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คํานํา
ปลิงทะเลเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
จัดอยูใ นไฟลัมเอคไคโนเดอรมาทา
(Phylum
Echinodermata) แตมีรป
ู รางที่แตกตางจากสัตวอื่นในกลุมเดียวกัน ปลิงทะเลมีบทบาทสําคัญในระบบ
นิเวศนโดยจะทําหนาที่เปนผูยอยสลายสารอินทรียที่ตกคางในตะกอนดินตามพื้นทองทะเล และเปนสัตว
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการนํามาใชประโยชน เชน เปนอาหาร ยารักษาโรค เปนสวนผสมในผลิตภัณฑตาง ๆ
สําหรับประเทศไทยมีการทําประมงปลิงทะเลเพื่อบริโภคในประเทศและเพื่อการสงออก ทั้งบริเวณชายฝง
ดานอาวไทยและอันดามัน
หนังสือเลมนีไ้ ดจัดทําขึน้ เพือ่ เผยแพรเกี่ยวกับบัญชีรายชือ่ ตัวอยางปลิงทะเลที่ลงทะเบียนและเก็บ
รักษาไว ณ พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชาย
เลน รวมทั้งภาพตัวอยางเพือ่ สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของตัวอยางแตละชนิด อีกทั้งยังเปน
ขอมูลพื้นฐานสําหรับผูที่มีความสนใจศึกษาเกีย่ วกับอนุกรมวิธานปลิงทะเลโดยเฉพาะจากฝงทะเลอันดามัน
ในการเปรียบเทียบตัวอยางหรือยืมตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัย รวมทั้งเปนความรูพื้นฐานดานความหลากหลาย
ของชนิดพันธุข องสิ่งมีชีวิตของประเทศไทย และเพือ่ เปนแนวทางใหแกสถาบันหรือผูที่สนใจไดพิจารณา
นําไปใชประโยชนตอไป

(นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน

ปลิงทะเล: ผูพิทักษความสะอาดแหงทองทะเล
ดร. สุเมตต ปุจฉาการ
นักวิทยาศาสตร สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
หนวยสัตวไมมีกระดูกสันหลังในทะเล งานวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
หลายคนเมื่อไดมีโอกาสไปเที่ยวตามชายฝง ทะเล จะพบสัตวทะเลทีม่ ีรูปรางแปลกเปนรูปทรงกระบอก
ยาวคลายหนอน ลําตัวออนนิ่ม ตามพื้นทรายหรือตามซอกหินเวลาน้ําลง และมักจะรูสึกรังเกียจ ขยะแขยง เพิม่
มากขึ้น เมื่อไดรูจกั ชื่อของสัตวนี้วา ปลิงทะเล ดวยชือ่ ของปลิงนี้ ไปพองกับปลิงน้ําจืดที่ดดู เลือดสัตวกินเปน
อาหาร แตทจี่ ริงแลวปลิงน้าํ จืดและปลิงทะเลเปนสัตวคนละพวกกันเลยทีเดียว ปลิงน้ําจืดเปนสัตวพวกหนอน
ปลอง (Phylum Annelida) ขณะที่ปลิงทะเลเปนพวกสัตวที่มีหนามตามลําตัว (Phylum Echinodermata)
เชนเดียวกันกับ ดาวทะเล ดาวเปราะ เมนทะเล และดาวขนนก
ปลิงทะเลที่หลายๆ คนขยะแขยงนั้น มีบทบาทความสําคัญตอมนุษยมากทั้งในดานเศรษฐกิจและระบบ
นิเวศทางทะเล เปนที่ทราบกันดีแลววาปลิงทะเลสามารถนํามาแปรรูปเปนอาหารที่มีราคาแพง และบางชนิด
สามารถนํามาสกัดเปนยารักษาโรคได สําหรับระบบนิเวศทางทะเลนัน้ ปลิงทะเลกินพวกตะกอนสารอินทรียเปน
อาหาร โดยวิธกี ารเก็บตะกอนตามพื้นทะเลหรือยืน่ หนวดทีแ่ ตกแขนงคลายกิ่งไม ออกมาคอยดักจับตะกอนที่
ลองลอยอยูใ นน้ํา การดํารงชีวิตในลักษณะนี้เปรียบเสมือนกับพนักงานที่คอยทําความสะอาดทองทะเล เปนการ
ชวยลดปริมาณสารอินทรียร วมทั้งเปนการปรับเปลี่ยนสภาพของสารอินทรียใหอยูในรูปที่สิ่งมีชีวติ อื่นๆสามารถ
นําไปใชประโยชนตอไปได บทบาทนี้เองเราจึงสามารถเรียกปลิงทะเลนี้วา “ผูพิทกั ษความสะอาดแหงทองทะเล”
ลักษณะของปลิงทะเล
ปลิงทะเล จัดอยูใน Class Holothurioidea ใน Phylum Echinodermata ซึ่งหมายถึง สัตวทมี่ ีหนาม
หรือแผนหินปูนตามลําตัว เปนสัตวที่มีชองวางในลําตัวที่แทจริง ลําตัวมีลกั ษณะเปนรูปทรงกระบอกยาว แบง
ออกเปน 2 ดานในแนวนอน คือ ดานปาก หรืออาจเรียกไดวาเปนสวนหัว มีชอหนวดอยูร อบปาก ทําหนาที่ใน
การจับอาหารเขาสูปาก หนวดของปลิงทะเลนั้นมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามลักษณะของการกินอาหาร
เชน หนวดแบบจาน(peltate) สําหรับปลิงทะเลที่หาอาหารอยูตามพืน้ หนวดแตกแขนงแบบกิ่งไม (dendritic)
สําหรับปลิงทะเลทีด่ ักจับตะกอนและแพลงกตอนที่ลองลอยอยูในน้ํา และ หนวดแบบขนนก (pinnate) สําหรับ
ปลิงทะเลที่คอยกินตะกอนทีต่ กลงมาตามพืน้ หรือบนตัวสัตวชนิดอืน่ ๆ และดานทายหรือทวารหนักประกอบดวย
ชองเปดเพื่อการขับถายและติดตอกับอวัยวะหายใจ (respiratory tree) และลําไส
ระบบทอน้ําที่เปนลักษณะสําคัญของพวกเอไคโนเดิรม ไดมีการเปลี่ยนแปลงหนาทีแ่ ละลดรูปลงไปมาก
เริ่มจากทอตะแกรงน้ําลดรูปอยูภายในลําตัว เทาทอบริเวณปากเปลี่ยนแปลงไปเปนชอหนวด เทาทอตามลําตัว

ดานทองมีเทาทอ เรียกวา “เพดิเซล” (pedicel) ใชในการเคลื่อนที่และยึดเกาะกับวัตถุใตน้ํา สวนดานหลังเทาทอ
เปลี่ยนแปลงไปเปนติ่งหรือปุม เรียกวา “ แพพิลลี” (papillae) ปลิงทะเลบางชนิดอาจจะไมมีเทาทอเลย
ปลิงทะเลมีขนาดที่แตกตางกัน บางชนิดมีขนาดยาวถึง 1 เมตร บางชนิดมีขนาดเล็ก 2–3 เซนติเมตร
ผิวหนังของปลิงทะเล มีความหนาแตกตางกัน บางชนิดมีความหนาถึง 1 เซนติเมตร แตเมื่อสัมผัสจะรูสึกออนนุม
ทั้งนี้เพราะวาภายใตผวิ หนังนี้ มีแผนหินปูนขนาดเล็กๆ ฝงตัวกระจายอยูทวั่ ไป เรียกวา “สปคุล” (spicules)
แทรกตัวอยูในชั้นผิวหนังคลายกับกระดูกออน ปลิงทะเลหลายชนิดจึงนํามาบริโภคเปนอาหารได สปคุลนี้ยังมี
รูปรางและขนาดที่แตกตางกันและสามารถใชในการจําแนกชนิดปลิงทะเลไดอีกดวย
ปลิงทะเลเคลือ่ นที่โดยการยืดหดตัวอยางชาๆควบคูไปกับการทํางานของเทาทอ สวนใหญเปนพวกแยก
เพศ (dioecious) การผสมพันธุเกิดขึ้นภายนอกรางกายในน้ําทะเล โดยตัวผูจะปลอยน้ําเชื้อและตัวเมียจะปลอย
ไขออกมาปฏิสนธิกัน กลายเปนตัวออนทีด่ ํารงชีวิตเปนแพลงกตอนระยะหนึ่ง กอนที่จะเปลี่ยนแปลงรูปรางลงไป
อาศัยอยูตามหนาดิน มีบางชนิดที่มีเพศรวม แตจะมีอวัยวะสืบพันธุเพียงอันเดียวที่สรางไขและน้ําเชื้อ จากนั้นจะ
ปฏิสนธิกันในตัว แลวตัวออนจะถูกสงไปฟกที่ถุงฟกไขในชองลําตัว เมื่อเจริญเต็มทีแ่ ลวถุงฟกไขจะแตกและตัว
ออนจะหลุดออกมาทางทวารหนัก
ความหลากหลายของปลิงทะเล
ปลิงทะเลมีสมาชิกอยูทวั่ โลก ประมาณ 1,160 ชนิด พบอาศัยอยูร ะบบนิเวศนทางทะเลตางๆ ตั้งแตชายฝง
ทะเลไปจนถึงทะเลลึก และดํารงชีวิตเปนสัตวหนาดินทั้งหมด ในเขตทะเลลึกปลิงทะเลคอนขางที่จะมีการ
แพรกระจายอยูในชวงกวาง ทําใหมีความหลากหลายไมมากนัก แตในเขตน้ําตื้นโดยเฉพาะในเขตรอน ปลิงทะเล
มีความหลากหลายคอนขางมาก
ซึ่งภายในระบบนิเวศนหนึ่งอาจจะพบปลิงทะเลอาศัยอยูมากมายหลายชนิด
ตัวอยางเชน จากการสํารวจชนิดของปลิงทะเลที่อาศัยอยูในแนวปะการัง เฉพาะในเขตจังหวัดชลบุรี โดยสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พบปลิงทะเล มากกวา 20 ชนิด กระจายกันอยูตามระบบนิเวศยอย เชน
ตามพื้นทราย ตามซอกหินและปะการัง เกาะอยูกับทีต่ ามซอกหิน ฝงตัวอยูใตพนื้ หรือแมแตขุดรูอยู เปนตน
ความหลากหลายของปลิงทะเลในประเทศไทยนัน้ ยังไมมีผูทําการศึกษามากนัก
เทาที่ไดทําการ
ตรวจสอบเอกสารพบวาความหลากหลายทางชนิดของปลิงทะเลนาจะมีอยูไมต่ํากวา 85 ชนิด ในจํานวนนีม้ ี
ประมาณ 11 ชนิดที่นํามาบริโภคเปนอาหารและมีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ
การปองกันตัวของปลิงทะเล
เราอาจจะสงสัยวาเหตุใดปลิงทะเลบางชนิดออกมาอาศัยอยูไดอยางอิสระ ลอตาลอใจศัตรูผลู าหรือเปน
เพราะวาปลิงทะเลไมมีศัตรูรบกวน แทจริงแลวปลิงทะเลมีศัตรูที่คอยลามันเปนอาหารเหมือนกัน เชน ปลาบาง
ชนิด หอยหรือแมแตพวกปูบางชนิดที่นยิ มชมชอบปลิงทะเล แตปลิงทะเลก็มีวิธกี ารอันแสนวิเศษหลากหลายวิธี

ที่จะปองกันตัวมันเองจากศัตรู ประการแรกคือ การที่มีความสามารถในการงอกใหม ถึงแมวาจะถูกกัดกินอยางไร
ถาไมถูกกลืนเขาไปหมดทั้งตัวแลวปลิงทะเลก็สามารถงอกอวัยวะขึ้นทดแทนไดใหม ประการทีส่ อง การหดตัว
ของกลามเนือ้ ตามยาว ทําใหผิวหนังของปลิงทะเลแข็งแกรงขึ้นจนสัตวชนิดอืน่ ๆ ไมสามารถกัดหรือฉีกขาดได
ประการที่สาม การปลอยทอคูเวียร ปลิงทะเลบางชนิดสามารถปลอยสายเมือกสีขาวที่มีลกั ษณะเปนทอออกมา
จากดานทายลําตัว เรียกวา ทอคูเวียร (cuvierian tubules) ทอที่ปลอยออกมานี้มลี ักษณะคลายกาวและเหนียว
มาก จนสามารถทีจ่ ะพันตัวปลาหรือปูไมใหวายน้ําหรือคลานหนีไปได สัตวทะเลหลายชนิดทีร่ ูพิษสงของทอคู
เวียรนจี้ ึงไมอยากจะเขาไปตอแยกับปลิงทะเลนัก ประการสุดทายคือ ปลิงทําตัวเองใหเปนพิษโดยสรางสารพิษ
ขึ้นมา เชน สารซาโปนิน (saponin) สารนีม้ ีผลตอการยับยั้งการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปลาทะเล
พฤติกรรมที่นา สนใจประการหนึ่งของปลิงทะเลคือ การขับอวัยวะภายในออกมา (evisceration) การ
ตอบสนองตอสิ่งเราอยางรุนแรงเมื่อสภาพแวดลอมไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิของน้าํ สูงหรือต่ําเกินไป น้ําทะเล
เนาเสียสกปรก
ปลิงทะเลบางชนิดจะขับอวัยวะภายในออกมาเพื่อลดขบวนการเมตาโบลิซึมของรางกาย
จนกระทั่งเมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม ปลิงทะเลจะสรางอวัยวะภายในขึ้นใหมอยางรวดเร็ว ปลิงทะเลในสกุล
Stichopus บางชนิดเมื่อพบสภาวะทีไ่ มเหมาะสมดังกลาวนี้จะยุย สลายผิวหนังของตัวเอง
บทบาทของปลิงทะเลในระบบนิเวศน
ปลิงทะเลมีวงจรชีวิตอยูประมาณ 2–5 ป ในชวงที่ดํารงชีวิตอยู ปลิงทะเลมีบทบาทสําคัญในการแปร
สภาพตะกอนสารอินทรียใ นระบบนิเวศนที่มันอาศัยอยู โดยการกินตะกอนสารอินทรียในสภาวะตางๆ แลว
ปรับเปลี่ยนสารอินทรียใ นขบวนการยอยอาหารออกมาเปนอุจจาระ ซึ่งอุจจาระของปลิงทะเลนี้จะมีขนาดของ
ตะกอนเล็กลง งายตอการทีแ่ บคทีเรียหรือผูยอยสลายอื่นๆ จะนําไปใชประโยชนไดตอไป เคยมีผูทําการศึกษา
เกี่ยวการกินอาหารของปลิงดํา Holothuria atra พบวา ปลิงดําเพียง 1 ตัว ขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร
สามารถกินตะกอนทรายและขับถายออกมา ไดถึง 70 กิโลกรัมน้ําหนักแหงตอป จากความสามารถนี้จึงมีนักวิจยั
พยายามทีจ่ ะใชปลิงทะเลในการปรับปรุงคุณภาพพื้นบอเลี้ยงกุง จากผลการทดลองพบวาดินที่ปลิงทะเลขับถาย
ออกมานั้นมีปริมาณสารอินทรียล ดลงและดินมีคุณสมบัติเปนดางจากเดิมที่เปนกรด ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอ
การเพาะเลีย้ งสัตวชายฝงไดแนวทางหนึ่ง
อยางที่กลาวไวในตอนตนแลววาปลิงทะเลมีความหลากหลายทางชนิดมากในระบบนิเวศน จึงมีความ
หลากหลายในการทําความสะอาดใหแกระบบนิเวศน เริ่มตนดวย การหากินอาหารในเวลาทีแ่ ตกตางกัน
ปลิงทะเลบางชนิดจะออกหากินในเวลากลางวัน บางชนิดจะออกมาในชวงยามสนธยาถึงหัวค่ํา และบางชนิดจะ
ออกมาตอนกลางคืน เทากับเปนการทําหนาที่ตลอด 24 ชั่วโมงในการใหบริการทําความสะอาด รูปแบบวิธกี าร
กินอาหารหลากหลาย ปลิงทะเลมีหนวดทีใ่ ชในการกินอาหารแตกตางกันไป คอยกําจัดตะกอนตั้งแตยังลอยอยูใ น
น้ําเลยทีเดียว ดานแรกปลิงทะเลที่มีหนวดแบบพุมไมจะคอยดักจับตะกอนทีล่ องลอยมาในน้ํา ดานที่สองหลังจาก

ที่ตะกอนหลุดรอดมาจากดานแรกและตกลงบนกอนหิน หรือสัตวเกาะติดชนิดอื่นๆ จะมีปลิงทะเลที่มีหนวดแบบ
ขนนก มาคอยเก็บกินและยังชวยทําความสะอาดใหกับสัตวพวกเกาะติดนี้ดว ย ดานสุดทายเมื่อตะกอนตกลงมาถึง
พื้นทะเล จะมีปลิงทะเลที่มหี นวดแบบจานคอยเก็บกินตออีกทอดหนึ่ง จากการที่ปลิงทะเลทําหนาที่พิทักษรักษา
ความสะอาดใหแกระบบนิเวศนนี้ คงจะไมมีใครคัดคานที่จะยกตําแหนง “ผูพิทกั ษความสะอาดแหงทองทะเล”
ใหแกปลิงทะเล
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ปลิงทะเลตากแหงนับวาเปนอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศทางตะวันออกมานานแลว โดยเฉพาะทางหมู
เกาะทะเลใต ฟลิปปนส มาเลเซีย จีน เกาหลี และญี่ปุน ในทางการคา ปลิงทะเลมีชอื่ เรียกที่แตกตางกัน เชน จีน
เรียกวา “Trepang หรือ Nemeko” มาเลเซีย เรียกวา “Gamat” ฟลปิ ปนส เรียกวา “Balat” และแบงเกรดทาง
การคาตามขนาดของปลิงทะเล ออกเปน 3 ขนาด ขนาดใหญเรียกวา “Toa” ขนาดกลางเรียกวา “Tiong” และ
ขนาดเล็กเรียกวา “Liow” และทางยุโรป ฝรั่งเศสเรียกวา “Beche-de-mer” ปลิงทะเลทีน่ ําบริโภค จะตองเปน
ปลิงที่มีขนาดใหญ ผนังลําตัวหนา และไมมีทอคูเวียร ซึง่ สวนมากจะเปนปลิงทะเลใน Order Aspidochirotida
ไดแก ปลิงทะเลในสกุล Actinopyga, Bohadschia, Holothuria, Stichopus, Parastichopus และ
Thelenota

สําหรับในประเทศไทย ปลิงทะเลที่นํามาบริโภคและซื้อขายมีประมาณ 11 ชนิดคือ

Holothuria

scabra, H. atra, H. edulis, H. nobilis, H. spinifera, H. leucospilota, Bohadschia marmorata, B.
argus และ Stichopus chloronotus, S. variegatus และ Thelonota ananas

สําหรับ Holothuria scabra
(สีพื้นตัวเปนสีเทา) และ Bohadschia marmorata เรียกรวมกันวา “ปลิงขาว” ซึ่งเปนที่นิยมมากกวาชนิดอื่นๆ
และมีราคาแพง สวน H. scabra (สีพื้นตัวเปนสีดํา) และ Holothuria atra เรียกรวมกันวา “ปลิงดํา” จะมีราคา
รองลงมา ทั้งนี้เนื่องจากลําตัวมีสีที่ไมสวยและผนังลําตัวบาง
ในแตละปปลิงทะเลถูกนํามาบริโภคทัว่ โลกประมาณ 30,000 ตันตอป โดยมีตลาดการคาใหญ อยูที่
ประเทศญี่ปนุ เกาหลีใต มาเลเซีย และกลุม ประเทศ West Central Pacific สําหรับประเทศไทยจากสถิติการ
ประมง ตั้งแต ป พ.ศ. 2510–2532 เราทําการประมงปลิงทะเลสงเปนสินคาออกไปแลวไมนอยกวา 1,100 ตัน คิด
เปนมูลคาประมาณ 10 ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2521 มีการสงออกมากที่สุดคิดเปนปริมาณ 226 ตัน มูลคา 2.27
ลานบาท หลังจากนั้นลดลงมา จนกระทั่งในชวง 2–3 ปที่ผานมา เริ่มที่จะมีการเก็บปลิงมาขายกันอีก ปลิงทะเลที่
จําหนายจะผานกรรมวิธีตากแหง ตม นึ่ง รมควัน หรืออาจจะขายสดก็ได ราคาของปลิงทะเลในขณะนีถ้ าขายสด
ราคากิโลกรัมละ 100–120 บาท แตถา แปรรูปเปนปลิงตากแหงราคาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง กิโลกรัมละ 700–1,000 บาท
มีแหลงรับซื้อใหญอยูทจี่ ังหวัดสตูลและระนอง (หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 มิถนุ ายน 2542)

กรรมวิธใี นการแปรรูปปลิงทะเลเปนปลิงตากแหงของไทยมีหลายวิธีแตกตางกันตามพื้นที่ ดังนี้คอื วิธี
แรกนิยมทํากันทางภาคใต โดยนําปลิงทะเลสด มาผาหัวทาย ลวงเอาอวัยวะภายในออกใหหมด ลางน้ําใหสะอาด
นํามาตมกับน้าํ ทะเล ปลอยทิ้งไวใหเย็น จากนั้นนํามาแชน้ําใหชุม แลวนํามาหมักในโอง หรือฝงทราย ประมาณ 8
ชั่วโมงหรือขามคืน จากนั้นนําปลิงมานวด 10–20 นาทีเพื่อทําใหสีหลุดออกไป ลางปลิงใหสะอาด นําปลิงไปตม
ใหมอีกครั้งหนึ่งจนเดือด ทิ้งไวใหเย็น แลวใชแปรงขูดตามลําตัวเพือ่ เอาสปคุลออก จากนั้นนําไปยางไฟออน
รมควัน ประมาณ 6–8 ชั่วโมง แลวจึงตากใหแหง ปลิงตากแหงที่ผานกรรมวิธีการนีจ้ ะมีราคาแพงและนิยมทํากัน
ในกลุมพวกปลิงขาว อีกวิธหี นึ่งในจังหวัดพังงา หลังจากที่ลว งเอาอวัยวะภายในและทําความสะอาดแลว จะทํา
การตมปลิงทะเลกับสารสม ประมาณ 2 ชั่วโมง กอนที่จะรมควันและตากแหง
ทางภาคตะวันออกในจังหวัดชลบุรีและระยองจะนําปลิงทะเลมาลวงเอาอวัยวะภายใน
ลางทําความ
สะอาดและตมปลิงดวยน้ําทะเลจนเดือดแลว ทิ้งไวใหเย็นแลว จากนัน้ ตักขึ้นมารมควัน ประมาณ 10 ชั่วโมง และ
ผึ่งแดดใหแหง แลวนําไปขายไดเลย น้ําที่ปลิงขับออกมาจากการตมโดยวิธีนี้ ยังสามารถนําไปขายเพื่อไปสกัด
เปนยาไดอีก
คุณคาทางโภชนาการและทางการแพทยของปลิงทะเล
ปลิงทะเลสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายอยาง เชน ผัดซอส ผัดรวมกับผัก ปลิงน้ําแดง แกงจืด
หรือน้ําซุป ชาวจีนใชปลิงทะเลมาประกอบอาหารเปนยาบํารุงกําลังที่ใหโปรตีนสูง เชนเดียวกับ รังนกนางแอน
และหูฉลาม นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปนุ พบวา ในเนื้อปลิงทะเล Stichopus japonicus มีมิวโคโปรตีนสูง ซึ่งใน
มิวโคโปรตีนนี้ มีคอนดรอยตินซัลฟุริคแอซิค (chondroitin sulfuric acid) เปนองคประกอบที่สําคัญ คอน
ดรอย ตินซัลฟุริคแอซิค เปนองคประกอบของสวนตางๆของรางกายมนุษย เชน กระดูกออน เอ็น และของเหลวที่
หลอลื่นตามขอตางๆ เมื่อคนเราอายุมากขึน้ คอนดรอยตินซัลฟุริคแอซิคตามสวนตางๆก็ลดลงตามไปดวย ทําให
กลามเนื้อ ขอตอ เอ็นตางๆ ไมสามารถทํางานเต็มประสิทธิภาพ การรับประทานปลิงทะเลจึงไปชวยเสริมใหการ
ทํางานของกลามเนื้อ ขอตอ ทํางานไดดีขึ้น ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่ชาวจีนนิยมบริโภคปลิงทะเลเพื่อเปนยา
อายุวัฒนะมาตั้งแตสมัยโบราณ
สําหรับปลิงทะเลในประเทศไทยไดมผี ูทําการวิจยั ถึงคุณคาทางโภชนาการของปลิงทะเลแลวพบวาปลิง
ขาว Holthuria scabra และ Bohdschia marmorata มีสัดสวนของโปรตีนสูงถึงรอยละ 10 และมีกรดอะมิโน
ที่จําเปนคือ อารจินนี สูงกวาสัตวน้ําชนิดอืน่ แตอยางไรก็ตามในภาพรวมแลวปลิงทะเลมีองคประกอบของกรดอะ
มิโนที่จําเปนอืน่ ๆ นอยกวาสัตวน้ําชนิดอืน่ จึงควรที่จะรับประทานโปรตีนจากอาหารเนื้อประเภทอื่นเพื่อใหได
กรดอะมิโนทีจ่ ําเปนครบตามที่รางกายตองการ
ทางการแพทยปลิงทะเลบางชนิดมี “ฮอโลทูรนิ ” (holothurin) ที่มีคุณสมบัติในการขัดขวางการสง
ความรูสึกของกระแสประสาทได ซึ่งสามารถนําไปใชในการบําบัดความเจ็บปวดของผูปวยหลังการผาตัดได

นอกจากนี้ฮอโลทูรนิ ยังมีฤทธิ์ในการยับยัง้ โปรโตซัวได สารซาโปนินที่เรียกวา “ฮอโลท็อกซิน” (holotoxin) ที่
สกัดจากปลิงทะเล Stichopus japonicus, Holothuria mexicana และอีกหลายชนิดทีเ่ ก็บรวบรวมจาก
ประเทศพิลิปปนส แสดงผลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราบางชนิดได ในปจจุบันมีการศึกษาวิจัยทีจ่ ะใช
ประโยชนจากซาโปนินในปลิงทะเล เพื่อนํามาใชในยับยั้งการแพรกระจายของเซลมะเร็งในการบําบัดโรคมะเร็ง
นอกจากนี้ยังมีการนําปลิงทะเลมาเปนสวนผสมของโลชัน่ บํารงผิว สบู ยาสีฟน หรือบรรจุแคปซูล เปนอาหาร
เสริมสุขภาพ แมกระทั่งน้ําจากการตมปลิงทะเลแลวยังนํามาทํายาแกแผลพุพองหรือแกคันจากยุงกัดอีกดวย
บทสรุป
ปลิงทะเลนับวาเปนสัตวที่มีคณ
ุ ประโยชนตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม มนุษยไดนําปลิงทะเลมา
บริโภคเปนอาหารและซื้อขายกันมาตั้งแตอดีตจวบจนกระทั่งในปจจุบนั กอใหเกิดรายไดตอชุมชนที่อาศัยอยูตาม
ชายฝงทะเล ปลิงทะเลเมื่อดํารงชีวิตอยูใ นระบบนิเวศก็ยังทําหนาที่ผพู ิทักษความสะอาดในการกําจัดสารอินทรีย
และปรับสภาพพื้นทองทะเลใหเหมาะสมตอสิ่งมีชีวิตอื่นที่จะนําไปใชประโยชน และเปนสวนหนึ่งในวัฏจักร
ของสารในระบบนิเวศนทางทะเล
ประเทศไทยในอดีตยังมีการเก็บปลิงทะเลมาใชประโยชนไมมากนัก ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากชนิดของ
ปลิงทะเลที่เปนที่ตองการของตลาดมีไมมากนักและกรรมวิธกี ารแปรรูปยุงยากหลายขั้นตอน แตในสภาพปจจุบนั
ปลิงทะเลเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ไมเฉพาะการนําไปแปรรูปเปนอาหารเทานั้น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
เจริญขึ้น ทําใหคนพบสารตางๆที่เปนประโยชนทั้งทางการแพทยและอุตสาหกรรม จึงมีการเก็บปลิงทะเลเพิ่ม
มากขึ้น ขอสําคัญคือการเก็บปลิงทะเลไมไดจํากัดเฉพาะชนิดที่เราไดใชเปนอาหารเทานัน้ แตเปนการเก็บใน
ลักษณะที่ลางผลาญทรัพยากรกันทีเดียว เก็บทุกชนิดที่ขวางหนาเพือ่ ใหไดปริมาณตามที่ตองการ อีกทั้งวิธีการ
แปรรูปก็งายและรวดเร็ว ทําใหปลิงทะเลที่เคยเห็นอยูเกลื่อนกลาดตามชายฝงไดหายไปแลว จนปรากฏเปนขาว
อยูตามหนาหนังสือพิมพ ในขณะทีก่ ฎหมายก็ยงั ไมไดมีการคุมครองปองกันทรัพยากรปลิงทะเล เรียกไดวาเก็บ
ไดตามใจชอบ ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ปลิงทะเลทีเ่ ก็บไปนั้นสงออกไปตางประเทศเกือบทั้งหมด บางชนิด
ไมสามารถนําไปบริโภคได แตอาจจะมีคุณคาอื่นๆ ทั้งทางการแพทยและอุตสาหกรรม ที่เราไมอาจจะรูไ ด
เพราะวาเกือบจะไมมผี ูใดทําการศึกษาเลย ผูเขียนจึงขอวิงวอนทานทีม่ ีสวนเกีย่ วของ โปรดหันมาใหความสนใจ
และตระหนักในคุณคาของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลนี้ ไมเฉพาะแตปลิงทะเลเทานั้นแตรวมถึงทรัพยากรตัวอื่น
ที่เราอาจจะยังไมไดกาวเขาไปถึงคุณคาทีแ่ ทจริงของทรัพยากรนั้น อยาใหเหมือนกรณีตนเปลานอยทีเ่ ปนบทเรียน
อันแสนแพงและเจ็บปวดสําหรับคนไทยมาจนตราบเทาทุกวันนี้
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ตัวอยางปลิงทะเลในพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
Recent records of the sea cucumbers (Holothuroidea: Echinodermata)
in the Reference Collection of Phuket Marine Biological Center

จรัสศรี อางตันญา วัชราภรณ ไตรพาณิชยกุล วัลลภา เกือ้ ดวง ศิรินทิพย สังขจีน ทัศนี จันทรดนตรี
และ ไผทรัตน สิงหดํา
บทคัดยอ
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล (Reference Collection) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน (Phuket Marine Biological Center) เปนสถานที่รวบรวมตัวอยางสัตวและ
พืชจากนานน้าํ ไทยที่สําคัญโดยเฉพาะจากฝงทะเลอันดามัน (Andaman Sea) ในปจจุบันพิพิธภัณฑฯ มี
ตัวอยางสิ่งมีชวี ิตลงทะเบียนไวประมาณ 20,427 หมายเลข (records) จากตัวอยางใน 21 Phyla ซึ่ง
ประกอบดวยตัวอยางประมาณ 699 วงศ (families) 4,895 ชนิด (species)
ตัวอยางปลิงทะเล (Class Holothuroidea: Phylum Echinodermata) ที่ลงทะเบียน ณ ที่
พิพิธภัณฑฯ มีจํานวน 386 หมายเลข ซึ่งประกอบดวยตัวอยางประมาณ 65 ชนิด ใน 7 วงศ ไดแก Family
Caudinidae, Cucumariidae, Holothuriidae, Phyllophoridae, Sclerodactylidae, Stichopodidae
และ Synaptidae ในจํานวนนี้มี 18 ชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก Actinopyga echinites, A.
mauritiana, A. miliaris, Bohadschia argus, B. graeffei, B. marmorata, B. vitiensis, Holothuria
(Acanthotrapeza) coluber, H. (Halodeima) atra, H. (H.) edulis, H. (Mertensiothuria)
leucospilota, H. (Metriatyla) scabra, H. (Microthele) fuscopunctata, H. spinifera, Stichopus
chloronotus, S. horrens, S. variegatus และ Thelenota ananas
คําสําคัญ: ตัวอยางปลิงทะเล พิพิธภัณฑสตั วและพืชทะเล Holothuroidea, sea cucumber
บทนํา
ปลิงทะเลเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
จัดอยูใ นไฟลัมเอคไคโนเดอรมาทา
(Phylum
Echinodermata) ปลิงทะเลพบเห็นไดทวั่ ไปตั้งแตเขตน้าํ ขึ้นน้ําลง จนถึงเขตทะเลลึก เชน หาดหิน หาดทราย
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แนวปะการังและหญาทะเล ปลิงทะเลสวนใหญชอบอาศัยอยูในบริเวณน้ําที่ใสสะอาดโดยเฉพาะปลิงทะเล
อันดับ Aspidochirotida ดังนั้นปลิงทะเลจึงสามารถเปนตัวบงบอกถึงคุณภาพน้ําไดอยางดี (จริยาและคณะ,
2548) บทบาทสําคัญของปลิงทะเลในระบบนิเวศ คือ เปนผูยอยสลาย (decomposer) สารอินทรียในตะกอน
ดินใหมีขนาดเล็กลงในสายใยอาหาร (food web) และปลดปลอยธาตุอาหารสูวงจรอาหารในธรรมชาติ (สม
ชัยและนลิน,ี 2543) นอกจากนี้ปลิงทะเลยังเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่สําคัญกลุมหนึ่ง มักนําไปแปรรูปเปน
ปลิงทะเลตากแหง ใชเปนอาหารบํารุงกําลังที่ใหโปรตีนสูง
ปลิงทะเลจัดอยูใน Class Holothuroidea (มาจาก holothourion = ปลิงทะเล, eidos = รูปราง,
ea = ลักษณะ) (จิตติมา, 2544) เปนเอคไคโนเดิรมที่มรี ูปรางตางจากเอคไคโนเดิรมชั้น (class) อื่น ๆ คือ
ลําตัวทรงกระบอกยาวคลายแตงกวา จึงมีชื่อเรียกสามัญวา sea cucumber ผนังลําตัวรวมทั้งอวัยวะภายในมี
ชิ้นหินปูนขนาดเล็ก เรียกวา ออสสิเคิล (ossicle) หรือสปคุล (spicule) ซึ่งเปนสวนสําคัญในการจําแนก
ชนิด ปลิงทะเลทั่วโลกมีอยูป ระมาณ 25 วงศ (families) 200 สกุล (genera) 1,400 ชนิด (species) (Rowe
and Gates, 1995 อางตาม อารมณ, 2545) จากการศึกษาความหลากหลายชนิดของปลิงทะเลในแตละวงศ
พบวามี 2 วงศ ที่มีจํานวนสมาชิกเพียงชนิดเดียว มี 5 วงศ ที่มีจํานวนชนิดมากกวา 50 ชนิด แตไมถึง 100 ชนิด
และมี 5 วงศ ที่มีจํานวนชนิดมากกวา 100 ชนิด โดยเฉลี่ยแลวปลิงทะเลในแตละวงศมีจํานวนชนิดประมาณ
46 ชนิด (อารมณ, 2545)
จากการศึกษาปลิงทะเลในบริเวณภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก พบปลิงทะเลจํานวน 9 วงศ 286 ชนิด
และในเขตภูมภิ าคยอยของภูมิภาคนี้ คือ อินเดียตะวันออกประกอบดวย ไทย สิงคโปร มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย พบปลิงทะเล 141 ชนิด และพบวามีปลิงทะเลที่พบเฉพาะถิ่น (endemic species) ในภูมภิ าค
ยอยนี้ 28 ชนิด (อารมณ, 2545; Clark and Rowe 1971) นอกจากนี้มีรายงานปลิงทะเลชนิดใหมใน
มหาสมุทรอินเดีย Phyllophorus (Phyllophorella) parvides ซึ่งพบแพรกระจายตามชายฝงตะวันตกของ
ออสเตรเลียและสิงคโปร (อารมณ, 2545; James, 1965)
ลักษณะทั่วไป ปลิงทะเลมีลักษณะของผิวลําตัวมีทั้งหนา บาง โปรงแสง หรือทึบแสง รางกายมี
ลักษณะเปนรูปทรงกระบอกยาว แกนสมมาตรในแนวรัศมีตามแนวนอนขนานกับพื้น ลําตัวออนนุมและมี
เสนแนวพาดตามลําตัวระหวางปากไปเกือบถึงทวารหนัก ดานทอง (ventral) แนบติดพื้นและมีสีซีด มีแถบ
แอมบูลาครา (ambulacrum) 3 แถบสลับกับอินเตอรแอมบูลาครา (interambulacrum) 2 แถบ เรียกวา ไตร
เวียม (trivium) (รูปที่ 1) บริเวณดานหลัง (dorsal) นูนขึ้นมีสีเขมและมีแถบแอมบูลาครา 2 แถบ สลับกับ
แถบอินเตอรแอมบูลาครา 3 แถบ เรียกวา ไบเวียม (bivium) โพเดีย (podia) ทางดานทองเจริญดีกวา
ดานหลังและมีแวนดูด เรียกวา เทาทอ (tube feet) ในปลิงทะเลบางกลุมอาจไมมีเทาทอ โพเดียอาจพบทาง
ดานหลัง (dorsal) แตมีจํานวนนอยมากและมีขนาดเล็ก โพเดียทําหนาที่ในการรับสัมผัส มีตําแหนงอยูใ น
แถบแอมบูลาครา แตปลิงทะเลหลายชนิดมีโพเดียกระจายออกอยางไมมีระเบียบ ลักษณะลําตัวแบบนี้จะเปน
สมมาตรของซีกซายขวา
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รูปที่ 1 ลักษณะทั่วไปของปลิงทะเล (อารมณ, 2545; Clark and Rowe, 1971)
ดานหนาของลําตัวมีชองปากซึ่งมีหนวดอยูรอบๆ ปาก และเกือบทุกชนิดมีหนวดที่เห็นไดชัดเจน
เปนวงรอบปาก (buccal tentacle) หนวดเปลี่ยนแปลงมาจากโพเดียรอบปาก ซึ่งมักจะมี 10–30 เสน หนาที่
หลักของหนวด คือ รวบรวมอาหาร หนวดจะมีลักษณะไมซับซอน คือ งอกออกมาคลายนิ้วมือ (digitate)
หรือแตกแขนงแบบกิ่งกานหรือกิ่งไม (dendritic) แบบขนนก (pinnate) หรือแขนงที่แตกออกแบบมีกาน
สั้น ปลายแขนงเปนแวนทรงกลมหรือแบบจาน (peltate) (รูปที่ 2) ผนังของหนวดมีเนือ้ เยื่อเกีย่ วพันนอยและ
กลามเนื้อเจริญดี เมื่อหนวดหดตัวผนังตัวจะยื่นออกมาคลุมเพื่อปองกันหนวด บริเวณปากของปลิงทะเลจะมี
สีที่เดนชัด
C
A

B
D

รูปที่ 2 ลักษณะหนวดของปลิงทะเล: A, หนวดแบบจาน (peltate); B, หนวดแบบขนนก (pinnate); C,
หนวดแบบกิ่งไม (dendritic); D, หนวดแบบนิ้วมือ (digitate) (อารมณ, 2545; Conand, 1998)
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ผนังตัวของปลิงทะเลจะมีเดอรมิส (dermis) เปนเยือ่ เกี่ยวพันทีห่ นาและยืดหยุน ไดดี ในเดอรมิส
ประกอบดวย ออสซิเคิลหรือสปคุล (รูปที่ 3) ฝงตัวอยูใ นผนังกลามเนื้อ ขนาดเล็กมากรูปรางตางๆ กัน ซึ่งมี
ความสําคัญในการจําแนกชนิดและการศึกษาดานอนุกรมวิธาน
บริเวณปากมีแผนวงแหวนหินปูน
(calcareous ring) (รูปที่ 4) ทวารหนัก (anus) อยูสวนทายของลําตัว (บพิธและนันทพร, 2546)

รูปที่ 3 ลักษณะสปคุลของปลิงทะเล (อารมณ, 2545; Rowe, 1969; Clark and Rowe, 1971)
ลักษณะทางชีววิทยา ทางเดินอาหารผันแปรตามลักษณะของตัวปลิงทะเลและอุปนิสัยการกินอาหาร
แตโดยทั่วไปจะประกอบดวย 4–5 บริเวณ มีฟาริงซ (pharynx) สั้นตอกับแคปซูลของอุงปาก (buccal
capsule) ซึ่งค้ําจุนดวยวงของออสซิเคิลขนาดใหญ แคปซูลของอุงปากเปนสวนที่สําคัญมาก เนื่องจากเปนที่
อยูของทอวงแหวนของระบบทอน้ําและวงแหวนของระบบประสาท แถบกลามเนื้อตามยาวของผนังตัวที่
มาถึงบริเวณใกลกับปากจะแตกแขนงเปนกลามเนื้อในการหดตัวไปเกาะที่แคปซูลของอุงปากใชในการดึง
ปากและหนวดใหหดตัวลงมาชั่วคราว ถัดมาจะเปนหลอดอาหาร
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การหมุนเวียนของของเหลวเกิดภายในชองลําตัว (coelom) ขนาดใหญ เยื่อบุผนังชองลําตัวชนิดมี
ขน (ciliated epithelium) ซึ่งมีประโยชนชวยในการพัดโบกใหเกิดกระแสของเหลวไหลวนเวียนอยูภายใน
ชวยลําเลียงอาหารใหแกอวัยวะตาง ๆ ภายในชองลําตัวมีเซลลซีโลโมไซท (coelomocyte) จํานวนมาก
หลายรู ป แบบตามหน า ที่ เช น ซี โ ลโมไซท ที่ ทํ า หน า ที่ จั บ อาหาร เรี ย กว า ฟาโกไซติ ก อะมี โ บไซท
(phagocytic amoebocyte) ลักษณะไมมีสีและมีขนาดเล็กมาก สวนซีโลโมไซทที่ทําหนาที่ลําเลียงกาซ
เรียกวา ฮีโมไซท (hemocyte) ลักษณะเปนแผนแบนบาง ถาอยูรวมกันเปนจํานวนมากจะทําใหของเหลวมีสี
แดง (อารมณ, 2545)
C
A

B

E

F

D

รูปที่ 4 ลักษณะแผนวงแหวนหินปูนของปลิงทะเล: A, วงศ Holothuriidae; B, วงศ Cucumariidae; C, D
วงศ Phyllophoridae; E, วงศ Stichopodidae; F, วงศ Synaptidae (Clark and Rowe, 1971;
Massin, 1999 อางตาม อารมณ, 2545)
ปลิงทะเลมีการแลกเปลี่ยนกาซบริเวณผนังตัวที่บาง เชน หนวดรอบปากและเทาทอ อวัยวะที่ใชใน
การแลกเปลี่ยนกาซของปลิงทะเล มีลักษณะเปนทอแตกแขนงออกจากโคลเอกา (cloaca) คลายตนพืช
เรียกวา เรสไปราทอรี่ทรี (respiratory tree) (รูปที่ 5) อยูสองขางทางของทางเดินอาหาร ปลิงทะเลอันดับ
Apodida จะไมมีเรสไปราทอรี่ทรี แตแลกเปลี่ยนกาซทางผิวหนังโดยตรง (มัทนา, 2516; อารมณ, 2545)
ระบบทอน้ําประกอบดวยทอที่ใหของเหลวจากชองตัวไหลเวียนอยูภ ายใน เพื่อเปนแรงอัดดันใหเทา
ทอเหยียดออกขณะเคลื่อนที่ สามารถแบงออกเปนสวน ๆ คือ แผนตะแกรง (madreporite) สําหรับกรองน้ํา
ที่จะเขาสูทอระบบหมุนเวียนน้ํา ทอหลังแผนตะแกรง (stone canal) ทอแหวน (ring canal) ตั้งอยูรอบคอ
หอย โพเลียนเวสิเคิล (polian vesicle) คอนขางยาวตอจากทอวงแหวน ทําหนาที่ชวยปรับความดันภายใน
ระบบทอน้ํานีใ้ หคงที่ โดยการพองตัวและหดตัว ทอรัศมี (radial canal) แยกจากทอวงแหวนในแนวรัศมีฝง
อยูใกลผิวตัว ทอยอยที่แยกจากทอรัศมีออกมาสองขาง (lateral canal) ทอเล็กเหลานี้จะไปสิ้นสุดที่เทาทอ
ซึ่งเปนอวัยวะที่ใชในการเคลื่อนที่โผลยื่นออกมาพนผิวหนัง มีลักษณะเปนปุมสั้น ๆ ที่ปลายดานในของ
หลอดเทาและพองออกเปนกระเปาะ (ampulla) เมื่อกลามเนื้อที่ผนังของกระเปาะนีห้ ดตัว ของเหลวภายใน
จะดันใหหลอดเทาหรือหนวดเหยียดตัวยาวออก ในกลุมของปลิงทะเลที่ไมมีเทาทอระบบทอน้าํ จะเหลืออยู
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เพียงทอวงแหวนและโพเลียนเวสิเคิลพันอยูรอบคอหอยกับบักเคิลโพเดีย
นา, 2516; อารมณ, 2545)

(buccal podia)

หรือหนวด (มัท

รูปที่ 5 เรสไปราทอรี่ทรี (respiratory tree) ของปลิงทะเล (บพิธและนันทพร, 2546)
ปลิงทะเลสวนใหญจะอาศัยบนพื้นทองทะเล เวลาที่ตองการเคลื่อนที่ (locomotion) จะใชเทาทอ
สวนในกลุมที่ไมมีเทาทอ ซึ่งไดแก ปลิงทะเลอันดับ Apodida จะอาศัยการยืดหดของผนังลําตัวรวมกับการ
ใชสปคุลรูปสมอเกาะไปตามพื้น
ปลิงทะเลบางชนิดมีทอปดยาวเรียวงอกออกมาจากทอหลักของเรสไปราทอรี่ทรี เรียกวา ทอคูเวียร
(tubes of cuvier) ใชในการปองกันตัว โดยการหดกลามเนื้อของผนังตัวอยางรุนแรงทําใหผนังดานหลัง
ของทออาหารตอนทายฉีกออกและเกิดแรงดันทําใหของเหลวในซีลอมไหลเขาสูทอทางเดินอาหารตอนทาย
และออกไปทางทวารหนัก โดยมีทอคูเวียรติดออกไปดวยและแปรสภาพเปนสารเหนียวคลายสายไหมที่ยาว
และขาดงาย เมื่อศัตรูถูกคลุมดวยทอคูเวียรจะเคลื่อนที่ชาลง ปลิงทะเลอาจมีการปกปองตัวเองในลักษณะอื่น
ๆ เชน สรางสารพิษหุมตัวหรือปลอยสารรบกวน (repellent substance) ทําใหปลาผละหนีไป (บพิธ
และนันทพร, 2546)
ปลิงทะเลจะขับอวัยวะภายใน (autoevisceration) เมื่อตองประสบกับภาวะที่ไมเหมาะสม เชน
ชวงของอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป น้ําเสีย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางฟสิกสและเคมีอยางรวดเร็ว ปลิงทะเล
หลายชนิดจะขับอวัยวะภายในออกทางชองทวารหนัก จากนั้นผนังลําตัวของปลิงทะเลจะแข็งขึ้น (อารมณ,
2545; Domantay, 1931; Bertolini, 1933; Dawbin, 1949) โดยอวัยวะภายในจะสามารถงอกใหม
(regeneration) ไดอยางรวดเร็ว
ปลิงทะเลมีอวัยวะสืบพันธุเพียงอันเดียว (single gonad) บางชนิดมีเพศแยก (dioecious) บางชนิด
มีเพศรวม (hermaphrodite) แตสวนใหญจะมีเพศแยก อวัยวะสืบพันธุรวมมีเพียง 1 ชุด ตอมสรางเซลล
สืบพันธุมีแขนงเปนพูเรียวยาวหลายพู มีทอไปยังรูสืบพันธุที่อยูระหวางหนวด 1 คู ทางดานหลังของลําตัว
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สวนพวกที่มีเพศรวมมีอวัยวะสืบพันธุอันเดียวสรางทั้งรังไขและสเปรมผสมภายในตัว โดยสรางไขขึ้นกอน
(บพิธและนันทพร, 2546)
ปลิงทะเลอาศัยอยูในเขตน้ําตื้นจนถึงทะเลลึก ดํารงชีวิตเปนสัตวหนาดินทั้งหมด สามารถที่จะ
ปรับตัวใหดํารงชีวิตในแหลงที่อยูไดหลายแบบ จากการศึกษาลักษณะถิ่นที่อยูอาศัยและการกินอาหารของ
ปลิงทะเล พบวาปลิงทะเลมีรูปแบบการกินอาหาร 2 แบบ คือ กินอาหารที่แขวนลอยในมวลน้ํา และกิน
อาหารที่ตกอยูบ นพื้นหรือปนอยูกับตะกอน (อารมณ, 2545; Roberts and Bryce, 1982) ปลิงทะเลอันดับ
Aspidochirotida อาศัยในแนวปะการังหรือนอกแนวปะการัง หาอาหารโดยใชหนวดจับตะกอนหรือ
อินทรียสารตาง ๆ ตามพื้นดิน ปลิงทะเลอันดับ Dendrochirotida อาศัยอยูในแนวปะการัง โดยเกาะอยูก ับ
วัตถุหรือฝงตัวตามพื้นทราย ใชหนวดจับตะกอนหรือแพลงกตอนทีล่ องลอยมากับมวลน้ํา และปลิงทะเล
อันดับ Apodida อาศัยอยูรว มกับฟองน้ําหรือปะการัง โดยจะดักจับตะกอนที่ตดิ อยูต ามผนังตัวของฟองน้ํา
หรือปะการังเปนอาหาร (Rowe and Gates, 1995 อางตาม อารมณ, 2545)
ระบบประสาทของปลิงทะเลยังไมเจริญมากนัก ประกอบดวยประสาทรูปวงแหวนลอมรอบอุงปาก
ใตฐานของหนวด จากวงแหวนนี้จะมีเสนประสาทแยกออกไปยังอวัยวะใกลเคียงเปนเสนสั้น ๆ สวน
เสนประสาทยาววิ่งไปตามแนวรัศมีฝงอยูในชั้นผิวตัวหรือเดอรมิส เสนประสาทนี้ยาวตลอดลําตัวและยังมี
แขนงประสาทแยกออกมาจับตัวเปนกลุมอยูใตผิวหนังชั้นนอก ปลิงทะเลรับความรูสึกและแสดงอาการตอบ
โตชามากเนื่องจากอวัยวะรับความรูสึกยังไมเจริญ เซลลรับความรูสึกจะกระจายอยูตามผิวตัวทั่วไปโดยจะจับ
กลุมหนาแนนเฉพาะแหง และมีมากที่บริเวณสวนปลายหัวทายลําตัว ที่ตุมตามผิวและที่หนวด ปลิงทะเลบาง
ชนิดมีอวัยวะรับแสงอยูที่โคนหนวด ปลิงทะเลอันดับ Apodida มีอวัยวะเกี่ยวกับการทรงตัว (statocyst)
เจริญดี (มัทนา, 2516; อารมณ, 2545)
ปลิงทะเลจะอาศัยอยูรวมกันเปนกลุม แหลงที่อยูของปลิงทะเลมีหลายรูปแบบ ปลิงทะเลบางชนิด
สามารถอาศัยอยูในแหลงทีอ่ ยูไดหลายรูปแบบ เชน Cucumaria curata พบใน 3 แหลงที่อยูบริเวณชายฝง
ของแคลิฟอรเนีย คือ แหลงที่อยูแรกจะพบนอนนิ่งๆ บริเวณชายหาดอยางหนาแนน แหลงที่อยูท ี่สองจะพบ
รวมกันเปนกลุมๆ ละ 5–20 ตัว ในบริเวณที่มกี ารเลี้ยงหอย (Mytilus bed) และแหลงที่อยูทสี่ ามจะอาศัย
รวมตัวกันอยูใ ตกอนหินซึ่งอยูต่ํากวาระดับน้ําขึ้นน้ําลง (midlittoral zone) (อารมณ, 2545)
การศึกษาอนุกรมวิธานของปลิงทะเล
จากการตรวจสอบเอกสารการศึกษาเกี่ยวกับชนิดและการแพรกระจายของปลิงทะเลในประเทศไทย
Bussarawit and Thongtham (1999) รายงานความหลากหลายทางชนิดของปลิงทะเล นาจะมีอยูไมนอย
กวา 74 ชนิด ในจํานวนนี้มี 8 ชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ตอมาอารมณ (2545) รายงานชนิดของ
ปลิงทะเลในประเทศไทย นาจะมีอยูไมนอยกวา 85 ชนิด ในจํานวนนี้มี 11 ชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ไดแก Bohadschia argus, B. marmorata, B. vitiensis, Holothuria (Halodeima) atra (as H.
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atra), H. (Mertensiothuria) leucospilota (as H. leucospilota), H. (Metriatyla) scabra (as H.
scabra), H. nobilis, H. spinifera, Stichopus chloronotus, S. variegatus

และ Thelenota ananas

โดยทุกชนิดจัดอยูในอันดับ Aspidochirotida
Putchakarn and Sonchaeng (2004) รายงานชนิดของปลิงทะเลในนานน้ําไทยจํานวน 94 ชนิด
ใน 8 วงศ ในจํานวนนี้เปนที่ชนิดที่พบไดทั้งฝงอาวไทยและทะเลอันดามันจํานวน 25 ชนิดและเปนชนิดที่พบ
เฉพาะทางฝงอาวไทย จํานวน 30 ชนิด และฝงทะเลอันดามัน 39 ชนิด
ลักขณา (2508) ศึกษาเกี่ยวกับสัตวทะเลไฟลัมเอคไคโนเดอรมาทาบริเวณอาวไทยและทางดาน
มหาสมุทรอินเดีย โดยศึกษาจากตัวอยางที่รวบรวมไวภายใตโครงการตางๆ พบตัวอยางปลิงทะเล 10 ชนิด
ใน 5 วงศ 6 สกุล
สําหรับการศึกษาชนิดปลิงทะเลที่พบบริเวณอาวไทยมีรายงานของสุเมตต (2541) ซึ่งศึกษา
อนุกรมวิธานเอคไคโนเดิรมที่เก็บรวบรวมไดจากบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกในพืน้ ที่จังหวัดชลบุรีจนถึง
จังหวัดตราด โดยทําการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอยางตามชายหาดทราย ชายหาดหิน แนวปะการัง ทา
เทียบเรือประมง และทาขึ้นเรืออวนลอยปู ในระหวางเดือนมีนาคม 2537 ถึงเดือนธันวาคม 2540 พบตัวอยาง
ปลิงทะเล 8 ชนิด ใน 3 วงศ 3 สกุล ในจํานวนนี้พบปลิงทะเลที่ยังไมมผี ูรายงานไวในประเทศไทยจํานวน 1
ชนิด Holothuria (Semperothuria) flavomaculata
สุเมตตและคณะ (2543) สํารวจและศึกษาชนิดของปลิงทะเล ในอันดับ Aspidochirotida ที่อาศัยอยู
ในแนวปะการังของหมูเกาะลานและหมูเกาะไผ จังหวัดชลบุรี พบปลิงทะเล 13 ชนิด และ 1 ชนิดยอย โดย
พบ Stichopus horrens และ S. naso เปนครั้งแรกในนานน้ําไทย
อารมณ (2545) ศึกษาปลิงทะเลของบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย พบปลิงทะเล
ทั้งสิ้น 34 ชนิด ใน 6 วงศ 15 สกุล ในจํานวนนี้มี 6 ชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก Bohadschia
marmorata, B. vitiensis, Holothuria (Halodeima) atra (as H. atra), H. (Mertensiothuria)
leucospilota (as H. leucospilota), H. (Metriatyla) scabra (as H. scabra), Stichopus
chloronotus

สุเมตตและคณะ (2547) สํารวจสัตวไมมีกระดูกสันหลังในบริเวณแนวปะการังตามหมูเกาะตางๆ
และชายฝงทะเลจังหวัดชลบุรี โดยใชวธิ ีการดําน้ําและสุมเก็บตัวอยางตั้งแตเขตปะการังพื้นราบจนถึงขอบ
นอกแนวปะการังในบริเวณจุดสํารวจ พบสัตวไมมีกระดูกสันหลังจํานวน 428 ชนิด ประกอบดวยตัวอยาง
เอคไคโนเดิรมจํานวน 71 ชนิด โดยเปนตัวอยางกลุมปลิงทะเล 23 ชนิด ในจํานวนนีพ้ บปลิงทะเล 6 ชนิด ที่
เปนชนิดเดนและพบทุกจุดสํารวจ ไดแก Cercodemas anceps (ปลิงทะเลสีชมพูเหลือง), Holothuria
(Mertensiothuria) leucospilota (ปลิงทะเลสีดํา), H. (Stauropora (ปลิงทะเลสีน้ําตาล)
fuscocinerea), H. (Thymiosycia) impatiens (ปลิงทะเลสีเขียว), Stichopus horrens (ปลิงทะเลหิน),
และ Synaptula recta (ปลิงทะเลสรอยไขมุก)
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(2005) รายงานการพบปลิงทะเล Holothuria (Stauropora)
discrepans เปนครั้งแรกในนานน้ําไทย จากการศึกษาตัวอยางที่เก็บรวบรวมจากบริเวณชายฝงตะวันออก
ของประเทศไทยในระหวางป 2541 ถึง 2545 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 35 ชนิด ใน 15 สกุล
สําหรับการศึกษาชนิดปลิงทะเลที่พบบริเวณฝงทะเลอันดามันไดรวบรวมจากเอกสารของ สุเมตต
และคณะ (2541) ซึ่งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเอคไคโนเดิรม ในบริเวณสถานีวิจยั ทรัพยากร
ชายฝง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกลเคียง โดยเก็บตัวอยางจากแหลงอาศัยตาง ๆ
กัน คือ แหลงหญาทะเล หาดทราย หาดหินเหนือ และแนวปะการัง ผลการสํารวจพบเอคไคโนเดิรมจํานวน
ทั้งสิ้น 33 ชนิด ในจํานวนนีเ้ ปนปลิงทะเล 8 ชนิด
อรอุมา (2544) รายงานผลการศึกษาชนิดและการแพรกระจายของปลิงทะเลรอบเกาะภูเก็ต พบ
ปลิงทะเล 9 ชนิด ไดแก Bohadschia marmorata, Bohadschia sp., Holothuria (Acanthotrapeza)
coluber (as H. coluber), H. (Halodeima) atra (as H. atra), H. (Mertensiothuria) leucospilota
(as H. leucospilota), H. (Thymiosycia) hilla (as H. hilla), H. (Thymiosycia) impatiens (as H.
impatiens), Opheodesoma clarki และ Synapta maculata
จริยาและคณะ (2548) ศึกษาชนิดและการแพรกระจายของปลิงทะเลบริเวณเกาะลันตาใหญ จังหวัด
กระบี่ พบปลิงทะเลบริเวณหาดหิน 7 ชนิด ใน 1 วงศ 2 สกุล บริเวณหาดทราย 8 ชนิด ใน 1 วงศ 1 สกุล และ
บริเวณแหลงหญาทะเลพบ 2 ชนิด ใน 2 วงศ 2 สกุล โดยพบ Holothuria (Mertensiothuria)
leucospilota มีความชุกชุมสูงสุด
วัชราภรณและสมชัย (ตนฉบับ) สํารวจปลิงทะเลในระบบนิเวศบริเวณอาวพังงา พบปลิงทะเล
จํานวน 24 ชนิด ในจํานวนนี้มี 8 ชนิดทีม่ ีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก Bohadschia marmorata, B.
vitiensis, Holothuria (Halodeima) atra (as H. atra), H. (Mertensiothuria) leucospilota (as H.
leucospilota), H. (Metriatyla) scabra (as H. scabra), H. spinifera, Stichopus chloronotus และ
Mucharin and Putchakarn

S. variegates

อนึ่ง การศึกษาอนุกรมวิธานปลิงทะเล ควรทําใหปลิงทะเลคลายตัว (narcotization/relaxation) ยืด
หนวดออกมา ซึ่งสามารถทําโดยการเติมสาร narcotizing agents หรือ relaxative ใสในภาชนะทีม่ นี า้ํ ทะเล
ทวมลําตัวปลิงทะเล สาร narcotizing agents หรือ relaxative ที่นิยมใช ไดแก เมนทอล (Menthol) หรือ
แมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium sulphate, MgSO4–7H2O) และควรจําแนกชนิดเมื่อเก็บตัวอยางมาใหม
หรือดองใหม เนื่องจากเมื่อนําตัวอยางมาดองดวยน้ํายาแอลกอฮอลหรือฟอรมาลีนจะทําใหลําตัวและหนวด
หดจนมองไมเห็นลักษณะสําคัญตาง ๆ ที่ใชในการจําแนกชนิด และขนาดของลําตัวและสีจะแตกตางไปจาก
ความเปนจริง (ลักขณา, 2508)
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การจัดหมวดหมู
Kozloff (1990 อางตาม บพิธ และนันทพร, 2546)

จําแนกชั้น Holothuroidea แบงออกเปน 3 ชั้น

ยอย (subclass)
1. Subclass Dendrochirotacea
2. Subclass Aspidochirotacea
3. Subclass Apodacea
ลักษณะเดนของปลิงทะเลในแตละชัน้ ยอย รวบรวมจาก (บพิธ และนันทพร, 2546)
1. Subclass Dendrochirotacea มีลักษณะเดน คือ มีหนวดที่แตกแขนงเปนกิ่งกานคลายตนไม
(รูปที่ 2C) แคปซูลรอบอุงปากมีกลามเนื้อหดตัวที่แตกแขนงมาจากกลามเนื้อตามยาวที่มาเกาะอยู ดังนั้นสวน
ปลายดานหนารวมทั้งหนวดสามารถถูกดึงเขามาอยูในอุงปาก เวลากินอาหารหนวดมวนเขาหาปากครั้งละ 1
เสน โดยสอดเขาไปในปากและรูดออก ตะกอนที่สะสมอยูที่หนวดจะถูกปากรูดเขาไป เมื่อหนวดยืดออกปาก
จะปดสนิท พบเทาทอเรียงตัวตามแถบแอมบูลาครา 3 แถบอยูบริเวณดานทอง นอกจากนี้ยังเปนกลุมที่มีเรส
ไปราทอรี่ทรีเพียงขางเดียว ปลิงทะเลในกลุมนี้ ไดแก ปลิงทะเลในสกุล Cucumaria, Eupentacta และ
Psolus

2. Subclass Aspidochirotacea มีลักษณะเดน คือ หนวดเปนทอยาวตรงปลายหนวดแตกแขนงใน
แนวรัศมีสําหรับรวบรวมอาหารซึ่งสวนใหญเปนตะกอน (รูปที่ 2A) หนวดสงอาหารไปที่ปากแตไมไดสอด
เขาไปในปาก แคปซูลของอุงปากไมมีกลามเนื้อในการหดตัว เทาทอที่ใชในการเคลื่อนที่อยูดานทองของ
ลํ าตั ว เท าทอ อื่ น มีก ารเปลี่ ย นแปลงไปเป น ตุม ยาวทําหนาที่รั บ ความรูสึก เปน กลุ มที่ มีเ รสไปราทอรี่ท รี
ปลิงทะเลในกลุมนี้ ไดแก ปลิงทะเลในสกุล Holothuria, Bohadschia และ Stichopus
3. Subclass Apodacea มีลักษณะเดน คือ รูปรางอวนปอมคลายไสกรอก (sausage shaped) หรือ
ยาวคลายงู เทาทอลดรูปไปจนไมปรากฏ ไมมีกลามเนื้อหดตัวที่แคปซูลของอุงปาก มีหนวดแบบพื้นฐานซึ่ง
ไมมีการแตกแขนงและมีลักษณะคลายนิ้วมือ (รูปที่ 2D) เชน ปลิงทะเลสกุล Molpadia หรือมีหนวดแบบ
ขนนก (รูปที่ 2B) เชน ปลิงทะเลสกุล Synaptula ปลิงทะเลในชั้นยอยนี้ ไดแก ปลิงทะเลสกุล Acaudina
และชนิดที่เกี่ยวดองกันไมมีเทาทอยกเวนหนวด ไมมีเรสไปราทอรี่ทรี สวนใหญฝงตัวในทรายหรือโคลน
และชนิดที่เกี่ยวดองกันดํารงชีวิตบนพื้นทรายหรือบนสัตวทะเลกลุมอื่น ๆ เชน ปลิงทะเลสกุล Synaptula
มักพบอาศัยอยูเปนกลุมบนผิวลําตัวของฟองน้ําทะเล
ปจจุบันตัวอยางปลิงทะเลที่ลงทะเบียนและเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑฯ มีจํานวน 7 วงศ ตามลําดับ
อนุกรมวิธานตอไปนี้
Phylum Echinodermata
Class Holothuroidea
Subclass Apodacea
Order Apodida
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Family Synaptidae
Order Molpadiida
Family Caudinidae
Subclass Aspidochirotacea
Order Aspidochirotida
Family Holothuriidae
Family Stichopodidae
Subclass Dendrochirotacea
Order Dendrochirotida
Family Cucumariidae
Family Phyllophoridae
Family Sclerodactylidae

ลักษณะที่สําคัญของปลิงทะเลในแตละวงศ (family) และสกุล (genus)
ลักษณะเดนของปลิงทะเลในแตละวงศและสกุล รวบรวมจาก สมพร (2513) อางตาม อารมณ
(2545), H.L.Clark (1907, 1921, 1938), Mitsukuri (1912), Mortensen (1927), Deichmann (1930,
1941, 1958), Heding and Panning (1954), Clark and Rowe (1971), Thandar (1989a, 1989b) และ
้ ตนของชื่อวงศและชื่อ
Conand (1998) รายละเอียดลักษณะเดนของปลิงทะเลแสดงตามลําดับตัวอักษรขึน
สกุล
Family Caudinidae

ลําตัวสั้นปอมคลายไสกรอก มีขนาดคอนขางเล็ก หนวดมีลักษณะแบบนิ้วมือ ไมมีแพพิลลี
(papillae) และเทาทอ จึงแยกไมออกวาดานใดเปนดานหลังหรือดานทอง มีสปคุลแบบถวย แบบแผนรูพรุน
มีอวัยวะชวยหายใจ ไมมีคูวิเรียนออรแกน
Genus Acaudina H.L. Clark, 1907

ลักษณะสําคัญ : หนวดมีลักษณะแบบนิว้ มือที่มีการแตกออกเพียง 1 คู ทางดานขาง พบสปคุลแบบ
แผนที่ผิวเรียบหรืออาจเปนหนามเล็กๆ และมักจะมีรู 1 รู หรือบางครั้งอาจพบ 2–3 รู
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Family Cucumariidae

รูปรางเปนทรงกระบอกยาวหรือรูปกระสวย ลําตัวมีขนาดเล็กถึง ปานกลาง หนวดมีลักษณะแบบกิง่
ไม จํานวน 10–30 เสน ผิวลําตัวขรุขระ เนื่องจากแพพิลลีกระจายอยูท ั่วดานหลังของลําตัว ดานทองมีเทาทอ
3 แถบ เรียงตัวตามแถบแอมบูลาครา แผนวงแหวนหินปูนเปนแบบธรรมดาคลายริบบิ้น ดานทายของเรเดียล
เพลทไมมีสวนยื่นออกมา หรืออาจมีสวนยื่นออกมาดานทายเปนแฉกยาวก็ได มีสปคุลแบบโตะ แบบทรง
กลมสองมิติ (fenestrate plate) แผนมีปุมปม (nodular plated) แบบตะกรา (basket) ไมมีคูวิเรียน
ออรแกน
Genus Actinocucumis Ludwig, 1875

ลักษณะสําคัญ รูปรางเปนทรงกระบอกขนาดเล็ก ผนังลําตัวคอนขางหนาและแข็งมาก หนวดเปน
แบบกิ่งไม จํานวน 20 เสน ผิวลําตัวดานหลังมีแพพิลลี 2 แถบ และดานทองมีเทาทอ 3 แถบ เรียงตัวตามแถบ
แอมบูลาครา แผนวงแหวนหินปูนคอนขางแข็ง ทางดานบนของเรเดียลเพลทมีรอยบากลึกมาก สวนดานลาง
โคงเปนลูกคลื่น ไมมีสวนยืน่ ยาวออกมา มีสปคุลแบบโตะและสปคุลแบบเลขแปด
Genus Cercodemas Selenka, 1867

ลักษณะสําคัญ รูปรางเปนทรงกระบอกขนาดเล็ก ผิวลําตัวหนาและแข็ง หนวดเปนแบบกิ่งไม
จํานวน 10 เสน ดานหลังมีแพพิลลีขนาดใหญ และดานทองมีเทาทอ 3 แถบ เรียงตัวตามแถบแอมบูลาครา
แผนวงแหวนหินปูนคอนขางแข็ง เรเดียล พีซ มีลักษณะคลายแจกัน ทางดานบนมีสวนยืน่ ยาวขึ้นไป
ดานลางโคงเปนลูกคลื่น มีสปคุลแบบตะกรา และสปคุลแบบทรงกลมมีรูพรุน (spherical hollow
fenetrates body)
Genus Cucumaria de Blainville, 1834

ลักษณะสําคัญ ลําตัวเปนรูปทรงกระบอก หรืออาจจะมีลักษณะผิวหนังนูนเล็กนอยคลายสันตามยาว
5 สัน ผนังลําตัวมักจะแข็งเพราะมีสารพวกหินปูนปนอยู มีหนวดแบบกิ่งไม 10 อัน แพพิลลีมีขนาดเล็ก
มองเห็นไมชัดและมีขอบเขตอยูที่บริเวณแอมบูลาครา ซึ่งอยางนอยที่สุดจะตองมีอยูที่พื้นดานลาง สปคุลแบบ
แผนรูพรุนมีปุมปม และมักจะลดรูปลง
Genus Leptopentacta H.L. Clark, 1938

ลักษณะสําคัญ ลําตัวยาวเรียว ผิวลําตัวแข็งไมเรียบและมีลักษณะนูนแหลมคลายหนามกระจายอยู
บนผิวลําตัว แถบแอมบูลาครามีลักษณะเปนสันชัดเจน 5 แถบบนลําตัวทําใหรูปรางหนาตัดดูเปนลักษณะหา
เหลี่ยม มีหนวดแบบกิ่งไม 10 เสน 2 เสนสุดทายทางดานลางมีขนาดเล็กกวาเสนอื่น ๆ สปคุลที่ผิวชั้นนอกจะ
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เปนแบบกระดุมที่มีปุมปมและมีรู 4 รู ที่ผิวชั้นในจะมีสปคุลแบบตะกราที่มีปุมปมนอยและมีรูขนาดใหญ
และสปคุล แบบรางแหและแบบทรงกลม
Genus Pentacta Goldfuss, 1820

ลักษณะสําคัญ ผนังลําตัวแข็งเนื่องจากมีสารพวกหินปูนสะสมอยูมาก แถบบนลําตัวมีลักษณะคลาย
มีสัน 4 สันทําใหรูปรางหนาตัดดูเปนลักษณะสี่เหลี่ยม แพพิลลียื่นออกมามองเห็นไดชัด ที่ดานทองมีเทาทอ
เรียงกัน 3 แถบ ดานหลังเทามีขนาดตางๆ กัน โดยมากมักจะใหญเทาแพพิลลีและมักจะกระจายอยูบริเวณ
อินเตอรแอมบูลาครา หนวดมี 10 เสน โดยสองเสนดานลางสุดจะมีขนาดเล็กกวาเสนอื่นๆ สปคุลที่ผิว
ชั้นนอกเปนแบบตะกราและแบบรางแห สวนชั้นในจะเปนแบบกระดุมมีปุมปม หรือแบบรางแห
Genus Pseudocolochirus Pearson, 1910

ลักษณะสําคัญ รูปรางเปนทรงกระบอกสั้น ผนังลําตัวหนาและแข็ง หนวดเปนแบบ กิ่งไม จํานวน 10
เสน ดานหลังมีแพพิลลีขนาดใหญ และดานทองมีเทาทอ 3 แถบ เรียงตัวตามแถบแอมบูลาครา แผนวงแหวน
หินปูนคอนขางแข็ง พบสปคุลแบบแผนรูพรุนขนาดเล็ก (perforated plates)
Family Holothuriidae

รูปรางเปนรูปทรงกระบอกยาว ขนาดลําตัวคอนขางใหญ หนวดมีลักษณะแบบจานหรือโล (peltate)
มีอวัยวะสืบพันธุ 1 พู ผิวลําตัวเรียบลื่นหรือขรุขระเนื่องจากมีปุมแพพิลลีกระจายอยูทวั่ ดานหลังของลําตัว
ดานทองจะพบเทาทอจํานวนมาก มีสปคุลแบบโตะ (side view) แบบกระดุม (button) แบบแทง (rod) แบบ
แทง 2 มิติ (rosette) และแบบแทงแตกแขนง (branch rod) มีคูวิเรียนออรแกนซึ่งสามารถผลิตสารเหนียว
เปนเสนใยยาวๆ สีขาว เรียกวา ทอคูเวียร (cuvierian tubules) ใชในการปองกันตัวจากศัตรูได ปลิงทะเลใน
ครอบครัวนี้มีสมาชิกมากทีส่ ุดและสามารถนํามาบริโภคได
Genus Actinopyga Bronn, 1860

ลักษณะสําคัญ รูปรางเปนทรงกระบอก มีขนาดยาว (200–400 มิลลิเมตร) ผนังลําตัวหนาและแข็ง
หนวดมีจํานวน 20–30 เสน แผนวงแหวนหินปูนหนาและแข็ง แพพิลลีมีลักษณะคลายขนสั้นๆ กระจายปก
คลุมดานหลังลําตัว เทาทอเรียงตัวเปน 3 แถว อยูทางดานทอง บริเวณรอบทวารหนักมีซี่ฟนหินปูน 5 ซี่ สป
คุลเปนแบบแทง โดยทัว่ ไปสปคุลแบบแทงจะบางและเล็ก ตอนปลายของแทงอาจมีการแตกแขนงออกเปน
คูๆ ไมมีสปคุลแบบโตะหรือสปคุลแผนกระดุม
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Genus Bohadschia Jaeger, 1833

ลักษณะสําคัญ รูปรางเปนทรงกระบอกยาว มีขนาดใหญ (400 มิลลิเมตร) ผนังลําตัวหนาและแข็ง
หนวดมีจํานวน 20 เสน แผนวงแหวนหินปูนหนามากและคอนขางแข็ง แพพิลลีมีลักษณะเปนปุมเล็กๆ สั้นๆ
กระจายอยางหนาแนนอยูทวั่ ดานหลังลําตัว เทาทอมีขนาดสั้นๆ กระจายอยางไมเปนระเบียบ แตบางชนิดอาจ
เรียงตัวเปน 3 แถว อยูทางดานทอง บริเวณรอบทวารหนักอาจมีซี่ฟนหินปูน 5 ซี่ หรือไมมีก็ได ถาไมมีซี่ฟน
หินปูน อาจจะมีปุมแพพิลลี 5 ปุมขึ้นแทนอยางเดนชัด สปคุลพบแบบที่มีรูปรางคลายเมล็ดพืช (grain) และ
แบบแทงตอนปลายของแทงแตกแขนงสั้นๆ ออกเปนคูๆ และอาจพบสปคุลแบบแทงที่ผิวเปนหนามสั้นๆ ไม
มีสปคุลแบบโตะหรือสปคุลแผนกระดุม
Genus Holothuria Linnaeus, 1767

ลักษณะสําคัญ รูปรางสวนใหญเปนรูปทรงกระบอกยาว มีทั้งขนาดเล็ก (40 มิลลิเมตร) จนถึงขนาด
ใหญ (450 มิลลิเมตร) หนวดมีจํานวน 17–30 เสน สวนใหญจะมี 20 เสน ผนังลําตัวคอนขางหนา
แผนวงแหวนหินปูนแข็ง ดานบนของเรเดียลเพลท (radial plate) มีรอยบากลึก สวนดานลางโคงเหมือนลูก
คลื่น ดานบนของอินเตอรเรเดียลเพลท (interradial plate) มีสวนยืน่ คลายซี่ฟน 1 ซี่ แพพิลลีและเทาทออาจ
เรียงตัวกันเปนแถวหรืออาจกระจัดกระจายไมเปนแถว บางชนิดอาจมีซี่ฟนหินปูนรอบบริเวณทวารหนัก สป
คุลมีหลายแบบและรูปแบบไมแนนอน มีสปคุลแบบโตะเปนองคประกอบหลัก พบรวมกับสปคุลแบบ
กระดุม สปคุลแบบแทง สปคุลแบบแทง 2 มิติ หรือสปคุลแบบแทงแตกแขนง
Family Phyllophoridae

รูปรางเปนทรงกระบอกยาวหรือรูปกระสวย ลําตัวมีขนาดเล็กถึงปานกลาง หนวดมีลักษณะแบบกิ่ง
ไม จํานวนมากกวา 10–25 เสน แพพิลลีเรียงตัวตามแถบแอมบูลาครา ดานทองมีเทาทอ 3 แถบ เรียงตัวตาม
แถบแอมบูลาครา แผนวงแหวนหินปูนเปนแบบธรรมดา ดานทายของเรเดียลเพลทไมมีสวนยื่นออกมา มีสป
คุลแบบโตะและแบบกระดุมมีปุมปม
Genus Globosita Cherbonnier, 1958

ลักษณะสําคัญ ลําตัวกลม หนวดแบบกิ่งไม แผนวงแหวนหินปูนมีรองรอยการแตกออกของเรเดียล
พีซ ตอนทายของเรเดียล พีซ ยื่นยาวและแยกออกเปนสองแฉก สปคุลแบบแผนกลมเรียบขนาดใหญ มีรูหลาย
รูกระจายทัว่ แผน
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Genus Hemithyone Pawson, 1963

ลักษณะสําคัญ ลําตัวยาวเปนรูปกระสวยหรือบางครั้งคลายรูปตัวยู หนวดแบบกิ่งไมแตกแขนงมาก
10 เสน 2 เสนทางดานลางมีขนาดเล็กกวา แผนวงแหวนหินปูนมีลักษณะยาวและเปนทอ สปคุลเปนแบบ
แผนกระดุมสามมิติ (Fenestrated ellipsoids)
Genus Phyllophorus Grube, 1840

ลักษณะสําคัญ ลําตัวทรงกระบอก มีหนวดแบบกิ่งไมมากกวา 10 เสน ซึ่งมักจะมี 20 เสน แตอาจจะ
มีจํานวนมากกวาหรือนอยกวา 20 ก็ได แพพิลลีกระจายอยูทวั่ ตัว แผนวงแหวนหินปูนประกอบดวยแผน
เล็กๆ 10 แผน สปคุลเปนแบบโตะ ซึ่งตามขอบจะมีสวนแหลมยื่นออกมา และบนแผนโตะจะมีเสาค้ําจุน
จํานวน 4 เสา หรืออนุพันธของ 4
Genus Stolus Selenka, 1867

ลักษณะสําคัญ รูปรางเปนทรงกระบอกขนาดเล็ก ผิวลําตัวหนาและแข็งมาก หนวดเปนแบบกิ่งไม
จํานวน 10 เสน ผิวลําตัวขรุขระ ดานทองมีเทาทอ 3 แถบ เรียงตัวตามแถบแอมบูลาครา แผนวงแหวนหินปูน
แข็งมีลักษณะผอมยาว ทางดานบนของเรเดียล พีซ มีรอยบากที่ลึกมาก ดานลางมีสวนยืน่ ยาวคลายหางแยก
ออกมา 2 แฉก มีสปคุลแบบกระดุมขนาดเล็กที่มีรู 2–4 รู และอาจมีสปคุลแบบโตะรวมดวย บางครั้งพบสปคุ
ลแบบแผนรูพรุนขนาดใหญ
Family Sclerodactylidae

มีหนวดแบบกิ่งไม 10–20 เสน แผนวงแหวนหินปูนสั้น อาจจะเปนทอหรือไมเปนทอ เทาทอมักจะ
กระจายทั่วไปแตบางครั้งก็พบวาขึ้นอยูเพียงบริเวณแอมบูลาครา สปคุลแบบแผนหรือแบบโตะซึ่งมีเสาค้ําจุน
2 เสาที่อาจจะลดรูปหรือเปลี่ยนรูปได
Genus Afrocucumis Deichmann, 1944

ลักษณะสําคัญ ลําตัวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีหนวด 20 เสน แผนวงแหวนหินปูนแข็ง ที่ดานทายมี
สวนที่ยื่นออกมาคลายๆ สอมขนาดเล็กที่สามารถแตกออกเปนชิ้นเล็กๆ ได สปคุลแบบแผนมีรูพรุนขนาด
ใหญและหนาหรือแบบคลายดอกกุหลาบ ไมมีสปคุลแบบโตะ
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Family Stichopodidae

รูปรางมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศกยาว เมื่อตัดตามขวางลําตัวจะไดหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม
ลําตัวมีตั้งแตขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ หนวดมีลักษณะแบบจานหรือโล มีอวัยวะสืบพันธุ 2 พู ติดอยูกับ
เยื่อบุผนังชองทองดานบน สวนหลังและสวนทองลําตัวแยกออกจากกันชัดเจน ผนังลําตัวหนาและแข็ง ผิว
ลําตัวขรุขระเนื่องจากมีแพพิลลีที่กระจายอยูทั่วดานหลังของลําตัว ดานทองมีเทาทอเรียงตัวตามแถบแอมบูลา
ครา มีสปคุลแบบโตะ แบบแทงรูปตัวซี (C) หรือตัวเอส (S) และแบบแทงแตกแขนง อาจพบสปคุลแบบ
กระดุมในบางชนิด
Genus Stichopus Brandt, 1835

ลักษณะสําคัญ รูปรางเปนสี่เหลี่ยมลูกบาศกยาว มีทั้งขนาดกลางถึงขนาดใหญ หนวดมีจํานวน 20
เสน ผนังลําตัวหนา แผนวงแหวนหินปูนคอนขางแข็ง ดานบนของเรเดียลเพลทมีรอยบาก สวนดานลางโคง
เหมือนลูกคลืน่ ดานบนของอินเตอรเรเดียลเพลทมีสวนยื่นคลายซี่ฟน 1 ซี่ แพพิลลีเปนปุมสั้นๆ แตมีขนาด
คอนขางใหญกระจายอยูทางดานหลังลําตัว เทาทอเรียงตัวตามแถบแอมบูลาครา 3 แถบ ปลิงทะลในสกุลนี้
ไมมีคูวิเรียนออรแกน (ยกเวน Stichopus paradoxas; Leonardo and Cowan, 1984 อางตาม อารมณ,
2545) เมื่อเกิดอาการเครียดหรือใกลตายผนังลําตัวจะแตกหักไดงาย มีสปคุลแบบแทงรูปตัวซี ตัวเอส และสป
คุลแบบแทงแตกแขนง
Genus Thelenota H.L. Clark, 1921

ลักษณะสําคัญ ลําตัวหนาและแข็ง บริเวณทองดานลางแบนลง ผิวลําตัวสวนหลังปกคลุมไปดวย
แพพิลลีขนาดใหญอาจจะเปนรูปใบไม แบบธรรมดาหรือแตกกิ่งกาน หนวดมี 20 เสน ไมมีสปคุลแบบโตะ
แตมีสปคุลแบบเมล็ดขาว (grains) กระจายทั่วไป และมีสปคุลแบบแทงแตกแขนงแบบทวีคูณ
(dichotomous-ly branched rods)
Family Synaptidae

ลําตัวยาวคลายงู ตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ หนวดมีลักษณะแบบขนนก ผิวลําตัวเรียบ ไมมี
แพพิลลีและเทาทอ จึงแยกไมออกวาดานใดเปนดานหลังหรือดานทอง มีสปคุลแบบสมอรวมกับแบบแผน
สมอ ไมมีอวัยวะชวยหายใจ แตจะมีการแลกเปลี่ยนกาซผานทางผิวหนังโดยตรง ไมมีคูวิเรียนออรแกน
(cuvierian organ) ถาถูกศัตรูทํารายจนลําตัวขาดเปนทอนก็สามารถที่จะดํารงชีวิตและสรางสวนที่ขาด
หายไปจากทอนสวนหัวที่เหลืออยูเพียงเล็กนอยได
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Genus Opheodesoma Fisher, 1907

ลักษณะสําคัญ ลําตัวยาว หนวดแบบขนนก 14–16 เสน สปคุลแบบสมอรวมกับแบบแผนสมอ ที่
ปลายกานของสปคุลแบบสมอจะแตกแขนงไมเปนระเบียบ แขนของสมอจะเรียบ แตที่สวนปลายสุดของ
สมอจะมีปุมขนาดเล็กยื่นออกมา สปคุลแบบแผนสมอมีขนาดเล็กคอนขางกลม มีรูขนาดใหญอยูตรงกลาง
และลอมรอบดวยรูขนาดใหญ 6 รู (มีสวนนอยที่จะพบ 7 รู) ไมพบรูเรียบ ๆ ที่บริเวณดานขางของแผนสมอ
ตอนปลายของแผนสมอจะแคบลงทันทีคลายรูปกระโหลกและมีรูขนาดเล็กและเรียบจํานวน 2–3 รู
Genus Pendekaplectana Heding, 1931

ลักษณะสําคัญ หนวดมีลักษณะแบบขนนก มีสปคุลแบบสมอรวมกับแบบแผนสมอ และสปคุลแบบ
กลมขอบเปนหยัก (miliary granules) มีรูปรางไมสม่ําเสมอและแตกแขนงแบบทวีคูณ สปคุลแบบแผน
สมอมีลักษณะกลมที่ดานหัวและแคบลงที่ตอนทาย มีรู 2-3 รูที่มักจะมีซี่ฟน
Genus Polyplectana H.L. Clark, 1907

ลักษณะสําคัญ ลําตัวยาว มีหนวดแบบขนนก 16–27 เสน สปคุลแบบสมอรวมกับแบบแผนสมอ
ปลายกานของสปคุลแบบสมอจะไมแตกแขนง สปคุลแบบแผนสมอมีรูขนาดใหญตรงกลางลอมรอบดวยรู
ขนาดใหญอีก 6 รู ทั้งหมดมีซี่ฟนยกเวนที่อยูทางดานทายสุดซึ่งอาจจะเรียบ ที่ดานทายสุดของแผนสมอซึ่ง
เปนสวนที่แคบจะมีรูขนาดใหญ 2 รู และรูเล็กๆ อีก 2–3 รู
Genus Protankyra Østergren, 1898

ลักษณะสําคัญ ลําตัวเล็ก หนวดแบบนิ้วมือ 12 เสน มีเพียงบางครั้งที่พบ 13 หรือ 14 เสน หนวดมีกิ่ง
คลายนิ้ว 3–5 กิ่ง สปคุลแบบสมอรวมกับแบบแผนสมอ แขนของสมอทั้งสองขางอาจเปนซี่ฟนหรือเรียบ แต
ที่ปลายยอดสุดของสมอ จะเรียบไมเปนปุมปม สปคุลแบบแผนสมอมีแผนหินปูนที่ติดกับรูปสมอมีรูปรางไม
เรียบ และมีรูเปนจํานวนมาก ซึ่งรูไมเรียบมีสวนยื่นออกมาเปนหนาม
Genus Synapta Eschscholtz, 1829

ลักษณะสําคัญ ลําตัวใหญยาว หนวดแบบขนนกมีจํานวน 15 อันหรือมากกวา สปคลุ มีขนาดใหญ
แบบสมอรวมกับแบบแผนสมอ สปคุลแบบแผนสมอมีขนาดใหญคอนขางรี แผนหินปูนที่ติดกับรูปสมอมี
รูปรางไมสม่ําเสมอ และภายในมีรูขนาดใหญ 7 หรือ 8 รู และมีรูขนาดเล็กเรียบจํานวนมาก
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Genus Synaptula Ørsted, 1849

ลักษณะสําคัญ หนวดมีลักษณะแบบขนนก แผนวงแหวนหินปูนออนนุม มีสปคุลแบบสมอรวมกับ
แบบแผนสมอ และอาจพบสปคุลแบบกลมขอบเปนหยัก (miliary granules) รวมอยูดวย สปคุลแบบสมอ
แขนสมอจะเรียบ แตที่สวนปลายสุดของสมอจะมีปุมขนาดเล็กยื่นออกมา ในบางชนิดไมมีอวัยวะชวยหายใจ

18

ตารางบัญชีรายชื่อตัวอยางปลิงทะเลในพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล แสดงตามลําดับตัวอักษรขึ้นตนของชื่อวงศและชื่อสกุล. AS, Andaman Sea; GT, Gulf of Thailand;
MB, Thai–Myanmar border; *, no data on habitat, **, no data on depth.

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)
Acaudina molpadioides
(Semper, 1868) (รูปที่ 6–

7)
Caudinidae

PMBC No

AS
9215, 9254, 9274*,
9303, 9318**, 9430*,
9517*, **, 16017*
9429

Acaudina sp.

9387

Acaudina sp.

21516

Actinocucumis typicus
Ludwig, 1875 (รูปที่ 8)

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks

9260, 9309

GT

MB

Habitat

Unknown

+

missing
original recorded in
Family
Holothuriidae
original recorded in
Family
Holothuriidae as
Holothuria
spinifera Théel,
1886 by A. Nitad
original recorded in
Family
Phyllophoridae

sand–sandy mud

Depth
(m)
10–31

Cucumariidae

21518

Cucumaria echinata V.
Marenzeller

10734

missing

(Identifier)

S. Bussarawit

+

S. Bussarawit

+

S. Bussarawit

+

seagrass bed

W.
Tripanichkul

+

rock crevice

S. Bussarawit

+

seagrass bed

W.
Tripanichkul

+

sandy mud

19

S. Sriyakorn

Cercodemas anceps
(Selenka, 1867) (รูปที่ 9)

ผูจําแนกชนิด

Cucumaria mosaiica
Koehler (รูปที่ 10)

10735

+

sandy mud

19

S. Sriyakorn

Leptopentacta javanicus

9525

+

sand and shell

34

S. Bussarawit

(Sluiter, 1881) (รูปที่ 11)

9523

+

19

S. Bussarawit

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)

PMBC No

AS

Pentacta
quadrangularis
(Lesson, 1883) (รูปที่
12)
Pseudocolochirus
violaceus (Théel, 1886)
(รูปที่ 13)
Actinopyga echinites
(Jaeger, 1833) (รูปที่ 14)

Actinopyga lecanora
(Jaeger, 1833) (รูปที่ 15)

Holothuriidae

Actinopyga mauritiana
(Quoy & Gaimard,
1833) (รูปที่ 16)

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks

9512

– current name is
Colochirus
quadrangularis
(Phtchakarn per.
comm.)

9219
9222, 9235**, 9341**,
9427**

1833) (รูปที่ 17)

Unknown

S. Bussarawit

+

9285, 9336**, 9346**,
9358, 9405**, 9409**,
9412**, 21521*,
21522*
9224**, 9225, 9232**,
9315**, 9326

9420

7.5

S. Bussarawit

under rocks, coral
rubble and sand

9–30

F.W.E. Rowe

+

rocky shore to sand
and coral reef

3–12

S. Bussarawit

+

under dead coral; sand

3–7

S. Bussarawit

+

under dead coral; sand

3–4

F.W.E. Rowe
A.
Nateewathana
& P.
Tantichodok
S. Bussarawit

8

S. Bussarawit

7.5

F.W.E. Rowe

+
+
commercial species
(Conand, 1998)

(Identifier)

+

7723**, 7724, 7790

7782

ผูจําแนกชนิด

S. Bussarawit

rocky shore to sand
and coral reef

commercial species
(Conand, 1998)

Depth
(m)

+

9284
Actinopyga miliaris
(Quoy & Gaimard,

MB

+

7791

commercial species
(Conand, 1998)

GT

Habitat

+

coral reef

+

rocky shore to sand
and coral reef

Actinopyga obesa
(Selenka, 1867) (รูปที่
18)

9415

20

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)
Actinopyga sp.
Bohadschia argus
Jaeger, 1833 (รูปที่ 19)

PMBC No

AS
9414
7777**, 9214, 9221,
9231, 9313**, 9337**,
9344, 9351

7766
Bohadschia graeffei
(Semper, 1868) (รูปที่
20–21)

7726, 7779, 7784,
7785**, 7786, 7787**,
7788**, 7789, 9339**,
20739, 20741**
8090

Bohadschia marmorata
Jaeger, 1833 (รูปที่ 22–
23)

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks

commercial species
(Conand, 1998)

– commercial
species (Conand,
1998)
– Current generic is
Pearsonothuria
graeffei (Semper,
1868) (Conand,
1998)

GT

MB

Habitat

Unknown

Depth
(m)

ผูจําแนกชนิด
(Identifier)

+

coral reef

24.2

S. Bussarawit

+

rocky shore to sand
and coral reef

6–
21.2

S. Bussarawit

9

A.
Nateewathana
& P.
Tantichodok

1.5–8

S. Bussarawit

+

coral reef

+

coral reef; sand

+

20738, 20740, 20769

+

7725**, 7762*, **,
9226**, 9238**, 9242*,
**
, 9279**, 9308**,
9311**, 9325*, 9328**,
9329**, 9332**,
9345**, 9354**,
9388**, 9399**,
9407**, 9413**,
9418**, 9424*, **,
9518**, 9519*,
20742**, 20743*, **,
20744*, **, 20745*, **

+

S. Bussarawit
W.
Tripanichkul

coral reef, seagrass
bed; sand

25–35

S. Bussarawit

commercial species
(Tripanichkul, 2007)

9258, 9291, 9295,
9296, 9298, 9300,
9302, 9338, 9394,
9395, 9397, 9400,

+

21

S. Bussarawit

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)
Bohadschia vitiensis
(Semper, 1867) (รูปที่
24)
Bohadschia sp.

Holothuria
(Acanthotrapeza)
coluber Semper, 1868
(รูปที่ 25)

PMBC No

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks
AS

9402, 9408
20746*
**
9216 , 20747*, **
20748, 20780

commercial species
(Conand, 1998)

9266

original recorded as
Actinopyga echinites
(Jaeger, 1833) by S.
Bussarawit

7757*, **, 7759**,
7769**, 9233, 9269**,
9281**, 9342**,
9360**, 9421**,
20761*, **

commercial species
(Conand, 1998)

9385, 9514
Holothuria (Cystipus)
rigida (Selenka, 1867)
(รูปที่ 26)

Holothuria (Halodeima)
atra Jaeger, 1833 (รูปที่
27)

9270

7761*, **, 9268**,
9319, 9321**, 9425**,
20417*, **, 20749*, **,
20751*, **, 20752**,
20753*, **, 20754*, **,
20755*, 20756*, **

GT

MB

Habitat

Unknown

+
+

Depth
(m)
13–14

reef flat

+

coral reef

7.5

+
original recorded as
Holothuria
(Metriatyla) scabra
Jaeger, 1833 by S.
Bussarawit

(Identifier)
S. Bussarawit
S. Bussarawit
W.
Tripanichkul
W.
Tripanichkul

+

+

ผูจําแนกชนิด

S. Bussarawit

S. Bussarawit

+

coral reef, seagrass
bed; rock crevice, sand
dune

+

coral reef, seagrass
bed; sand

W.
Tripanichkul

1.5–
4.5

S. Bussarawit

commercial species
(Conand, 1998)

9280, 9305, 9417,
20758, 20818

+

20750, 20757, 20759

+

22

S. Bussarawit
W.
Tripanichkul

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)

PMBC No

Holothuria (Halodeima)

9218**, 9247, 9264,
9324**, 9330**, 9347,
9359**, 9383, 9411**,
20764*

edulis Lesson, 1830 (รูป

ที่ 28)

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks
AS

GT

MB

rocky shore to sand
and coral reef

commercial species
(Conand, 1998)

10727

+

20765, 20766, 20767

+

9272**, 9282**,
9331**, 20781*, **

+

under dead coral; sand

9513

Holothuria
(Lessonothuria)
verrucosa Selenka, 1867

9422**, 20789*, **,
20791**, 20809**

1833 (รูปที่ 31)

9527

current generic and
sub-generic is
Holothuria
(Stauropora)
fuscocinerea
(Phtchakarn per.
comm.)

23

(Identifier)

S. Bussarawit

S. Bussarawit

S. Bussarawit

+

rock crevice, under
dead coral; sand

W.
Tripanichkul

+

seagrass bed, under
rock; coarse sand and
shell fragment

S. Bussarawit

+

reef flat

S. Bussarawit

(รูปที่ 30)
Holothuria
(Mertensiothuria)
fuscocinerea Jaeger,

4.5–
15

ผูจําแนกชนิด

S. Bussarawit

+
original recorded in
Family
Cucumariidae as
Stolus buccalis
(Stimpson, 1855) by
S. Bussarawit

Depth
(m)

S. Sriyakorn
W.
Tripanichkul

+

9404

(รูปที่ 29)

Unknown

+

9390, 9428
Holothuria
(Lessonothuria)
pardalis Selenka, 1867

Habitat

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)
Holothuria
(Mertensiothuria)
leucospilota (Brandt,
1835) (รูปที่ 32)

PMBC No

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks
AS

7760*, **, 9217**,
9316**, 9522**,
20760**, 20773,
20774*, **, 20775**

1868 (รูปที่ 33)
Holothuria (Metriatyla)
albiventer Semper,
1868 (รูปที่ 34)
Holothuria (Metriatyla)
ocellata Jaeger, 1833
(รูปที่ 35)

Holothuria (Metriatyla)
scabra Jaeger, 1833 (รูป

ที่ 36)

coral reef, rocky shore;
muddy sand

Depth
(m)

6–7

+
original recorded in
Family
Stichopodidae as
Stichopus variegatus
Semper, 1868 by J.
Nuchnapang

(Identifier)

S. Bussarawit

W.
Tripanichkul

+

+

coral reef
+

+
+

9306

ผูจําแนกชนิด

W.
Tripanichkul
–

+

9297
9307
9401
9248

7755*, **, 7763*, **,
7764*, **, 7781**,
9334*, 9524**, 9526**,
20768**, 20783*, **,
20784*, **, 20785*, **,
20786*, **

Unknown

commercial species
(Conand, 1998)

20776

21517

MB

+

20816
Holothuria (Metriatyla)
cf. aculeata Semper,

GT

Habitat

sand flat
25
+

S. Bussarawit

coral reef, seagrass
bed; rock crevice, sand
dune

+

S. Bussarawit
S. Bussarawit
F.W.E. Rowe
S. Bussarawit

35

S. Bussarawit

commercial species
(Conand, 1998)

9423

+

7767*, **, 8091**,
8092**, 8093**, 8094*,
8095*, 8096*

+

24

S. Bussarawit

seagrass bed,
mangrove, reef flat

10

A.
Nateewathana
& P.
Tantichodok

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)

Holothuria (Microthele)
axiologa H.L. Clark,
1921 (รูปที่ 37)

Holothuria (Microthele)
fuscopunctata Jaeger,
1833 (รูปที่ 38)

Holothuria
(Platyperona) difficilis
Semper, 1868 (รูปที่ 39)
Holothuria
(Selenkothuria)
erinaceus Semper, 1868
(รูปที่ 40)
Holothuria
(Selenkothuria) moebii
Ludwig, 1883 (รูปที่ 41)
Holothuria
(Semperothuria)
cinerascens (Brandt,

PMBC No

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks
AS

GT

MB

Habitat

Unknown

Depth
(m)

ผูจําแนกชนิด
(Identifier)

16729, 20782, 20787,
21520

+

W.
Tripanichkul

21519

+

A. Nitad

9290, 9294

+

S. Bussarawit

+

S. Bussarawit

7721

– commercial
species (Conand,
1998)
– Synonym =
Holothuria
(Microthele)
axiologa H.L. Clark,
1921

9256

+

7783
9236, 9419, 9426

+
+

9333

S. Bussarawit
mud
seagrass bed; mud

F.W.E. Rowe
S. Bussarawit

+

S. Bussarawit

7571

+

under dead coral

9312**, 9416*

+

under rock

F.W.E. Rowe
147

S. Bussarawit

1835) (รูปที่ 42)

9516

+

S. Bussarawit

Holothuria
(Theelothuria) notabilis

9287

+

S. Bussarawit

Ludwig, 1874 (รูปที่ 43)

9391

+

25

seagrass bed

S. Bussarawit

วงศ (Family)

ถิ่นที่อยู (Locality)

Depth
(m)

ผูจําแนกชนิด

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)

PMBC No

Holothuria
(Thymiosycia) arenicola

9393

+

reef flat

F.W.E. Rowe

9304**, 20762*, **,
20763*, **

+

under rock

S. Bussarawit

9228, 9234**, 9239**,
9241**, 9255**,
9273**, 9276**,
9322**, 9389**,
20770*, **

+

reef flat, under dead
coral; fine sand

Semper, 1868 (รูปที่ 44)
Holothuria
(Thymiosycia)
conusalba Cherbonnier
& Feral, 1984 (รูปที่ 45)

Holothuria
(Thymiosycia) hilla
Lesson, 1830 (รูปที่ 46)

Holothuria
(Thymiosycia)
impatiens (Forskål,
1775) (รูปที่ 47)

Remarks
AS

9262, 9271, 9288,
9301, 9310, 9384,
9386

GT

MB

Habitat

Unknown

10

+

9396
20810

+
+

10715

+

9220**, 9243**,
9252**, 9259*, **,
9275**, 9286**,
9320**, 9327**,
9343**, 9357**,
9398**, 9406, 20772*,
**
, 20798*
9289, 9403, 9410,
9529, 20771

coral reef, rocky shore,
under dead coral;
coarse sand and shell
fragment

+

20815

+

26

S. Bussarawit

S. Bussarawit
under dead coral

+

(Identifier)

F.W.E. Rowe
–
76

S. Sriyakorn

1–1.5

S. Bussarawit

S. Bussarawit
–

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)

PMBC No

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks
AS

GT

MB

Habitat

Unknown

Depth
(m)

ผูจําแนกชนิด
(Identifier)

Holothuria bivittata
(Mitsukuri, 1912) (รูปที่
48)

10716
10729*, 10731,
10732*

Holothuria martensii
Semper, 1868 (รูปที่ 49)

Holothuria spinifera
Théel, 1886 (รูปที่ 50)

20777*, **, 20778*

20779*, 20788*, **

Holothuria squamifera
Semper, 1868 (รูปที่ 51)

Globosita argus
(Heding & Panning,
1954) (รูปที่ 52–53)

10718

+
current generic and
sub-generic is
Holothuria
(Metriatyla)
martensii Semper,
1868 (Clark &
Rowe, 1971)
– commercial
species (มัทนา,
2516)
– current generic
and sub-generic is
Holothuria
(Theelothuria)
spinifera Théel,
1886 (Clark &
Rowe, 1971)
current generic and
sub-generic is
Holothuria
(Theelothuria)
squamifera Semper,
1868 (Clark &
Rowe, 1971)

7774, 7775

+

S. Sriyakorn

17–18

S. Sriyakorn

+

13

S. Bussarawit

+

37

S. Bussarawit

+

22–42

S. Sriyakorn

+

fine sand

mud flat, sand

F.W.E. Rowe

rock crevices

A.
Nateewathana
& P.
Tantichodok

Phyllophoridae
Hemithyone semperi
(Bell, 1884) (รูปที่ 54)

9520

original recorded in
Family
Cucumariidae

27

+

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)

PMBC No

Phyllophorus
parvipedes Clark, 1938

10728, 10730

(รูปที่ 55)
Stolus buccalis
(Stimpson, 1855) (รูปที่
56–57)
Afrocucumis africana
Sclerodactylidae

(Semper, 1868) (รูปที่
58)

Stichopus chloronotus
Brandt, 1835 (รูปที่ 59–
60)

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks
AS

9379
7768**, 7778, 8098*,
**
, 8099**, 8100*, **,
8102**, 8103*, **,
8104**, 8105**,
9230**, 9314**,
9350**, 20795*

Unknown

Depth
(m)

clay, shell fragment

original recorded in
Family
Phyllophoridae

S. Bussarawit

+

rock crevice, under
dead coral; sand

+

rock

S. Bussarawit
76

+

coral reef, seagrass
bed; under dead coral,
under rock, sand

+

S. Sriyakorn
S. Bussarawit

1.5–5

S. Bussarawit

commercial species
(Conand, 1998)
+

8101

+

20796

+

S. Bussarawit
sand

P. Tantichodok
W.
Tripanichkul

Stichopodidae
original recorded in
Family
Holothuriidae

+

20800*, **, 20801*

+

Semper, 1868 (รูปที่ 61)

20803

+

Stichopus horrens

21524

Stichopus hermanni

(Identifier)

F.W.E. Rowe
+

8097, 9237

9283

ผูจําแนกชนิด
S. Sriyakorn

+
original recorded in
Family
Cucumariidae

9392*, **, 9515**
10719*, 10720**

MB

+

9372
9378

GT

Habitat

commercial species
(Conand, 1998)

28

+

under dead coral

S. Bussarawit
5–14

S. Bussarawit
W.
Tripanichkul
W.
Tripanichkul

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)

PMBC No

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks
AS

GT

MB

Habitat

Unknown

Depth
(m)

ผูจําแนกชนิด
(Identifier)

Selenka, 1867 (รูปที่ 62)
7722

Stichopus variegatus
Semper, 1868 (รูปที่ 63–
64)

6928**, 7753**,
7756**, 9223, 9229,
9253**, 9340*, **,
9352**, 9355**,
9356**, 9380, 9381**,
9382**, 20802*
9227, 9323
9348

9349

Thelenota ananas
Jaeger, 1833 (รูปที่ 65)

7765

– commercial
species (Conand,
1998)
– species Stichopus
variegates is invalid,
current name is
Stichopus horrens
Selenka, 1867
(Putchakarn and
Sonchaeng, 2004)
original recorded in
Family
Holothuriidae
original recorded in
Family
Holothuriidae

+

coral reef, rocky shore;
sand

7.5

F.W.E. Rowe

+

coral reef; under rock,
sand

6–
27.3

S. Bussarawit

+
+

S. Bussarawit
coral reef

6–12

+

S. Bussarawit

S. Bussarawit

+

sand

30

F.W.E. Rowe

+

sand

1.2

–

7720

+

coral reef

S. Bussarawit

9263, 9277

+

reef flat

S. Bussarawit

7758**, 9245**,
9249**, 9251**,
9265**, 9293**,
9317**, 9335**,
9370**, 9377**,
20792*, **, 20793*

+

seagrass bed, reef flat

21523

commercial species
(Conand, 1998)

Opheodesoma clarki
Synaptidae

Heding, 1928(รูปที่ 66)
Opheodesoma grisea
(Semper, 1868) (รูปที่
67–68)

29

1.5

S. Bussarawit

วงศ (Family)

ชื่อวิทยาศาสตร (Species)

PMBC No

ถิ่นที่อยู (Locality)

Remarks
AS

9244, 9246, 9267,
9299, 9369, 9374,
9511

GT

MB

Habitat

Unknown

Depth
(m)

+

ผูจําแนกชนิด
(Identifier)
S. Bussarawit

Pendekaplectana nigra
(Semper, 1868) (รูปที่
69)
Polyplectana kefersteini
(Selenka, 1867) (รูปที่
70)
Protankyra
pseudodigitata Semper,
1868 (รูปที่ 71)
Synapta maculata
(Chamisso &
Eysenhardt, 1821) (รูปที่
72)

Synaptula recta
(Semper, 1868) (รูปที่
73)
Synaptula sp.

9257

+

coral reef

S. Bussarawit

9292*, **, 9373**,
9375**

+

reef flat

S. Bussarawit

10721, 10722, 10733

+

7754**, 9353*, **,
9431**

+

reef flat

S. Bussarawit

+

coral reef

S. Bussarawit

9278

original recorded in
Family
Holothuriidae

20817

+

9240, 9250**, 9261,
9371**, 9376, 9432*,
9521**, 9528**,
20797**

+

20794

+
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12–22

S. Sriyakorn

–
coral reef, seagrass
bed; sand, attached to
sponge
coral reef (Acropora
sp.)

6–18

S. Bussarawit

S. Bussarawit

หมายเหตุ: 1. ชื่อวงศ ชื่อสกุลและสกุลยอยของตัวอยางชนิดเดียวกันบางตัวอยางทีล่ งทะเบียนไว ณ พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล ไมตรงกัน ดังนั้นในการปรับปรุงฐานขอมูล
ของตัวอยางปลิงทะเลและในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ไดเปลี่ยนแปลงชื่อวงศ ชื่อสกุลและสกุลยอยของตัวอยางชนิดเดียวกันใหเหมือนกัน โดยเลือกจากรายชื่อวงศ
ชื่อสกุลและสกุลยอยของตัวอยางที่ลงทะเบียนไวและเปรียบเทียบกับเอกสารอางอิง อยางไรก็ตามชื่อวงศ ชื่อสกุลและสกุลยอยของตัวอยางบางชนิดมีการอางอิงไว
ในเอกสารฉบับอื่นแตกตางจากชื่อที่ลงทะเบียนไวและตัวอยางปลิงทะเลบางสวนไดรบั การจําแนกชนิดใหมซึ่งไดแสดงรายละเอียดไวในชอง Remarks ของ
ตาราง
2. รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู (locality) และลักษณะที่อยูอาศัย (habitat) ของตัวอยางที่ลงทะเบียนบางสวนไมสมบูรณ ขณะที่รายละเอียดขอมูลดังกลาวของ
ตัวอยางบางชนิดมีความหลากหลายมาก ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้คณะผูจดั ทําไดพยายามปรับรูปแบบเพื่อใหเขาใจงาย
3. ผูที่สนใจขอยืมตัวอยางเพื่อการวิจยั หรือการศึกษาในเชิง revision หรือเพื่อการเปรียบเทียบตัวอยาง สามารถทําหนังสือขออนุญาตถึงผูอํานวยการสถาบันฯ หรือ
หัวหนากลุมพิพิธภัณฑและสถานแสดงพันธุสัตวและพืชทะเล
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ภาพตัวอยางปลิงทะเล
(สีในรูปเปนสีของตัวอยางปลิงทะเลที่เก็บรักษาไวใน 70% แอลกอฮอล)
Family Caudinidae

รูปที่ 6 Acaudina molpadioides (Semper, รูปที่ 7 Acaudina molpadioides (Semper,
1868) (PMBC 9430)
1868) (PMBC 16017)
Family Cucumariidae

รูปที่ 8 Actinocucumis typicus Ludwig,
1875 (PMBC 9260)

รูปที่ 9 Cercodemas anceps (Selenka,
1867) (PMBC 21518)

รูปที่ 10 Cucumaria mosaiica Koehler
(PMBC 10735)

รูปที่ 11 Leptopentacta javanicus (Sluiter,
1881) (PMBC 9523)
32

รูปที่ 12 Pentacta quadrangularis
(Lesson, 1883) (PMBC 9512)

รูปที่ 13 Pseudocolochirus violaceus
(Théel, 1886) (PMBC 9219)

Family Holothuriidae

รูปที่ 14 Actinopyga echinites (Jaeger,
1833) (PMBC 9222)

รูปที่ 15 Actinopyga lecanora (Jaeger,
1833) (PMBC 9346)

รูปที่ 16 Actinopyga mauritiana (Quoy &
Gaimard, 1833) (PMBC 7782)

รูปที่ 17 Actinopyga miliaris (Quoy &
Gaimard, 1833) (PMBC 9420)
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รูปที่ 18 Actinopyga obesa (Selenka, 1867) รูปที่ 19 Bohadschia argus Jaeger, 1833
(PMBC 9415)
(PMBC 9231)

รูปที่ 20 Bohadschia graeffei (Semper,
1868) (PMBC 7726)

รูปที่ 21 Bohadschia graeffei (Semper,
1868) (PMBC 7786)

รูปที่ 22 Bohadschia marmorata Jaeger,
1833 (PMBC 9291)

รูปที่ 23 Bohadschia marmorata Jaeger,
1833 (PMBC 20744)
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รูปที่ 24 Bohadschia vitiensis (Semper,
1867) (PMBC 20746)

รูปที่ 25 Holothuria (Acanthotrapeza)
coluber Semper, 1868 (PMBC 7757)

รูปที่ 26 Holothuria (Cystipus) rigida
(Selenka, 1867) (PMBC 9385)

รูปที่ 27 Holothuria (Halodeima) atra
Jaeger, 1833 (PMBC 20752)

รูปที่ 28 Holothuria (Halodeima) edulis
Lesson, 1830 (PMBC 9218)

รูปที่ 29 Holothuria (Lessonothuria)
pardalis Selenka, 1867 (PMBC 20781)
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รูปที่ 30 Holothuria (Lessonothuria)
verrucosa Selenka, 1867 (PMBC 20791)

รูปที่ 31 Holothuria (Mertensiothuria)
fuscocinerea Jaeger, 1833 (PMBC 9527)

รูปที่ 32 Holothuria (Mertensiothuria)
leucospilota (Brandt, 1835) (PMBC 9217)

รูปที่ 33 Holothuria (Metriatyla) cf.
aculeata Semper, 1868 (PMBC 21517)

รูปที่ 34 Holothuria (Metriatyla) albiventer รูปที่ 35 Holothuria (Metriatyla) ocellata
Semper, 1868 (PMBC 9401)
Jaeger, 1833 (PMBC 9248)
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รูปที่ 36 Holothuria (Metriatyla) scabra รูปที่ 37 Holothuria (Microthele) axiologa
Jaeger, 1833 (PMBC 8095)
H.L. Clark, 1921 (PMBC 9290)

รูปที่ 38 Holothuria (Microthele)
fuscopunctata Jaeger, 1833 (PMBC 7721)

รูปที่ 39 Holothuria (Platyperona)
difficilis Semper, 1868 (PMBC 9256)

รูปที่ 40 Holothuria (Selenkothuria)
erinaceus Semper, 1868(PMBC 9236)

รูปที่ 41 Holothuria (Selenkothuria) moebii
Ludwig, 1883 (PMBC 7571)
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รูปที่ 42 Holothuria (Semperothuria)
cinerascens (Brandt, 1835) (PMBC 9312)

รูปที่ 43 Holothuria (Theelothuria)
notabilis Ludwig, 1883 (PMBC 9391)

รูปที่ 44 Holothuria (Thymiosycia) arenicola
Semper, 1868 (PMBC 9393)

รูปที่ 45 Holothuria (Thymiosycia)
conusalba Cherbonnier & Feral, 1984
(PMBC 20762)

รูปที่ 46 Holothuria (Thymiosycia) hilla
Lesson, 1830 (PMBC 9273)

รูปที่ 47 Holothuria (Thymiosycia)
impatiens (Forskål, 1775) (PMBC 9320)
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รูปที่ 48 Holothuria bivittata (Mitsukuri, รูปที่ 49 Holothuria martensii Semper, 1868
1912) (PMBC 10716)
(PMBC 20777)

รูปที่ 50 Holothuria spinifera Théel, 1886 รูปที่ 51 Holothuria squamifera Semper,
(PMBC 20779)
1868 (PMBC 10718)
Family Phyllophoridae

รูปที่ 52 Globosita argus (Heding &
Panning, 1954) (PMBC 7774)

รูปที่ 53 Globosita argus (Heding &
Panning, 1954) (PMBC 7775)
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รูปที่ 54 Hemithyone semperi (Bell, 1884)
(PMBC 9520)

รูปที่ 55 Phyllophorus parvipedes
H.L. Clark, 1938 (PMBC 10728)

รูปที่ 56 Stolus buccalis (Stimpson, 1855) รูปที่ 57 Stolus buccalis (Stimpson, 1855)
(PMBC 9372)
(PMBC 9378)
Family Sclerodactylidae

รูปที่ 58 Afrocucumis africana (Semper, 1868) (PMBC 10719)
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Family Stichopodidae

รูปที่ 59 Stichopus chloronotus Brandt,
1835 (PMBC 9283)

รูปที่ 60 Stichopus chloronotus Brandt,
1835 (PMBC 20795)

รูปที่ 61 Stichopus hermanni Semper, 1868 รูปที่ 62 Stichopus horrens Selenka, 1867
(PMBC 20803)
(PMBC 21524)

รูปที่ 63 Stichopus variegatus Semper,
1868 (PMBC 9253)

รูปที่ 64 Stichopus variegatus Semper,
1868 (PMBC 9352)
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รูปที่ 65 Thelenota ananas Jaeger, 1868 (PMBC 7765)
Family Synaptidae

รูปที่ 66 Opheodesoma clarki Heding,
1928 (PMBC 9277)

รูปที่ 67 Opheodesoma grisea (Semper,
1868) (PMBC 9335)

รูปที่ 68 Opheodesoma grisea (Semper,
1868) (PMBC 9511)

รูปที่ 69 Pendekaplectana nigra (Semper,
1868) (PMBC 9257)
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รูปที่ 70 Polyplectana kefersteini
(Selenka, 1867) (PMBC 9292)

รูปที่ 71 Protankyra pseudodigitata
Semper, 1868 (PMBC 10722)

รูปที่ 73 Synaptula recta (Semper, 1868)
(PMBC 9521)

รูปที่ 72 Synapta maculata (Chamisso &
Eysenhardt, 1821) (PMBC 9353)

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ ดร. อนุวัฒน นทีวัฒนา (อดีตหัวหนากลุมพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล) ดร. สมชัย บุศ
ราวิช (หัวหนากลุมพิพิธภัณฑและสถานแสดงพันธุสัตวและพืชทะเล) คุณรัชนี สิริเวชพันธุ คุณวราริน วงษ
พานิช คุณสันติสุข ไทยปาล คุณกรอร วงษกําแหง คุณกาญจนา บุษบงค คุณสุจินต อินทรัตน คุณวรรณ
ชาตรี และคุณสุรสิทธิ์ อุตสาหะ รวมทั้งเจาหนาที่ของพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเลและนักศึกษาฝกงานที่มี
สวนในการพัฒนางานของพิพิธภัณฑฯ ที่ผานมา ขอขอบคุณ คุณเรืองฤทธิ์ พรหมดํา ที่ชวยถายรูปตัวอยาง
บางสวน และ ดร. สุเมตต ปุจฉาการ(สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา) สําหรับขอมูลและ
คําแนะนําแกไขตนฉบับของเอกสารนี้
เอกสารอางอิง
จริยา กันกําเนิด, เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ และ สุเมตต ปุจฉาการ. 2548. ความหลากหลายของชนิดปลิงทะเล
และการแพรกระจายบริเวณหาดทราย หาดหิน และแหลงหญาทะเล บริเวณเกาะลันตาใหญ จังหวัด
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