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บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาครั้งนี้กำหนดสถานีท่ีศึกษาในพ้ืนท่ีอ่าวพังงาคือ แนวปะการังจำนวน 10 สถานี และ ระบบนิเวศหญ้าทะเล
จำนวน 10 สถานี ในแต่ละสถานีแบ่งย่อยตามอิทธิพลการข้ึนลงของน้ำทะเล สำหรับแนวปะการังคือ บริเวณพ้ืนราบแนวปะการัง และ 
บริเวณลาดชันแนวปะการัง บริเวณแนวหญ้าทะเลคือ บริเวณท่ีโผล่พ้นน้ำเม่ือน้ำลงต่ำสุด และบริเวณท่ีน้ำท่วมตลอดเวลา ประเมินการ
แพร่กระจายและความชุกชุมของปลิงทะเล โดยใช้วิธีการแบบ belt transect กำหนดเส้นแนวสำรวจแนวละ 200 x 6 เมตร (รวมพ้ืนท่ี 
1,200 ตารางเมตร) จำนวน 3 ซ้ำ ผลการศึกษาพบปลิงทะเลบริเวณแนวสำรวจท้ังหมด 14 สถานี โดยพบปลิงทะเลจำนวน 6 ชนิด 
ได้แก่ Cercodemas anceps, Holothuria scabra, Holothuria leucospilota, Holothuria atra, Synapta maculata และไม่
สามารถจำแนกชนิดได้ 1 ชนิดคือ Synaptid sp.1 ความชุกชุมของปลิงทะเลท่ีศึกษาในคร้ังนี้มีความผันแปรตามชนิดและถ่ินท่ีอยู่อาศัย 
ความชุกชุมของปลิงทะเลบริเวณแนวปะการังมากกว่าบริเวณแนวหญ้าทะเล บริเวณแนวปะการังแหลมพันวาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความชุกชุม
ของปลิงทะเลมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่พบปลิงทะเล H. leucospilota มีความหนาแน่นสูงสุดเฉลี่ย 0.5017+0.0525 ตัว/ตารางเมตร  
 

ABSTRACT 
The study sites are located within two different ecosystems, the coral reef and seagrass bed within 

Phang-Nga Bay. For coral reef, there were 10 stations, which were divided into two zones, the reef flat and reef 
slope. For seagrass bed, there were also 10 stations, which were divided into two zones, the intertidal zone and 
the submerge zone. The distribution and abundance of sea cucumbers was recorded with 200 x6 m belt 
transects (of 1200 m2 area) with 3 replicated. There were six species of sea cucumbers recorded during the 
survey, i.e. Cercodemas anceps, Holothuria scabra, Holothuria leucospilota, Holothuria atra, Synapta maculata 
and unidentified species is Synaptid sp.1 The abundance of sea cucumber was highly varied on species and 
habitat. The number of sea cucumbers recorded in the coral reef were higher than in the seagrass bed. The 
density of sea cucumbers was highest at the Leam Panwa reef, where H. leucospilota was the most abundant 
species with 0.5017+0.0525 individual/m2.  
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บทนำ 
ปลิงทะเลมีการแพร่กระจายท้ังฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่ง

ทะเลอันดามัน โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศแนวปะการัง 
ระบบนิเวศหญ้าทะเล นอกจากนั้นมีแพร่กระจายอยู่ตามพื้นทราย
ก้นทะเลท่ัวไป (สุเมตต์ และคณะ, 2547; จรัสศรี และคณะ, 
2 5 5 1 ; Bussarawit and Thongtham, 1999) ป ลิ งท ะ เล มี
แนวโน้มถูกคุกคามเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากความต้องการบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีมาตรการอนุรักษ์ปลิงทะเลเพ่ิมมากข้ึนจาก
อดีต ในปี พ.ศ. 2556 องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ 
(International Union for Conservation of Nature) ได้มีการ
จัดสถานะของปลิงทะเลเศรษฐกิจบางชนิดเข้าสู่บัญชี IUCN 
Redlist of threatened species โดยมีปลิงทะเลชนิดท่ีเสี่ยงต่อ
การสูญพันธ์ุ ซ่ึงพบในน่านน้ำไทย ได้แก่ Holothuria scabra, 
H. nobilis และ Thelenota ananus ชนิดท่ีถูกคุกคาม ได้แก่ 
Actinopyga echinites, A. mauritiana แ ล ะ  Stichopus 
herrmanni สำหรับมาตรการการอนุรักษ์ปลิงทะเลในประเทศ
ไทยนั้ น  ได้ มีประกาศกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง กําหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าท่ีห้าม
นําเข้าหรือส่งออก ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ .ศ. 2556 ได้เพ่ิม
รายชื่อปลิงทะเลชนิด Isostichopus fuscus เข้าอยู่ในรายชื่อ
สิ่งมีชีวิตเพ่ิมเติมจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ จากมาตรการดังกล่าวได้
แสดงถึงสถานภาพของปลิงทะเลท่ีกำลังถูกคุกคามและเสี่ยงต่อ
การสูญพันธ์มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มปลิงทะเลท่ีมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ จากรายงานของ จรัสศรี และคณะ (2551) 
ได้รายงานชนิดปลิงทะเลท่ีเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืช
ทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มี
จำนวน 65 ชนิด ในจำนวนนี้มีชนิดท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
จำนวน 18 ชนิด 

ประชากรปลิ งทะเลลดจำนวนลงอย่ างรวด เร็ว 
เนื่องจากสามารถเก็บได้ง่ายไม่เกิดอันตรายต่อผู้จับหรือผู้เก็บ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงปลิงทะเลท่ีอาศัยอยู่ในระบบนิเวศท่ีได้รับ
อิทธิพลจากน้ำข้ึนน้ำลง (intertidal zone) เช่น บริเวณแนวหญ้า
ทะเลและแนวปะการัง (บริเวณพ้ืนราบ) ซ่ึงจะโผล่พ้นน้ำใน

ช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุด นับเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับการเก็บ
หรือจับปลิงทะเลมากท่ีสุด  

การศึกษาวิจัยทางด้านนิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของ
ปลิงทะเลในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการศึกษาจาก
บริเวณชายฝั่งทิศตะวันออกของอ่าวไทย (สุเมตต์, 2541; สุเมตต์ 
และคณะ, 2543; อารมณ์ , 2545; สุเมตต์ และคณะ, 2547; 
Mucharin et al., 2010; Kritsanapuntu et al., 2014) สำหรับ
ฝั่งทะเลอันดามันนั้นมีการศึกษาบ้างในบางพื้นท่ี เช่น บริเวณ
เกาะภูเก็ต (อรอุมา, 2544) บริเวณเกาะลันตาใหญ่ (จริยา และ
คณะ, 2548) เกาะพระทอง และ เกาะมุก (Kritsanapuntu et 
al., 2014) อย่างไรก็ตามจากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่าข้อมูลของ
ปลิงทะเลในประเทศไทยยังคงไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีความหลากหลาย
ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล มีแนวหญ้าทะเลและแนวปะการังท่ี
อุดมสมบูรณ์ ในหลายพ้ืนท่ียังคงขาดข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและ
อนุกรมวิธานของปลิงทะเล 

อ่าวพังงามีพ้ืนท่ีประมาณ  3,000 ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะทางกายภาพเป็นอ่าวกึ่งปิดล้อมรอบด้วยแผ่นดิน เป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีระบบนิเวศชายฝั่งท่ี
หลากหลายและให้ผลผลิตทางนิ เวศวิทยาสูง ซ่ึงก่อให้เกิด
ศักยภาพทางการประมงสูงเช่น เดียวกัน  (ประวีณ , 2546; 
Khokiattiwong et al., 1991) ในอ่าวพังงามีแนวหญ้ าทะเล
กระจายตัวอยู่ด้านทิศตะวันตกของชายฝั่งจังหวัดกระบี่และด้าน
ทิศตะวันออกของชายฝั่งเกาะภูเก็ต รวมถึงบริเวณหมู่เกาะท่ีอยู่ใน
อ่าวพังงา เช่น เกาะยาวใหญ่ และเกาะยาวน้อย (สมบัติ และ
คณะ, 2549) เช่นเดียวกันกับแนวปะการังท่ีพบด้านทิศตะวันตก
ของชายฝั่งจังหวัดกระบี่และทิศตะวันออกของชายฝั่งเกาะภูเก็ต 
รวมถึงหมู่เกาะท่ีกระจายตัวอยู่ในอ่าวพังงา (หรรษา และคณะ, 
2542) จากลักษณะของระบบนิเวศหญ้าทะเลและแนวปะการัง
ดังกล่าวสันนิฐานได้ว่าในพ้ืนท่ีอ่าวพังงาน่าจะเป็นบริเวณท่ีมีความ
ชุกชุมของปลิงทะเล  

วัต ถุป ระสงค์ ในการศึ กษ าค ร้ังนี้ เ พ่ื อศึ กษ าการ
แพร่กระจายและความชุกชุมของปลิงทะเลในอ่าวพังงา  
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วิธีการดำเนินงานวิจัย 

แบ่งพ้ืนท่ีศึกษาออกเป็น 2 ระบบนิเวศใหญ่ คือ แนว
ปะการังและหญ้าทะเล โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานขอบเขตทรัพยากร
แนวปะการังและหญ้าทะเลจากระบบภู มิสารสนเทศ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้อยู่
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 – เมษายน พ.ศ. 2560   

กำหนดสถานีศึกษาในระบบนิเวศแนวปะการังจำนวน 
10 สถานี (รูปท่ี 1) โดยกำหนดให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝั่งทิศ
ตะวันออกและตะวันตกของอ่าวพังงาดังนี้ ทิศตะวันตกแหลมหาง
นาค (CR01) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเกาะยาวน้อย (CR02) ทิศ
ตะวันออกเกาะโบยใหญ่ (CR03) ในอ่าวลาบู ทิศตะวันตกเกาะ
ยาวใหญ่ (CR04) ทิศใต้เกาะยาวใหญ่ (CR05) แหลมขาด ทิศ
ตะวันออกเกาะภูเก็ต (CR06) ทิศตะวันตกเกาะนาคาใหญ่  
(CR07) หน้าหาดแสนสุข ทิศตะวันออกเกาะภูเก็ต (CR08) แหลม
พันวา ทิศใต้เกาะภูเก็ต (CR09) และ ทิศเหนือเกาะเฮ (CR10)  

สถานีศึกษาในระบบนิเวศแนวหญ้าทะเลจำนวน 10 
สถานี (รูปท่ี 1) โดยกำหนดให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีฝั่งทิศตะวันออก
และตะวันตกของอ่าวพังงาดังนี้ ทิศตะวันออกแหลมหางนาค 
(SG01) บ้านท่าทอง (SG02) ทิศตะวันตกเกาะยาวน้อย (SG03) 

ทิศใต้เกาะยาวน้อย (SG04) ในอ่าวลาบู ทิศตะวันตกเกาะยาว
ใหญ่  (SG05) ทิ ศ ใต้ เก าะยาวใหญ่  (SG06) ป่ าคลอก  ทิ ศ
ตะวันออกเกาะภูเก็ต (SG07) แหลมยามู ทิศตะวันออกเกาะภูเก็ต 
(SG08) ทิศใต้อ่าวภูเก็ต (SG09) และ ทิศตะวันออกเกาะโหลน 
(SG10) 

ประเมินการแพร่กระจายและความชุกชุมของปลิงทะเล 
โดยใช้วิธีการแบบ belt transect ซ่ึงเป็นวิธีมาตรฐานในการใช้
ประเมินความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีอาศัยบนพ้ืน
ท้องทะเล  (Hill and Wilkinson, 2004) ในการศึกษาคร้ังนี้
กำหนดเส้นแนวสำรวจแนวละ 200 x 6 เมตร (รวมพ้ืนท่ี 1,200 
ตารางเมตร) จำนวน 3 ซ้ำ วางเส้นแนวสำรวจแต่ละแนวขนาน
กับชายฝั่ง  

ในสถานี ท่ีกำหนดได้แบ่ งออกเป็นสถานี ย่อยตาม
อิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเล สำหรับแนวปะการังแบ่งออกเป็น 
2 สถานีย่อยเช่นเดียวกันคือ บริเวณพ้ืนราบแนวปะการัง (reef 
flat) และ บริเวณลาดชันแนวปะการัง (reef slope) บริเวณแนว
หญ้าทะเลแบ่งออกเป็น 2 สถานีย่อย คือ บริเวณท่ีโผล่พ้นน้ำเม่ือ
น้ำลงต่ำสุด (intertidal zone) และบริเวณท่ีน้ำท่วมตลอดเวลา 
(subtidal zone)  

 

 
รูปท่ี 1 แผนท่ีแสดงตำแหน่งศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของปลิงทะเลในอ่าวพังงา 

 

จำแนกชนิดเบื้องต้นและนับจำนวนชนิดปลิงทะเลในแต่
ละชนิดท่ีพบในแนวสำรวจ เก็บตัวอย่างปลิงทะเลท่ีไม่สามารถ
จำแนกชนิ ด ได้  เพ่ื อนำมาจำแนกชนิ ดอ ย่ างละ เอี ยด ใน
ห้องปฏิบัติการอีกคร้ัง ในการจำแนกชนิดทางอนุกรมวิธานของ

ปลิงทะเลในการศึกษาคร้ังนี้ใช้เอกสารทางอนุกรมวิธานของ 
Clark และ Rowe (1971) 

ชั่งน้ำหนักของตัวอย่างสดท่ีพบในแนวสำรวจ สำหรับ
การวัดขนาดความยาวของปลิงทะเลจะวัดความยาวหลังการ
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คลายตัว โดยใส่ปลิงทะเลท่ีพบลงในถังบรรจุน้ ำทะเลท่ี มี
สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (5 – 10 กรัม) ขนาด 10 ลิตร 
ปล่อยท้ิงไว้ประมาณ 5 – 10 นาที ให้ปลิงสลบและมีการคลายตัว
จึงเร่ิมทำการวัดความยาว 

วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของปลิงทะเล
ท่ีพบกับถ่ินท่ีอยู่อาศัย (แนวปะการังและแนวหญ้าทะเล) โดยใช้
การวิเคราะห์แบบ  Pearson Chi-square test เป รียบเทียบ
ความชุกชุมของปลิงทะเลระหว่างแนวหญ้าทะเลกับแนวปะการัง 
โดยใช้การวิเคราะห์ Independent t-test สำหรับข้อมูลความ
ชุกชุมของปลิงทะเลท่ีพบในแต่ละสถานีท่ีศึกษา เปรียบเทียบโดย
ใช้การวิเคราะห์แบบ One Way ANOVA จากนั้นวิเคราะห์หลัง
ก ารท ดสอบ  (post hoc test) ด้ วย  Tukey test อนึ่ ง ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทุกประเภทในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้
โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ SPSS เวอร์ชัน 17.0  
 

ผลการวิจัย 
ผลการสำรวจปลิงทะเลในอ่าวพังงาจำนวน 20 สถานี 

แบ่งออกเป็นแนวปะการังจำนวน 10 สถานี และแนวหญ้าทะเล
จำนวน 10 สถานี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
แนวปะการัง 

ผลการสำรวจปลิงทะเลในแนวปะการังจำนวน 10 
สถานี พบปลิงทะเลจำนวน 4 สถานี ได้แก่ ทิศตะวันตกเกาะ
นาคาใหญ่ (CR07) ทิศใต้เกาะยาวใหญ่ (CR05) หน้าหาดแสนสุข 
ทิศตะวันออกเกาะภูเก็ต (CR08) และ แหลมพันวาทิศใต้เกาะ
ภูเก็ต (CR09) สำหรับสถานีท่ีไม่พบปลิงทะเลมีจำนวน 6 สถานี 
ทิศตะวันตกแหลมหางนาค (CR01) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเกาะ
ยาวน้อย (CR02) ทิศตะวันออกเกาะโบยใหญ่ (CR03) อ่าวลาบู 
ทิศตะวันตกเกาะยาวใหญ่ (CR04) แหลมขาดทิศตะวันออกเกาะ
ภูเก็ต (CR06) และทิศเหนือเกาะเฮ (CR10) 

ชนิดของปลิงทะเลท่ีพบในการสำรวจคร้ังนี้มีจำนวน 6 
ชนิด ได้แก่ Cercodemas anceps ลำตัวมีสีส้ม-เหลือง กับสี
ชมพู รูปร่างเป็นทรงกระบอกหัวท้ายเรียว มีปุ่มขนาดเล็กปกคลุม
ตลอดด้านหลังลำตัว H. scabra บริเวณด้านหลังมีสีเทา-ดำ ด้าน
ท้องมีสีขาวแยกออกจากด้านหลังอย่างชัดเจน ลำตัวค่อนข้างแบน
โค้งงอเข้าหาด้านท้อง H. leucospilota เป็นรูปทรงกระบอกยาว
มีสีดำตลอดท้ังลำตัว ผิวอ่อนนุ่มและปกคลุมด้วยปุ่มขนาดเล็ก
จำนวนมาก H. atra ลำตัวยาวทรงกระบอก มีสีดำตลอดท้ังลำตัว 

ผิวลำตัวค่อนข้างแข็งและมีตะกอนทรายปกคลุม Synapta 
maculata ลำตัวเรียวยาวประมาณ  30 - 50  เซนติ เมตร 
สามารถยืดหดได้มาก ผิวลำตัวมีปุ่มคลายลูกปัด เรียงตามความ
ยาวตลอดลำตัว ด้านท้องมีสีเทา-ขาว ด้านหลังมีสีแดงอ่อนและมี
แถบสีแดงเข้มพาดตามความยาวตลอดลำตัว และ ไม่สามารถ
จำแนกชนิดได้ 1 ชนิดคือ Synaptid sp.1 ลำตัวยาวประมาณ 
45 เซนติเมตร สามารถยืดหดได้มากเช่นเดียวกัน ตลอดลำตัวมี
ปุ่มคลายลูกปัดเรียงตามความยาว ด้านท้องมีสีเทา ด้านหลังมีสี
เทาเข้มและมีแถบสีเทา-ขาวพาดตามความยาวตลอดลำตัว (รูปท่ี 
3ก - ฉ) 

สำหรับผลการศึกษาความหนาแน่นของปลิงทะเลใน
สถานีท่ีพบปลิงทะเลได้แสดงไว้ในรูปท่ี 2 และ ตารางที่ 2 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ทิศใต้เกาะยาวใหญ่ (CR05) พบปลิงทะเลเพียงชนิด
เดียวคือ H. atra ท้ังบริเวณพ้ืนราบและบริเวณลาดชันแนว
ปะการัง โดยพบมากบริเวณ พ้ืนราบแนวปะการัง มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 0.0022+0.0012 ตัว/ตารางเมตร สำหรับบริเวณ
ลาดชันแนวปะการังมีความหนาแน่นเฉล่ีย 0.0005+0.0004 ตัว/
ตารางเมตร เม่ือรวมท้ังสองบริเวณของแนวปะการังพบว่ามี
ปลิงทะเลในพื้นท่ีเฉลี่ย 0.0027+0.0013 ตัว/ตารางเมตร น้ำหนัก
ของปลิงทะเล H. atra ท่ีพบบริเวณทิศใต้เกาะยาวใหญ่มีน้ำหนัก
เฉลี่ย 168.75+111.47 กรัม  (n=8) และมีความยาวเฉลี่ย 
12+4.24 เซนติเมตร (n=8) 

ทิศตะวันตกเกาะนาคาใหญ่ (CR07) ในบริเวณนี้พบ
ปลิงทะเลเฉพาะบริเวณพ้ืนราบแนวปะการัง สำหรับบริเวณลาด
ชันแนวปะการังไม่พบปลิงทะเล ปลิงทะเลท่ีพบมีจำนวน 2 ชนิด 
ได้แก่ H. atra มีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.0003+0.0004 ตัว/
ต า ร า ง เม ต ร  แ ล ะ  H. leucospilota มี ค ว า ม ห น า แ น่ น 
0.0005±0.0004 ตัว/ตารางเมตร รวมจำนวนปลิงทะเลท่ีพบ
ท้ั งห มดบ ริ เวณ ทิ ศตะ วัน ตก เก าะน าค าใหญ่ มี ค่ า เฉ ลี่ ย 
0.0008+0.0000 ตัว/ตารางเมตร น้ำหนักและความยาวของปลิง
ชนิด H. atra มีจำนวนตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้นคือ 
น้ำหนัก 50 กรัม และความยาว 9 เซนติเมตร ปลิงชนิด H. 
leucospilota มีน้ำหนักเฉล่ีย 106.67+28.28 กรัม (n=2) และมี
ความยาวเฉลี่ย 12+4.24 เซนติเมตร (n=2)  

หน้าหาดแสนสุข ทิศตะวันออกเกาะภูเก็ต (CR08) 
ผลการสำรวจพบปลิงทะเลบริเวณลาดชันแนวปะการัง จำนวน 1 
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ชนิด ได้แก่ปลิงทะเลชนิด H. leucospilota ปลิงทะเลท่ีพบมี
น้ำหนักเฉลี่ย 274.60+64.03 กรัม  และมีความยาวเฉลี่ย 
27.80+3.83 เซนติเมตร ไม่พบปลิงทะเล บริเวณพ้ืนราบแนว
ปะการัง  

แหลมพันวา ทิศใต้เกาะภูเก็ต (CR09) พบปลิงทะเล
ท้ั งห มด  2 ชนิ ด  ไ ด้ แ ก่ ป ลิ งท ะ เล ชนิ ด  H. atra และ  H. 
leucospilota โดยพบจำนวนเฉลี่ย 0.2011+0.1947 ตัว/ตาราง
เมตร และ 0.0517+0.0525 ตัว/ตารางเมตร ตามลำดับ บริเวณ
ลาดชันแนวปะการัง พบปลิงทะเลจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ H. atra, 
H. leucospilota และ  S. maculata โดยมีจำนวนตัวเฉลี่ ย 
0.0414+0.0121 ตัว/ตารางเมตร 0.0200+0.0071 ตัว/ตาราง
เมตร และ 0.0028+0.0013 ตัว/ตารางเมตร ตามลำดับ ความ
หนาแน่นของปลิงทุกชนิดบริเวณแนวปะการังแหลมพันวามีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 0.32+0.25 ตัว/ตารางเมตร สำหรับน้ำหนักและ
ความยาวของปลิงทะเล H. atra ท่ีพบบริเวณแนวปะการังแหลม
พันวา มีน้ำหนักเฉลี่ย 228.20+67.24 กรัม มีความยาวเฉล่ีย 
19.45+5.41 เซนติเมตร (n=60) ปลิงทะเล H. leucospilota มี
น้ำหนักเฉลี่ย 219.57+62.35 กรัม มีความยาว 18.83+5.32 
เซนติเมตร (n=60) และ ปลิงทะเล S. maculata มีน้ำหนักเฉล่ีย 
14.10+4.32 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 39.16+10.11 เซนติเมตร 
(n=10) 
แนวหญ้าทะเล  

ผลการสำรวจในแนวหญ้าทะเล จำนวน 10 สถานี พบ
ปลิงทะเลจำนวน 3 สถานี ได้แก่ แนวหญ้าทะเลบ้านท่าทอง 
(SG02) แนวหญ้าทะเลอ่าวลาบู ทิศตะวันตกเกาะยาวใหญ่  
(SG05) และ แนวหญ้าทะเลป่าคลอก ทิศตะวันออกเกาะภูเก็ต 
(SG07) ไม่พบปลิงทะเลจำนวน 7 สถานี ได้แก่ แนวหญ้าทะเลทิศ
ตะวันออกแหลมหางนาค (SG01) แนวหญ้าทะเลทิศตะวันตก
เกาะยาวน้อย (SG03) แนวหญ้าทะเลทิศใต้เกาะยาวน้อย (SG04) 
แนวหญ้าทะเลทิศใต้เกาะยาวใหญ่ (SG06) แนวหญ้าทะเลแหลม
ยามู ทิศตะวันออกเกาะภูเก็ต (SG08) แนวหญ้าทะเลทิศใต้อ่าว
ภูเก็ต (SG09) และ แนวหญ้าทะเลทิศตะวันออกเกาะโหลน 
(SG10)  

บ้านท่าทอง (SG02) ผลการศึกษาบริเวณท่ีโผล่พ้นน้ำ
เม่ือน้ำลงต่ำสุดและบริเวณท่ีน้ำท่วมตลอดเวลาของแนวหญ้า
ทะเลพบปลิงทะเลจำนวน 3 ชนิด โดยแยกออกเป็นบริเวณท่ีโผล่
พ้นน้ำเม่ือน้ำลงต่ำสุดของแนวหญ้าทะเลพบจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 

ป ลิ ง ท ะ เล ช นิ ด  H. leucospilota พ บ จ ำ น ว น ตั ว เฉ ลี่ ย 
0.0014+0.0012 ตัว/ตารางเมตร และชนิด Synapta sp. มี
จำนวนตัวเฉลี่ย 0.0005+0.0004 ตัว/ตารางเมตร ปลิงทะเลชนิด 
H. leucospilota มีน้ำหนักเฉลี่ย 249.80+49.80 กรัม และมี
ความยาวเฉล่ีย 23.20+6.76 เซนติเมตร และปลิงทะเลชนิด 
Synaptid sp.1 มีน้ำหนักเฉลี่ย 19.50+1.41 กรัม และมีความ
ยาวเฉลี่ย 44.30+0.14 บริเวณท่ีน้ำท่วมตลอดเวลาของแนวหญ้า
ทะเลพบปลิงทะเลจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ H. leucospilota มี
ความชุกชุมเฉลี่ย 0.0014+0.0012 ตัว/ตารางเมตร และ
ปลิงทะเลชนิด H. scabra จำนวนตัวเฉลี่ย 0.0005+0.0005 ตัว/
ตารางเมตร ผลจากการวัดน้ำหนักและความยาวพบว่าปลิงทะเล
ชนิด H. leucospilota มีน้ำหนักเฉลี่ย 236+46.15 กรัม มีความ
ยาวเฉลี่ย 16.20+5.89 เซนติเมตร (n=5) ปลิงทะเลชนิด H. 
scabra มีน้ำหนักเฉลี่ย 265+77.78 กรัม มีความยาวเฉลี่ย 
10.50+3.53 เซนติเมตร (n=3) 

อ่าวลาบู ทิศตะวันตกเกาะยาวใหญ่ (SG05) ผลการ
สำรวจปลิงทะเลในบริเวณนี้พบปลิงทะเลชนิด H. scabra ท้ัง
บ ริเวณ ท่ี โผล่ พ้นน้ ำเม่ือน้ ำลงต่ำสุดและบริ เวณ ท่ีน้ ำท่ วม
ตลอดเวลาของแนวหญ้าทะเล สำหรับความหนาแน่นของ
ปลิงทะเลบริเวณท่ีโผล่พ้นน้ำเม่ือน้ำลงต่ำสุดมีความหนาแน่น 
0 .0008+0.0008 ตัว/ตารางเมตร  และบริ เวณ ท่ีน้ ำท่ วม
ตลอดเวลาของแนวหญ้าทะเลมีความหนาแน่น 0.0025+0.0008 
ตัว/ตารางเมตร น้ำหนักและความยาวของปลิงทะเล H. scabra 
ในบริเวณนี้มีน้ำหนักเฉล่ีย 204+57.73 กรัม (n=12) มีความยาว
เฉลี่ย 19.50+4.25 เซนติเมตร  

อ่าวป่าคลอก ทิศตะวันออกเกาะภูเก็ต (SG07) ผล
การสำรวจบริเวณท่ีโผล่พ้นน้ำเม่ือน้ำลงต่ำสุดพบปลิงทะเลจำนวน 
2 ชนิด คือ C. anceps มีความชุกชุมเฉลี่ย 0.0005+0.0009 ตัว/
ตารางเมตร มีน้ำหนักเฉลี่ย 140+14.14 กรัม มีความยาวเฉล่ีย 
13+1.41 เซนติเมตร และ ปลิงทะเลชนิด H. scabra มีความชุก
ชุมเฉลี่ย 0.0011+0.0004 ตัว/ตารางเมตร มีน้ำหนักเฉลี่ย 
250+48.30 กรัม มีความยาวเฉล่ีย 18+4.24 เซนติเมตรแนว
สำรวจบริเวณท่ีน้ำท่วมตลอดเวลาของแนวหญ้าทะเลไม่พบ
ปลิงทะเลในแนวสำรวจ  

จากผลการศึกษาพบว่าสถานีท่ีมีความหนาแน่นเฉลี่ย
ของปลิงทะเลมากท่ีสุดได้แก่ แนวปะการังแหลมพันวา รองลงมา
ได้แก่ ทิศใต้เกาะยาวใหญ่ หาดแสนสุข และ ทิศตะวันตกเกาะ
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นาคาใหญ่ ตามลำดับ สำหรับบริเวณแนวหญ้าทะเลนั้นพบว่า
บริเวณบ้านท่าทอง มีความหนาแน่นมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
อ่ าวลาบู  ทิศตะวันตกเกาะยาวใหญ่  และ  บ้ านป่ าคลอก 
ตามลำดับ  

เม่ือพิจารณาข้อมูลความหนาแน่นของปลิงทะเลท่ีพบ
ในการศึกษาคร้ังนี้จำนวน 8 สถานี พบว่าสถานีแนวปะการัง
แหลมพันวามีความหนาแน่นของปลิงทะเลแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติกับสถานีอ่ืน ๆ ท่ีศึกษา (Tukey test, p<0.05) 
โดยเป็นสถานีท่ีมีความหนาแน่นของปลิงทะเลสูงสุด สำหรับผล
การเปรียบเทียบความหนาแน่นของสถานีทิศใต้เกาะยาวใหญ่ ทิศ
ตะวันตกเกาะนาคาใหญ่ หน้าหาดแสนสุข ทิศตะวันออกเกาะ
ภูเก็ต แนวหญ้าทะเลบ้านท่าทอง แนวหญ้าทะเลอ่าวลาบู ทิศ
ตะวันตกเกาะยาวใหญ่ และ แนวหญ้าทะเลป่าคลอก และ ทิศ

ตะวันออกเกาะภูเก็ต ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (One-Way 
ANOVA; (F0.95, 6, 14 = 4.85, p>0.05) (ตารางที่ 1) เม่ือนำข้อมูล
ความหนาแน่นของปลิงทะเลระหว่างแนวปะการังกับแนวหญ้า
ทะเลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยผลการวิเคราะห์พบว่าบริเวณ
แนวปะการังมีความหนาแน่นมากกว่าบริเวณแนวหญ้าทะเลอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (Independent t-test, t0.05, 22 = 2.03, 
p<0.05) นอกจากนั้นพบว่าปลิงทะเลท่ีพบข้ึนอยู่กับถ่ินท่ีอยู่
อาศัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Pearson Chi-square test: 
p<0.05) โด ยป ลิ งท ะ เล ชนิ ด  C. anceps, H. scabra และ 
Synaptid sp.1 พบในแนวหญ้าทะเลเท่านั้น ในขณะท่ีปลิงทะเล
ชนิด H. leucospilota, H. atra และ S. maculata พบในแนว
ปะการัง น้ำหนักและความยาวของปลิงทะเลท่ีพบในการศึกษา
แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด (รูปท่ี 2ก และ 2ข) 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 น้ำหนักและความยาวเฉล่ีย (+SD) ของปลิงทะเลจำนวน 6 ชนิดท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ชนิดปลิงทะเล ความหนาแน่นของปลิงทะเล (ตัว/3,600ตารางเมตร) และความหนาแน่นเฉลี่ย (ตัว/ตารางเมตร+SD) 

(ตอนบน = บริเวณพ้ืนราบแนวปะการัง/บริเวณท่ีโผล่พ้นน้ำเม่ือน้ำลงต่ำสุด และ ตอนล่าง = บริเวณลาดชันแนวปะการัง/
บริเวณท่ีน้ำท่วมตลอดเวลา; ตัวอักษรเหมือนกันในแถวสดมภ์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
p>0.05) 

สถานท่ี  
ชนิดปลิงทะเล และความหนาแน่นของปลิงทะเล (ตัว/3,600ตารางเมตร) 

จำนวนรวม 
ความหนาแน่นเฉล่ีย 

(ตัว/ตารางเมตร +SD) H. atra 
H. 

leucospilota 
S. 

maculata 
Synapta 

sp. 
H. 

scabra 
C. 

anceps 
ทิศใต้เกาะยาวใหญ่ 

(CR05) 
ตอนบน 8 - - - - - 8 

0.0014ก+0.0013 
ตอนล่าง 2 - - - - - 2 

ทิศตะวันตกเกาะนาคา
ใหญ่ (CR07) 

ตอนบน 1 2 - - - - 3 0.0004ก+0.0004 

หน้าหาดแสนสุข 
ทิศตะวันออกเกาะภูเก็ต 

(CR08) 
ตอนล่าง - 5 - - - - 5 0.0013ก±0.0012 

แหลมพันวา ทิศใต้เกาะ
ภูเก็ต (CR09) 

ตอนบน 724 186 - - - - 910 
0.0634ข+0.1060 

ตอนล่าง 149 72 10 - - - 231 

บ้านท่าทอง (SG02) 
ตอนบน - 5 - 2 - - 7 

0.0009ก+0.0007 
ตอนล่าง - 4 - - 2 - 6 

อ่าวลาบูทิศตะวันตกเกาะ
ยาวใหญ่ (SG05) 

ตอนบน - - - - 3 - 3 
0.0016ก+0.0011 

ตอนล่าง - - - - 9 - 9 
อ่าวป่าคลอก 

ทิศตะวันออกเกาะภูเก็ต 
(SG07) 

ตอนบน - - - - 4 2 6 0.0008ก+0.0007 

รวมท้ังหมด  884 274 10 2 18 2 1,190  
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาครั้งนี้พบปลิงทะเลในอ่าวพังงาจำนวน 6 

ชนิด คือ C. anceps, H. scabra, H. leucospilota, H. atra, 
S. maculata และ  ไม่สามารถจำแนกชนิ ด ได้  1  ชนิ ดคื อ 
Synaptid sp.1 สำหรับข้อมูลของปลิงทะเลในอ่าวพังงานั้นไม่
เคยมีรายงานก่อนหน้า มีเพียงการศึกษาในพ้ืนท่ีใกล้เคียงคือ 
พ้ืนท่ีรอบเกาะภูเก็ต โดยอรอุมา (2544) ได้แสดงผลการศึกษา
ปลิงทะเลไว้จำนวน 9 ชนิด ซ่ึงมีชนิดท่ีตรงกับการศึกษาครั้งนี้
จ ำน วน  3  ชนิ ด ไ ด้ แ ก่  H. leucospilota, H. atra และ  S. 
maculata อย่างไรก็ตามปลิงทะเลท่ีพบท้ัง 6 ชนิดดังรายชื่อใน
เบื้ อ งต้นตรงกับ รายงานการศึ กษาของ  Putchakarn and 
Sonchaeng (2004) ท่ีรายงานชนิดของปลิงทะเลในฝ่ังทะเลอัน
ดามันไว้จำนวน 39 ชนิด อนึ่งข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจในคร้ังนี้
อาจต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเป็นการสำรวจในแนวสำรวจท่ี
กำหนดคือ แนวโผล่พ้นน้ำเม่ือน้ำลงต่ำสุด และแนวน้ำท่วม
ตลอดเวลา (โดยส่วนใหญ่มีความลึกอยู่ในช่วง 2-5 เมตร) ท้ังนี้

เพ่ือต้องการข้อมูลในเชิงปริมาณของปลิงทะเล อย่างไรก็ตาม
จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นจำนวนชนิดหรือความ
หลากหลายเพิ่มเติม โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสำรวจให้ครอบคลุมบริเวณอ่ืน 
ๆ มากข้ึน เนื่องจากปลิงทะเลท่ีมีขนาดใหญ่จะอาศัยในท่ีมีระดับ
ความลึกมากกว่าปลิงทะเลที่มีขนาดเล็ก รวมถึงมีพฤติกรรมใน
การเคลื่อนย้ายพ้ืนท่ีไปมาในช่วงกลางวันและกลางคืน (Uehara, 
1991) 

ความหนาแน่นของปลิงทะเลท่ีศึกษาในครั้งนี้มีความผัน
แปรตามถ่ินท่ีอยู่อาศัย บริเวณท่ีมีความหนาแน่นของปลิงทะเล
สูงสุดท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี้ พบว่าเป็นบริเวณแนวปะการัง
มากกว่าบริเวณแนวหญ้าทะเล แตกต่างจากการศึกษาของ 
Dissanayake and Stefansson (2010) ท่ีศึกษาความชุกชุมของ
ปลิงทะเลกับลักษณะถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกันบริเวณชายฝั่ง
ของประเทศศรีลังกา ผลการศึกษาแสดงถึงถ่ินท่ีอยู่อาศัยแบบ
แนวหญ้ าทะเลเป็น ถ่ิน ท่ีอ ยู่อาศัยท่ีพบปลิงทะเลมากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ ถ่ินท่ีอยู่อาศัยแบบแนวปะการัง เม่ือพิจารณา
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ข้อมูลชนิดและความหนาแน่นของปลิงทะเลท่ีพบในการศึกษา
คร้ังนี้พบว่า โดยส่วนใหญ่พบปลิงทะเล H. leucospilota และ 
H. atra ซ่ึงปลิงทะเลท้ัง 2 ชนิดนี้มักชอบอาศัยอยู่บริเวณแนว
ปะการังท่ีมีขนาดอนุภาคของดินตะกอนขนาดใหญ่กว่าบริเวณ
แนวหญ้าทะเลท่ีมีขนาดอนุภาคของดินตะกอนขนาดเล็กกว่า 
(จริยา, 2549) ในขณะท่ีปลิงทะเลชนิดอ่ืน ๆ ท่ีพบนั้นมีจำนวน
น้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแนวหญ้าทะเล เป็นผลให้ข้อมูลใน
การศึกษาคร้ังนี้แสดงผลของความหนาแน่นของปลิงทะเลบริเวณ
แนวปะการังมากกว่าบริเวณแนวหญ้าทะเล   

อย่างไรก็ตามความจำเพาะเจาะจงของปลิงทะเลในแต่
ละชนิดกับถ่ินท่ีอยู่อาศัยยังไม่ชัดเจน แม้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติในการศึกษาคร้ังนี้พบว่าปลิงทะเลในแต่ละชนิดข้ึนอยู่กับ
ถ่ินท่ีอยู่อาศัย แต่เม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการศึกษาในพ้ืนท่ี
อ่ืน ๆ พบว่าไม่สอดคล้องกัน เช่น H. scabra ในการศึกษาคร้ังนี้
พ บ เฉพ าะแน วหญ้ าท ะ เล เท่ านั้ น และ  H. atra และ  H. 
leucospilota  พบเฉพาะแนวปะการังเท่านั้น แต่จากข้อมูล
การศึกษาก่อนหน้าในหลายพื้นท่ีพบว่าปลิงทะเลท้ัง 3 ชนิดท่ี
กล่าวถึงสามารถพบได้ในถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นแนวหญ้าทะเลและ
แนวปะการัง (Forbes et al., 1999; Mercier et al., 2000; Al-
Rashdi et al., 2007) ส ำห รั บ ป ลิ ง ท ะ เล  C. anceps นั้ น
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าพบเฉพาะในแนวหญ้าทะเล 
(Clark and Rowe, 1971; Putchakarn and Sonchaeng, 
2004) ดังนั้นความจำเพาะเจาะจงของปลิงทะเลในแต่ละชนิดกับ
ถ่ินท่ีอยู่อาศัยนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ยังคงไม่สามารถสรุปอย่างแน่
ชัดได้ 

บริเวณพ้ืนราบแนวปะการังแหลมพันวา ปลิงทะเลมี
ความหนาแน่นสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีท่ีศึกษาอ่ืน ๆ โดย
พบปลิงทะเล H. leucospilota มีความหนาแน่นสูงสุดเฉลี่ย 
0.5017+0.0525 ตัว/ตารางเมตร ซ่ึงมีความหนาแน่นใกล้เคียง
กั บ พ้ื น ท่ี อ่ื น  ๆ  เช่ น  เก าะ  La Réunion ฝั่ งต ะ วันตกของ
มหาสมุทรอินเดียมีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.59±0.38 ตัว/ตาราง
เมตร (Conan, 2008) และท่ีเคยมีบันทึกความหนาแน่นสูงสุดคือ 
บริเวณ  Planch-Alizés ฝั่งตะวันตกของเกาะ La Réunion มี
จำนวนตัวเฉลี่ย 1.40 ± 0.70 ตัว/ตารางเมตร (Conand and 
Frouin, 2007) ปลิงทะเลท่ีพบว่ามีความหนาแน่นรองลงมาคือ 
H. atra โดยบริเวณแนวปะการังทิศใต้เกาะยาวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมี
ความหนาแน่นมากท่ีสุดคือ เฉลี่ย 0.0022+0.0012 ตัว/ตาราง

เมตร ซ่ึงยังอยู่ในระดับต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เช่น ใน
ทะเลแดงมีความหนาแน่น 0.0012–0.7000 ตัว/ตารางเมตร 
( Yuvel et al., 2014) ส ำ ห รั บ ช า ย ฝั่ ง ท ะ เล ป ร ะ เท ศ
ซาอุดิอาระเบีย มีความหนาแน่น 0.0010-4.6000 ตัว/ตาราง
เมตร (Hassan, 2009) ในขณะท่ีชายฝั่งของประเทศศรีลังกามี
ความหนาแน่น เฉลี่ ย  0 .0090+0.0252 ตั ว/ตารางเมตร 
(Dissanayake and Stefansson, 2010) (ตารางท่ี 2) สำหรับ
การศึกษาความหนาแน่นหรือจำนวนประชากรของปลิงทะเลใน
พ้ืนท่ีชายฝั่ งประเทศไทยนั้น  ยังมีการศึกษาน้อยมีเพียงผล
การศึกษาของ Kritsanapuntu et al. (2014) ท่ีได้ศึกษาในอ่าว
ไทยจำนวน 6 พ้ืนท่ี (เกาะสีชัง เกาะไผ่ เกาะคราม เกาะพะงัน 
เกาะเต่า และ เกาะสมุย) และชายฝั่งทะเลอันดามันจำนวน 2 
พ้ืนท่ี (เกาะพระทอง และ เกาะมุก) ผลการศึกษาได้รายงาน
ตัวเลขเฉลี่ยแบบกว้าง ๆ ของทุกสถานีท่ีศึกษาว่ามีปลิงทะเล
จำนวนน้อยกว่า 1 ตัว/ตารางเมตร และไม่มีการระบุชนิดของ
ปลิงทะเล ดังนั้นจึงยังไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือทราบ
สถานภาพของประชากรปลิงทะเลท่ีแท้จริงได้ อย่างไรก็ตามได้มี
การรายงานชนิดท่ีพบมากที่สุดโดยใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ความถ่ีของ
การพบ โดยพบปลิงทะเลชนิด H. leucospilota มากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาในคร้ังนี้ ท่ีพบปลิงทะเลชนิด H. 
leucospilota มากท่ีสุด ในพ้ืนท่ีอ่าวพังงา รองลงมาได้แก่ H. 
atra, H. scabra, S. maculata, C. anceps และ  Synaptid 
sp.1 ตามลำดับ  

บริเวณแนวปะการังแหลมพันวาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปลิงทะเล
มากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ (เขตรักษาพืชพันธ์ุ) จึง
ไม่มีการจับปลิงทะเลออกไปใช้ประโยชน์ ผลการศึกษาจากหลาย
พ้ืนท่ีพบว่าในพ้ืนท่ีอนุรักษ์นั้นสามารถปกป้องปลิงทะเลให้รอด
พ้นจากการคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพ้ืนท่ีอ่าว Mannar 
ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมี
ความหนาแน่นของปลิ งทะเล  H. atra มีจำนวน ตัวเฉลี่ ย 
0.60+0.102 ตัว/ตารางเมตร ในขณะท่ีพ้ืนท่ีนอกเขตอนุรักษ์มี
ปลิงทะเลจำนวนตัวเฉลี่ย 0.044±0.003 ตัว/ตารางเมตร เท่านั้น 
(Asha et al., 2015) ข้อสั ง เกตจากการศึ กษาค ร้ังนี้ พบ ว่า
ปลิงทะเลท่ียังคงมีอยู่มากเป็นปลิงทะเลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำ 
เช่น H. leucospilota และ H. atra เนื่องจากปลิงทะเลท้ัง 2 
ชนิดนี้มีผนังลำตัวบางและมีมวลชีวภาพน้อย (Purcell, 2010) 
อย่างไรก็ตามยังคงพบปลิงทะเลท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงปรากฏ
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อยู่บ้างเล็กน้อยคือ H. scabra โดยบริเวณท่ีมีความหนาแน่น
สูงสุดคือ บริเวณอ่าวลาบู ทิศตะวันตกเกาะยาวใหญ่ มีความ
หนาแน่ น เฉลี่ ย  0 .0025+0.0008 ตั ว/ตารางเมตร  เม่ื อ
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีเคยมีรายงานความหนาแน่นสูงสุดคือ 
บริเวณอ่าว Maho ประเทศโอมาน มีความหนาแน่น 0.4000 
ตัว/ตารางเมตร (Al-Rashdi et al., 2007) ปลิงทะเลชนิดท่ีพบนี้
มีขนาดความยาวและน้ำหนัก จัดอยู่ในขนาดปานกลางถึงขนาด
ใหญ่ โดยพบในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแนวหญ้าทะเล เช่น บ้านท่าทอง อ่าว
ลาบูทิศตะวันตกเกาะยาวใหญ่ และป่าคลอก เนื่องจากท้ัง 3 
บริเวณท่ีกล่าวถึงนั้น ไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ พ้ืนท่ีเหล่านี้ยังคงมี
การใช้ประโยชน์ทางการประมง ฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้ท่ี
จำนวนของปลิงทะเล H. scabra จะมีแนวโน้มท่ีลดลงในอนาคต 
ซ่ึงปัจจุบันปลิงทะเลชนิดนี้ถูกจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อชนิดพันธ์ท่ี
เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ 

ขนาดเฉลี่ยของปลิงทะเลท่ีพบในการศึกษาคร้ังนี้บาง
ชนิดจัดอยู่ในช่วงท่ีเป็นตัวเต็มวัยสามารถสร้างเซลล์สืบพันธ์ุได้ 
โดยปลิงทะเลชนิด H. scabra มีความยาวเฉลี่ย 18.06+5.14 
กรัม เม่ือเปรียบเทียบกับรายงานของ Mamhot (2013) ได้
รายงานการเริ่มสร้างเซลล์สืบพันธ์เพศผู้คร้ังแรกเมื่อปลิงทะเล H. 
scabra มีความยาว 17.70 เซนติเมตรและสร้างเซลล์สืบพันธ์เพศ
เมียเม่ือปลิงทะเลมีความยาว 16.90 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม
สำหรับปลิงทะเล H. leucospilota ท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ยัง
อยู่ในช่วงท่ี ยังไม่ส ร้างเซลล์สืบพันธ์ โดยมีความยาวเฉลี่ย 
19.50+5.81 เซนติเมตร ในขณะท่ีรายงานของ Mamhot (2013) 
ปลิงทะเล H. leucospilota เร่ิมสร้างเซลล์สืบพันธ์เพศผู้เม่ือมี
ความยาว 25.20 เซนติเมตรและเร่ิมสร้างเซลล์สืบพันธ์เพศเมีย
เม่ือมีความยาว 21.80 เซนติเมตร  

การคุกคามปลิงทะเลเกิดจากการนำไปใช้ประโยชน์ทาง
อาหารและยาเกิดข้ึนในหลายพื้นท่ี จากรายงานของ Toral-
Granda et al. (2008) ได้รายงานชนิดของปลิงทะเลท่ีมีการใช้
ประโยชน์จากเขตเอเชียจำนวน 52 ชนิด และจากเขตแปซิฟิ
คจำนวน 36 ชนิด นอกจากน้ันได้มีการคาดการณ์ตัวเลขการทำ

การประมงปลิงทะเลจากเอเชียและแปซิฟิคมีการนำข้ึนมาใช้
ประโยชน์อยู่ในช่วง 20,000 – 40,000 ตัน/ปี อย่างไรก็ตาม
ตัวเลขความต้องการปลิงทะเลยังคงเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการนำเข้า
และบริโภคปลิงทะเลมากท่ีสุด นอกจากนั้นราคาจำหน่ายท่ีสูงข้ึน
ตามความต้องการของตลาด ราคาจำหน่ายท่ีประเทศจีนและ
ฮ่องกงอยู่ในช่วง 10 – 600 เหรียญสหรัฐอเมริกา แตกต่างตาม
ชนิดของปลิงทะเล (Purcell et al., 2012) ส่งผลให้หลายพ้ืนท่ี
ประสบปัญหาการลดลงของประชากรปลิงทะเลอย่างรวดเร็วและ
เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
และมาเลเซีย (Choo, 2008) การขาดแคลนข้อมูลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของปลิงทะเล ส่งผลให้การออกมาตรการคุ้มครอง
ปลิงทะเลไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การสำรวจและประเมินการ
แพร่กระจายและความชุกชุมของปลิงทะเลในอ่าวพังงาในคร้ังนี้ 
ทำให้มองเห็นข้อมูลสถานภาพของปลิงทะเลท่ีในแต่ละพ้ืนท่ี
ชัดเจนมากย่ิงข้ึน นำไปสู่การวางแผนในการจัดการทรัพยากร
ต่อไปในอนาคต 
 

สรุปผลการวิจัย 
พบปลิงทะเลในอ่าวพังงาบริเวณแนวสำรวจท้ังหมด 14 

สถานี  ได้ แก่  C. anceps, H. scabra, H. leucospilota, H. 
atra, S. maculata และไม่สามารถจำแนกชนิดได้ 1 ชนิดคือ 
Synaptid sp.1 ความหนาแน่นของปลิงทะเลท่ีศึกษาในคร้ังนี้มี
ความผันแปรตามชนิดและถ่ินท่ีอยู่อาศัย ความหนาแน่นของ
ปลิงทะเลบริเวณแนวปะการังมากกว่าบริเวณแนวหญ้าทะเล โดย
ส่วนใหญ่พบปลิงทะเล H. leucospilota มีความหนาแน่นสูงสุด
เฉลี่ย 0.5017+0.0525 ตัว/ตารางเมตร บริเวณแนวปะการัง
แหลมพันวาเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหนาแน่นของปลิงทะเลมากท่ีสุด 
ขนาดความยาวและน้ำหนักของปลิงทะเลที่พบในการศึกษาคร้ังนี้
จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 ความหนาแน่นเฉลี่ย (+SD) และช่วงความหนาแน่นของปลิงทะเล (ตัว/ตารางเมตร) ในการศึกษาคร้ังนี้และผลการศึกษา

จากพื้นท่ีอ่ืน ๆ (ตอนบน = บริเวณพ้ืนราบแนวปะการัง/บริเวณท่ีโผล่พ้นน้ำเม่ือน้ำลงต่ำสุด และ ตอนล่าง = บริเวณลาด
ชันแนวปะการัง/บริเวณท่ีน้ำท่วมตลอดเวลา) 

สถานที่  
ชนิดปลิงทะเล ความหนาแน่นเฉลี่ย (+SD) และช่วงความหนาแน่นของปลิงทะเล (ตัว/ตารางเมตร) 

อ้างอิง 
H. atra H. leucospilota S. maculata Synapta sp. H. scabra C. anceps 

ทิศใต้เกาะยาวใหญ่ 
(CR05) 

ตอนบน 0.0022±0.0012 - - - - - 

การศึกษาครั้ง
นี้ 

ตอนล่าง 0.0005±0.0004 - - - - - 
ทิศตะวันตกเกาะ
นาคาใหญ่ (CR07) 

ตอนบน 0.0003±0.0004 0.0005±0.0004 - - - - 

หน้าหาดแสนสุข 
ทิศตะวันออกเกาะ

ภูเก็ต (CR08) 
ตอนล่าง - 0.0013±0.0012 - - - - 

แหลมพันวา ทิศใต้
เกาะภูเก็ต(CR09) 

ตอนบน 0.2011±0.1947 0.5017±0.0525 - - - - 
ตอนล่าง 0.0414±0.0121 0.0200±0.0071 0.0028±0.0013 - - - 

บ้านท่าทอง (SG02) 
ตอนบน - 0.0014±0.0012 - 0.0005±0.0004 - - 
ตอนล่าง - 0.0011±0.0004 - - 0.0005±0.0005 - 

อ่าวลาบู 
ทิศตะวันตกเกาะ
ยาวใหญ่ (SG05) 

ตอนบน - - - - 0.0008±0.0008 - 

ตอนล่าง - - - - 0.0025±0.0008 - 

อ่าวป่าคลอก 
ทิศตะวันออกเกาะ

ภูเก็ต (SG07) 
ตอนบน - - - - 0.0011±0.0004 0.0005±0.0009 

เกาะ La Réunion - - 0.59±0.38 - - - - 
Conan 
(2008) 

ฝั่งตะวันตกเกาะ La 
Réunion 

- - 1.40±0.70 - - - - 
Conand 

and Frouin 
(2007) 

ทะเลแดง - 0.0012–0.7000 - - - - - 
Yuvel et al. 

(2014) 

ซาอุดิอาระเบีย - 0.0010-4.6000 - - - - - 
Hassan 
(2009) 

ศรีลังกา - 0.0090±0.0252 - - - - - 

Dissanayake 
and 

Stefansson 
(2010) 

อินโดนีเซีย - 0.0150 - 0.1547 - 0.0066 - 
Uneputty 

et al. (2017) 

อินเดีย 

พื้นที่
อนุรักษ์ 

0.60±0.102 - - - - - 
Asha et al. 

(2015) 
นอก
พื้นที่

อนุรักษ์ 
0.044±0.003 - - - - - 

โอมาน - - - - - 0.4000 - 
Al-Rashdi et 
al. (2007) 
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รูปท่ี 3 ชนิดของปลิงทะเลท่ีพบในการสำรวจครั้งนี้ ได้แก่ (ก) C. anceps, (ข) H. scabra, (ค) H. leucospilota, (ง) H. atra,  

(จ) S. maculata และ ไม่สามารถจำแนกชนิดได้คือ (ฉ) Synaptid sp.1 (รูปตัวอย่างจากที่เก็บรักษา) 
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