหมวกปีกกว้าง และกลมมน 
ขอบของเปลือกมีหนาม ด้านปากยกตัวสูงขึ้นด้านบน บริเวณท่ีเป็นกลีบดอกไม้คลุมพื้นท่ีค่อนข้างมาก ทวาร
หนักอยู่บริเวณท้ายล้าตัว ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่มีรู และมีลูกคล่ืนบริเวณปุ่มรองรับหนาม ซึ่งมีการกระจาย
อยู่หนาแน่น 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
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Clypeaster recticulatus in habitat 

  
Petal Oral side 

  
Beside  Margin 

แผ่นภาพท่ี 31 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Clypeaster recticulatus 
 

Clypeaster latissimus (Lamarck, 1816) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ แบนมาก ถูกตัดขอบท่ีด้านหลัง และค่อยๆนูนขึ้น
บริเวณตรงกลาง ขอบบางมาก บริเวณด้านปากราบโดยสมบูรณ์ ส่วนปากจะจมลงไปท้ังหมด  บริ เวณท่ีมีเท้า
ท่อแคบ, รูปใบหอก และกว้างอยู่ตรงกลางบางครั้งเป็นรูปไข่ใกล้กับส่วนปลาย ส่วนหลังของบริเวณท่ีมีเท้า
เทียม (petal) ยาวมาก บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อไม่โดดเด่นมากโดยมีปุ่มอยู่ประมาณ 400 ปุ่มต่อตารางเซนติเมตร
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ท่ีด้านบน และบริเวณด้านปากมีปุ่มอยู่ 50 ปุ่มต่อตารางเซนติเมตร หนามอันใหญ่มีรูปร่างเพรียว, โค้ง, กว้าง 
และเว้าตรงปลายสุด หนามบริเวณด้านตรงข้ามปากไม่กว้าง หนามอันใหญ่ของด้านปากส้ันคล้ายกระบอง 
apical system เล็กมากคล้ายดาว มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 5 รู และมีทวารหนักอยู่บริเวณด้านท้ายล้าตัว
ด้านล่าง 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Clypeaster latissimus 

  
Petal  Oral and peripoct 

  
Beside  Margin 

แผ่นภาพท่ี 32 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Clypeaster latissimus 
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Family Laganidae Desor, 1858 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกทรงกลมลักษะแบนราบ มีหลายขนาดต้ังแต่เล็ก ถึง ใหญ่ ตรงกลาง
ยกตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ภายในร่างกายมีระบบท่ีซับซ้อน บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นกลีบดอกไม้เห็นได้ชัดเจน รูคู่เท้า
ท่อเป็นรองเด่ียว บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นร่อง แต่ละแผ่นจะมีขนาดใหญ่ apical system และปากอยู่บริเวณ
กลางแผ่น หวารหนักอยู่ทางด้านเดียวกับปาก คืออยู่บริเวณใต้เปลือก หนามอันใหญ่จะส้ัน และมีร่องตรงขอบ
หนาม หนามอันเล็กละเอียด และเรียบ มีรูปทรงกระบอก และบานด้านปลายเหมือนช่อดอกไม้ (crow) มี
อวัยวะจับสัตว์เล็กๆอยู่หลายแบบ จากการศึกษาพบ 3 สุกล 
 

การจ้าแนกสกุล (Key to Genera of Family Laganidae) 
1a รูปล่อยเซลสืบพันธ์มี 4 รู ….................……………………………………………………………………………Peronella 
1b  รูปล่อยเซลสืบพันธ์มี 5 รู ….......................................................................................................................2 
2a เปลือกรูป 5 เหล่ียม รูคู่เท้าท่อของกลีบดอกไม้แยกออกจากกัน…………………………………… Jacksonaster 
2b  เปลือกค่อนข้างกลม รูคู่เท้าท่อของกลีบดอกไม้ชิดกัน…........................................................... Laganum 
 

 
Genus Jacksonaster Lambert in Lambert & Thiéry, 1914 

ลักษณะทั่วไป เปลือกรูปวงกลม แบน และเรียว บริเวณขอบเปลือกเป็นมุมมน ด้านปากจะมีลักษณะแบนราบ 
หรือเว้าเข้าไปในเปลือก บริเวณกลีบดอกไม้เจริญดี รูคู่เท้าท่อของกลีบดอกไม้แยกออกจากกัน บริเวณท่ีเป็น
ปากมีช่องเท้าท่อซึ่งเป็นร่องเด่ียวจากกลางเปลือก ถึง บริเวณขอบของเปลือก  Apical system มีรูปล่อยเซลล์
สืบพันธุ์ 5 รู ท่อตะแกรงน้้าจะจมลงไปในร่องเปลือก บริเวณท่ีเป็ทวารหนักมีต้าแหน่งไม่แน่นอน จากการศึกษา
พบ 1 ชนิด  

 

Jacksonaster depressum (L. Agassiz, 1841) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปห้าเหล่ียมขอบกลม แบนลง แข็งแรง มีขนาดเล็กโดยตรง
กลางเปลือกจะยกตัวสูงขึ้น  apical system มีขนาดเล็กอยู่ตรงกลางด้านล่างของเปลือก บริเวณท่ีมีเท้าท่อ
เป็นกลีบดอกไม้ มีลักษณะเรียวยาว และแคบ ยาวเกือบถึงขอบเปลือก รูคู่เท้าท่อของกลีบดอกไม้แยกออกจาก
กัน ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่มีรู ทวารหนัก (peripoct) อยู่ด้านปากเยื้องลงมาเกือบถึงบริเวณด้านท้ายของ
ล้าตัว 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
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Jacksonaster depressum in habitat 

  
Petal Oral side 

  
Margin   Beside 

แผ่นภาพท่ี 33 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Jacksonaster depressum 
 

Genus Laganum Link, 1807 

ลักษณะทั่วไป เปลือกรูปวงกลม แบน และเรียว บริเวณขอบเปลือกเป็นมุมมน ด้านปากจะมีลักษณะแบนราบ 
หรือเว้าเข้าไปในเปลือก บริเวณกลีบดอกไม้เจริญดี รูคู่เท้าท่อของกลีบดอกไม้อยู่ชิดกัน บริเวณท่ีเป็นปากมีช่อง
เท้าท่อซึ่งเป็นร่องเด่ียวจากกลางเปลือก ถึง บริเวณขอบของเปลือก  Apical system มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 5 
รู ท่อตะแกรงน้้าจะจมลงไปในร่องเปลือก บริเวณท่ีเป็นทวารหนักมีต้าแหน่งไม่แน่นอน จากการศึกษาพบ 1 
ชนิด  
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Laganum decagonale (De blainville ,1827) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูป 10 เหล่ียม หรือวงกลม ความยาวของเปลือกแต่ละด้าน
เท่ากัน กลีบดอกไม้เจริญดีเป็นครึ่งหนึ่งของเปลือก บริเวณด้านปากมีลักษณะแบนราบ หรือเว้าเข้าไปด้านใน
เปลือก บริเวณปากมีช่องเท้าท่อร่องเด่ียวจากบริเวณกลางเปลือกถึง บริเวณขอบเปลือก apical system มีรู
ปล่อยเซลลืสืบพันธุ์ 5 รู ท่อตะแกรงน้้าจมลงไปในร่องเปลือก 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน และฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Laganum decagonale 

  
Petal Oral side 

  
Margin Beside  

แผ่นภาพท่ี 34 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Laganum decagonale 
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Genus Peronella Gray, 1855 

ลักษณะทั่วไป เปลือกรูปเหล่ียมเกือบกลม แบน บริเวณขอบเปลือกเป็นมุมมน ด้านปากจะมีลักษณะแบนราบ 
หรือเว้าเข้าไปในเปลือก บริเวณกลีบดอกไม้เจริญดี รูคู่เท้าท่อของกลีบดอกไม้อยู่ชิดกัน บริเวณท่ีเป็นปากมีช่อง
เท้าท่อซึ่งเป็นร่องเด่ียวจากกลางเปลือก ถึง บริเวณขอบของเปลือก  Apical system มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 
รู ท่อตะแกรงน้้ากระจายอยู่ท่ัวไปใน Apical system บริเวณท่ีเป็นทวารหนักมีต้าแหน่งไม่แน่นอน จาก
การศึกษาพบ 2 ชนิด  
การจ้าแนกชนิด (Key to species of Genus Peronella) 
1a ทวารหนักอยู่ด้านปากใกล้ขอบแผ่นด้านท้าย……...............……. Peronella lesueuri (L. Agassiz, 1841) 
1b  ทวารหนักอยู่ด้านปากตรงกึ่งกลางระหว่างปากถึงขอบแผ่นด้านท้าย 

………………………………………………………………………....………....... Peronella rubra (Döderlein , 1885) 
 

Peronella lesueuri (L. Agassiz, 1841) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูป 10 เหล่ียมเกือบกลม ความยาวของเปลือกแต่ละด้าน
เท่ากัน กลีบดอกไม้เจริญดีแต่มีขนาดเล็ก บริเวณด้านปากเว้าเข้าไปด้านในเปลือก บริเวณปากมีช่องเท้าท่อร่อง
เด่ียวจากบริเวณกลางเปลือกถึงบริเวณขอบเปลือก Apical system มีรูปล่อยเซลลืสืบพันธุ์ 4 รู เห็นไม่ชัดเจน 
ท่อตะแกรงน้้ากระจายตัวอยู่ใน Apical system ทวารหนักอยู่ด้านปากใกล้ขอบแผ่นด้านท้าย 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Peronella rubra 

  
Petal Oral side 

แผ่นภาพท่ี 35 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Peronella lesueuri 
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Peronella rubra (Döderlein , 1885) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูป 10 เหล่ียมเกือบกลม ความยาวของเปลือกแต่ละด้าน
เท่ากัน กลีบดอกไม้เจริญดีแต่มีขนาดเล็ก บริเวณด้านปากมีลักษณะแบนราบ หรือเว้าเข้าไปด้านในเปลือก 
บริเวณปากมีช่องเท้าท่อร่องเด่ียวจากบริเวณกลางเปลือกถึงบริเวณขอบเปลือก Apical system มีรูปล่อย
เซลลืสืบพันธุ์ 4 รู เห็นไม่ชัดเจน ท่อตะแกรงน้้ากระจายตัวอยู่ใน Apical system ทวารหนักอยู่ด้านปากตรง
กึ่งกลางระหว่างปากถึงขอบแผ่นด้านท้าย 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Peronella rubra 

  
Petal Oral side 

แผ่นภาพท่ี 36 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Peronella rubra 
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Family Astriclypeidae Stefanini, 1912 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปร่างเป็นแผ่นขนาดใหญ่ ขอบเปลือกบริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นกลีบ
ดอกไม้เจริญดี apical system อยู่ตรงกลาง หรือ ด้านท้าย มีลักษณะเป็นรูปดาว รูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์จะอยู่
ตรงปลายมุม ด้านปากจะอยู่ตรงกลางแบนราบ มีร่องแตกแขนง ทวารหนักอยู่ด้านท้าย เปลือกมีรูท่ีทะลุออกได้ 
หนามมีลักษณะเรียวยาว บริเวณท่ีอยู่ตรงข้ามปากหนามีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก เป็นแท่งละเอียด บริเวณ
ปลายหนามมีเยื่อหุ้ม จากการศึกษาพบ 1 สกุล คือ 
 

Genus Sculpsitechinus Stara & Sanciu, 2014 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปร่างเป็นแผ่น มีขนาดต้ังแต่ปานกลาง ถึง ใหญ่ ด้านปากแบนราบ 
ด้านบนของเปลือกมีช่องแคบ 2 ช่อง อาจจะมีช่องเปิดท่ีทะลุออกทางด้านล่าง บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นกลีบ
ดอกไม้ apical system จะมีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์จ้านวน 4 รู ทวารหนักอยู่บริเวณด้านล่าง หนามด้านปาก
เรียวยาว หนามบริเวณด้านตรงข้ามปากค่อนข้างส้ัน เป็นทรงกระบอก หนามอันเล็ก และใหญ่ขนาดไม่ต่างกัน 
โดยหนามละเอียดจะมีถุงหุ้มปลาย จากการศึกษาพบ 2 ชนิด คือ 
การจ้าแนกชนิด (Key to Species of Genus Sculpsitechinus) 
1a มีช่องเปิดภายใน(Lunule) ท่ีไม่ทะลุขอบเปลือก……….Sculpsitechinus tenuissimus (Leske ,1778) 
1b มีช่องเปิดภายในท่ีทะลุขอบเปลือก…………….……..…… Sculpsitechinus auritus (Mortensen ,1948) 
 

Sculpsitechinus tenuissimus (Leske ,1778) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกแผ่นรูปครึ่งวงกลม เปลือกค่อนข้างเปราะ ขนาดปานกลาง 
ขอบเปลือกมน apical system อยู่ทางด้านตรงข้ามปากมีลักษณะเป็นรูปดาว มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู ปาก
มีขนาดเล็กบริเวณรอบปากมีหนามหนามปกคลุม บริเวณท่ีมีเท้าท่อ และไม่มีเท้าท่อจะมีหนามต่างกัน ทวาร
หนักอยู่ด้านล่างท้ายล้าตัว เปลือกมีรูเปิดท่ีไม่ทะลุถึงขอบเปลือก และความยาวของช่องเปิดภายในมีขนาด
เกือบเท่ากันกับความยาวกลีบดอกไม้ บริเวณกลางเปลือกมีสีม่วง ขอบเหลือง 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
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Sculpsitechinus tenuissimus in habitat 

  
Petal Oral side 

 
แผ่นภาพท่ี 37 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Sculpsitechinus tenuissimus 

 
Sculpsitechinus auritus (Mortensen ,1948) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปครึ่งวงกลม แบนมีขนาดใหญ่ เปลือกแข็ง และมีรูเปิด
ออกสู่ด้านนอก อยู่บริเวณท้าย  ขอบของเปลือกมีมุมคม apical system อยู่ตรงกลางด้านตรงข้ามปาก มี
ลักษณะคล้ายดาวทั้งแผ่นเป็นท่อตะแกรงน้้า และมีรูท่ีปล่อยเซลล์สืบพันธุ์อยู่ทางด้านมุมปลาย 5 รู เปลือกมีสี
ม่วงแก่ ทวารหนัก (peripoct) อยู่ด้านเดียวกับปากเยื้องลงมาเกือบสุดขอบเปลือก 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล และแนวปะการัง 
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Family Fibulariidae Gray, 1855 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงไข่ มีขนาดเล็กมาก บริเวณท่ีมีเท้าท่อกว้าง บริเวณ
ท่ีมีเท้าท่อทางด้านปากเป็นร่องแยกขนาดเล็ก ไม่ชัด บริเวณขอบของเปลือก และรูคู่เท้าท่อติดกัน รูด้านนอกป็
นร่องยาว ชุดรูแยกออกจากส่วนโค้งของเปลือก บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อสุดในแผ่นขนาดใหญ่แผ่นเดียวค่อนข้าง
แคบ  apical system อยู่บริเวณกลางล้าตัว มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ (genital pore) และoccular plate 
หนาแน่นไม่แยกออกจากกัน มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู โดยมีความแตกต่างระหว่างเพศโดยตัวเมียจะมีรู
ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ใหญ่กว่าตัวผู้ ทวารหนักอยู่บริเวณด้านตรงข้ามปาก หรือค่อนไปทางด้านปาก หนามอัน
ใหญ่มีลักษณะส้ัน ปกคลุมล้าตัว จากการศึกษาพบ 1 สกุล คือ 

 
Genus Fibularia Lamarck, 1816 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูทรงไข่ มีขนาดเล็กมาก  บริเวณกลีบดอกไม้ส้ันแต่มีรู
ขนาดใหญ่รูปสามเหล่ียม บริเวณ apical system มีรูน้้ารูเดียว หรือ 2 รูขนาดเล็ก เป็นร่องแคบ หรือรูแยก
ออก 8 – 10 รูไม่เรียบ และกระจัดกระจายอยู่บริเวณส่วนด้านหน้าของ apical system บริเวณทวารหนัก 
(peripoct) ประกอบด้วยแผ่นไม่เรียบ มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู หนามอันใหญ่มีลักษณะส้ัน ปกคลุมล้าตัว 
จากการศึกษาพบ 1 ชนิด คือ 

 
Sculpsitechinus auritus  in habitat 

  
Petal Oral side 

แผ่นภาพท่ี 38 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ  Sculpsitechinus auritus 
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Fibularia angulipora (Mortensen ,1948) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ ด้านปากนูนขึ้นด้านตรงข้ามปากจะสูงขึ้นเล็กน้อย 
บริเวณส่วนโค้งนูนขึ้นถึง anteroir บริเวณด้านปากจมลงเล็กน้อย บริเวณกลีบดอกไม้มีขนาดเล็ก มีรูคู่เท้าท่อ 
3-4 รูในกลีบดอกไม้ 5-6 รูใน anteroir โดยจะมีลักษณะจ้าเพาะคือมีรูเป็ยรูป 3 เหล่ียมโดยเฉพาะ posteroir 
petal ขนาดใหญ่ และยังเช่ือมรวมกับเส้นแบ่ง apical system อยู่ค่อนข้างกลาง รูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์มีขนาด
เล็กมีรูปล่อยน้้ากระจัดกระจายใกล้กับรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ ทวารหนักอยู่ ด้านเดียวกับปากค่อนมาด้านท้าย
ของล้าตัว หนามอันใหญ่ และหนามอันเล็กส้ัน ปุ่มรองรับหนามมีขนาดเล็ก 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Fibularia angulipora 

  
Petal Oral side 

 
Beside 

แผ่นภาพท่ี 39 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Fibularia angulipora 
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Order Echinoneoida H. L. Clark, 1925 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกทรงกลมไข่ เป็นแผ่นกว้าง บริเวณท่ีมีเท้าท่อไม่มีรูปแบบของกลีบ
ดอกไม้ หรือ บริเวณท่ีมีเท้าเทียมของปากเม่นหัวใจ ท้าหน้าท่ีจับอาหารเข้าสู่ปาก  (phyllodes) apical 
system และปากอยู่บริเวณตรงกลาง ทวารหนักปิดเช่ือมกับ apical system หรือ ด้านปาก บริเวณช่อง
เหงือก (gill-slit) พัฒนาเพื่อใช้ในการบดอาหาร มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รูเปิดออก หนามมีขนาดเล็ก ปุ่ม
รองรับหนามอันใหญ่เรียงกันเป็นชุดแนวตั้ง 

 
Family Echinoneidae L. Agassiz & Desor, 1847 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกทรงกลมไข่ หรือทรงไส้กรอก บริเวณแผ่นหินปูนที่มีเท้าเทียมมี 3 คู่ 
เล็กสุดท่ีด้านตรงข้ามปาก รูขนาดเล็กและขนาดสม่้าเสมอ ชุดรูมีการจัดการในชุดเดียว หรือบางทีมีรูปแบบเป็น 
3 แถวเฉียง บริเวณท่ีมีเท้าท่อท้ังหมดเป็นร่องลึก บางทีชุดรูก็ยุบลง บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อกว้างกว่าบริเวณท่ีมี
เท้าท่ออย่างชัดเจน ปุ่มรองรองรับหนามมีจ้านวนมาก และขนาดสม่้าเสมอ แต่ในระยะเริ่มแรกจะมีปุ่มรองรับ
หนามอันใหญ่เป็นชุดแนวตั้ง ปุ่มรองรับหนามอาจะมีรู หรือไม่มีรู ดังนั้นลักษณะช่วงแรกเป็นส่วนส้าคัญในการ
จ้าแนกชนิด apical system มีขนาดเล็กอยู่บริเวณกลางตัวบางครั้งเยื้องไปทางด้านหน้า มีรูปล่อยเซลลสืบ
พันธุ์ 4 รู ส่วนของแผ่นสืบพันธุ์แยกออก บริเวณปากอยู่ตรงกลางตัว หนามส้ัน และขนาดเท่ากันรวมกันอยู่
อย่างหนาแน่น จากการศึกษาพบ 1 สกุล คือ 
 

Genus Echinoneus Leske, 1778 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปวงรี บริเวณท่ีมีเท้าท่อแคบ บริเวณกลีบดอกไม้อยู่ท่ีด้านตรงข้าม
ปาก รูแคบมาก, จมลงเล็กน้อย และสม่้าเสมอ บริเวณแผ่นหินปูนท่ีมีเท้าท่อมี 3 คู่ apical system อยู่บริเวณ
กลางเปลือก มีรูปล่อยเซลสีบพันธุ์ 4 รู ส่วนของแผ่นสืบพันธุ์ไม่แยกออก ปากอยู่บริเวณตรงกลาง หรือเยื้องไป
ด้านหน้าเล็กน้อย หรือเอียง ออกจากร่องเหงือก บริเวณเยื่อหุ้มด้านปาก (peristomial membrane) 
หนาแน่นมีขนาดเล็ก และเป็นแผ่นเรียบ บริเวณทวารหนัก (peripoct) อยู่ด้านใต้เปลือกติดกับปากขนาดใหญ่
ประกอบด้วยแผ่นรองรับหนามขนาดใหญ่ยาวไปตามส่วนโค้ง ปุ่มรองรับหนามเป็นแบบปิด หรือเปิด ไม่มีส่วน
โค้งของปลือก มีปุ่มรองรับหนามอยู่จ้านวนมากและไม่มีการจัดเรียงกันในชุดแนวต้ัง บริเวณด้านปากยุบลงไป
อย่างชัดเจน หนามมีลักษณะส้ัน และขนาดเท่ากันรวมกันอยู่อย่างหนาแน่น จากการศึกษาพบ 1 ชนิด คือ 
 

Echinoneus cyclostomus (Leske ,1778) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปวงรี หนา และแข็งแรง บริเวณ apical system จะเอียง
ไปทางด้านหน้า บริเวณท่ีมีเท้าท่อรูปกลีบดอกไม้ไปบรรจบกันท่ีด้านปาก มีรูปล่อยเซลล์ 4 รู ส่วนของแผ่น
สืบพันธุ์ไม่แยกออก ปากอยู่บริเวณตรงกลาง หรือเยื้องไปด้านหน้าเล็กน้อย บริเวณทวารหนัก (peripoct) อยู่
ด้านใต้เปลือกติดกับปากแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก หนามมีลักษณะส้ัน และขนาดเท่ากันรวมกันอยู่อย่าง
หนาแน่น ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่จะไม่มีรู และบริเวณโคนของปุ่มจะเรียบ 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
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Echinoneus cyclostomus 

  
Petal Oral side 

 
Beside 

แผ่นภาพท่ี 40 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Echinoneus cyclostomus 
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Order Echinolampadoida Kroh & Smith, 2010 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมไข่ แข็งแรง มีสมมาตรแบบซ้ายขวา บริเวณท่ีมีเท้าท่อมี
การลดรูปเป็นกลีบดอกไม้ ท่ีมีขนาดเท่ากัน ทวารหนักจะแยกออกจาก apical system ไม่พบระบบฟัน หนาม
เล็กละเอียด และไม่ปรากฏเหงือก จากการศึกษาพบ 1 วงศ์ คือ 

 
Family Echinolampadidae Gray, 1851 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมไข่ เปลือกแข็ง บริเวณท่ีเป็นเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้
เรียวยาว มีด้านกว้างท่ีมีลักษณะเปิดออก จะมีรูคู่เท้าท่อเรียงตามแนวยาวของกลีบ apical system แบบ 
monobasal ทวารหนักจะอยู่เยื้องมาทางขอบเปลือกจากการศึกษาพบ 1 สกุล คือ 

 
Genus Echinolampas Gray, 1825 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ ด้านตรงข้ามปากลดต้่าลง บริแวณท่ีเป็นปากแบนราบ 
บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นร่อง รูปกลีบดอกไม้ จะมีรูเท้าท่อออกเป็นแถวเด่ียว apical system แบบ monobasal 
อยู่บริเวณกลางเปลือกด้านบน มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู ปากอยู่ตรงกลางเปลือกด้านล่างจากการศึกษา 1 
ชนิด คือ 

 
Echinolampas alexandri (de Laroid ,1876) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ ขนาดปานกลาง บริเวณท่ีเป็นเท้าท่อจะเจริญออก
จากบริเวณ apical system โดยปลายกลีบดอกไม้จะบรรจบกันบริเวณขอบเปลือก ลักษณะกลีบดอกไม้จะมี
ลักษณะเรียวยาว และค่อนข้างแคบ รูคู่เท้าท่อมองเห็นได้ชัด apical system อยู่ด้านตรงข้ามปาก จะอยู่ค่อน
ไปทางด้านหน้าของเปลือก มีท่ีปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู ส่วนท่ีเป็นทวารหนักมีขนาดใหญ่ ด้านปากอยู่บริเวณ
กลางเปลือกเว้าเข้าด้านใน ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ มีขนาดเล็ก, อยู่ตรงกลาง และไม่มีรู 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Echinolampus alexandri in habitat 
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Petal Oral side 

  
Beside Magin 

แผ่นภาพท่ี 41 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Echinolampus alexandri 
 

Order Spatangoida L. Agassiz, 1840 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงแบน, รูปไข่  และรูปหัวใจ เปลือกค่อนข้างแข็ง ร่างกายมี
สมมาตรซีกซ้ายขวา แบ่งออกเป็นด้านหน้า และด้านท้าย ด้านปากอยู่ด้านล่าง บริเวณท่ีมีเท้าท่อจะท้าหน้าท่ี
เกี่ยวจับอาหาร ส่วนทวารหนักจะแยกออกจาก apical system ไปอยู่ด้านท้ายร่างกาย apical system มี 2 
แบบ คือ ethmophract และ ethmolytic ต้าแหน่งของรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์จะอยู่กลางล้าตัว เม่นหัวใจจะไม่
มีฟัน และเหงือก บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ ด้านหน้าล้าตัวจะลดรูปลงเป็นแถวของรูคู่เท้าท่อเป็น
กลีบดอกไม้ 4 กลีบ หนามมีลักษณะแตกต่างกันหลายแบบท้าหน้าท่ีต่างกันออกไป เช่น ขุดดินเพื่อหลบซ่อน , 
ก้าจัดตะกอน และเคล่ือนท่ี เปลือกมีแถบหนามอันเล็กละเอียดอยู่ตามต้าแหน่งต่างๆของเปลือก จากการศึกษา
พบ 4 วงศ์ คือ 
การจ้าแนกวงศ์ (Key to Family of Order Spatangoida) 
1a มีแถบหนามเล็กละเอียดบริเวณใต้ทวารหนัก…………………………………………….…………………………………….2 
1b ไม่มีแถบหนามละเอียดบริเวณใต้ทวารหนัก…………………………………………………….…….....Schizasteridae 
2a มีแถบหนามละเอียดอยู่บริเวณกลางล้าตัว…………………………………………………..……….………..Loveniidae 
2b  ไม่มีแถบหนามละเอียดบริเวณกลางล้าตัว……………………………………………………………………………………….3 
3a แถบหนามละเอียดท่ีบรรจบกันล้อมรอบกลีบดอกไม้ขาดหายไป…………………………………..…Spatangidae 
3b มีแถบหนามละเอียดท่ีบรรจบกันล้อมรอบกลีบดอกไม้…………………………………………………………Brissidae 
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Family Spatangidae Gray, 1825 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ บริเวณท่ีเป็นปากอยู่ตามแนวยาวของบริเวณท่ีเป็นเท้าท่อ 
กลีบดอกไม้จะจมหายไปด้านในเปลือก จะมีแถบหนามเล็กละเอียดใต้บริเวณทวารหนัก (subanal fasiole) 
และแถบหนามเล็กจะบรรจบกันเป็นรูปวงกลม ภายในบริเวณท่ีมีเท้าท่อรูปกลีบดอกไม้ (inner fasiloe) และ
แถบหนามละเอียดล้อมรอบบริเวณท่ีมีเท้าท่อรูปกลีบดอกไม้ ( peritalous) 
 

Genus Maretia Gray, 1855 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกท่ีมีลักษณะเป็นก้อนกลมแบนลง  ส่วนโค้งต้่ามาก เปลือกเปราะ
แตกได้ง่าย บางชนิดเปลือกเป็นรูปหัวใจบริเวณด้านหน้าของปุ่มเท้าท่อมีขนาดเล็ก ปุ่มรองรับหนามของบริเวณ
ท่ีไม่มีเท้าท่อมีขนาดใหญ่ในด้านปากแต่ไม่มีในบริเวณด้านหน้า ปุ่มรองรับหนามเป็นรอยหยักจมลง ด้านหน้าไม่
มีรอยบาก บริเวณด้านหน้าของเปลือกมีเท้าท่อขนาดเท่ากัน ด้านท้ายมีลักษณะโค้งมน กลีบดอกไม้แผ่ออกไป
ทางด้านท้าย ทวารหนักอยู่ด้านท้ายล้าตัว มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู หนามส้ัน บางโค้งไปทางด้านหลัง จาก
การศึกษาพบ 1 ชนิด คือ 
 

Maretia planulata (Lamarck ,1816) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปวงรี เปลือกค่อนข้างเปราะ บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูป
กลีบดอกไม้ลักษณะเรียวยาว กลีบดอกไม้ด้านหน้าจะจมเข้าไปในเปลือก และไม่มีรอยบาก apical system 
เป็นแบบ ethmophact ซึ่งแผ่น occular plate จะติดกัน มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู ปากเจริญดี มีลักษณะ
คล้ายเมล็ดถั่ว รอบบริเวณปากจะมีเท้าท่อ ทวารหนักอยู่ด้านท้ายของเปลือก ประกอบด้วยแผ่นหินปูนจ้านวน
มาก หนามอันใหญ่มีลักษณะเรียวยาว ปกคลุมบริเวณปาก แต่ไม่พบบริเวณอก ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่มีร่อง
รองปุ่ม และรอยหยักลูกคล่ืน 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 

 

 
Maretia plunulata in habitat 
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Petal Oral side 

  
Beside Margin 

แผ่นภาพท่ี 42 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Maretia plunulata 
 

Family Loveniidae Lambert, 1905 
ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกคล้ายรูปหัวใจ ร่างกายมีขนาดค่อนข้างใหญ่ บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็น
รูปกลีบดอกไม้ มีแถบหนามเล็กละเอียดบรรจบกันเป็นวงอยู่ภายใน และมีแถบหนามเล็กละเอียดบริเวณใต้
ทวารหนัก apical system เป็นแบบ ethmolytic คือมีท่อตะแกรงน้้าเป็นแผ่นขนาดใหญ่ และ occular 
plate แยกออกจากกัน มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 3-4 รู หนามอันใหญ่เจริญดี อาจจะมีหลุม หรือ ไม่มีหลุม
รองรับหนามบริเวณโคนหนาม ปากอยู่ด้านหน้าของเปลือก มีทวารหนักด้านท้ายของเปลือก  จากการศึกษา
พบ 1 สกุล คือ 

 
Genus Lovenia Desor in Agassiz & Desor, 1847 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปหัวใจ เปลือกด้านหน้ามีรอยลึก บริเวณท่ีมีเท้าท่อด้านหน้าเช่ือม
ติดกับบริเวณท่ีเป็น apical system เป็นร่องต้ืน เปลือกด้านท้ายอาจจะตัดตรง หรือเป็นโพรงเว้าเข้าไป 
บริเวณทีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ค่อนข้างกว้างรูปสามเหล่ียม แถบหนามเล็กละเอียดภายในกลีบดอกไม้ 
และใต้ทวารหนักเจริญดี apical system อยู่ด้านตรงข้ามปาก ตรงกลางมีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 3-4 รู ปาก
เจริญดี บริเวณท่ีมีเท้าท่อของปากมีเท้าท่อท้าหน้าท่ีจับอาหารเข้าปาก และมี sphaeridia เป็นกระเปาะภายใน 
มีเม็ดแก้วใสสันนิษฐานว่าท้าหน้าท่ีบดอาหาร หรือแยกอาหารออกจากตะกอนก่อนเข้าปาก หนามอันใหญ่
บริเวณด้านตรงข้ามปากเรียวยาว และโค้ง ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่มีหลุมลึกรองรับหนามอันใหญ่ จาก
การศึกษา 2 ชนิด คือ 
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การจ้าแนกชนิด (Key to Species of Genus Lovenia) 
1a ด้านท้ายของเปลือกเว้าลึกเข้าไปในล้าตัว……………………………………….Lovenia elongata (Gray, 1845) 
1b ด้านท้ายของเปลือกตัดลงไม่เว้าเป็นโพรง ……………………….…..……Lovenia subcarinata (Gray, 1845) 

 
Lovenia elongata (Gray, 1845) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกคล้ายรูปหัวใจมีขนาดค่อนข้างใหญ่เปลือกมีความยาว
มากกว่าด้านกว้าง บริเวณท่ีมีเท้าท่อด้านน้าค่อนข้างแคบ และเป็นร่องต้ืน ขอบด้านหน้าของเปลือกเป็นร่องลึก 
ด้านท้ายของเปลือกโค้งมน บริเวณทวารหนักยุบตัวลงเว้าเข้าไปในล้าตัว บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้
ขนาดใหญ่ ภายในมีแถบหนามขนาดเล็กละเอียดบรรจบกันเป็นวง Apical system อยู่ตรงกลางเปลือก มี
ลักษณะเป็น ethmolytic มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู รูท่ีมีเท้าท่อยื่นออกไปบริเวณใต้ทวารหนักจ้านวน 6 คู่ 
บริเวณอกว่างเปล่าไม่มีหนามปกคลุม หนามอันใหญ่มีลักษณะเรียวยาวโค้งตามเปลือกและเป็นลายสีม่วงสลับ
เหลือง  
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน และฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Lovenia elongata in habitat 

  
Petal Oral side 
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Beside 

แผ่นภาพท่ี 43 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Lovenia elongata 
 

Lovenia subcarinata (Gray, 1845) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปหัวใจ มีขนาดปานกลาง เปลือกมีความยาวมากกว่า
ความกว้าง บริเวณท่ีมีเท้าท่อด้านหน้าเช่ือมติดกับบริเวณ apical system ด้านหน้าเป็นร่องค่อนข้างลึก 
บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้มีขนาดใหญ่ ด้านท้ายของล้าตัวตัดตรงไม่เว้าเป็นโพรงเข้าไปในล้าตัว ปาก
เจริญดี ริมฝีปากล่างเป็นขอบหนาม บริเเวณอกว่างเปล่าไม่มีหนามปกลุม apical system เป็นแบบ 
ethmolytic และค่อนไปด้านท้าย กลีบดอกไม้ทางด้านท้ายค่อนข้างส้ัน มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู หนามอัน
ใหญ่มีลักษณะเรียวยาวโค้งไปตามเปลือก และกระจายอยู่หนาแน่นทางด้านข้าง และด้านปาก 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Lovenia subcarinata 

  
Petal Oral side 
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Beside 

แผ่นภาพท่ี 44 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Lovenia subcarinata 
 

Family Brissidae Gray, 1855 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่สูงขึ้น บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้เจริญดี มีร่องลึก
บริเวณส่วนหน้า และมีร่องลึกอยู่รอบกลีบดอกไม้  เปลือกมีแถบของหนามเล็กละเอียดล้อมรอบบริเวณท่ีมีเท้า
ท่อ และบริเวณใต้ทวารหนัก บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อมีขนาดเล็ก apical system เป็นแบบ ethmolytic มี
ต้าแหน่งไม่แน่นอน มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู หนามอันใหญ่มีปุ่มรองรับหนามท่ีไม่มีกระเปาะเป็นหลุมลึกเข้า
ไปในเปลือก จากการศึกษาพบ 3 สกุล คือ 
การจ้าแนกสกุล (Key to Genera of Family Brissidae) 
1a บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ค่อนข้างส้ัน กลีบคู่ด้านท้ายเช่ือมติดกันในตอนต้น 
 แล้วแยกออกจากการในตอนปลาย……………..……………………................................……………….Brissopsis 
1b  กลีบดอกไม้ค่อนข้างยาว กลีบคู่ทางด้านท้ายแยกจากกัน……………………………..……………………..….……..2 
2a แถบหนามเล็กละเอียดใต้ทวารหนักเป็นรูปตัว D………………………………………….………………….…..Brissus 
2b  แถบหนามอันเล็กละเอียดใต้ทวารหนักเป็นรูปโล่………...…….…………….......................……….…...Metalia 

 
Genus Brissopsis L. Agassiz, 1840 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ ด้านตรงข้ามปากค่อนข้างเรียบเสมอกัน ส่วนท้ายพองขึ้น 
เปลือกด้านหน้ายุบเป็นร่องต้ืนอยู่ตรงกลาง บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ยุบตัวลงในเปลือก กลีบดอกไม้
ค่อนข้างส้ัน และแคบ กลับคู่ด้านท้ายเช่ือมติดกันจนถึงกลาง หรือมากกว่า และแยกออกจากกัน แถบหนาม
เล็กละเอียดรอบกลีบดอกไม้เจริญดี แถบหนามอันเล็กละเอียดบริเวณใต้ทวารหนักเป็นรูปไต apical system 
อยู่ตรงกลางเปลือก และมีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู หนามค่อนข้างส้ันกระจายอยู่ท่ัวเปลือก จากการศึกษาพบ  
1 ชนิด 

 
Brissopsis luzonica (Gray, 1851) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ ด้านหน้ามีร่องต้ืนแต่ไม่ชัด บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูป
กลีบดอกไม้ยุบตัวลง ส่วนกลีบมีขนาดเล็ก และส้ัน ปลายของกลีบเจริญไม่ถึงขอบเปลือก กลีบคู่ด้านท้ายเช่ือม
ติดกัน และขนานออกไป แถบของหนามเล็กละเอียดใต้ทวารหนักเป็นรูปไต ปากเจริญดี ริมฝีปากร่างเป็นขอบ
หนา ด้านปากบริเวณท้ายล้าตัวพองขึ้นเล็กน้อย บริเวณอกมีหนามปกคลุม apical system อยู่ตรงกลางล้าตัว
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เป็นแบบ ethmolytic มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู ด้านท้ายทวารหนักเป็นรูปไข่ หนามปกคลุมร่างกายเรียว
ยาว ด้านปากบริเวณเท้าท่อไม่มีหนามปกคลุม 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Brissopsis luzonica  

  
Petal Oral side 

  
Peripoct Beside 

แผ่นภาพท่ี 45 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Brissopsis Luzonica 
 

Genus Brissus Gray, 1825 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ขนาดค่อนข้างใหญ่ ด้านหน้าเปลือกกลมมนไม่มีร่อง บริเวณท่ี
มีเท้าท่อด้านหน้าเจริญออกจาก apical system และไม่ยุบตัวลง ทางด้านท้ายของล้าตัวตัดตรง หรือค่อนข้าง
เฉียงเข้าไปในเปลือก บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ค่อนข้างแคบ และยุบตัวลงไปในเปลือกเล็กน้อย 
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แถบของหนามอันเล็กละเอียดล้อมรอบกลีบดอกไม้  ส่วนแถบหนามละเอียดท่ีอยู่ใต้ทวารหนักเป็นรูปไต
ค่อนข้างกว้าง apical system จะอยู่ค่อนไปทางด้านหน้าของเปลือก เป็นแบบ ethmolytic และมีรูปล่อย
เซลล์สืบพันธุ์จ้านวน 4 รู จากการศึกษาพบ 1 ชนิด 
 

Brissus latecarinatus (Leske, 1778) 
ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปไข่ เปลือกบริเวณด้านตรงข้ามปากนูนขึ้น เปลือก
ทางด้านหน้ากลมมนไม่มีรอยบากเป็นร่อง บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นกลีบดอกไม้ขนาดใหญ่ค่อนข้างยาวแคบ และ
ยุบตัวลง กลีบด้านหน้ามองไม่เห็นรูคุ่เท้าท่อ และไม่ยุบตัวลง apical system อยู่ด้านหน้าเป็นแบบ 
ethmolytic มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู มีท่อตะแกรงน้้าด้านท้ายโค้งลงมาด้านในเปลือก ส่วนปากจะไม่ยื่น
ออกมาลักษณะแผ่เป็นวงกว้าง ทวารหนักเป็นรูปวงรี บริเวณท่ีมีเท้าท่อออกทางด้านปากจะแคบ ส่วนอกจะปก
คลุมด้วยหนาม แถบหนามอันเล็กละเอียดจะล้อมรอบกลีบดอกไม้ทางด้านข้างเกือบถึงขอบ เปลือกไม่มีแถบ
หนามละเอียดบริเวณทวารหนัก ปุ่มรองรับหนามด้านหน้ามีขนาดใหญ่กว่าตรงกลาง และด้านท้ายเปลือก 
หนามท่ีปกคลุมร่างกายเรียวส้ัน หนามท่ีอก และใต้ทวารหนักเป็นรูปช้อน  
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Brissus latecarinatus in habitat 

  
Petal Oral side 
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Peripoct Beside 

แผ่นภาพท่ี 46 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Brissus latecarinatus 
 

Genus Metalia Gray, 1855 
ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมแบน ขนาดปานกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ด้านหน้าของ
เปลือกมีรอยบากเป็นร่องลึก บริเวณท่ีมีเท้าท่อด้านหน้ายุบตัวลง ส่วนด้านท้ายของเปลือกตัดตรง บริเวณท่ีมี
เท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้กลีบค่อนข้างเรียวยาว และไม่ยุบตัวลงเข้าไปในเปลือก แถบหนามเล็กละเอียดท่ีอยู่
รอบกลีบดอกไม้ค่อนข้างกว้างเป็นรูปส่ีเหล่ียม และแถบหนามเล็กละเอียดใต้ทวารเป็นรูปโล่ แถบหนามเล็ก
ละเอียดบริเวณทวารหนักจะพาดขึ้นจากแถบใต้ทวารหนักไปด้านบนขนาดกับทวารหนักแต่ไม่บรรจบกัน 
apical system ยกตัวสูงมีต้าแหน่งอยู่ตรงกลางค่อนไปด้านหน้าเล็กน้อย มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู จาก
การศึกษาพบ 2 ชนิด 
การจ้าแนกชนิด (Key to Species of Genenra Metalia) 
1a บริเวณกลีบดอกไม้ด้านหน้าเช่ือมกัน หรือลดตัวลงจนปิดบริเวณใกล้กับ Apical system  

ไม่มีปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ใกล้กับ Apical system ด้านหลังของบริเวณ 
ท่ีไม่มีเท้าท่อ……………………...………………………………………..…...Metalia sternalis (Lamarck, 1816) 

1b บริเวณกลีบดอกไม้ด้านหน้าไม่เช่ือมกัน………………………………………………….…………………………………2 
2a Apical system อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของด้านตรงข้ามปาก (Aboral side) บริเวณด้านหน้า 
 ของบริเวณท่ีมีเท้าท่อยกตัวสูงขึ้น กลีบดอกไม้เป็นเส้นตรง…………...…Metalia towsendi (Bell ,1904) 
2b apical system อยู่ค่อนไปทางด้านหลัง บริเวณด้านหน้าของบริเวณท่ีมีเท้าท่อ ยุบตัวลงเล็กน้อย  
 หรือยุบตัวทั้งหมด กลีบดอกไม้ด้านท้ายโค้งออกเล็กน้อย………..Metalia spatagus (Linnaeus ,1758) 

 
Metalia sternalis (Lamarck, 1816) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกก้อนกลมแบน ด้านหน้าค่อนข้างแบนราบ และด้านท้าย
พองตัวขึ้น ร่างกายมีขนาดปานกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ด้านหน้าเปลือกมีรอยบากเป็นร่อง บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็น
รูปกลีบดอกไม้ ด้านหน้ามีกลีบเจริญออกมาจากบริเวณ apical system ทางด้านตรงข้ามปากถึงปากด้านล่าง
จะยุบตัวลงเล็กน้อย ส่วนกลีบทางด้านข้าง และด้านท้ายจะแคบ และเรียวยาวยุบตัวลง กลีบคู่ทางด้านท้ายอยู่
ชิดกันก่อนแยกออกจากกัน แถบหนามเล็กละเอียดท่ีล้อมรอบกลีบดอกไม้มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม และ
บริเวณใต้ทวารหนักมีแถบค่อนข้างกว้างเป็นรูปโล่ บริแวณทวารหนักมีแถบท่ีขนานกับทวารหนัก และไม่
บรรจบกันเป็นวง ปากเจริญดีมีรูปร่างคล้ายรูปตัว D ริมฝีปากล่างเป็นขอบหนา และมีหนามเล็กๆอยู่ ทวาร
หนักเป็นรูปคล้ายเปลวไฟ แผ่นหินปูนของทวารหนักมีหนามปกคลุมเล็กน้อย บริเวณท่ีมีเท้าท่อทางด้านปาก
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แคบ และไม่มีหนามปกคลึม บริเวณอกมีหนามปกคลุม apical system เป็นแบบ ethmolytic และมีรูปล่อย
เซลล์สืบพันธุ์ 4 รู หนามท่ีปกคลุมร่างกายจะมีลักษณะเรียวยาว และโค้ง ทางด้านหน้ามีขนาดค่อนข้างใหญ่
กว่าบริเวณอื่นๆ หนามท่ีบริเวณอกมีลักษณะคล้ายช้อน  
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Metalia sternalis in habitat 

  
Petal Oral side 

  
Peripoct Beside 

แผ่นภาพท่ี 47 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Metalia sternalis 
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Metalia townsendi (Bell, 1904) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมไข่ยาวรี มีขนาดใหญ่ ด้านหน้าแบนราบ และ
ตรงกลางเปลือกพองขึ้น ด้านหน้าของเปลือกไม่มีรอยบาก บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ ด้านหน้ามี
กลีบเจริญออกจาก apical system บริเวณด้านตรงข้ามปากแต่ไม่ถึงก้านล่าง กลีบด้านหน้าจะไม่มีเท้าท่อ 
และไม่ยุบตัวลง ความยาวของกลีบด้านข้าง และกลีบด้านท้ายเกือบเท่ากัน แถบหนามเล็กละเอียดแถบหนาม
เล็กละเอียดท่ีล้อมกลีบดอกไม้เป็นรูปห้าเหล่ียม มีแถบหนามเล็กละเอียดใต้ทวารหนัก (subanal fasiole) เป็น
รูปโล่ บริเวณทวารหนักมีแถบหนามเล็กละเอียดขนานกับทวารหนักแต่ไม่บรรจบกันเป็นวง ปากเจริญดีมี
ลักษณะเป็นรูปตัว D  ริมฝีปากล่างเป็นขอบหนา และจะมีหนามเล็กอยู่ ทวารหนักเป็นรูปคล้ายเปลวไฟ 
บริเวณท่ีมีเท้าท่อด้านปากกว้าง แผ่นอกไม่มีหนามปกคลุม apical system เป็นแบบ ethmophract อยู่
บริเวณกลางเปลือก มีรูปล่อยเซลล์สีบพันธุ์ 4 ร ู
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Metalia townsendi 

  
Petal Oral side 

  
Peripoct Beside 

แผ่นภาพท่ี 48 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Metalia townsendi 
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Metalia  spatagus (Linnaeus, 1758) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมไข่ บริเวณด้านหน้าของกลีบดอกไม้ไม่เช่ือมต่อ
กันท่ีปลายเปลือก แต่แยกออกจากกันถึง apical system บริเวณท่ีไม่มีเท้าท่อด้านหน้ามี่ปุ่มรองรับหนามอัน
ใหญ่ท้ังทางถึง apical system ท่อของอวัยวะจับสัตว์ (pedicellaria) ท่ียื่นออกมามี 3 ท่อ ปุ่มรองรับหนาม
บริเวณอกมีการเรียงกันอย่างสม่้าเสมอเป็นชุดโค้ง บริเวณกลีบดอกไม้ด้านหน้าและด้านหลังมีความยาวเท่ากัน 
apical system ค่อนข้างเยื้องไปด้านหน้า รูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์มี 4 รู บริเวณกลีบดอกไม้ติดกับ apical 
system 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
 

 
Metalia  spatagus 

  
Petal Oral side 

  
Peripoct Beside 

แผ่นภาพท่ี 49 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Metalia  spatagus 
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Family Schizasteridae Lambert, 1905 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลม บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นแถบหนามละเอียดท่ีบรรจบกัน 
ล้อมรอบภายนอก บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นกลีบดอกไม้ (peripetalous) และแถบหนามเล็กละเอียดท่ีพาด
ด้านข้างของเปลือกผ่านบริเวณทวารหนัก (letero-anal fasiole) apical system เป็นแบบ ethmophract 
หรือแบบ ethmolytic ประกอบด้วย รูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 2-4 รู บางครั้งมีหนามอันใหญ่จะมีปุ่มรองรับหนาม
อันใหญ่ปรากฎอยู่ จากการศึกษาพบ 2 สกุล คือ 
การจ้าแนกสกุล (Key to Genus of Family Schizasteridae) 
1a รูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 2 รู ส่วนหน้าของเปลือกจะมีลักษณะจมเป็นร่องลึก...............................…..Miora 
1b รูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู ………………………………………………………….......…………………...…..Shizaster 

 
Genus Moira A. Agassiz, 1872 

ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมสูง ร่องด้านหน้าเปลือก (frontal notch) เป็นร่องลึก 
บริเวณท่ีมีเท้าท่อด้านหน้าเปลือกเป็นร่องจมลึกไปถึงบริเวณด้านหลัง กลีบดอกไม้จมลึกเข้าไปในเปลือก 
anteroir petal จะยาวกว่า posteroir petal แถบหนามละเอียดท่ีผ่านร่องกลีบดอกไม้ และแถบหนามเล็ก
ละเอียดท่ีผ่านบริเวณทวารหนักจะเจริญได้ดี apical system จะค่อนข้างอยู่ตรงกลางของเปลือก และ
ค่อนข้างลึก มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 2 รู ด้านตรงข้ามปากไม่มีหนามอันใหญ่ จากการศึกษาพบ 1 ชนิด คือ 

 
Moira stygia (A.Agasizz ,1872) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมสูง ไม่ค่อยสม่้าเสมอ และยกตัวสูงขึ้นตรงกลาง 
ร่างกายมีขนาดเล็ก ด้านหน้าเปลือกมีรอยบากเป็นร่อง บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ ด้านหน้าจะมีกลีบ
เจริญออกจาก apical system  ทางด้านตรงข้ามปากไปถึงปากทางด้านล่าง โดยจะมีร่องลึกม่ก และมีลักษณะ
ปิด แคบ มีหนามปกคลุมจ้านวนมาก ความยาวกลีบด้านข้างเป็นร่องแคบ โดยมีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของกลีบ
ด้านหน้า กลีบด้านท้ายมีลักษณะเหมือนกันกับด้านข้าง ซึ่งทีความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของกลีบด้านข้าง ทวาร
หนักพองตัวออกมาทางด้านท้าย apical system มีขนาดเล็ก มีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 2 รู ด้านล่างของเปลือก
จะมีบริเวณท่ีคล้ายเม็ดถั่ว รอยบากจะมีรูของเท้าท่อบริเวณรอบๆปาก รอบปากมีแผ่นหินปูนขนาดเล็กมากมาย 
หนามอันใหญ่มีลักษณะเป็นถุงหุ้มด้านปลายมีลักษณะเรียวยาวบานด้านปลาย ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ไม่มีรู 
และรอยหยักลูกคล่ืน 
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นทราย 
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Moira stygia  

แผ่นภาพท่ี 50 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Moira stygia 
 

Genus Schizaster L. Agassiz, 1835 
ลักษณะทั่วไป ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปร่างกลม ด้านหน้าของเปลือกมีรอยบากเป็นร่องลึก 

บริเวณท่ีมีเท้าท่อด้านหน้ายุบตัวลงลึก กลีบดอกไม้ทางด้านหน้าของเปลือกเป็นร่องค่อนข้างลึก แถบหนามอัน
เล็กละเอียดท่ีอยู่ล้อมรอบกลีบดอกไม้เจริญดี แถบหนามอันเล็กละเอียดท่ีพาดด้านหน้าของเปลือกถึงด้านท้าย
ของเปลือก (latero-anal fasiole) เห็นชัดเจน apical system มีลักษณะจมลงไปในเปลือก มีรูปล่อยเซลล์
สืบพันธุ์ 2-4 รู ด้านตรงข้ามปากจะไม่มีหนามอันใหญ่ จากการศึกษาพบ 1 ชนิด 

 
Schizaster lacunosus (Linneus, 1758) 

ลักษณะอนุกรมวิธาน ร่างกายประกอบด้วยเปลือกรูปทรงกลมไข่ เปลือกค่อนข้างเปราะ ด้านหน้าเปลือกมี
รอยบากลึกเป็นร่อง บริเวณท่ีมีเท้าท่อเป็นรูปกลีบดอกไม้ออกจากบริเวณ apical system บริเวณด้านตรงข้าม
ปากถึงปากด้านล่างมีลักษณะเป็นร่องค่อนข้างลึกเปิดออกกว้าง โดยความยาวของกลีบนั้นมีความยาวประมาณ 
1 ใน 3 ของความยาวเปลือก กลีบด้านข้างเรียวยาวขนานไปกับกลีบด้านหน้า และกลีบด้านท้ายเป็นวงรี 
บริเวณทวารหนักอยู่ทางด้านท้ายเปลือก และมีแถบหนามเล็กละเอียด (lateral-anal fasiole) พาดผ่าน    
apical system มีขนาดเล็ก จะมีรูปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 4 รู ปุ่มรองรับหนามอันใหญ่ไม่มีรู แต่จะมีรอยหยักลูก
คล่ืน แถบกลีบดอกไม้จะบรรจบกันท่ีปลายปากเป็นรูปตัว D  
ถ่ินที่อยู่อาศัย ฝ่ังอ่าวไทย และฝ่ังอันดามัน บริเวณพื้นท้องทะเล 
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Schizaster lucunosus 

  
Petal Oral side 

  
Peripoct Beside 

แผ่นภาพท่ี 51 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดจ้าแนกชนิดของ Schizaster lucunosus 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการส้ารวจทบทวนเอกสารอ้างอิงท่ีได้ท้าการค้นคว้ารวบรวมไว้พบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีมีรายงาน
ว่าอยู่ในน่านน้้าไทยท้ังหมดจ้านวน 9 อันดับ 19 วงศ์ 52 สกุล 68 ชนิด แต่อย่างไรก็ตามเม่ือท้าการส้ารวจและ
การเก็บข้อมูลตัวอย่างภาคสนาม ศึกษาตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์อ้างอิงของแหล่งข้อมูลในสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆและท้าการจ้าแนกชนิดและตรวจสอบรายช่ือ ช่ือพ้อง พบเม่นทะเลท่ีพบในน่านน้้าไทยมีจ้านวน
ลดลงเหลือ 7 อันดับ 19 วงศ์ 40 สกุล 53 ชนิด ในจ้านวนนี้เม่นทะเลท่ีพบมีการแพร่กระจายอยู่ ฉพาะในฝ่ัง
ทะเลอันดามัน 26 ชนิด เฉพาะในอ่าวไทย 13 ชนิด และท้ังทะเลอันดามันและอ่าวไทย 29 ชนิด อย่างไรก็ตาม
สัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ีพบเกือบท้ังหมดเป็นสัตว์ทะเลตามชายฝ่ังทะเลและน้้าทะเลไม่ลึก รายช่ือสัตว์กลุ่มเม่น
ทะเลท่ีพบมีการเปล่ียนแปลงช่ือสกุลจ้านวน 2 สกุล ได้แก่ Prionocidaris verticillata (Lamarck, 1816) 
เป็น Plococidaris verticillata (Lamarck, 1816) และสกุล Echinodiscus auritus (Leske, 1778) และ 
Echinodiscus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) เปล่ียนเป็น Sculpsitechinus auritus (Leske, 1778) 
และ Sculpsitechinus tenuissimus (L. Agassiz, 1847) ตามล้าดับ ขณะท่ีเม่นหัวใจ Maretia ovata 
(Leske, 1778) เป็นช่ือพ้องของ Maretia planulata (Lamarck, 1816) มีการจ้าแนกชนิดคลาดเคล่ือน
หลายชนิด ตัวอย่างเช่น Temnotrema reticulatum (Mortensen in de Meijere, 1904) แก้ไขเป็น 
Temnotrema siamense (Mortensen, 1904) นอกจากนี้ยังพบตัวอย่างเม่นทะเล Colobocentrotus 
(Podophora) atratus (Linnaeus,  1758) ซึ่งเคยมีรายงานในน่านน้้าไทยแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนถึง 2 
ตัวอย่าง แต่ในปัจจุบันไม่พบในประเทศไทยแล้ว 

เมื่อท้าการเปรียบเทียบถิ่นท่ีอยู่อาศัยพบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลมีถิ่นท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกัน จาก
การศึกษาพบว่าในแนวปะการังจะพบสัตว์กลุ่มเม่นทะเลคือ Echinometra mathaei, Echinothrix 
calamaris, Echinostrephus molaris, Eucidaris metulalia, Parasalenia gratiosa, Phyllacanthus 
imperialis, Pseudoboletia maculata, Tripneustes gratillia และ Heterocentrotus trigonarius 
บริเวณพื้นทรายจะพบกลุ่มเม่นทะเลได้แก่  Arachnoides placenta และ บริเวณหาดหินจะพบกลุ่มเม่น
ทะเลได้แก่ Colobocentrotus atratus และ Stomopneustes variolaris บริเวณพื้นท้องทะเลจะพบกลุ่ม
เม่นทะเลได้แก่ Astropyga radiate, Brissopsis luzonica, Brissus latecarinatus, Clypeaster 
latissimus, Clypeaster reticulatus, Fibularia angulipora, Faorina chiensis, Lovenia elongate, 
Lovenia subcarinata, Maretia planulata, Metalia Sternalis, Metalia towsendi, Metalia 
spatagus, Prionocidaris bispinosa, Prionocidaris verticillata, Schizaster lacunosus, 
Chaetodiadema granulatum และEchinoneus cyclostomus ท่ีพบท้ังในหาดหิน และพื้นท้องทะเล
ได้แก่ Temnopleurus torematicus ท่ีพบท้ังหาดทราย และพื้นท้องทะเลได้แก่ Salmacis sphaeroides, 
Laganum depressum, Laganum decagonale, Sculpsitechinus tenuissimus และ 
Sculpsitechinus auritus ท่ีพบท้ังในแนวปะการัง และพื้นท้องทะเลได้แก่ Echinolampus alexandri, 
Nudechinus multicolor, Salmaciella dussumieri, Salmacis bicolor, Salmacis virgulata และ
Toxopneustes pileolus ท่ีพบท้ังในหาดหิน, พื้นท้องทะเล และแนวปะการัง Diadema setosum ท่ีพบท้ัง
พื้นท้องทะเล, แนวปะการัง และหาดทรายได้แก่ Diadema savignyi ท่ีพบได้ท้ังหาดหิน, หาดทราย และแนว
ปะการัง Mespilia globulus โดยสัตว์ในกลุ่มเม่นทะเล (Echinoidea) จะมีการวิวัฒนาการ และเปล่ียนแปลง
รูปร่างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่ เช่น เม่นด้าหนามยาว (Diadema setosum) จะมีหนามท่ี
ยาว และเป็นรูกลวงตรงกลางเพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง แต่เมื่ออยู่ในท่ีโล่งมักจะรวมกันอยู่เป็นกลุ่ม ขณะท่ี
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เม่นด้าหนามส้ัน (Echinothrix calamalis) มักจะพบอยู่ตัวเดียวตามซอกหิน หรือซอกปะการัง กลุ่มเม่น
หนามส้ันได้แก่ Samacis sphearoides, Samaciella dussumier และSamaciella virgulata จะมีเปลือก 
และหนามท่ีแข็ง มักจะน้าเศษเปลือกหอย หรือเปลือกเม่นทะเลมาปกคลุมร่างกายเพื่อพรางตัวไม่ให้ผู้ล่าเห็น 
เนื่องจากเม่นหนามส้ันมักจะอยู่ตามพื้นทรายนอกแนวปะการัง เม่นดอกไม้ (Toxopneustes pileolus) เป็น
เม่นท่ีมีต่อมพิษขนาดใหญ่ลักษณะเหมือนดอกไม้บานเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองมักจะน้าเปลือกหอยมาปก
คลุม และอาศัยอยู่บริเวณพื้นทรายนอกแนวปะการัง กลุ่มเม่นหัวใจ Order Spatagoida เม่นกลุ่มนี้จะฝังตัวอยู่
ใต้พื้นทรายใต้ท้องทะเลเปลือกมีลักษณะกลมมน ส่วนด้านหน้าลาดเอียงเพื่อให้ง่ายต่อการมุดเข้าพื้นท้องทะเล 
และมีหนามหลากหลายรูปแบบซึ่งท้าหน้าท่ีแตกต่างกัน เช่น ส้าหรับเคล่ือนท่ี , ส้าหรับล้าเลียงตะกอนผ่าน
ล้าตัว และขุดทราย นอกจากนี้กลุ่มเม่นหัวใจแต่ละชนิดจะอาศัยอยู่ใต้พื้นทรายใต้ท้องทะเลท่ีแตกต่างกัน เช่น 
Bissus latecarinatus จะขุดหลุมในบริเวณขอบนอกของแนวปะการังท่ีมีขนาดใหญ่ ส่วน Metalia sternalis, 
Brissopsis luzonica มักจะขุดหลุมลึกตามพื้นท้องทะเลท่ีมีตะกอนละเอียด ส่วนกลุ่มเหรียญทะเลมักอาศัยอยู่
ตามพื้นทรายมีลักษณะร่างกายท่ีกลมแบนท้าให้สามารถไถลตัวเข้าไปในพื้นทรายได้ง่าย 
 
ผลผลิต 
ผลผลิตท่ีได้จากโครงการวิจัยคือ องค์ความรู้พื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มเม่นทะเล 
ซึ่งผู้วิจัยก้าลังน้าข้อมูลเหล่านี้มาจัดท้าหนังสืออิเลคโทรนิคส์ “เม่นทะเลของไทย” รวมท้ังการเผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ตพร้อมคู่มือการจ้าแนกชนิดสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในประเทศไทย และสามารถน้าผลงานวิจัยนี้ไป
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อไป การด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้้าไทย ผู้วิจัยได้เป็นวิทยากรในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจ้าแนกชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มเอไคโนเดิร์ม” ระหว่างวันท่ี 3-7 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ วท.210 ช้ัน 2 อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาควิชาชีวิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  อ .หาดใหญ่  จ .สงขลา ซึ่ งมี ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจาก
สถาบันการศึกษา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นต้น จ้านวน 25 คน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 นี้ สามารถสรุปได้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลท่ี
อาศัยอยู่ตามชายฝ่ังทะเลในเขตน้้าต้ืน ในส่วนเขตน้้าลึกยังไม่มีข้อมูลมากเท่าท่ีควรโดยเฉพาะทะเลชายฝ่ังอัน
ดามันท่ีเป็นมหาสมุทรเปิดและมีความหลากหลายในถิ่นที่อยู่อาศัยของเม่นทะเล 
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รายงานสรุปการเงิน 

เลขท่ีโครงการระบบบริหารงานวิจัย (NRMS) ....... 2560A10802137…… สัญญาเลขท่ี..... 159/2560.... 
โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล  

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ช่ือโครงการ  ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้้าไทย 
ช่ือหัวหน้าโครงการ   ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ 
รายงานในช่วงต้ังแต่วันท่ี  30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี  30 กันยายน 2561 
ระยะด้าเนินการ   2  ปี  - เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559  
 

รายรับ 
จ้านวนเงินท่ีได้รับ 
งวดท่ี 1 (50%)     401,200   บาท เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
งวดท่ี 2 (40%)     320,960   บาท เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
งวดท่ี 3 (10%)       80,240   บาท รอพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย 
   รวม  802,400   บาท  
 

รายจ่าย 

รายการ งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง จ้านวนเงินคงเหลือ/เกิน 
1. ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยวุฒิปริญญาตร ี 90,000 90,000 - 
2. ค่าตอบแทน 72,000 64,800 7,200 
3. ค่าใช้สอย 445,160 398,450 46,710 
4. ค่าวัสดุ 110,000 82,750 27,250 
5. ค่าสาธารณูปโภค 5,000 2,000 3,000 
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      

5.   ค่าธรรมเนียมการอุดหนุนมหาวิทยาลัย
และส่วนงาน ร้อยละ 10 80,240 72,216 8,024 

รวม 802,400 710,216 92,184 
 

 

 

            (นายสุเมตต์ ปุจฉาการ) 
                  หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้รับทุน 
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