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บทคัดยอ 

Elysia siamensis Swennen, 1997 เปนทากทะเลขนาดเล็กในวงศ Elysiidae พบบริเวณแหลงหญาทะเล เปนชนิดท่ีมี

รายงานเฉพาะในอาวปตตานี ตัวอยางถูกผาตัดเพื่ออธิบายระบบยอยอาหาร และระบบสืบพันธุ สําหรับฟน คอหอย และอวัยวะสืบพันธุ

เพศผู มีรายงานไวกอนหนานี้ ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา แขนงของตอมยอยอาหารมีรูปรางแบน ขยาย และแทรกอยูระหวาง 

hermaphrodite gland gametolytic vesicle มีขนาดใหญ ตรวจพบ bursa copulatrix และแอมพลูลา เชื่อมตอรวมกับ 

hermaphroditic duct กอนที่จะแยกไปยังทอเพศผูและทอเพศเมีย 
 

ABSTRACT 

Elysia siamensis Swennen, 1997 is the small Elysiidae which has been found on seagrass in Pattani Bay, 

Gulf of Thailand. The digestive and reproductive systems of these species were described from the dissected 

specimens whereas the radular teeth, pharynx and penis were reported earlier. Striking details was the inserted 

and expanded of the flat branches of the digestive glands in between the hermaphrodite glands. Moreover, the 

gametolytic vesicle (bursa copulatrix) had a great in size, a bursa copulatrix and ampulla attached to the 

hermaphrodite duct before separating to the male and female duct. 
 

คําสําคัญ: ทากทะเล  กายวิภาค  ระบบยอยอาหาร  ระบบสืบพันธุ  อาวปตตาน ี
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บทนํา 

ทากทะเล (sea slugs) ในวงศ Elysiidae Forbes and 

Hanley, 1851 อยูในอันดับ Sacoglossa (Mollusca, Opistho-

branchia) ทั้งโลกมีมากกวา 100 ชนิดที่รายงานไวกอนหนานี ้ซึ่ง

ในแถบอินโดแปซิฟก (Indo-Pacific regions) มีการรายงานไว

แลว 65 ชนิด (Jensen, 1992) สวนใหญมีขนาดเล็กกวา 20 

มิลลิเมตร แตมีบางชนิดมีขนาดใหญระหวาง 25-50 มิลลิเมตร 

ในชวงศตวรรษท่ีผานมามีการศึกษาชนิดที่มีขนาดใหญ สวนมาก

อาศัยอยูบริเวณแนวปะการังเขตรอน (Kelaart, 1858; Pease, 

1871; Verrill, 1901) แตอยางไรก็ตามในชวง 25 ปที่ผานมา มี

การคนพบทากทะเลขนาดใหญสกุลน้ีในแหลงอาศัยที่เปนอาว น้ํา

ขุน และพื้นที่ปาชายเลน โดยพบครั้งแรกที่ประเทศฮองกง และ
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ตั้งชื่อวา Elysia leucolegnote Jensen, 1990 ตามดวยการ

คนพบ E. bangtawaensis Swennen, 1997 ในอาวไทยของ

ประเทศไทย และ E. singaporensis ในประเทศสิงคโปร 

(Swennen, 2011)  

ลักษณะเดนของทากทะเลในสกุล Elysia คือ เปนการ

รวมกันของลักษณะในสกุล Plakobranchus และ Thuridilla 

ไดแก มีปกเหมือน parapodia ไมมีเปลือก ตัวเรียว และไมมี 

oral tentacle (Swennen, 2011) สําหรับในประเทศไทยมี

รายงานทากทะเลในสกุล Elysia ที่พบในพ้ืนที่บริเวณอาว น้ําขุน 

และปาชายเลน ถึง 3 ชนิด คือ E. bangtawaensis Swennen, 

1997, E. leucolegnote Jensen, 1990 และ E. siamensis 

Swennen, 1997 (Swennen, 1997; Swennen, 2011) 

สําหรับ E. siamensis พบครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน ป พ.ศ. 

2540 จํานวน 9 ตัว อาศัยในอยูในสาหรายสีเขียว (green algae) 

บริเวณน้ําตื้น ในแมน้ํายะหริ่ง จังหวัดปตตานี มีขนาดลําตัว 9 ถึง 

12 มิลลิเมตร อาศัยอยูรวมกับทากทะเลชนิด Gymnodoris 

pattani Swennen, 1996 และมีการตั้งชื่อตามชื่อเดิมของ

ประเทศไทยวา “สยาม” ในรายงานอธิบายเฉพาะลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาภายนอก คอหอย ฟน และอวัยวะของเพศผู 

(Swennen, 1997) หลังจากนั้นยังไมมรีายงานการศึกษาเพิ่มเติม 

การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะอธิบายลักษณะทางกาย

วิภาคของระบบยอยอาหารและระบบสืบพันธุของทากทะเลชนิด 

E. siamensis ใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน  

วิธีการ 

เก็บตัวอยางทากทะเล E. siamensis จํานวน 10 ตัว 

จากบริเวณแหลงหญาทะเล ในพ้ืนที่อาวปตตานี จังหวัดปตตาน ี

โด ยพบและ รวบรวมจ ากบริ เ วณก นอ า ว  ( 6 o53’14’’N, 

101o20’41’’E) และบานตะโละสะมิแล ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอ

ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี (6o55’36’’N, 101o19’19’’E) (รูปที่ 1) 

นําตัวอยางทากทะเลมาที่หองปฏิบัติการ โดยเลี้ยง E. siamensis 

จํานวน 7 ตัว ในกลองพลาสติกขนาด 18x30x16 ลูกบาศก

เซนติเมตร ดวยน้ําทะเลความเค็ม 32 ppt ใหสาหรายสีเขียวชนิด 

Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing, 1849 เปนอาหาร 

เพื่อสังเกตพฤติกรรม ที่เหลือจํานวน 3 ตัว นํามาเตรียมตัวอยาง

เพื่อการผาตัด สลบดวย 71 กรัม Magnesium chloride 

(MgCl2) ในน้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร หลังจากน้ันเก็บรักษา

ตัวอยางดวย 7% formaldehyde-seawater solution นํามา

ผาตัดดวยมือ ภายใตกลองสเตอริโอ (stereo microscope) รุน 

SZH-ILLD ยี่หอ Olympus กําลังขยาย 4-64X ดวยเข็ม (ขนาด 

0.15 และ 0.2 มิลลิเมตร) ในพีทรีดิชพาราฟน (petri dishes 

paraffin) ตรึงตัวอยางดวยหนามกระบองเพชรหรือแคคตัส วัด

ขนาดตัวอยางภายใตกลองสเตอริโอ รุน Stemi 2000-C ยี่หอ 

Zeiss ดวยโปรแกรม Motic Images Plus 2.0 บน Window 

XP 

 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงตาํแหนงเก็บตัวอยางทากทะเล Elysia siamensis ในอาวปตตานี จังหวัดปตตาน ี
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ผลการวิจัยและวิจารณผล 

 การจัดลําดับทางอนุกรมวิธาน (Wells et al., 1993; 

Swennen, 1997; Swennen et al., 2001) 

Family: Elysiidae Forbes and Hanley, 1851 

Genus: Elysia Risso, 1818 

Species: Elysia siamensis Swennen, 1997 

Common name: Siamese elysia 

ทากทะเล E. siamensis ถูกบรรยายลักษณะทั่วไปโดย 

Swennen (1997) ไวดังนี้ มีสีลําตัวคอนขางเขียว มีจุดดางและ

ดําเขมตามลําตัว และมีตุมหรือแตมเรื่อ ๆ เม็ดสีเขมเปนรูป

สามเหลี่ยมกระจายในบริเวณรองตามยาวซึ่งพบตามสวนตาง ๆ 

ของลําตัว แถบเม็ดสีดําเขมพบทั้งซายและขวา โดยมีจุดเริ่มตน

จากฐานของเทนทาเคิล (tentacle) กระจายไปยังบริเวณพาราโพ

เดีย (parapodia) รวมทั้งบริเวณขอบดานขางสวนหนาของเยื่อ

หุมหัวใจ (pericardium) สวน rhinophores มีพื้นท่ีเล็ก ๆ รอบ

ตาท้ัง 2 ขาง และ metapodium ไมมีสี เทาคอนขางดําแต

บริเวณกลางเทาจะมีแถบไมมีสีตลอดทั้งความยาว นอกจากนั้น

บริเวณผิวนอกของพาราโพเดียมีตุมหรือแตมเรื่อ ๆ และมีจุดเล็ก 

ๆ สีคอนขางเหลือง และคอนขางน้ําตาล ลักษณะภายนอก

ประกอบดวย rhinophores เปนรูปทรงกระบอก เล็ก ยาว ที่ฐาน

ดานหลังมีบริเวณรองเล็ก ๆ ไมมีเม็ดสีท้ัง 2 ขาง เปนตําแหนง

ของตา พาราโพเดียมีลักษณะหนา แบนเรียบ และจะแคบลงเรื่อย 

ๆ โดยสวนทายกอนถึงบริเวณ metapodium จะขยายออกอีก

ครั้ง เทาแยกสวนจากลําตัวตลอดความยาวชัดเจนและแยกเปน 2 

สวน ดวยรองตามขวาง (transverse groove) metapodium มี

ลักษณะเหมือนเสนใย เล็ก ยาว เยื่อหุมหัวใจยืดขยายได ความ

ยาวเปน 2-3 เทา ของความกวาง และ dorsal vessels มี 3 คู 

เช่ือมตอเขากับเยื่อหุมหัวใจ (รูปที่ 2A, 3B-C) 

จากการศึกษาพบวา รูเปดสําหรับการสืบพันธุ (genital 

apertures) เปนแบบ triaulic ประกอบดวยรูเปดเพศผู (male 

aperture) ตําแหนงคอนไปทางดานหนาบริเวณดานลางของตา

ขวา รูเปดทอนําไข (oviducal aperture) อยูในตําแหนงลางสุด

ของ lateral groove ทางดานขวาของลําตัว และดานหลังของ

อวัยวะสืบพันธุเพศผู (penis) และรูเปดชองคลอด (vaginal 

aperture) มีขนาดใหญ เปนสวนหนึ่งของเยื่อหุมหัวใจ ตําแหนง

อยูขอบทางดานขวาคอนไปดานหนาเล็กนอย (รูปที่ 2B, 3A, 3D)  

ทวารหนัก (anus) อยูดานบนของรูเปดทอนําไข (รูปที่ 

3D) สวน renal pore อยูขอบทางดานซายคอนไปทางดานหลัง

ของเยื่อหุมหัวใจ (รูปที่ 3A) 

ตา (eye) คอนขางรี สีดํากับไมมีสี กวาง 77.3-79.0 

µm สูง 97.9-106.9 µm เลนสโปรงใส กวาง 62.8-67.7 µm สูง 

18.6-22.9 µm (รูปที่ 2F, 3E) วงแหวนประสาท (nerve ring) สี

ขาวซีด มี 4 ปมประสาทหลัก โดย 2 ปมหลักที่เชื่อมตอกับตามี

ความกวางเฉลี่ย 140.9 µm ยาวเฉลี่ย 183.3 µm (รูปที่ 2D-E) 

หัวใจอยูทางดานหนาของ renal pore ภายในสวนของเยื่อหุม

หัวใจ 

ระบบยอยอาหาร (Digestive system) 

ตอมน้ําลาย (salivary gland) สีขาวซีดเปนพวงยาวปก

คลุม oesophageal pouch จรดกับลําไส (intestine) (รูปท่ี 

2D) คอหอย (pharynx) มีขนาดใหญ ตั้งอยูดานหลังของตา ยาว 

643.2 µm สูง 506.5 µm oesophageal pouch คอนขางกลม 

กวาง 249.4 µm ยาว 276.2 µm หลอดอาหาร (oesophagus) 

แคบ ความยาวเปน 0.76 เทาของคอหอย (ยาว 488.0 µm กวาง 

49.1 µm) (รูปท่ี 2H) radula มีฟน 13 ซี่บน และ 14 ซี่ลาง ฟน

คอนขางเหมือนใบมีดตรง มีหยักบริเวณขอบที่ใชตัดอาหาร มี

ความยาวเฉลี่ย 90.6 µm (87-94 µm) ฐานกวาง 23-26 µm 

ฟนที่ใชแลวจะมีขนาดเล็กลง และถูกสงไปทําลายในสวนของ 

ascus (รูปท่ี 2I, 2K, 3F) กระเพาะอาหาร (stomach) อยู

ดานลางของศูนยกลางระบบสืบพันธุ (central reproductive 

organs) กวาง สีเขียว ตอมยอยอาหาร (digestive gland) 

เริ่มตนจากกระเพาะอาหาร มีลักษณะเปนทอแตกแขนงกระจาย

ไปยังทุกสวนของลําตัวและหัว ทอมีขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 

59.7 µm (43-78 um) ลําไสมีลักษณะเปนทอ กวาง สีซีด 

เริ่มตนจากดาน dorsal ของกระเพาะอาหาร ผานและวางบน

สวนของตอมเมือก (mucus gland) ไปออกทวารหนักบริเวณ 

lateral groove เหนือรูเปดทอนําไขบริเวณสวนปลายของลําไส

กอนถึงทวารหนักมีสีน้ําตาล (รูปที่ 2G, 3G) 

ระบบสืบพนัธุ (Reproductive system) 

hermaphroditic follicles พบกระจายในบริเวณดาน 

posterior ของศูนยกลางระบบสืบพันธุบริเวณลําตัวทั้งซายและ

ขวา แทรกรวมกันกับตอมยอยอาหาร เริ่มตนตั้งแตเยื่อหุมหัวใจ

ถึง metapodium แตไมพบในบริเวณขอบของพาราโพเดีย  

มีลักษณะคอนขางกลม สีเหลืองซีด แตละตัวอยางที่ศึกษามี
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จํานวนไมเทากัน (57, 97 และ 118 follicles) ความยาวเฉลี่ย 

196.1 µm (164-208 um) ความกวางเฉลี่ย 172.7 µm (150-

203 µm) (รูปที่ 2L) หลายๆ ทอยอยของ hermaphroditic 

follicles เช่ือมตอรวมกันเปนทอเพียงทอเดียว ยาว เรียกวา 

hermaphroditic duct จากนั้นจะมีทอของ bursa copulatrix 

และแอมพลูลา (ampulla) เช่ือมตอรวมเขาดวยกันตามลําดับ 

(รูปที่ 2C) โดย bursa copulatrix (อยูดานลางของหัวใจและไต 

มีขนาดใหญใกลเคียงกับขนาดของเยื่อหุมหัวใจ) จะเชื่อมตอกับ

ชองคลอด (vagina) ดวยทอขนาดใหญ บาง ซึ่งทอนี้ปกคลุมสวน

ของศูนยกลางระบบสืบพันธุ ในขณะท่ีแอมพลูลามีขนาดใหญ 

จํานวน 2 ตอม (ซาย-ขวา) ลักษณะยาว รี สีขาวซีด ขนาด

ใกลเคียงกัน มีความยาวเฉลี่ย 412.9 µm ความกวางเฉลี่ย 286.6 

µm (รูปที่ 2C) hermaphroditic duct กอนเขาสู central 

canal จะแยกเปน 2 ทาง เพ่ือเขาสู short oviduct และทอนํา

อสุจิ (vas deferens) 

ทอนําอสุจิจะมีตอมลูกหมาก (prostate) เขาเช่ือมตอ

หลังแยก (ลักษณะของตอมลูกหมากมีจะขนาดใหญ ยาว แยก

ออกเปน 2 ขาง ซาย-ขวา ซึ่งดานซายแตกแขนงเปน 2 แขนงยอย 

ประกอบดวยตอมเล็ก ๆ สีขาว ใส จํานวนมาก) สวนหนึ่งของ

ตอมลูกหมากจะหอหุมทอนําอสุจิและขยายไปทางดาน anterior 

ประมาณ 1/2 ของความยาวทอนําอสุจิทั้งหมด ทอนําอสุจิมีเสน

ผานศูนยกลาง 64.5 µm อวัยวะสืบพันธุเพศผู ทุกตัวอยางมี

ลักษณะเปนรูปโคน (unarmed) ขนาดใหญ ยาว เปนเกลียวปลิ้น

ไปมา 3 รอบ สีขาว (ตัวอยางดองขนาด 5-6 มิลลิเมตร อวัยวะ

สืบพันธุเพศผูมีความยาว 1-1.35 มิลลิเมตร ความกวาง 151.9 

µm) (รูปที่ 2M)  

short oviduct ตรงเขาสู central canal โดยสวนของ 

central canal จะรับ albumen duct เขามาเช่ือมตอตอมสราง

ไขขาว (albumen gland) เปนทอยาวแตกแขนงกระจายไปกับ 

hermaphroditic follicles เปนตอมขนาดเล็ก มีลักษณะ

คอนขางรี มีความยาวเฉลี่ย 23.21 µm ความกวางเฉลี่ย 17.57 

µm (รูปที่ 2J) genital receptacle กําเนิดจาก central canal 

มีขนาดใหญ และมีจุดสีน้ําตาลกระจายท่ัวตอม อยูทางดานซาย

ของ central canal ติดกับกระเพาะอาหาร สวนตอมแคปซูล 

(capsule glands) และตอมเมือก ไมสามารถแยกออกจากกันได 

ตอนปลายเชื่อมตอกับรูเปดทอนําไข (รูปที่ 3H) 

ขอมูลดานชีววิทยา (Biology data) 

 จากการเลี้ยงในหองปฏิบัติการ พบวา ไขของ E. 

siamensis ถูกวางในชั่วขามคืน สายไขลอยอยูท่ีผิวน้ํา ลักษณะ

เปนรูปวงกลม-เวียนขวา โดยเริ่มตนจากดานในออกขางนอก 

จํานวน 1 รอบครึ่งติดกัน (รูปที่ 4A) จากการนับจํานวนแคปซูล

ตอสายไขจํานวน 2 สายไข พบ 57 และ 92 แคปซูล แคปซูลมี

ลักษณะใส รูปรางกลม รี และหลายเหลี่ยม 2-3 แคปซูล/แถว ไข

แดงกลมสีคอนขางเหลือง มี 1 เซลลไข/แคปซูล (รูปที่ 4B) เมื่อ

เปรียบเทียบกับทากทะเลในกลุม Elysia ชนิดอื่นๆ พบวา จํานวน

เซลลไขตอแคปซูลมีนอยกวา E. singaporensis (3-4 เซลลไข/

แคปซูล) ไมมี extra-capsular yolk เหมือนกับ E. bangta-

waensis ในขณะที่ E. singaporensis และ E. leucolegnote 

มี extra-capsular yolk (Swennen, 2011) จากนั้นตัวออน

พัฒนาเขาสูระยะ veligers (รูปที่ 4C) ฟกออกจากเปลือกภายใน

แคปซูลและออกจากแคปซูลไดทันที วายนํ้าไดอยางอิสระ 

หลังจากวางไขแลว 6 วัน (รูปที่ 4D-E) โดยอุณหภูมิเฉลี่ย 28 

องศาเซลเซียส สวน veliger shell มีลักษณะบาง ใส มีฝาปด 

(operculum) (รูปที่ 4F)  
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รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของทากทะเล Elysia siamensis: A) ดานหลัง ภาพถายของตัวอยางมีชีวิตในหองปฏิบัติการ; B) 

ดานหลังของตัวอยางดองแสดงตําแหนงของรายละเอียดที่สําคัญ; C) ดานทอง หลังจากตัดสวนของเนื้อเยื่อสวนเทาออก

แสดงศนูยกลางของระบบสืบพันธุ; D) คอหอย ตอมนํ้าลาย และ ตอมในชองปากบริเวณ latero-dorsal ในสวนดานหนา; 

E) ปมประสาท; F) ตา; G) ทอทางเดินอาหารดานทอง บริเวณสวนทายของรางกาย; H) ดานขางของรูปรางคอหอยและ 

oesophageal pouch; I) ดานขาง radula ท่ีสมบูรณ; J) ตอมสรางไขขาว; K) ฟน; L) follicle; M) อวัยวะสืบพันธุเพศผู 
 

Notes: ad = albumen duct, al = ascending limb, am = ampulla, as = ascus, bc = bursa copulatrix, cc = central canal,  

dg = digestive gland, dl = descending limb, dt = digestive tube, ey = eye, fmp = filament of metapodium, fo = follicle,  

gl = ganglion, gr = genital receptacle, hd = hermaphrodite duct, mu = mucus glands, oe = oesophagus, op = 

oesophageal pouch, or = oral gland, pc = pericardium, ph = pharynx, pn = penis, pr = prostate, r = rhinopore, sg = 

salivary gland และ va = vaginal aperture. 

B C 

D E F G 

H I J 
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M 
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รูปที่ 3 ภาพวาดลักษณะทางสัณฐานวิทยาของทากทะเล Elysia siamensis: A) ดานหลังแสดงตําแหนงของรายละเอียดที่สําคัญ; 

B) ดานขางของตัวอยางมีชีวิตกับลักษณะอวัยวะสืบพันธุเพศผูเปนเกลียวปลิ้นไปมา ระหวางขั้นตอนทําใหสลบใน

สารละลายแมกนีเซียมคลอไรด; C) ดานทองของตัวอยางมีชีวิต; D) ดานขางขวาของสวนดานหนา; E) ตา; F) ฟน; G) 

แผนภาพดานหลังของระบบยอยอาหาร; H) แผนภาพดานหลังของระบบสืบพันธุ (B และ C วาดโดย Swennen, 1998). 
 

Notes: ag = albumen gland, am = ampulla, an = anus, bc = bursa copulatrix, cc = central canal, cg = capsule gland,  

dg = digestive gland, fmp = filament of metapodium, gl = ganglion, gr = genital receptacle, hd = hermaphrodite duct,  

in = intestine, lg = lateral groove, ma = male aperture, mu = mucus glands, oa = oviducal aperture, oe = oesophagus, 

op = oesophageal pouch, pc = pericardium, ph = pharynx, pn = penis, pp = parapodium, pr = prostate, r = rhinopore,  

rp = renopore, so = short oviduct, st = stomach, tg = transverse groove, va = vaginal aperture, vd = vas deferens.  
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รูปที่ 4 ไขและการพัฒนาของ Elysia siamensis: A) สายไข; B) สวนของสายไขแสดงแคปซูล และมี 1 เซลลไข/แคปซูล; C) ระยะ 

veligers; D) ทากทะเล E. siamensis ฟกออกจากเปลือกหลังจาก 6 วัน; E) E. siamensis ระยะ juvenile คืบคลาน

อยางอิสระ; F) veliger shell พรอมฝาปด (operculum) 
 

ระบบสืบพันธุและระบบยอยอาหารของ E. siamensis 

มีลักษณะความคลายคลึงและแตกตางกับทากทะเลหลายชนิดใน

สกุลเดียวกัน เชน E. filicauda, E. bangtawaensis, E. 

leucolegnote และ E. singaporensis เปนตน ซึ่งพบในแหลง

อาศัยที่เปนอาว น้ําขุน และปาชายเลน ในประเทศไทย สิงคโปร 

และฮองกง (ตารางที ่1) 

 

 

 

 

A B 
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F E 
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ตารางที่ 1 ลักษณะความเหมือนและความแตกตางที่สําคัญของระบบยอยอาหารและระบบสืบพันธุในทากทะเลสกุล Elysia 5 ชนิด 

ประกอบดวย E. bangtawaensis, E. leucolegnote, E. singaporensis , E. siamensis และ E. filicauda  
 

This study 
Jensen and 

Wells (1990) 

Swennen (2011) and  

Sirinupong and Buatip (2016) 

E. siamensis E. filicauda E. bangtawaensis E. leucolegnote E. singaporensis 

Digestive gland Glandular tissue 

of digestive gland starts 

in stomach 

- Glandular tissue 

of digestive gland starts 

in stomach 

Glandular tissue of 

digestive gland starts in 

main branches far from 

stomach 

Glandular tissue of 

digestive gland starts in 

main branches far from 

stomach 

Radular teeth 13 teeth in ascending 

row, 14 in descending 

row. Straight blades 

with finely serrated 

cutting edges  

3 - 4 teeth 

in ascending row, 

5 to 8 in 

descending row. 

7 - 9 teeth in ascending 

and same number in 

descending. Wide 

serrate blades 

4 - 6 teeth in ascending 

row, 7 to 9 in escending 

row. Narrow serrate 

blades 

4 - 7 teeth in ascending 

row, 6 to 9 in escending 

row. Narrow serrate 

blades 

Ascus Vestigial on ventral side 

of pharynx 

- Vestigial on ventral side 

of pharynx 

Prominent on long stalk 

largely free of ventral 

side of pharynx 

Prominent on long stalk 

largely free of ventral 

side of pharynx 

Vaginal aperture On dorsal side of right 

parapodium middle of 

renopericardium 

separate with renal 

aperture 

- On anterior ventral side of 

right parapodium 

On dorsal side of right 

parapodium anterior of 

renopericardium 

together with renal 

aperture 

On dorsal side of right 

parapodium anterior of 

renopericardium 

together with renal 

aperture 

Genital apertures Triaulic - Triaulic Triaulic Triaulic 

Penis Spirally everted, 

Unarmed, three spirals 

- Unarmed, conical shape Unarmed, conical with 

narrow extension 

Unarmed, cone shaped 

taper 

Prostate gland Not branches, 1 

prostate 2 branches 

- branches branches, lobe shape branches, lobe shape 

Follicle Mixed follicle 

(Hermaphrodite follicle) 

- Separated follicle as 

male follicle and 

female follicle 

Separated follicle as 

male follicle and female 

follicle 

Mixed follicle 

(Hermaphrodite follicle) 

Ampulla 1 on each side - - 1 on each side 4 on each side 

Albumen gland branches - branches branches  branches  

Nidamental gland Capsule gland 

Mucous gland 

- Capsule gland 

Mucous gland 

Capsule gland 

Mucous gland 

Capsule gland 

Mucous gland 

Bursa copulatrix Under heart,  

wide and thick 

- On the right side of 

pericardium, wide thick 

and long 

Under heart,  

wide and thin 

Under heart,  

thin 

Seminal 

receptacle 

- - - - - 

Genital 

receptacle 

Spherical shape - - Spherical shape Spherical shape 
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 ในอาวปตตานีไมพบทากทะเลชนิด E. siamensis ใน

แหลงอาศัยท่ีเปนแองน้ําขัง รอยเทา หรือรองนํ้า ในปาชายเลน 

ในขณะที่ E. bangtawaensis และ E. leucolegnote พบไดใน

บริเวณดังกลาว (Swennen, 2011) ทากทะเลชนิดนี้มีจํานวนไม

มากและพบไดไมบอย จากการสํารวจท่ีผานมาพบเพียง 3 พ้ืนที่

เทานั้นในอาวปตตานี ท่ีระดับความลึกของน้ําทะเลประมาณ  

1-1.5 เมตร (น้ําทะเลลงต่ําสุด) ตัวอยางทั้งหมดในการศึกษาครั้ง

นี้รวบรวมไดในป พ.ศ. 2557 โดยใชสวิงลากไปบนผิวโคลนที่มี

หญาทะเลชนิดหญาเงาแคระ (Halophila beccarii) และหญา

เงาหรือหญาใบมะกรูด (Halophila ovalis) ใสในถังรอจน

ตกตะกอน น้ําใส ก็จะเห็นตัวอยางคืบคลานอยูที่ผิวโคลน ตั้งแตป 

พ.ศ. 2548 เปนตนมา ทุกครั้งในการสํารวจและเก็บตัวอยาง

ภาคสนามในอาวปตตานีและที่อื่นๆ ทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดา

มันไมพบทากทะเลชนิดนี้เลย 

ในพื้นที่อื่น ๆ เชน บริเวณเกาะ Rottnest ดานทิศ

ตะวันตกของออสเตรเลีย พบทากทะเลในสกุล Elysia 3 ชนิด 

ไดแก E. thompsoni มีลักษณะของระบบสืบพันธุท่ีแตกตางจาก 

E. siamensis เชน ตอมลูกหมาก (prostate gland), bursa 

copulatrix (ขางละ 3 คู), ไมปรากฏแอมพลูลา และพบวา 

hermaphroditic duct แยกกับ bursa copulatrix ชัดเจน 

ในขณะที่ E. siamensis hermaphroditic duct และ bursa 

copulatrix เช่ือมตอกันกอนเขาสู central canal สวน E. cf. 

maoria bursa copulatrix เชื่อมตอกับ hermaphroditic 

duct ภายหลังแยกจาก short oviduct, มีตอมสรางไขขาว 

capsule gland และตอมเมือก แยกกันอยางชัดเจน ไมปรากฏ

แอมพลูลา สวน hermaphroditic duct แยกกับ bursa 

copulatrix ชัดเจนเหมือนใน E. thompsoni และในชนิด  

E. expansa genital receptacle เชื่อมตอกับ central canal 

หลังจากที่ hermaphroditic duct และตอมสรางไขขาว เขาตอ

แลว ตอมลูกหมากมีเพียง 1 hermaphroditic duct เช่ือมกับ

ตอมสรางไขขาวกอนเขา central canal สวนตอมแคปซูลและ

ตอมเมือก ไมสามารถแยกออกจากกัน ไมปรากฏแอมพลูลา และ 

bursa copulatrix สวนอวัยวะสืบพันธุเพศผูของ Elysia ทั้ง 3 

ชนิด ไมเปนเกลียว (Jensen, 1993) 

นอกจากนั้น Jensen (1985) รายงานการศึกษาทาก

ทะเลชนิด E. atroviridis, E. chilkensis, E. japonica,  

E. trisinuata และ E. verrucosa ที่พบในประเทศฮองกง ไม

ปรากฏผลการศึกษาลักษณะของระบบสืบพันธุ ผูวิจัยรายงาน

เฉพาะลักษณะภายนอกและลักษณะของคอหอย (pharynx) เปน

หลัก ซึ่งมีความแตกตางกับ E. siamensis  
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของทากทะเลชนิด 

Elysia siamensis เปนชนิดพันธุที่หายากและมีขนาดเล็ก 

เพิ่มเติมจากการศึกษาของ Swennen (1997) ที่รายงานเฉพาะ

ลักษณะภายนอก คอหอย ฟน และอวัยวะสืบพันธุเพศผู ผล

การศึกษาทําใหเขาใจโครงสรางและองคประกอบของระบบยอย

อาหารและระบบสืบพันธุ ไดอยางครบถวน ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้มี

ความสําคัญอยางยิ่งในการอธิบายกลไกการดํารงชีวิต และยังได

เพิ่มเติมขอมูลชีววิทยาบางประการของทากทะเลชนิดนี้ดวย ซึ่ง

ทั้งการศึกษาของ Swennen (1997) และผลของการศึกษาครั้งนี้ 

ขอมูลทั้งหมดจะเปนขอมูลประจําตัวของทากทะเลชนิดน้ีเพ่ือ

ประโยชนในการใชเปนฐานขอมูลเปรียบเทียบกับการศึกษา

คนควาวิจัยในทากทะเลชนิดอ่ืน ๆ ในสกุลหรือวงศเดียวกัน ทั้ง

ชนิดที่เคยมีรายงานแตยังศึกษาไมครบถวน หรือชนิดที่อาจเปน

ชนิดใหมไดในอนาคต 
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