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The research team on fl owering plants (angiosperms) of the 
Applied Taxonomic Research Center comprising Professor 

Dr. Pranom Jantaranothai, Asst. Prof. Dr. Amornrat Prajaksoot, 
Asst. Prof. Dr. Pimwadee Pornpongrungruang, a number of 
graduate students (at present work in different universities and 
institutions), and some overseas researchers has conducted 
a research study on plant taxonomy of many families under the 
Flora of Thailand Project. Emphasis was placed on revision of one 
group or one family of plants in Thailand through investigation 
of references in taxonomic literature from type specimens and 
examples collected in herbariums both in Thailand and abroad. 
Field surveys were performed on fl ora in different regions of the 
country and the neighboring countries. Descriptions of the fl ora 
were done with ecological information and reproduction recorded. 
In addition, the nomenclatures and keys were verifi ed to assist in 
fl ora identifi cation. The study led to discovery of new species of 
plants never recorded elsewhere to date. Still, the main study’s 
purpose was to compile information of each interested fl ora group 
in Thailand in order to be able to specify the number, places of 
reproduction, their indigenousness. Then key construction was 
completed for benefi ts of researchers in related fi elds in their work 
of identifi cation, for instance, botany, agriculture, pharmacology, 
chemistry, etc. The main outcome of this research was hence key 
production; new fl ora found was only the chance discovery from 
the revision of various fl ora groups. When the research came to 
the conclusion, i.e., knowing the multiplicity of Thailand fl ora in 
terms of the number, the information can be utilized for example, 
in conserving a plant to prevent its extinction or in sustainably 
and accurately utilizing a plant.






กลุ่มวิจัยพืชดอกของศูนย์อนุกรมวิธานประยุกต์ ประกอบด้วย 
ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ 

ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จำานวนหลายคน (ปัจจุบันนักศึกษาเหล่าน้ีได้ทำางานในมหาวิทยาลัย 
และสถาบันต่างๆ) รวมถึงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากต่างประเทศ 
ทางกลุ่มวิจัยได้ดำาเนินงานการวิจัยทางด้านอนุกรมวิธานพืชดอก
ในหลายวงศ์ ซ่ึงงานวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการวิจัยพรรณพฤกษชาติ
ของประเทศไทย (Flora of Thailand Project) กลุ่มวิจัยเน้นการวิจัย
ทบทวนเฉพาะกลุ่มพืชกลุ่มหน่ึงหรือวงศ์ใดวงศ์หน่ึงในประเทศไทย 
(revision) โดยตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงทางอนุกรมวิธาน (taxonomic 
literature) และตัวอย่างพืชต้นแบบ (type specimen) และตัวอย่างพืช
ท่ีเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชหรือหอพรรณไม้ (herbarium) ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ ออกสำารวจพรรณไม้ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
และประเทศใกล้เคียง ได้บรรยายลักษณะและบันทึกข้อมูลนิเวศวิทยา 
และการกระจายพันธ์ุ รวมถึงการตรวจสอบเก่ียวกับช่ือวิทยาศาสตร์ 
(nomenclature) และสร้างรูปวิธาน (key) เพ่ือช่วยในการระบุหรือ
การตรวจสอบเอกลักษณ์ (identifi cation) จากการศึกษาดังกล่าว
ทำาให้พบพืชชนิดใหม่ของโลกท่ียังไม่มีการบันทึกมาก่อน แต่เป้าหมาย
สำาคัญของการศึกษาเพ่ือท่ีจะรวบรวมข้อมูลพืชในแต่ละกลุ่มท่ีสนใจ
ว่าในประเทศไทยมีจำานวนเท่าใด พบกระจายพันธ์ุท่ีใดบ้าง ชนิดใด
เป็นพืชเฉพาะถ่ิน หรือพบเฉพาะในประเทศไทย และสร้างรูปวิธาน 
(key) เพ่ือประโยชน์ต่อนักวิจัยในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้นำาไปใช้
ในการระบุชนิดพืช เช่น พฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
เคมี เป็นต้น ผลงานหลักของการวิจัยน้ีจึงอยู่ท่ีการสร้างรูปวิธานตาม
ท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่วนการค้นพบพืชชนิดใหม่ถือเป็นผลพลอยได้
จากการศึกษาทบทวนพรรณไม้กลุ่มต่างๆ เม่ือการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ 
คือ ทราบความหลากหลายด้านจำานวนชนิดของพรรณไม้ในประเทศไทย
แล้ว ก็จะสามารถท่ีจะนำาข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ เช่น การอนุรักษ์
พืชชนิดหน่ึงๆ ไว้ไม่ให้สูญพันธ์ุไป หรือการใช้ประโยชน์พืชน้ันได้
อย่างถูกต้องและย่ังยืนต่อไป

พรรณไม�ที่บันทึกครั้งแรก

ของโลก จากนักว�จัย มข.
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From 2012 to 2015, the research team publicized this discovery 
of new fl ora in periodicals well accepted in the plant taxonomy 
circle. There are 35 new plant species of fl ora and 8 taxa of 
subspecies and varieties (Table 1 and Figure 1), namely: one 
species of Justicia, 8 types and 7 taxa of the family Eriocaulon, 
2 species of Digitaria, 2 families of Indigofera, one type of the 
family Uraria, one type of the family Vandellia, one type of the 
family Phyllanthus, 4 types of the family Piper, one type of the 
family Hedyotis, one type of the family Palaquium, (discovered 
in Sabah State, Malaysia), 4 types of the family Xyris, and 9 
types and one taxon of the family Zingiber. Most of these plants 
are found in Thailand. Many new plants still await publication. 

The majority of the newly found fl ora has not been as yet reported 
on their medicinal properties or economic values. However, there 
was a report on medicinal use of plants close to those mentioned 
above, for example, the family Phyllanthus chayamaritiae has the 
property of reducing hypertension, Chinese traditional medicine uses 
some plant in the family Eriocaulon to treat eye infection. Thus, 
it is believed that if pharmacological and chemistry researchers 
are interested in performing extended studies on these new fl ora 
families, Thai medicine will greatly benefi t as well as development 
of economic crops in the future. 

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2558 ทางกลุ่มวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน
การพบพืชใหม่ในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการด้านอนุกรม
วิธานพืช ซ่ึงเป็นพืชชนิดใหม่จำานวน 35 ชนิด และพืชพบใหม่ระดับ
ต่ำากว่าชนิด ได้แก่ ระดับ subspecies และระดับ variety รวมอีก 
8 แทกซา (ตารางท่ี 1 และรูปท่ี 1) ได้แก่ พืชในสกุลปีกไก่ดำา 
(Justicia) 1 ชนิด สกุลมณีเทวา (Eriocaulon) 8 ชนิด 7 แทกซา 
สกุลหญ้าตีนกา (Digitaria) 2 ชนิด สกุลคราม (Indigofera) 2 ชนิด 
สกุลหางกระรอก (Uraria) 1 ชนิด สกุลแวววิไล (Vandellia) 1 ชนิด 
สกุลลูกใต้ใบ (Phyllanthus) 1 ชนิด สกุลพริกไทย (Piper) 4 ชนิด 
สกุลหมากดิบน้ำาค้าง (Hedyotis) 1 ชนิด สกุลขนุนนก (Palaquium) 
1 ชนิด (พบในรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย) สกุลกระถินทุ่ง (Xyris) 
4 ชนิด และสกุลขิง (Zingiber) 9 ชนิด 1 แทกซอน พืชเหล่าน้ี
ส่วนใหญ่พบในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีพืชชนิดใหม่อีกหลายชนิด
ท่ีอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์

พืชท่ีพบใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่มีรายงานสรรพคุณทางยา หรือความสำาคัญ
ทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยเหตุว่าเคยมีรายงานการนำาพืชท่ีใกล้เคียงพืชท่ี
พบใหม่มาใช้เป็นยารักษาโรคบ้างแล้ว เช่น ต้นลูกใต้ใบในกลุ่มมะยม
หนาม มีสรรพคุณเป็นยาลดความดันโลหิต ตำาราแพทย์แผนโบราณ
ของจีนนำาพืชในสกุลมณีเทวาบางชนิดมาใช้ในการรักษาอาการอักเสบ
ของดวงตา จึงเช่ือว่าหากนักวิจัยทางด้านเคมีและด้านเภสัชศาสตร์
สนใจในการศึกษาต่อยอดพืชท่ีพบใหม่เหล่าน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อ
การแพทย์ของไทยอย่างมาก และอาจนำาไปสู่การพัฒนาเป็นพืชท่ี
สำาคัญทางเศรษฐกิจต่อไป
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Table 1. Inventory of 35 newly found flora species 

and 8 taxa of subspecies, totaling 43 taxa
 

Family Scientifi c name Thai name Publishing periodical

Acanthaceae
Justicia prachuapensis Ruengs. & Chantar.
(J. hansenii Ruengs. & Chantar.)

ทองพันชั่งปา Phytotaxa 162 (2): 120. 2014.
Phytotaxa 130 (1): 43. 2013.

Eriocaulaceae

Eriocaulon chantaranothaii Praj. & J. Parn. กระดุมนอย Kew Bulletin 67 (4): 655. 2012.

E. chiangmaiense Praj. & J. Parn. กระดุมเชียงใหม Kew Bulletin 67 (4): 657. 2012.

E. chiangmaiense subsp. leucanthemum 
Praj. & J. Parn. *

กระดุมเชียงใหม
ดอกขาว

Kew Bulletin 67 (4): 657. 2012.

E. hamiltonianum Mart. var. acuminatum 
Praj. & J. Parn. *

ตาปูเล็กแหลม Kew Bulletin 67 (4): 660. 2012.

E. nautiliformoides Praj. & J. Parn. กระดุมเงินเล็ก Kew Bulletin 67 (4): 660. 2012.

E. nautiliformoides var. hexagynum Praj. & 
Chantar. *

กระดุมเงินเล็ก
หกพู

Kew Bulletin 67 (4): 654. 2012.

E. parnellii Praj. & Chantar. กระดุมสองสี Kew Bulletin 67 (4): 668. 2012.

E. phatamense Praj. & Chantar. กระดุมผาแตม Kew Bulletin 67 (4): 668. 2012.

E. phuchongense Praj. & Chantar. กระดุมภูจอง Kew Bulletin 67 (4): 671. 2012.

E. phuphanense Praj. & J. Parn. กระดุมภูพาน Kew Bulletin 67 (4): 671. 2012.

E. phuphanoides Praj. & J. Parn. กระดุมภูพาน
นอย

Kew Bulletin 67 (4): 671. 2012.

E. quinquangulare L. subsp. 
longibracteatum Praj. & J. Parn.*

กระดุมใบแดง Kew Bulletin 67 (4): 674. 2012.

E. siamense Moldenke var. macrophyllum 
Praj. & J. Parn. *

กระดุมสยามใบ
ใหญ

Kew Bulletin 67 (4): 677. 2012.

E. siamense Moldenke var. hexagynum 
Praj. & Chantar. *

กระดุมสยาม
หกพู

Kew Bulletin 67 (4): 680. 2012.

E. ubonense Lecomte subsp. hexagynum 
Praj. & Chantar. *

กระดุมเงินหกพู Kew Bulletin 67 (4): 684. 2012.

Table 1. Inventory of 35 newly found flora species 

and 8 taxa of subspecies, totaling 43 taxa
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Family Scientifi c name Thai name Publishing periodical

Gramineae
(Poaceae)

Digitaria isanensis B. Boonsuk, Chantar. & 
Hodk.

หญาตีนนกอีสาน Nordic Journal of Botany 32: 
811. 2014.

D. thailandica B. Boonsuk, Chantar. & Hodk. หญาตีนนกไทย Phytotaxa 161 (4): 283. 2014.

Leguminosae
(Fabaceae)

Indigofera smitinandii S. Mattapha & 
Chantar.

ครามสมิตินันทน Phytotaxa 129 (1): 47.  2013.

I. udonthaniensis S. Mattapha & Chantar. ครามอุดร Phytotaxa 129 (1): 50.  2013.

Uraria pseudoacuminata W. Tokaew & 
Chantar.

หางกระแต ScienceAsia 39: 327. 2013.

Lindernniaceae
Vandellia yamazakii P. Sutthisaksopon, 
Chantar. & D.A. Simpson

แวววิไลยามาซากิ Phytotaxa 167 (1): 127. 2014.

Phyllanthaceae
Phyllanthus chayamaritiae Chantar. & 
Kantachot

มะยมหนาม Blumea 57: 217. 2013.

Piperaceae

Piper chantaranothaii Suwanph. & D.A. 
Simpson

จะคาน Kew Bulletin67: 707. 2012.

P. durionoides Suwanph. & Chantar. พลูทุเรียน Novon 23 (2): 230. 2014.

P. kongkandanum Suwanph. & Chantar. พลูอาจารยกอง Novon 23 (2): 232. 2014.

P. viridescens Suwanph. & Chantar. สะคานดิน Nordic Journal of Botany 32: 
459. 2014.

Rubiaceae
Hedyotis puffi i Wangwasit & Chantar. ตองแหงอาจาร

ยพุฟ
Phytotaxa 206 (1): 49. 2015.

Sapotaceae Palaquium bintuluense Chantar. Phytotaxa 173 (2): 173. 2014.

Xyridaceae

Xyris bituberosa Phonsena & Chantar. กระถินภูวัว Blumea 57 (2): 116. 2012.

X. buengkanensis Phonsena & Chantar. กระถินบึงกาฬ Blumea 57 (2): 118. 2012.

X. emarginata Phonsena & Chantar. กระถินโคก Blumea 57 (2): 121. 2012.

X. thailandica Phonsena & Chantar. กระถินภู Blumea 57 (2): 124. 2012.
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Family Scientifi c name Thai name Publishing periodical

Zingiberacee Zingiber brachystachys Triboun & 
K. Larsen 

ขิงพระพุทธบาท Thai Journal of Botany 6(1): 
58. 2014.

Z. callianthus Triboun & K. Larsen ขิงหลอด Thai Journal of Botany 6(1): 
59. 2014.

Z. chantaranothaii Triboun & K. Larsen ขิงจันทรโณทัย Thai Journal of Botany 6(1): 
59. 2014.

Z. cornubracteatum Triboun & K. Larsen พนมเพลิง Thai Journal of Botany 6(1): 
60. 2014.

Z. isanense Triboun & K. Larsen ขิงอีสาน Thai Journal of Botany 6(1): 
61. 2014.

Z. parishii Hook.f. subsp. phuphanense 
Triboun & K. Larsen *

ขิงภูพาน Thai Journal of Botany 6(1): 
62. 2014.

Z. pyroglossum Triboun & K. Larsen ขิงกระตายใหญ Thai Journal of Botany 6(1): 
62. 2014.

Z. sadakornii Triboun & K. Larsen ขิงสดากร Thai Journal of Botany 6(1): 
64. 2014.

Z. tenuiscapus Triboun & K. Larsen ไพลเล็ก Thai Journal of Botany 6(1): 
65. 2014.

Z. vittacheilum Triboun & K. Larsen ขิงประกาย Thai Journal of Botany 6(1): 
65. 2014.
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Figure 1 Some newly found plants in Thailand 

ก) ทองพันชั่งป�า (Justicia prachuapensis) ข) กระดุมน�อย (Eriocaulon chantaranothaii) 

ค) หญ�าตีนนกอีสาน (Digitaria isanensis)  ง) ครามอุดร (Indigofera udonthaniensis)
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Figure 1 Some newly found plants in Thailand (Continued) 

จ) มะยมหนาม (Phyllanthus chayamaritiae) ฉ) แววว�ไลยามาซากิ (Vandellia yamazakii) 

ช) พลูทุเร�ยน (Piper durionoides)  ซ) กระถินภู (Xyris thailandica) 

ฌ) ข�งกระต�ายใหญ� (Zingiber pyroglossum)
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The new species of pufferfish found in 

Nongkhai is not poisonous and edible while 

those found in other areas can be poisonous as 

well as inedible

“ “

Discovery of the new species of fi sh, the pufferfi sh, by 
Khon Kaen University researchers is good news for the world 
fi shery. This fi sh may be edible by some people, but it may be 
poisonous for some others. Fortunately, the recent discovery 
brings a big smile to fi sh eaters.

 Associate Professor Pasakorn Saenjundaeng, a lecturer of 
the Department of Fisheries, Faculty of Applied Sciences and 
Engineering, Khon Kaen University Nong Khai campus, has 
studied the variety of fi sh biology since 2001. He continuously 
produces a lot of well known academic articles as he has been 
taking part in the discovery of 9 new species of fi sh in Thailand.

“ปลาป�กเป�าบึงพันธุ� ใหม�”
ความภูมิใจจากแม�น้ําโขง   

ปลาสายพันธุ�ใหม�นี้ บางพ�้นที่ โดยเฉพาะในพ�้นที่ 

จ.หนองคาย ชาวบ�านสามารถนํามารับประทาน

ได�ทั้งตัวโดยไม�เกิดพ�ษ แต�บางพ�้นที่กลับนําไปรับ

ประทานแล�วเกิดการเป�นพ�ษ

“

“
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Prior to this, in 2005, Associate Professor Pasakorn Saenjundaeng 
and his research team, Dr. Chavalit Vidthayanon, a Thailand’s fish 
expert and Dr. Heok Hee Ng from Michigan Ann Arbor University, 
USA found 8 new species of sisorid catfish genus Oreoglanis 
from the Chao Phraya, Mekong and Salween river drainages in 
northern and western Thailand. 

Associate Professor Pasakorn Saenjundaeng also found one 
more new species of the swamp pufferfish in the Mekong 
River, Thailand. This discovery was under the joint work with  
Dr. Chavalit Vidthayanon, a senior expert of the Department of 
Environment, Bureau of Mekong River Committee, Vientiane, 
Laos PDR Headquarter, and Dr. Chaiwut Krudpan, a lecturer 
from the Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University. 
The discovered swamp pufferfish is the fresh water pufferfish in 
Pao genus. It is the sixth species of Pao found in the Mekong 
River, Thailand.

Although the features of this species are quite similar to the others, 
it is not difficult to differentiate. It is a 12 cm long fish with olive 
green body. The black spots are easily seen all over on the top 
and the two sides of its body, but they appear in a lighter color 
on the bottom part of the fish. Observing closely, we see its snout 
shorter than the other 5 species of Thai freshwater pufferfishes.

Associate Professor Pasakorn  Saenjundaeng mentioned that there 
was an increasing trend for food poisonous patients throughout the 
decade. Most of the cases apparently happened in the northeastern 
freshwater pufferfish was the main cause.

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ค้นพบปลาชนิดใหม่ของโลก ถือ
เป็นข่าวดีให้กับวงการของคนท่ีศึกษาเร่ืองปลา เพราะปลาท่ีว่าน้ัน 
คือปลาปักเป้า ท่ีมีบางคนนำาไปรับประทานแล้วปกติดี แต่บางคนนำา
ไปรับประทานแล้วเกิดอาการอาหารเป็นพิษ แต่การค้นพบปลาพันธ์ุ
ใหม่คร้ังน้ีน้ันทำาให้คนท่ีชอบบริโภคปลาย้ิมออก

รองศาสตราจารย์ภาสกร แสนจันแดง อาจารย์ประจำาสาขาประมง  
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นอีกหน่ึงนักวิจัยท่ีได้ทำาการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพของปลา มาต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2544 ทำาให้มีผลงานออกมาเป็นท่ีรู้จักในวงการวิชาการ 
อย่างต่อเน่ือง เพราะได้ร่วมค้นพบปลาชนิดใหม่จากประเทศไทยถึง
วันน้ีจำานวน 9 ชนิดมาแล้ว 

ก่อนหน้าน้ี  ปี พ.ศ. 2548 ได้เคยร่วมทำาการวิจัยกับ ดร.ชวลิต วิทยา
นนท์ ผู้เช่ียวชาญเร่ืองปลาของประเทศไทย รวมถึง ดร.อ๊ึง ฮก ฮี  
จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน วิทยาเขตแอนน์อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา 
ในการค้นพบปลาค้างคาวพันธ์ุใหม่ 8 ชนิดจากป่าต้นน้ำาภาคเหนือ
ของประเทศไทย ได้แก่ ปลาค้างคาวภูคา, ปลาค้างคาวน้ำายม,  
ปลาค้างคาวน้ำาปาย, ปลาค้างคาวคุณสืบ, ปลาค้างคาว อ. สุรพล , 
ปลาค้างคาวดอยตุง, ปลาค้างคาวทุ่งช้าง และปลาค้างคาวศิลาเพชร

และขณะน้ี รองศาสตราจารย์ภาสกร ยังได้ค้นพบปลาปักเป้าบึง 
พันธ์ุใหม่ เพ่ิมข้ึนอีก 1 ชนิด จากลุ่มน้ำาโขงของประเทศไทย  
ซ่ึงเป็นการทำางานร่วมกับ ดร.ชวลิต วิทยานนท์ ผู้เช่ียวชาญอาวุโส 
ประจำาโครงงานส่ิงแวดล้อม สำานักงานคณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ำาโขง 
สำานักงานใหญ่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาวและ อาจารย์ชัยวุฒิ กรุดพันธ์  
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Associate Professor Pasakorn’s initial interest in the pufferfi sh 
was his suspicion about its poison; some are edible while some 
are not. Since the fi sh classifi cation was not fully reassuring, 
he was unable to obtain an accurate answer about the different 
features of the poisonous pufferfi sh and the edible ones. 
Therefore, he decided to conduct a study. It can be said that 
his research fulfi lls both academic fi eld and his own curiosity. 

He discovered the new species of the swamp pufferfi sh, 
while he was doing a research on the taxonomy of freshwater 
pufferfi sh in the Mekong River from 2011 to 2013. This fi sh 
is known and seen by a lot of people because they exist in the 
swamps and ponds in Nong Khai, Bung Kan, and Udon Thani, 
the provinces along the Mekong River. However, some are 
found in Sakon Nakhon. This fi sh is simply called a pufferfi sh 
(Pla Puk-Pao) like any other types of pufferfi sh despite the fact 
that they are not the same breed.

Although the researcher encountered some hindrances throughout 
his study, the research was successfully completed. Nevertheless, 
those small problems even strengthened the further steps of 
his work. The sample of new species of swamp pufferfi sh was 
rarely found because the locals do not usually have pufferfi sh 
as their food. It was almost impossible to get the sample from 
people in the areas, so the researcher had to have some students 
and hired fi shermen to collect them. 

In July 2013, the research was published in ZOOTAXA, 
a taxonomy academic journal which is very well known among 
world researchers, under the title “Pao palustris: The World 
New Species of Swamp Pufferfi sh from Mekong River 
Region, Thailand.” 

The benefi t of this research was to raise Thai people awareness of 
the different breeds of pufferfi sh. Broadcasting of the discovery 
of this new species pufferfi sh through television channels also 
provided people with knowledge of poison and edible pufferfi sh. 

จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสำารวจ
ปลาปักเป้าน้ำาจืด (freshwater puff erfi sh) สกุล Pao ท่ีพบในลุ่ม
น้ำาโขงของประเทศไทย ท่ีเป็น ปลาปักเป้าบึงจัดเป็นปลาปักเป้าใน
สกุล Pao ชนิดท่ี 6 ท่ีพบในลุ่มน้ำาโขงของไทย 

ปลาปักเป้าบึงพันธ์ุใหม่น้ีก็มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Pao palustris 
โดยคำาว่า palustris มาจากภาษาละตินมีความหมายว่า หนอง 
หรือ บึง  ดังน้ัน ปลาปักเป้าบึงพันธ์ุใหม่น้ี จึงเรียกเป็นภาษาไทย
ว่า ปลาปักเป้าบึง 

ลักษณะของปลาปักเป้าสายพันธ์ุน้ีก็ไม่ต่างจากสายพันธ์ุอ่ืน
มากนัก แต่สามารถสังเกตและแยกออกได้ หากสังเกตให้ดีจะพบว่า 
เป็นปลาท่ีมีขนาดตัวยาวประมาณ12 เซนติเมตร นอกจากน้ียังมี
สีของตัวปลาเป็นสีเขียวมะกอก และลักษณะพิเศษคือมีลายเป็นจุด
วงกลมสีดำากระจายอยู่ตามด้านข้างและด้านบนของลำาตัว แต่บริเวณ
ด้านล่างของลำาตัวจะมีลายเหมือนกันแต่สีจะจางกว่า จะงอยปาก
มีลักษณะส้ันกว่าปลาชนิดอ่ืน

นอกจากน้ีปลาชนิดน้ีสามารถใช้เป็นดัชนีอย่างหน่ึง ในการบ่งบอก
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำาได้ เน่ืองจากมันจะกินปลา
ขนาดเล็กเป็นอาหาร ถ้าแหล่งน้ำาไหนมีปลาปักเป้าบึงอยู่เป็นจำานวน
มากแสดงว่าแหล่งน้ำาน้ันมีความอุดมสมบูรณ์สูง

รองศาสตราจารย์ภาสกรบอกว่า ในช่วงระยะเวลา10 ปีท่ีผ่านมาน้ี  
ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานปลาปักเป้าน้ำาจืด
มีบ่อยข้ึน และส่วนใหญ่มักเกิดในจังหวัดทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และแพทย์มักให้การวินิจฉัยว่าเป็นอาการพิษท่ีเกิดจาก
สารพิษในปลาปักเป้าน้ำาจืด

โดยเร่ิมแรกท่ีสนใจปลาปักเป้า ส่วนหน่ึงมาจากความสงสัยว่า
ทำาไมปลาชนิดน้ีถึงมีพิษและบางชนิดสามารถนำามารับประทานได้ 
สำาหรับปลาชนิดใหม่ซ่ึงถูกค้นพบในช่วงท่ีทำาการศึกษาวิจัย
เร่ืองอนุกรมวิธานของปลาปักเป้าน้ำาจืดท่ีพบในลุ่มน้ำาโขงของ
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 หลายคนอาจจะรู้จัก 
หรือเคยเห็นมาบ้าง เพราะเป็นปลาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีหนอง บึง ของ 
จังหวัดในแถบแม่น้ำาโขง ท้ัง จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ และ จ.อุดรธานี 
นอกจากน้ียังพบบางส่วนท่ี จ.สกลนคร โดยมักจะถูกเรียกรวมกับ
กับปลาปักเป้าชนิดอ่ืนๆ ว่าปลาปักเป้า ท้ังท่ีไม่ใช่สายพันธ์ุเดียวกัน   
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ถึงแม้ว่างานวิจัยน้ีจะออกมาเป็นผลสำาเร็จ แต่ก็ยังมีปัญหาเล็ก
น้อยกับการทำางานตลอด แต่ก็มองว่าเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยให้
ก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง รอบคอบ จากค้นหาปลาสายพันธ์ุน้ียาก 
เพราะชาวบ้านไม่รับประทานปลาปักเป้า ฉะน้ันการเก็บรวบรวม
ตัวอย่างปลาจึงเป็นไปได้ยาก จนต้องมีนักศึกษาเข้ามาเก็บรวบรวม 
หรือแม้กระท่ังจ้างชาวประมงพ้ืนบ้านในการเก็บรวบรวมตัวอย่างให้
อีกทางหน่ึงด้วย

โดย ผลงานวิจัยในการค้นพบปลาปักเป้าบึงพันธ์ุใหม่น้ี ได้ถูกตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทางด้านอนุกรมวิธานของสัตว์
ท่ีเป็นท่ียอมรับท่ัวโลก คือ วารสาร ZOOTAXA จัดว่าเป็นวารสาร
ระดับนานาชาติ เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยใช้ช่ือบทความ
วิจัยว่า “Pao palustris ปลาปักเป้าบึงพันธ์ุใหม่ของโลก จากลุ่มน้ำา
โขงของประเทศไทย’’ 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นอีกหน่ึงงานวิจัยท่ีมองว่าจะช่วยให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของกลุ่มปลาปักเป้ามากย่ิงข้ึน เพราะจากการท่ีมีการนำา
เสนอการค้นพบปลาปักเป้าสายพันธ์ุใหม่น้ีออกไปตามส่ือโทรทัศน์
หลายช่อง จะช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับปลาปักเป้า
ว่าจะสามารถนำามารับประทานเป็นอาหารได้หรือไม่ 

“ผมเชื่อว่างานวิจัยชิ้นนี้จะทำาให้คนมีความระมัดระวังในการรับ
ประทานปลาปักเป้ามากขึ้น”

ซ่ึงการค้นพบคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสายพันธ์ุปลา
ท่ีพบในลุ่มน้ำาโขงของประเทศไทยซ่ึงจัดได้ว่าเป็นเขตท่ีมีความหลาก
หลายทางชีวภาพท่ีสำาคัญแห่งหน่ึงของโลก และเราในฐานะเจ้าของ
ประเทศควรท่ีจะภาคภูมิใจในทรัพยากรของเราและช่วยกันอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพเหล่าน้ีเอาไว้ให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป

“I believe that this research raises people more awareness in 
consuming pufferfi sh.”

This discovery revealed the variety of fi sh breeds in the Mekong 
River in Thailand. The area is already known as the world 
important biodiversity zone, so we, as Thai citizen, should be 
proud of our national resource and support the conservation of 
this irreplaceable natural feature.  

After this, the researcher will study the biological features of this 
fi sh in depth because it is a brand new breed and its account has 
not been studied to date. He believed that the investigation of 
their food, breeding and reproduction will reveal the myth that 
in certain areas, some of the same breed is edible, but some is 
fatal and poisonous.

 “If it is possible in the future, I will publish a classifi cation of 
freshwater pufferfi sh found in the Mekong Sub-region, Thailand, 
and also give people information of edible and poisonous pufferfi sh. 
I plan to produce a guideline for villagers. This is not only the 
knowledge, but it will also be life protection for the villagers. Most 
of all, it should lower or zero the number of death from eating 
poisonous pufferfi sh. It is the dearest wish that I defi nitely want 
to make it come true in my life,” Associate Professor Pasakorn 
Saejundaeng fi rmly stated his determination.

หลังจากนีต้อ่ไป ตอ้งลงลกึในเรือ่งของชวีวิทยาของปลาชนดิใหมน่ี ้เนือ่งจากเปน็ปลาทีพ่ึง่คน้พบจึงยงัไมมี่ขอ้มลู ดว้ยเชือ่วา่หาก
เจาะลึกเข้าไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกินอาหาร การสืบพันธุ์และวางไข่ อาจจะทำาให้ทราบว่าสาเหตุอะไรที่ทำาให้ปลาชนิดนี้กินได้
ในบางพื้นที่และบางพื้นที่กินไม่ได้เพราะมีพิษจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งๆ ที่เป็นชนิดเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ มีสาเหตุ
มาจากอะไร

“หากเปน็ไปไดใ้นอนาคต จะทำาหนงัสอืเกีย่วกบัการจำาแนกสายพนัธ์ุปลาปกัเปา้น้ำาจดืทีพ่บในลุม่น้ำาโขงของประเทศไทย รวมไป
ถึงการให้ข้อมูลว่าปลาปักเป้าชนิดไหนที่สามารถรับประทานได้ และชนิดไหนไม่สามารถรับประทานได้เนื่องจากมีพิษ ทำาเป็น
คู่มือแจกจ่ายกับชาวบ้าน เพื่อสุดท้ายจะเป็นเกราะเสริมความรู้ให้กับชาวบ้านในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น และคนที่จะเสียชีวิตจากปลา
ปักเป้าเพราะอาหารเป็นพิษก็จะลดน้อยลงไปหรือไม่มีเลย น้ีคือความหวังท่ีในชีวิตน้ีต้องทำาให้เกิดขึ้นให้ได้” รองศาสตราจารย์
ภาสกร ยืนยันกับสิ่งที่เขาตั้งใจ
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