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การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae
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บทคัดย่อ: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณ
พื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ฯ สิรินาถราชินี ด้าเนินการเก็บตัวอย่างปูแสมเดือนละ 1 ครั้งตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560รวม 12 ครั้งโดยวางแปลงส้ารวจถาวรเป็นตัวแทนในการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนปลูกในพื้นที่
ศูนย์ฯสิรินาถราชินีที่มีระดับน้้าท่วมถึงแตกต่างกัน จ้านวน 6 แปลงส้ารวจ โดยวางแนวแปลงส้ารวจความยาว100 เมตรและ
เก็บข้อมูลในพื้นที่ระยะความกว้าง 2 เมตรทั้งสองด้านของแนวส้ารวจ (รวมพื้นที่แต่ละแปลงส้ารวจ 400 ตารางเมตร)ท้าการ
เก็บตัวอย่างปูแสมด้ วยการใช้ กับดั กกระป๋อ งปู (Trap) และเก็บตัวอย่างตะกอนดิ นในแปลงส้ ารวจ เพื่อศึกษาปัจจั ย ทาง
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปูแสมที่ท้าการศึ กษา ผลการศึกษา พบปูแสมในวงศ์ Sesarmidae จ้านวน 5 สกุล
รวม 8 ชนิด คือ สกุล Perisesarma 3 ชนิด ได้แก่ Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum และ Perisesarma
semperi สกุล Episesarma 2 ชนิด ได้แก่ Episesarma mederi และ Episesarma versicolor สกุล Parasesarma 1 ชนิด
ได้แก่ Parasesarma lanchesteri สกุล Neosarmatium 1 ชนิด ได้แก่ Neosarmatium smithi และสกุล Sarmatium 1
ชนิ ด ไ ด้ แ ก่ Sarmatium germaini ซึ่ งปู แ ส ม ชนิ ด Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum, Episesarma
versicolor, Episesarma mederi และ Parasesarma lanchesteri พบแพร่กระจายใน ทุกแปลงส้ารวจส่วนปูแสมชนิด
Sarmatium germaini พบแพร่กระจายเพียง 1 แปลงส้ารวจ จัดเป็นปูแสมที่มีการกระจายจ้ากัดในพื้นที่
คาสาคัญ : ปูแสม การแพร่กระจาย ป่าชายเลน ปากน้้าปราณ ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
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Absrtact : This paper reports the result of the preliminary study on species diversity and distribution of sesamid
crabs (Family Sesarmidae) in reforestation area of Sirinart Rajini Mangrove Ecosystem Learning Center. The field works
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were conducted every month from January 2017 to December 2017from 6 study sites that differentiated in tidal
flooding. Each study sites composited with100 meters length and 4 meters width (400 square meters). The Sesarmid
crabs were collected by traditional crab trap, the sediment in each study site were also collected for study on
environmental factors affecting the distribution of the crabs. The crabs collected were classified into 5 genera and
8 species: Perisesarma with 3 species: Perisesarma eumolpe Perisesarma indiarum and Perisesarma semperi.
Episesarma with 2 species: Episesarma mederi and Episesarma versicolor. Parasesarma with 1 species: Parasesarma
lanchesteri. Neosarmatium with 1 species: Neosarmatium smithi and Sarmatium with 1 species: Sarmatium germaini.
Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum, Episesarma versicolor, Episesarma mederi and Parasesarma
lanchesteri are common species that found in all study sites.

บทนา
พื้นที่ป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีต้าบลปากน้้าปราณ อ้าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนปลูกที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูขึ้นมาจากพื้นที่นากุ้งร้าง จ้านวน 786 ไร่ โดยในช่วงปี พ.ศ.
2524–2534 กรมป่าไม้ได้ให้สัมปทานพื้นที่ในการท้านากุ้งแก่เอกชน และได้ยกเลิกสัมปทานในปี พ.ศ. 2539 เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จ ณ วนอุทยานปราณบุรี
ซึ่งมีอาณาเขตติดกับพื้นที่แปลงนากุ้งดังกล่าว ทั้งสองพระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์พื้นที่ป่าชายเลนที่กลายสภาพ
เป็นนากุ้งกรมป่าไม้จึงได้ยกเลิกสัมปทานและผนวกแปลงนากุ้งดังกล่า วเป็นพื้นที่แปลงเป้าหมายในการปลูกป่า (FPT: Forest
Plantation Target) ได้แก่ แปลง FPT 29 และ FPT 29/3 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ซึ่ง กรมป่าไม้ ชุมชนต้าบลปากน้้าปราณ และบริษั ท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนสามารถฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นป่าชายเลนได้อีกครั้ง ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนปลูกมี
สิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ กลับเข้ามาอยู่อาศัยเช่น กลุ่มปลา กลุ่มนก กลุ่มสัตว์หน้าดินต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มปูที่นับว่าเป็นกลุ่มสิ่งมี ชีวิต
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกลุ่มหนึ่ง จากคู่มือ Checklist of Crustacean fauna of Thailand รายงานปูในประเทศ
ไทยไว้ทั้งสิ้น 715 ชนิด (Naiyanetr, 2007) โดยมีแหล่งอาศัยที่หลากหลาย พบได้ตั้งแต่ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศน้้าจืด
ระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบนิเวศทางทะเล (พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ , 2555) ซึ่งในแต่ละระบบนิเวศจะพบความ
หลากหลายของชนิดปูที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย โดยในปีพ.ศ. 2547–2548 ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชายเลนปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯสิรินาถราชินีโดยรายงานพบสิ่งมีชีวิตกลุ่มครัสตาเชีย น (Crustaceans) จ้านวน 19
ชนิด ในจ้านวนนี้เป็นปูแสมในวงศ์ Sesarmidae จ้านวน 3 ชนิด (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557) ซึ่งปูเป็นกลุ่มครัส
ตาเชียนที่พบมากที่สุดและนับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความส้าคัญต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าชายเลนเนื่องด้วยพฤติกรรมการกิน
อาหาร และการขุดรูอาศัยของปูมีส่วนช่วยในการหมุนเวียนสารอินทรีย์ และธาตุอาหารในดินเพราะปูเป็นผู้บริโภคที่กินทั้งพืช
สั ต ว์ ซ ากเน่ า เปื่ อ ย และสารอิ น ทรี ย์ ต่ า งๆ (พั น ธุ์ ทิ พ ย์ วิ เ ศษพงษ์ พั น ธุ์ , 2558) โดยปู แ สมเป็ น ชนิ ด ของปู ที่ มี ข อบเขตการ
แพร่กระจายกว้างในพื้นที่ป่าชายเลน และเป็นกลุ่มปูชนิดเด่นโดยสามารถพบได้ตั้งแต่บริเวณใกล้ชายหาดที่ติดทะเลไปจนถึง
บริ เ วณที่ มี อ าณาเขตติ ดต่ อ กั บ แผ่น ดิน เนื่ อ งจากปู แ สมแต่ ละชนิ ดสามารถปรับ ตั ว ให้ เข้ า กั บ การเปลี่ย นแปลงของปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่างๆที่อาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดีจึงเป็นปูกลุ่มเด่นในพื้นที่ป่าชายเลน (พรกมล สิงห์ค้า, 2552) ปูแสมแต่ละชนิดจะ
มีแหล่งอาศัย หรือขอบเขตการแพร่กระจายที่แตกต่างกันตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลนแต่ละพื้นที่ เช่น ความเค็ม
ขนาดอนุภาคตะกอนดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เป็นต้น (ศิริพร ประคุณวีรวัฒน์, 2557) โดยปูแสมในวงศ์ Sesarmidae
เป็นปูแสมกลุ่มเด่นในป่าชายเลนที่มีพฤติกรรมการด้ารงชีวิตที่ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน เนื่องจากมี พฤติกรรม
การกินใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นป่าช่วยย่อยใบไม้เป็นชิ้นเล็กๆ ท้าให้จุลชีพสามารถย่อยสลายได้ดียิ่งขึ้น พฤติกรรมการอยู่อาศัย มี
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนช่วยในการหมุนเวียนสารอาหารในดิน เพราะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตะกอนดิน และลักษะทางกายภาพ
ของพื้นที่ เนื่องจากมีพฤติกรรมการขุดรูเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยจึงท้าให้เกิดการหมุนเวียนออกซิเจนระหว่างดินกับอากาศซึ่งมี
บทบาทต่อกระบวนการทางธรณีชีวเคมีของธาตุอาหาร และเร่งการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในดินอีกด้วย (วุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์
และคณะ, 2551)นอกจากปูแสมจะมีบทบาทส้าคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลนแล้ว ในปัจจุบันปูแสมยังถือเป็นทรัพยากรสัตว์น้า
ที่มีความส้าคัญเชิงเศรษฐกิจเช่นกันเนื่องจากปูแสมเป็นปูที่ได้รับความนิยมในการน้ามาบริโภคโดยการน้ามาแปรรูปเป็นปูเค็ม
หรือปูดองเค็ม (อนัญญา เจริญพรนิพัทธ, 2557)
การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณพื้นที่แปลงป่าชาย
เลนปลูกศูนย์ฯสิรินาถราชินี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมินติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในอนาคตรวมทั้งรวบรวม
เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจต่อไป

วิธีการ
1. พื้นที่ศึกษา
ด้าเนินการศึกษาบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี หมู่ที่ 2 ต้าบล
ปากน้้าปราณ อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของปากแม่น้าปราณบุรี ขนาดพื้นที่ 786 ไร่
หรือประมาณ 1.26 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ป่าชายเลนปลูกและพื้นที่ ป่าชายเลนเดิม โดยพื้นที่ป่าชายเลนจะมี
ถนนกั้นแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ป่าชายเลนฝั่งตะวันตก และพื้นที่ป่าชายเลนฝั่งตะวันออกท้าให้ในแต่ละพื้นที่ได้รับอิทธิพลการ
ท่วมถึงของน้้าต่างกัน จึงได้วางแปลงส้ารวจครอบคลุมทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออก (ภาพที่ 1) โดยวางแนวแปลงส้ารวจ
ความยาวแนวละ 100 เมตร จ้านวน 6 แปลงส้ารวจ ครอบคลุมพื้นที่ที่มีลักษณะการท่วมถึงของน้้าแตกต่างกันถึงช้ารองจาก
แปลงส้ารวจ Aก้าหนดขอบเขตแปลงส้ารวจถาวรโดยการวางแนวเชือกส้ารวจยาว 100 เมตรและด้าเนินการเก็บตัวอย่างปู
2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 การเก็บตัวอย่างและระยะเวลาการด้าเนินการ
ด้าเนินการเก็บตัวอย่างปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณแปลงป่าชายเลนปลูกศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชาย
เลน สิรินาถราชินี จ้านวน 6 แปลงส้ารวจ (ภาพที่ 2) ได้แก่แปลงส้ารวจ A อยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งมีน้าท่วมถึงช้า
ที่สุดของฝั่งตะวันออกแปลงส้ารวจ B อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ซึ่งมีน้าท่วมถึงช้าที่สุดของฝั่งตะวันตกแปลงส้ารวจ C อยู่
ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ซึ่งมีน้าท่วมถึงเร็วที่สุดของฝั่งตะวันตกแปลงส้ารวจ D อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ซึ่งมีน้าท่วมถึงช้า
รองจากแปลงส้ารวจ Bแปลงส้ารวจ Eอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งมีน้าท่วมถึงเร็วที่สุดของฝั่งตะวันออกแปลงส้ารวจ F อยู่
ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งน้้าท่วมแสมด้วยการใช้กับดักกระป๋องปู (Trap) (ภาพที่ 3) จ้านวน 50 กระป๋องต่อแปลงส้ารวจ
โดยสุ่มวางกับดักทุกระยะ 2 เมตรของแนวเส้นส้ารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ห่างจากเส้นแนวส้ารวจออกไปไม่เกิน 2 เมตรทั้ง
สองด้านของแนวส้ารวจซึ่งกับดักกระป๋องปู (Trap)เป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงจากกระป๋องดักปูของชาวประมงพื้นถิ่นที่ใช้ส้าหรับ
ดักปูแสมโดยจะวางกับดักกระป๋องดักปู (Trap) ในช่วงน้้าลง และเก็บกู้กับดักกระป๋องปู (Trap) ช่วงก่อนน้้าขึ้น โดยอ้างอิง
ระดับน้้าขึ้น-ลง จากตารางน้้า (กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ,2560) โดยบันทึกข้อมูลของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae ที่ติดกับดัก
กระป๋องปู (Trap) ได้แก่ ชนิดที่ส้ารวจพบ เพศ และความกว้างกระดอง และเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อ
จ้าแนกชนิดทางอนุกรมวิธานของปูตาม Naiyanetr (2007) โดยเก็บตัวอย่างปูแสมทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 12 ครั้ง
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2.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการน้าข้อมูลที่ได้มาค้านวณหาค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ความถี่ของการพบ (Frequency
of occurrence) และค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-วายเนอร์ (Shannon-Wiener index) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ความถี่ของการพบ (Frequency of occurrence) แสดงถึง ความถี่ของการพบปูแต่ละชนิดในระหว่างท้าการศึกษา
ซึ่งอธิบายถึงลักษณะการแพร่กระจายของแต่ละชนิดในเชิงพื้นที่และช่วงเวลาที่พบ มีค่าเป็นร้อยละ โดยการค้านวณดังนี้
ความถี่ของการพบ (ร้อยละ) =

จ้านวนแปลงที่พบในแต่ละชนิด × 100
จ้านวนแปลงส้ารวจทั้งหมด

ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-วายเนอร์ (Shannon-Wiener index) เพื่อประกอบการพิจารณา
ความหลากหลายของกลุ่มปู โดยใช้สูตรของ Shannon-Wiener Diversity Index: H’ ดังนี้

โดย

H’ คือ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด
pi คือ สัดส่วนความหนาแน่นของชนิดที่ iในแปลงนั้น โดยค้านวณได้จากสูตร

โดย

N คือ ผลรวมจ้านวนตัวทั้งหมดของทุกชนิดที่พบในสถานีนั้น ค้านวณได้จากสูตร

ni คือ จ้านวนตัวของชนิดที่ i
K คือ จ้านวนชนิดที่พบในแต่ละสถานี

ผลการศึกษา
ความหลากหลายทางชนิด และการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ฯ สิริ
นาถราชินี
จากการศึกษาชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae พบปูแสม 5 สกุล รวม 8 ชนิด (ภาพที่ 4)คือ สกุล Perisesarma
พบ 3 ชนิด ได้แก่ Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum และ Perisesarma semperi คิดเป็นร้อยละ 56.60,
17.39 และ 0.57 (ภาพที่ 5) ตามล้าดับของจ้านวนปูที่เก็บตัวอย่างได้จากการศึกษา สกุล Episesarma พบ 2 ชนิด ได้แก่
Episesarma mederi และ Episesarma versicolor คิดเป็นร้อยละ 17.62 และ 5.61 ตามล้าดับของจ้านวนปูที่เก็บตัวอย่าง
ได้จากการศึกษา สกุล Parasesarma พบ 1 ชนิด ได้แก่ Parasesarma lanchesteri คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของจ้านวนปูที่เก็บ
ตัวอย่างได้จากการศึกษาสกุล Neosarmatium พบ 1 ชนิด ได้แก่ Neosarmatium smithi คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจ้านวนปู
ที่เก็บตัวอย่างได้จากการศึกษา และสกุล Sarmatium พบ 1 ชนิด ได้แก่ Sarmatium germaini คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของ
จ้านวนปูที่เก็บตัวอย่างได้จากการศึกษา ซึ่งปูแสมชนิด Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum, Episesarma
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versicolor, Episesarma mederi และ Parasesarma lanchesteri พบแพร่กระจายในทุกแปลงส้ารวจ (ตารางที่ 1) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 2) ของแปลงส้ารวจทั้งหมดโดยเป็นกลุ่มปูแสมที่มีพฤติกรรมหาอาหารบริเวณพื้นเลน และมีการ
สร้างที่อยู่อาศัย หรือรูอยู่ตามพื้นดินหรือตามใต้ช่องว่างของรากไม้ที่มีร่มเงา (ศิริพร ประคุณวีรวัฒน์ และอนัญญา เจริญพร
นิพัทธ, 2557) ซึ่งสภาพพื้นที่ของทุกแปลงส้ารวจมีความคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย สังคมพืชกลุ่มโกงกางใบเล็กที่คล้ายคลึงกัน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าชายเลนปลูกทั้งหมด ลักษณะของดินในทุกพื้นที่มีสัดส่วนของอนุภาคดินเหนียวเป็นส่วนประกอบใน
ปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะดินที่เหมาะสมส้าหรับการขุดรูของปูแสมเนื่องจากปูแสมมักจะไม่ขุดรูในบริเวณ
ทีด่ ินมีลักษณะค่อนข้างหยาบ หรือมีสัดส่วนของอนุภาคทรายอยู่มาก โดยปูแสมแต่ละชนิดจะมีขอบเขตพื้นที่อยู่อาศัยที่แตกต่าง
กันตามพฤติกรรมการขุดรูอาศัย โดยปูแสมชนิด Perisesarma eumolpeและ Perisesarma indiarum เป็นกลุ่มปูแสมที่มี
พฤติกรรมหาอาหารบริเวณพื้นเลนของป่าชายเลน และมีการสร้างที่อยู่อาศัย หรือรูอยู่ตามพื้นดินหรือตามใต้ช่องว่างของรากไม้
มักพบชุกชุมบริเวณที่มีร่มเงาไม้ มีรากโกงกางและรากแสมเนื่องจากจะใช้รากไม้ใหญ่ในการหลบเลี่ยงจากศัตรู และหากินโดย
กินอินทรีย์สารและใบไม้ที่ร่วงหล่น และพบอาศัยในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอิท ธิพลการท่วมถึงของน้้าทะเลอย่างสม่้าเสมอปูแสม
สกุล Episesarma จะขุดรูอาศัยอยู่ใต้ดิน โดยเฉพาะบริเวณป่าชายเลนที่มีลักษณะดินค่อนข้างแข็งและอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเล
(สุรินทร์ มัจฉาชีพ, 2516 อ้างถึงใน อนัญญา เจริญพรนิพัทธ, 2557, น.5) ซึ่งจะขุดรูในเวลากลางคืน บริเวณปากรูจะมีดินแฉะๆ
ที่เกิดการขุดดินในรูขึ้นมากองอยู่ในทิศทางที่ปูเคลื่อนที่เข้าออกและมักพบรอยเท้าจ้านวนมากอยู่บริเวณปากรู โดยปูแสมชนิด
Episesarma versicolor จะมีแหล่งอาศัยหรือรูอาศัยที่ใกล้แหล่งน้้า หรือตามช่องว่างของรากโกงกางบริเวณพื้นที่ไม่มีน้าขัง รู
อาศัยมีดินพูนออกมาที่บริเวณขอบรู ดินมีความชื้นสม่้าเสมอ แต่สามารถทนทานอยู่ได้ในพื้นที่แห้ง ปูแสมชนิด Episesarma
mederi จะมีแหล่งอาศัยหรือรูอาศัยที่สูงถัดขึ้นมาจากแหล่งน้้า สภาพพื้นดินค่อนข้างแข็ง หรือแห้ง (บัญชา สบายตัว, 2549) ปู
แสมชนิด Perisesarma semperi พบแพร่กระจายในแปลงส้ารวจ A,B,C,E และF หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33ของแปลงส้ารวจ
ทั้งหมด โดยเป็นปูแสมที่มีพฤติกรรมหาอาหารตามพื้นป่าชายเลน แต่มักจะอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้้าขังบริเวณชายคลองปูแสม
ชนิด Neosarmatium smithi พบแพร่กระจายในแปลงส้ารวจ B และF หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของแปลงส้ารวจทั้งหมด
เนื่องจากเป็นปูแสมที่มีรายงานบริโภคซากใบไม้ของพันธุ์ไม้สกุลโปรง (Ceriops spp.) และมักพบขุดรูอาศัยที่มีลักษณะเป็น
ปล่องดินทรงกระบอกตั้งตรงสูงขึ้นจากผิวดินโดยพบอาศัยในบริเวณพื้นที่ที่น้าท่วมถึงเป็นครั้งคราวและไม่มีน้าท่วมขัง (David
gillklin and Anoukverheyden, 2016) โดยแปลงส้ารวจ B เป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้สกุลโปรงขึ้นปะปนกับพันธุ์ไม้อื่นอยู่ในแปลง
ส้ารวจ และแปลงส้ารวจ F มีพันธุ์ไม้สกุลโปรงเป็นพันธุ์ไม้ชนิดเด่นในแปลงส้ารวจและปูแสมชนิด Sarmatium germaini พบ
แพร่กระจายเพียง 1 แปลงส้ารวจ คือ แปลงส้ารวจ E หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของแปลงส้ารวจทั้งหมดซึ่งจัดเป็นปูแสมที่มี
การกระจายจ้ากัดในพื้นที่ โดยทั่วมีรายงานพบปูแสมชนิดนี้ได้บริเวณหาดเลนโล่งที่มีพรรณไม้ หรือร่มเงาไม้น้อย (mud flat)
ดินมีลักษณะเป็นดินโคลนเหลวและมีปริมาณอินทรีย์สารต่้า (Frithet al. 1976,อ้างถึงในอนัญญา เจริญพรนิพัทธ, 2557, น.
10)
ดัชนีความหลากหลายทางชนิด(diversity index) ของแชนนอน-วายเนอร์ ของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณพื้นที่
ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณแปลงส้ารวจทั้ง 6 แปลง ในพื้นที่ป่า
ชายเลนปลูกศูนย์ฯ สิรินาถราชินี พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีความหลากหลายทางชนิด (diversity index) ของแปลงส้ารวจทั้ ง
6 แปลง แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยแปลงส้ารวจ E เป็นบริเวณที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีความหลากหลายทาง
ชนิด (diversity index)สูงสุด (1.119±0.150) (ตารางที่ 3) โดยพบความหลากหลายทางชนิดของปู และจ้านวนปูที่เก็บตัวอย่าง
มากที่สุด ซึ่งเป็นแปลงบริเวณพื้นที่สงวนฝั่งตะวันออก มีน้าท่วมถึงเร็วที่สุดของพื้นที่ป่าชายเลนฝั่งตะวันออก และมีความ
หลากหลายของแหล่งอยู่อาศัย เพราะเป็นแปลงที่อยู่ติดกับคลองคอยซึ่งเป็นคลองส่งน้้าหลักเข้าสู่พื้นที่ป่าชายเลนปลูก จึงท้าให้
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มีการไหลเวียนของน้้าอย่างสม่้าเสมอนอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นของต้นไม้หลากชนิด เช่น พันธุ์ไม้สกุลโกงกาง พันธุ์ไม้สกุล
แสม ซึ่งท้าให้มีร่มไม้และแหล่งหลบภัยจากรากของต้นไม้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่น้าท่วมขังสลับกับพื้นที่แห้งและมีดินเลนอ่อนนุ่ม
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของปูแสม ท้าให้สามารถพบปูได้หลากหลายชนิด และแปลงส้ารวจ F เป็นบริเวณที่มีค่าเฉลี่ยดัชนี
ความหลากหลายทางชนิด (diversity index) ต่้าสุด (0.617±0.190) เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้าท่วมถึงช้า ไม่ มีพื้นที่
ติดคลองส่งผลต่อการหมุนเวียนของน้้าที่ไม่สม่้าเสมอ อีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมีน้าขังซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นพื้นที่มี
ความจ้าเพาะต่อการอยู่อาศัยของปูแสมบางชนิดเท่านั้น
บทสรุป
การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
พบปู แ สมในวงศ์ Sesarmidae รวมทั้ งสิ้ น 5 สกุ ล 8 ชนิ ด ประกอบด้ ว ย สกุ ล Perisesarma 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Perisesarma
eumolpe, Perisesarma indiarum และ Perisesarma semperi สกุล Episesarma 2 ชนิด ได้แก่ Episesarma mederi
และ Episesarma versicolor สกุล Parasesarma 1 ชนิด ได้แก่ Parasesarma lanchesteri สกุล Neosarmatium 1 ชนิด
ได้แก่ Neosarmatium smithi และสกุล Sarmatium 1 ชนิด ได้แก่ Sarmatium germaini โดยปูแสมชนิด Perisesarma
eumolpe, Perisesarma indiarum, Episesarma versicolor, Episesarma mederi แ ล ะ Parasesarma lanchesteri
พบแพร่กระจายในทุกแปลงส้ารวจ และปูแสมชนิด Sarmatium germaini พบแพร่กระจายจ้ากัดเพียง 1 แปลงส้ารวจ
จากการส้ารวจความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณพื้นที่ป่าชาย
เลนปลูกศูนย์ฯ สิรินาถราชินี แสดงให้เห็นถึงความหลากชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่หลังจาก
มีการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในอนาคตได้ นอกจากนี้การ
พบปูแสมชนิด Episesarma mederi ซึ่งเป็นหนึ่งในปูชนิดเด่นของพื้นที่ เป็นปูแสมที่ได้รับความนิยมในการน้าไปแปรรูปเป็นปู
ดองเค็มซึ่งในอนาคตอาจมีปริมาณลดลงจึงควรศึกษาพฤติกรรม หรือมีการพัฒนาเพาะเลี้ยงเชิงอนุรักษ์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์เรืองฤทธิ์ พรหมด้า พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องในการจ้าแนกชนิดปู ขอขอบคุณ
บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานวิจัย และขอขอบคุณส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
สาขาเพชรบุรีในการอนุญาตด้าเนินงานวิจัยในพื้นที่

เอกสารอ้างอิง
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพิ่ม และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย.2557.ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จาก
คนสร้างป่า สู่ป่าสร้างคน.บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน)และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชา สบายตัว.2549.นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสม Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.วิทยานิพนธ์
หลัก สูตรวิทยาศาสตร์มหาบั ณฑิ ต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์, กมลชนก วงศ์อิสรกุล, เพ็ญจันทร์ ละอองมณี และ ณฐินี ศุกระมงค . 2558.ประชาคมปูและการแพร่กระจายของปู
บริเวณอ่าวไทย. Proceeding มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 วันที่ 3–6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1386–1394.
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์.2555.ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักสัตว์ทะเล.การประชุมวิชาการวันสากลแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 2555 วันที่ 22–23 พฤษภาคม 2555
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พรกมล สิงห์ค้า.2552.ความดกไข่ อัตราการฟัก การเจริญเติบโต และอัตรารอดของปูแสมก้ามขาว (EpisesarmaversicolorTweedie) บริเวณ
พื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศิริพร ประคุณวีรวัฒน์และอนัญญา เจริญพรนิพัทธ. 2557. การแพร่กระจายและความชุกชุมของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณป่าชายเลน
คลองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 32 ฉบับ ที่ 1 หน้า 40–49.
วุฒิพ งษ์ วงศ์อิ นทร์ , นงนุช ศิลปะสาร, พัชราภรณ์ เยาวสุต , ไพรินทร์ เพ็ญ ประไพ,วัลภา ทองดียิ่ง และ วินัย เสาวฤทธิ์.2551. ชนิดและการ
แพร่กระจายของปูบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร.วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–
ธันวาคม 2551 หน้า 115–124.
อนั ญ ญา เจริ ญ พรนิ พั ท ธ.2557.ชนิ ด ของอาหารและการเติ บ โตของปู แ สม สกุ ล Episesarma และ Perisesarma ในอ่ า วบ้ า นดอน จั ง หวัด
สุราษฎร์ธานี.คณะ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
David gillklin and Anoukverheyden, 2016. Identification guide Neosarmatiumsmithi A field guide to Kenya mangroves
crabs.http://www.madeinnys.com/mangrove/n_smithi.html
Phaibul Naiyanetr.2007. Checklist of crustaceans fauna in Thailand (Decapoda, Stomatopoda, Anostraca, Myodocopa and
Isopoda). Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Thailand.
S. Ravichandran, W. Sylvester Fredrick, S. Ajmal Khan and T. Balasubramanian.2011. Diversity of mangrove crabs in South and
South East Asia.Journal of Oceanography & Marine Environmental System 1 01-072011
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ภาพที่ 1 แผนที่แปลงส้ารวจทั้ง 6 แปลงบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี

แปลงส้ารวจ A

แปลงส้ารวจ B

แปลงส้ารวจ C

แปลงส้ารวจ D

แปลงส้ารวจ E

แปลงส้ารวจ F

ภาพที่ 2 ลักษณะพื้นที่แปลงส้ารวจทั้ง 6 แปลง บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
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ภาพที่ 3 การวางกับดักกระป๋องปู (Trap)

Perisesarma eumolpe

Perissesarma indiarum

Perisesarma semperi

Parasesarma lanchesteri

Episesarma mederi

Episesarma versicolor

Neosarmatium smithi

Sarmatium germaini

ภาพที่ 4 ปูแสมในวงศ์ Sesarmidae ที่พบบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯสิรินาถราชินี
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ภาพที่ 5 อัตราส่วนร้อยละของปูแสมแต่ละชนิดที่พบจากการศึกษา
ตารางที่ 1 จ้านวนชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeที่พบในแต่ละแปลงส้ารวจ
ชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae
Perisesarma eumolpe
Perisesarma indiarum
Perisesarma semperi
Episesarma mederi
Episesarma versicolor
Parasesarma lanchesteri
Neosarmatium smithi
Sarmatium germaini
รวม

60

A
121
14
1
24
17
1
178

จานวนปูที่พบในแต่ละแปลงสารวจ (ตัว)
B
C
D
E
144
122
118
194
4
62
82
122
4
1
2
105
45
73
49
2
9
21
31
21
1
5
2
4
1
284
240
299
401

เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

F
300
23
2
15
19
1
3
363

ตารางที่ 2 การแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
ชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae

การแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae (ร้อยละ)

Perisesarma eumolpe
Perisesarma indiarum
Episesarma versicolor
Episesarma mederi
Parasesarma lanchesteri
Perisesarma semperi
Neosarmatium smithi
Sarmatium germaini

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.33
33.33
16.67

ตารางที่ 3 ดัชนีทางนิเวศวิทยาเพื่อวิเคราะห์ความหลากหลายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก
ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
แปลงสารวจ

A

Diversity index; H’ o.815±0.246

B

C

D

E

F

0.927±0.189

0.963±0.280

1.118±0.118

1.119±0.150

0.617±0.190
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