
วิธี ขั้นตอน และหลักการจําแนกชนิดงูทะเล และงูน้ํา

มนตรี สุมณฑา

นักวิชาการประมงชาํนาญการ 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจงัหวัดระนอง

กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง

การจาํแนกชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองทีเป็นสัตว์น ํา 

ตามพระราชบัญญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์



ทําไมเราตองจําแนกชนิดงูในการสงออก

• เพราะงทูะเล และงนู้ํา เปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัตสิงวนและ

คุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ???

• เพราะงเูหลานี้เปนสัตวตามบัญชีตามอนุสัญญาวาดวยการคาสัตวปา

และพืชปาใกลสูญพันธุ (CITES) ???

• เพราะประเทศคูคากําหนดใหมีการระบุชนดิสัตวที่สงออกไปยังประเทศ

น้ันๆ 



มารูจักงูทะเล และงูน้ํา กันกอน

งูทะเล (sea snakes) :  หางเปนใบพาย มีช้ินเน้ือปดชองจมูก สวนใหญ

เกล็ดใตทองมีขนาดเลก็



มารูจักงูทะเล และงูน้ํา กันกอน

งูทะเล (sea snakes) :  หางเปนใบพาย มีช้ินเน้ือปดชองจมูก สวนใหญ

เกล็ดใตทองมีขนาดเลก็



มารูจักงูทะเล และงูน้ํา กันกอน

งูนํ้า (aquatic or water snakes) แบงเปนสองกลุมยอย ไดแก

งูก่ึงบกก่ึงนํ้า (semi-aquatic or amphibious snakes) : หางเรียวแหลม 
เกล็ดใตทองใหญ



มารูจักงูทะเล และงูน้ํา กันกอน

งูนํ้า (aquatic or water snakes) แบงเปนสองกลุมยอย ไดแก

งูก่ึงบกก่ึงนํ้า (semi-aquatic or amphibious snakes) : หางเรียวแหลม 
เกล็ดใตทองใหญ



มารูจักงูทะเล และงูน้ํา กันกอน

งูนํ้าแท (true water snake) : หางเรียวแหลม เกล็ดใตทองเล็ก



มารูจักงูทะเล และงูน้ํา กันกอน

งูนํ้าแท (true water snake) : หางเรียวแหลม เกล็ดใตทองเล็ก



ชนิดงูทะเล และงูน้ําที่มีความสําคัญ

งูทะเล (sea snakes)
• งูอายงั่ว (Hydrophis curtus) หรือเดิมใชช่ือ Lapemis curtus

Lapemis hardwickii

กวารอยละ 80 ของงูทะเลที่จับไดทั้งหมด 

กวารอยละ 90 ของผลิตภัณฑจากงูทะเล

มีการนํามาบริโภคสด

• งูแสมรังเหลอืงลายคราม (Hydrophis cyanocinctus)

• งูแสมรังเหลอืง (Hydrophis spiralis)



งูอายงั่ว



งูอายงั่ว

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• ลายเปนแถบกวางขวางตัว

จนถึงดานขางสวนลาง 

• ปลายลายแหลมหรอืมน

• ลายอาจตอที่แนวกลางหลัง

เยื้องกัน จนเปนลานซิกแซก



งูอายงั่ว

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• เกล็ดเปนรูปหกเหลี่ยมที่

บรเิวณดานขางลําตัว

• เกล็ดเรียงตอกัน ไมซอน

แบบแผนกระเบ้ือง



งูอายงั่ว



งูอายงั่ว

ตวัอยางผลิตภัณฑ



งูแสมรังเหลืองลายคราม



งูแสมรังเหลืองลายคราม

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• มีแตมหรือลายสีครามรูป

สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนตาม

แนวกลางหลัง

• เกล็ดมีสัน 

• เรียงซอนกันแบบกระเบ้ือง 



งูแสมรังเหลือง



งูแสมรังเหลือง

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• มีแตมหรือลายสีครามรูป

สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนตาม

แนวกลางหลัง

• มีเสนสีครามเขมจนถึงดํา

ขวางจนถึงสวนทองชดัเจน

• เกล็ดมีตุม 

• เรียงซอนกันแบบกระเบ้ือง 



ชนิดงูทะเล และงูน้ําที่มีความสําคัญ

งูก่ึงนํ้าก่ึงบก (semi-aquatic snakes)
• งูปากกวางน้ําเค็ม (Cerberus schneiderii) หรือเดิมใชช่ือ 

Cerberus rynchops (CITES appx III: India)

• งูหัวกะโหลกไทย (Homalopsis mereljcoxi) หรือเดิมใชชื่อ 

Homalopsis buccata

• งูไซ (Subsessor bocourti) หรอืเดิมใชชื่อ Enhydris bocourti

• งูสายรุง (Enhydris enhydris)

• งูสายรุงลาย (Enhydris subtaeniata)



งูปากกวางนํ้าเค็ม



งูปากกวางนํ้าเค็ม

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• นํ้าตาลหรือนํ้าตาลอมเขียว

•  ลายสีนํ้าตาลเขมเปนเสน

แคบๆ หรือเปนลายจุดเรียง

เปนเสนขวางลาํตวัไมเปน

ระเบียบ 

• เกล็ดมีสัน 

• เรียงซอนกันแบบกระเบ้ือง 



งูปากกวางนํ้าเค็ม

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• เกล็ดทองมีขนาดใหญ 

• ทองเปนลายขาว-นํ้าตาล  

เขม  



งูปากกวางนํ้าเค็ม

ตวัอยางผลิตภัณฑ



งูหัวกะโหลกไทย



งูหัวกะโหลกไทย

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• สีพ้ืนเปนสนี้ําตาล และมีลาย

แถบคูสีน้ําตาลเขมกวาพาด

ขวางลําตัว 

• เกล็ดดูคลายสี่เหลี่ยมขนม

เปยกปูน

• เกล็ดมีสัน

• เรียงซอนกันแบบกระเบ้ือง 



งูหัวกะโหลกไทย

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• เกล็ดทองมีขนาดใหญ 

• ทองขาว มีจุดสีน้ําตาลเขม

เรียงดูเปนคู

• จุดกวางเทากับความยาว

เกล็ดทอง  



งูหัวกะโหลกไทย

ตวัอยางผลิตภัณฑ



กระเปาหนงังูอายงั่ว และงูหวักะโหลกไทย



งูไซ



งูไซ

ลักษณะจาํแนกที่สาํคัญ
• ลําตัวมีแถบขนาดใหญสีนํ้าตาล

หรือน้ําตาลอมเขียวมีลายประสี
เหลืองในแถบ สลับกับเสนสี
เหลืองคาดตัว

• เกล็ดดูคลายสี่เหลี่ยมขนมเปยก
ปูนกวางๆ

• เกล็ดเรียบมัน

• เรียงซอนกันแบบกระเบ้ือง 



งูไซ

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• เกล็ดทองมีขนาดใหญ 

• กวางประมาณหน่ึงในสอง

ของทอง

• ทองเปนสีเหลอืงและมีแถบสี

ดําๆกวางเทาๆกับความยาว

เกล็ดทองคาดทอง 



งูไซ

ตวัอยางผลิตภัณฑ



งูสายรุง



งูสายรุง

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ
• มีลายแถบตามยาวลําตัวที่

ใกลกลางหลังสองแถบ และ
แถบเล็กๆขางลาํตัวอีกขางละ
แถบ

• เกล็ดเรียบมัน เรียงซอนแบบ
กระเบื้อง 

• มีขีดดําขอบทอง และกลาง
ทอง



งูสายรุงลาย



งูสายรุงลาย

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ
• มีลายจุดตามยาวลําตัวที่ใกล

กลางหลงัสองแถว และมีแถว
จุดแตม หรือแถบเล็กๆขาด
ขวางขางลําตัวตอนลาง
คอนขางถ่ีตลอดลําตัว 

• เกล็ดเรียบมัน ซอนแบบ
กระเบื้อง 

• มีขีดขอบทอง และแถวจุด
กลางทอง



ชนิดงูทะเล และงูน้ําที่มีความสําคัญ

งูนํ้า (true aquatic snakes)

• งูงวงชาง (Acrochordus javanicus) 



งูงวงชาง



งูงวงชาง

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ
• ลําตัวสีเทา เขยีวอมเทา และ

มีลายแถบสีเขมพาดไมเปน
ระเบียบ บางครั้งดูคลายลาย
ตาขาย

• เกล็ดเลก็มีลักษณะเปนตุม
แข็งคลายเปลอืกขนุน

• เกล็ดเปนตุมมีหลายยอด

• เกล็ดเรียงตอกัน



งูงวงชาง

ลักษณะจําแนกที่สําคัญ

• เกล็ดทองลดรูปจนไมเห็นเปน

แผนขนาดใหญ แตยังเห็น

แนวกลางทองชัดเจน



งูงวงชาง

ตวัอยางผลิตภัณฑ



สวัสดีครับ


