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อทร. ๙๔๐๑ 
 

สัตวทะเลที่เปนพิษภัยตอชีวิต 
 
 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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จัดทําเมื่อ ต.ค.๔๑ 
 

 
อทร. ๙๔๐๑ 

 
สัตวทะเลที่เปนพิษภัยตอชีวิต 

 
 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ หมายเลข ๙๔๐๑ 
 
 

สัตวทะเลที่เปนพิษภัยตอชีวิต 
 
 
 

จัดทําโดย 
คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร.ดานอื่นๆ 

ตุลาคม ๒๕๔๑ 
 
 
 

พิมพครั้งที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๑ 
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อนุมัติบัตร 
      เร่ือง  อนุมัติใชเอกสารอางอิงของ ทร.หมายเลข ๙๔๐๑ เร่ือง "สัตวทะเลที่เปนพิษภัยตอชีวิต"  

(อทร. ๙๔๐๑) 

--------------------------- 
 

 ตามคําสั่ง กองทัพเรือ (เฉพาะ)ที่ ๑๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๔๑ เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ ทร. ใหประธานกรรมการพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิง
ของ ทร. มีอํานาจในการอนุมัติใชเอกสารอางอิงของ ทร. (อทร.) นั้น    เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงใหใชเอกสารอางอิงของ ทร.หมายเลข ๙๔๐๑ เร่ือง "สัตวทะเลที่เปนพิษภัยตอชีวิต" (อทร.
๙๔๐๑) เลมนี้เปนเอกสารประกอบการปฏิบัติราชการใน ทร. โดยให  อศ. เปนหนวยควบคุมเอกสาร ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ      ณ       วันที่        ๒        พฤศจิการยน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
รับคําสั่ง ผบ.ทร. 

 
                     (ลงชื่อ) พล.ร.ท. ปรีชา  พวงสุวรรณ 
                                (ปรีชา  พวงสุวรรณ) 

     ประธานกรรมการพิจารณาและจัดทํา อทร.และ 
     รอง เสธ.ทร. 
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อทร.๙๔๐๑ 
บันทึกการเปล่ียนแปลงแกไข 

ลําดับที่ รายการแกไข วัน/เดือน/ป 
ที่ทําการแกไข 

ผูแกไข 
(ยศ – นาม – ตําแหนง) 

หมายเหตุ 
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สารบาญ 
         หนา 
บทที่ ๑ บทนํา        ๙ 
บทที่ ๒ สัตวทะเลที่เปนภัยโดยการกัด     ๑๐ 
 - ปลาชนิดตางๆ       ๑๐ 
 - สัตวเล่ือยคลาน       ๑๗ 
 - สัตวเล้ียงลูกดวยนม      ๒๐ 
บทที่ ๓ สัตวทะเลที่เปนภัยโดยการแทง     ๒๑ 
บทที่ ๔ สัตวทะเลที่เปนภัยโดยใชปากฟน     ๒๓ 
บทที่ ๕ สัตวทะเลที่เปนภัยโดยการพัน     ๒๔ 
บทที่ ๖ สัตวทะเลที่เปนภัยโดยการงับ     ๒๕ 
บทที่ ๗ สัตวทะเลที่เปนภัยโดยการตอย ตํา     ๒๗ 
 - แมงกะพรุน       ๒๗ 
 - สาหราย สาโหรง      ๒๘ 
 - ฟองน้ํา       ๒๘ 
 - ขนนกทะเล       ๒๙ 
 - ปะการังไฟ       ๒๙ 
 - ปะการัง       ๓๐ 
 - ดอกไมทะเล       ๓๓ 
 - พรมทะเล       ๓๓ 
 - ปากกาทะเล       ๓๓ 
 - แมเพรียง       ๓๔ 
 - หอยเตาปูน       ๓๔ 
 - หมึกยักษ       ๓๗ 
 - หนอนปลอง       ๓๘ 
 - หอยเมน       ๓๙ 
 - ดาวหนาม       ๓๙ 
 - ปลากระเบน       ๔๑ 
 - ปลาชางเหยียบ       ๔๓ 
 - ปลาดุกทะเล       ๔๓ 
 - ปลาปนแกว       ๔๓ 
 - ปลากดทะเล       ๔๓ 
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 -  ปลากะรังหัวโขน      ๔๔ 
 - ปลาสิงโต       ๔๖ 
 - ปลาแมงปอง       ๔๖ 
 - ปลามังกร       ๔๖ 
 - ปลาหิน       ๔๖ 
 - ปลาคางคก       ๔๖ 
 - ปลาสลิดทะเลแถบ      ๔๗ 
บทที่ ๘ สัตวทะเลที่เปนภัยโดยการบาด ตัด ขูดขีด หนีบ   ๕๒ 
 - ปูชนิดตางๆ       ๕๒ 
 - กั้งตั๊กแตน       ๕๒ 
 - กุงมังกร       ๕๓ 
 - เพรียง        ๕๓ 
 - หอยชนิดตางๆ       ๕๓ 
 - หนอนทะเล       ๕๓ 
บทที่ ๙ สัตวทะเลที่เปนภัยโดยการบริโภค     ๕๘ 
 - ปลาชนิดตางๆ       ๕๘ 
 - หอยชนิดตางๆ       ๖๑ 
 - เนื้อออนเทียม       ๖๒ 
 - พวกเปลือกแข็ง       ๖๒ 
 - สัตวมีขอตอ       ๖๔ 
 - สัตวเล่ือยคลาน       ๖๕ 
 - สัตวเล้ียงลูกดวยนม      ๖๗ 
เอกสารอางอิง        ๖๙ 
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คํานํา 
  ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอชายทะเลทั้งดานอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน รวมกัน
ประมาณ ๑,๕๐๐ ไมลทะเล ประชาชนสวนใหญมีความคุนเคยกับทะเลและสัตวทะเลมาชานาน ประกอบกับ
กิจการประมงไดรับการพัฒนาใหเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภคอาหารทะเลซึ่ง
มีคุณคาโปรตีนสูง มีไขมันต่ํา อยางไรก็ดีแมวาสัตวทะเลจะจัดวาเปนอาหารชั้นดี แตมีจํานวนไมนอยที่เปน
พิษหรือทําอันตรายตอมนุษยถึงชีวิตได ดังนั้นผูที่นิยมบริโภคอาหารทะเลหรือมีอาชีพเกี่ยวกับทะเลรวมทั้งผู
ที่นิยมพักผอนโดยการเที่ยวทะเล ควรไดศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อมิใหภัยอันตรายนั้นรุนแรงเกินกวาจะแกไข
ได 
  หนังสือสัตวทะเลที่เปนพิษภัยตอชีวิตนี้ กองสมุทรศาสตรไดมอบหมายให เรือเอกหญิง ศิริ
รัตน บุญโสภา ประจําแผนกสมุทรศาสตรชีวะ กองสมุทรศาสตร กรมอุทกศาสตร เปนผูรวบรวมและจัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชราชการในกองทัพเรือ โดยเฉพาะหนวยงานที่ตองปฏิบัติภารกิจในทะเล เชน 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ หนวยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ และแผนกปฏิบัติการใตน้ํา กองทดสอบสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ซ่ึงอาจตองเสี่ยงภัยตอ
สัตวทะเลเหลานี้ จึงหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวบาง 
  ทายนี้ขอขอบคุณกรมประมง มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) ที่ไดกรุณาเอื้อเฟอเอกสารเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ให
สําเร็จสมบูรณดวยดี 

    กองสมุทรศาสตร 
     กรมอุทกศาสตร ทหารเรือ 

    กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 
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