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คําขอบคุณที่มา

            การทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง“การถายทอดองคความรู

เพื่อการอนุรักษหญาทะเลและปลิงทะเลแบบชุมชนมีสวนรวมของเกาะมุกด จังหวัดตรัง”

โดยการสนบัสนุนของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ(วช.)เพือ่ใหชมุชนไดมบีทบาท

และสวนรวมในการรักษาระบบนิเวศธรรมชาติและชายฝงทะเลซึ่งเปนปจจัยในการ

ดํารงชีพของชุมชนประมงพ้ืนบาน ที่สําคัญคือการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสัตวทะเล

ทีล่ดนอยลง ตลอดจนสามารถนาํมาใชเปนกรณีศกึษาการรกัษาและอนรุกัษทนุทางธรรมชาต ิ

คุมครองทรพัยากรทางทะเลและชายฝงแบบชมุชนมสีวนรวมไดอยางมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

 เอกสารคูมือ การอนุรักษหญาทะเลและปลิงทะเลแบบชุมชนมีสวนรวมของเกาะมุกด์     

จังหวัดตรัง ฉบับนี้ เปนการรวบรวมแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล: หญาทะเล

และปลิงทะเล รวมท้ังผลการดําเนินงานกรณีตัวอยางของเกาะมุกด อันจะนําไป 

 สู การประยุกตใชในการพัฒนาแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ซ่ึงสงผลโดยตรงตอความสมบรูณของสัตวนํ้าที่เปนแหลงอาหารและรายไดของชุมชน

ชายฝง มผีลตอความมัน่คงทางอาหาร รายได และภาพลกัษณของประเทศไทยโดยรวม
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เพื่อใหชุมชนไดมีบทบาทและสวนรวมในการรักษาระบบนิเวศธรรมชาติ

และชายฝงทะเลซ่ึงเปนปจจัยในการดํารงชีพของชุมชนประมงชายฝงพื้นบาน

       แหลงขอมลู
       
กรมประมง. 2555. การเพาะเล้ียงปลิงขาว. (แผนพับ)
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      วิธีการฟนฟูหญาทะเลโดยการยายปลูก.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง. 84 หนา.
สเุมตต ปุจฉาการ. 2542. ปลิงทะเล: ผูพทัิกษความสะอาดแหงทองทะเล. จลุสารสถาบนัวทิยาศาสตรทางทะเล
       มหาวทิยาลยับรูพา ชลบรีุ.
Bell, J.D., S.W. Purcell, and W.J. Nash. 2008. Restoring small-scale fisheries for tropical sea 
       cucumbers. Ocean and Coastal Management 51: 589–593
Purcell, S.W. 2010. Dial burying by the tropical sea cucumber Holothuria scabra: effects of 
       environmental stimuli, handling and ontogeny. Marine Biology 157 (3): 663-671.
Purcell, S.W., C.A. Hair and D.J. Mills. 2014. Sea cucumber culture, farming and sea ranching
       in the tropics: Progress, problems and opportunities. Aquaculture 368-369: 68-81.

       สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาต ิ(วช.)

สถาบนัวิจัยทรพัยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร

ศนูยวจิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวนํา้ชายฝงประจวบครีขีนัธ

สถานวิีจยัประมงคลองวาฬ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

กลุมอนรัุกษปลงิทะเล ชุมชนเกาะมกุด จงัหวัดตรัง
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คูมือเลมนี้ประกอบดวยสรุปบทเรียน

 

ทุนทางธรรมชาติของเกาะมุกด: หญาทะเล

ทุนทางธรรมชาติของเกาะมุกด: ปลิงทะเล

ทําความรูจักกับปลิงขาว

ปลิงขาวกับหญาทะเล และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

แนวทางการอนุรักษหญาทะเล

แนวทางการอนุรักษปลิงทะเล

ชุมชนเกาะมุกดกับการอนุรักษหญาทะเลและปลิงขาว

ผลที่ไดรับ

สรุปบทเรียน

คําขอบคุณ
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     หลังการดําเนินงาน การอนุรักษหญาทะเลและปลิงทะเลแบบชุมชนมีสวนรวมของ

เกาะมุกดเกดิการเรยีนรูรวมและเขาใจในบทบาทและความสําคญัของทรัพยากรทางทะเล

ชาวบานเกาะมุกด รวมสรางคอกเลี้ยงปลิงขาวซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการชวยเสริมพันธุ์

ปลิงขาวในธรรมชาติเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

เยาวชนเกาะมุกด รวมเรียนรูและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษหญาทะเลและปลิงทะเล

ซึ่งเปนทรัพยากรในทองถิ่น 

ชุมชนบานเกาะมุกด จัดตัง้กลุมอนรุกัษปลงิทะเลบานเกาะมกุดเพือ่สานตองานอนรุกัษ์

ปลิงทะเลและหญาทะเลซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญของทองถ่ิน และรวมกันเรียกช่ือคอก

เลี้ยงปลิงทะเลวา "บานปลิงขาวเกาะมุกด"

รวมแรงรวมใจ ภาครฐัสนบัสนนุชมุชนรวมดาํเนนิการ ทาํใหชมุชนบานเกาะมกุดมีพลงั

ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลซึ่งเปนสมบัติอันลํ้าคาของทุกคนชาวไทย

18
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ทุนทางธรรมชาติของเกาะมุกด:
 หญาทะเล สรุปบทเรียน

         เกาะมกุดนบัเปน 1 ใน 5 พ้ืนทีข่องจงัหวดัตรงั (นอกจากปากคลองเจาไหม เกาะลบิง
บานปากคลอง-ปากผี และแหลมไทร) ทีถ่กูประกาศใหเปนพืน้ท่ีคุมครองแหลงหญาทะเล
เพยีงแหลงเดยีวของไทย แหลงหญาทะเลของเกาะมกุดพบแพรกระจายเปนหยอมๆ ตลอด
แนวชายฝงทางทิศตะวันออกขยายออกไปถึงชายฝงแหลมหยงหลํา พื้นที่เกาะมุกดจึง
อดุมสมบรูณไปดวยสัตวนํา้นานาชนิดนบัเปนแหลงอาหารและแหลงดํารงชวิีตทีส่าํคญั
ของประชาชนในพื้นท ี่           
        ระบบนเิวศหญาทะเลของเกาะมกุดประกอบดวยหญาทะเล 9 ชนดิ จากทีพ่บใน
ประเทศไทย12 ชนดิ รวมทัง้สัตวเศรษฐกจิและสัตวทะเลหายากไดแก พะยนู เตาทะเล และโลมา

      

        บทบาทสาํคญัของหญาทะเลคอืการเปนผผูลิตในหวงโซอาหาร เมือ่สวนตางๆของหญาทะเล
เนาเปอยจะยอยสลายกลายเปนสารอินทรยีละลายสูมวลนํา้ กลายเปนสวนสาํคญัในการหมนุเวยีน
ของธาตคุารบอนในทะเล เปนอาหารทีส่าํคญัของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสตัวซึง่เปน
แหลงอาหารใหแกผูบรโิภคลาํดับถดัไป หญาทะเลเปนทีอ่ยอาูศยั อนบุาลตวัออนและเปนท่ีหลบภยั
ของสตัวทะเลหลายชนดิ และยงัทาํหนาทีร่กัษาความมัน่คงแขง็แรงของพืน้ทีช่ายฝงทะเล ทาํใหเกดิ
ความสัมพนัธทัง้ทางชวีภาพและกายภาพตอสิง่แวดลอม รวมทัง้การเปนแนวกาํบงัคลืน่ที่
                          ชวยลดอตัราการพังทลายและการกดัเซาะของชายฝงทะเลดวย

หญาคาทะเล หญาใบมะกรูด หญาใบมะกรูดเล็กหญาชะเงา หญาชะเงาเตาหญาผมนาง

ชมุชนชาวเกาะมุกดเรียนรูและเขาใจการอนรุกัษและฟนฟหูญาทะเลและปลงิทะเล เสนอให

θ จดัทาํขอตกลงรวมกันในการใชประโยชนจากปลงิทะเลของชุมชน

θ รวมกับภาครฐัเพิม่คอกเลีย้งปลิงขาวดวยเหน็ถงึความสาํคญัและความเปนไปไดในการฟนฟปูลิงขาว

θ มกีารตดิตามสถานภาพของปลงิทะเลและหญาทะเลอยางตอเนือ่ง

θ เฝาระวงัความเสยีหายทีอ่าจเกดิกบัแหลงหญาทะเลจากการเขามาใชประโยชน

 'การจัดการพืน้ท่ีและปองกันความเสือ่มโทรมท่ีจะเกิดกบัแหลงหญาทะเล

การเผยแพรความรูเก่ียวกบัประโยชนและการสงเสรมิการใชประโยชนอยางยัง่ยืนจากแหลงหญาทะเล

ไมสนบัสนุนการทีท่าํลายแหลงหญาทะเลทัง้ทางตรงและทางออม 

คือวธิท่ีีดทีีส่ดุ ถกูตองทีสุ่ด และประหยดัทีสุ่ดในการชวยกนัดแูลทรัพยากรไวตลอดไป'

Conserving sea cucumber



หญาทะเล (Seagrass)
  

            หญาทะเลเปนกลุ มของพืชดอกเพียง
กลุมเดียวที่มีวิวัฒนาการใหสามารถดํารงชีวิต
อยูในทะเลได มีโครงสรางภายนอกคลายหญาบก
โดยเปนพืชใบเล้ียงเด่ียว มีลําตนใตดินหรือ
เหงาทอดยาวเปนปลองๆ  ทําหนาที่ชูกานใบ
ที่จมอยูในนํ้า ใบมีรูปรางแตกตางกันมีทั้งชนิดท่ี
เปนแผนแบนและชนดิท่ีเปนทอกลม  รากเปนสวน
ที่เจริญงอกออกจากลําตนใตดินลักษณะแตกตาง
กันไปตามชนิด ดอกของหญาทะเลเปนดอกแบบ
แยกเพศ อาจพบอยูรวมในตนเดยีวกนัหรอืตางตนกนั 

415

       หญาทะเลสืบพันธุโดยใชดอก ผล และเมล็ด รวมทั้งการแตกเหงาเพื่อการแพรขยายพันธุ

 การเจรญิเตบิโตของหญาทะเลขึน้อยูกบั อณุหภูม ิความเคม็ คล่ืน ลม นํา้ขึน้นํา้ลง  ความลกึ

พืน้ทีย่ดึเกาะ ปรมิาณตะกอน และชวงความยาวของวนั

'บานปลิงขาวเกาะมุกด'

การเจรญิเตบิโตของปลงิขาวท่ีเลีย้งในคอกในทะเลโดยไมมกีารใหอาหารตลอดระยะเวลา 5 เดอืน

 พบวาปลงิขาวมอีตัราการเจรญิเตบิโตโดยนํา้หนกัเฉลีย่ 8.29+0.79 กรัมตอเดอืน

ไมพบวามปีลงิทะเลตาย แตพบปลงิขาวหลดุรอดออกจากคอกประมาณ 5-10 %ในแตละเดอืน 

ชาวบานเกาะมกุดจะชวยตรวจสอบความสมบูรณของคอกเปนประจาํทุกสปัดาห หากพบ

รองรอยการฉกีขาด หรอืมรีอยขดุของปทูะเลชนิดตางๆ ชาวบานจะรบีทาํการซอมแซมทนัที

ถึงแมวาการเจรญิเตบิโตของปลงิขาวทีเ่ลีย้งในคอกในทะเลจะโตชากวาการเลีย้งในบอ แตการเล้ียง

ปลิงขาวในคอกในทะเลมตีนทนุทีต่ํ่ากวามาก รวมทัง้ยังประหยดัพลงังานและแรงงานดวย
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ผลที่ไดรับ 'บานปลิงขาวเกาะมุกด'

14

         ปจจัยที่ทําให หญาทะเลถูกทําลายแบ งได  เป น 2 ส วนคือป จจัยทางธรรมชาติ
เช นการเกิดพายุรุนแรง การข้ึนลงของกระแสนํ้ า  คลื่นลมตามฤดูกาล และคลื่นยักษ์
สึนามิ และปจจัยจากกิจกรรมของมนุษย เชน การทําประมงในแหลงหญาทะเลโดยใชเครื่องมือ
ที่ไมเหมาะสมอาทิ อวนรุน อวนลาก อวนทับตล่ิง รวมทั้งมีตะกอนจากการพัฒนาชายฝ ง
ในรูปแบบตางๆ การทําเหมืองแรในทะเล และการระบายของเสียจากกิจกรรมตางๆ ใน
บริเวณใกลเคียง การคมนาคมทางนํ้าที่ใบพัดเรือพัดโดนใบหญาทะเลทําใหเกิดความเสียหาย
 โดยท่ัวไปแหลงหญาทะเลมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล การศึกษาความอุดมสมบูรณ
และการกระจายของหญาทะเลทําไดหลายวิธี ซ่ึงประเมินไดจากรอยละการปกคลุมของหญาทะเล 

             

 

ภาวะคุกคามที่มีตอแหลงหญาทะเล

         รอยละการปกคลุมของหญาทะเล     

 

         ที่มา: SEAGRASS WATCH     

 

นอยกวาหรือเทากบั 25% หมายถึง สถานภาพเส่ือมโทรม

26-50% หมายถึง สถานภาพสมบรูณปานกลาง

51-75% หมายถึง สถานภาพสมบรูณดี

76-50% หมายถงึ สถานภาพสมบรูณดมีาก

     

 

         บานปลิงขาวเกาะมุกด เปนชื่อที่ชาวบานเรียกคอกเลี้ยงปลิงขาว
วิธีการสรางคอกเลี้ยงปลิงขาว 
   1) เย็บอวนตาขายขนาดตา 1 เซนติเมตร 
ใหเปนถุงขนาด 5X10 เมตร สูง 3 เมตร ใหปลายเปดทั้งสองดาน
   2) ใชไมกั้นเปนคอกขนาดเทาถุงอวน รอยอวนยึดติดกับเสาไม
พรอมกับฝงเนื้ออวนลงในพื้นใหลึกประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อ
ปองกันการหลุดรอดของปลิงขาว การกั้นคอกสูงเพื่อปองกันสัตวนํ้า
ที่อาจเปนอันตรายตอปลิงขาวที่จะเขามาอยูในคอกเลี้ยงขณะนํ้าขึ้น
   3) ปลอยปลงิขาวระยะวยัรุนทีเ่กบ็จากแหลงหญาทะเลของเกาะมุกด
ขนาดความยาวเฉลีย่ 10.45+2.39 เซนตเิมตรนํา้หนกั 44.78+27.08 กรมั
จํานวน 500 ตัวตอคอกหรือ 10 ตัวตอตารางเมตร 
   4) ไมตองใหอาหาร ตดิตามการเจรญิเตบิโตโดยสุมช่ังนํา้หนกัและวัดขนาดปลงิขาวทกุเดือน
                                                  

      ชมุชนบานเกาะมกุดเรยีนรู การวจิยัแบบมสีวนรวม
                                                    เริม่ตนจากการไดรบัการถายทอดองคความรู   
                                                 เรือ่งการเพาะเลีย้งปลงิทะเล การสรางคอกเลีย้ง
                                                 ปลงิขาว การปลอยเลีย้งและการตดิตามการเจรญิ
                                           เตบิโต เกดิเปนความเขาใจในกระบวนการอนุรกัษและฟนฟู
                                              ปลิงิขาว และความสมัพันธของมนษุยและทรัพยากรทางทะเล  
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ชุมชนเกาะมุกด
กับการอนุรักษหญาทะเลและปลิงขาว

ทุนทางธรรมชาติของเกาะมุกด:
ปลิงทะเล

     แหลงหญาทะเลเปนสวนหน่ึงของระบบนิเวศในทะเลทาํหนาทีเ่ชือ่มโยงระหวางระบบนเิวศ
ปาชายเลนและแนวปะการงั ทําใหมสีตัวนํา้หลายชนิดทีอ่พยพหากินไปมารวมถึงปลิงทะเล
(Sea cucumber) สตัวไมมีกระดกูสนัหลงัทีมี่ลําตวัออนนุม ยืดหดตวัได ใชหนวดในการจบั
อาหารจําพวกสารอนิทรยีท้ังทีต่กอยูบนพ้ืนและลองลอยอยูในนํา้ ปลิงทะเลจงึมีบทบาทในการ
หมนุเวยีนธาตอุาหารในระบบนเิวศทางทะเล
      ปลงิทะเลเปนสตัวนํา้เศรษฐกจิสาํคญัทีน่ยิมนาํมาแปรรปูเปนปลงิทะเลตากแหง เน่ืองจาก
มรีสชาตดิ ีโปรตนีสงูและมกีรดมวิโคโพลแีซคคาไรด (Mucopolysaccharide acid) ไตรเทอ
พนี ไกลโคลไซด (Triterpene glycosides) และโฮโลโทนนิ (Holotonin) ซึง่มีสรรพคุณในทาง
บาํรงุรางกาย  เสริมสรางภมิูคุมกนั ชาวประมงนิยมเกบ็รวบรวมปลงิทะเลในชวงนํา้ทะเลลงตํา่สดุ
จากนัน้นาํมาแปรรปู สงผลใหปลงิทะเลทะเลในธรรมชาตมิปีริมาณลดลงอยางมาก ทาํใหเกิด
การเปลีย่นแปลงการสะสมของดนิตะกอนในระบบนเิวศและการหมนุเวยีนของธาตอุาหารอาหาร 
      ประเทศไทยพบปลงิทะเลไมนอยกวา 80 ชนดิ แตทีน่าํมาบรโิภคและซ้ือขายมเีพยีง 12 ชนดิ 
ทีน่ยิมบรโิภคและมรีาคาแพงคอืปลงิขาว (Holothuria scabra) ทัง้นีค้าดการณวาปลงิขาว
ลดลงเนือ่งจากถกูจบัอยางเกินกาํลงัผลติตามธรรมชาตทิัว่โลกตัง้แตป 1960 เปนตนมา 
ปลิงขาวมักพบในเขตนํ้าตื้นถึงที่ความลึกกวา 20 เมตร โดยเฉพาะแนวหญาทะเลเขต
นํา้ขึน้นํา้ลง แหลงหญาทะเลของเกาะมุกดจดัเปนบรเิวณหนึง่ทีมี่ปญหาปลงิขาวท่ีเคยพบมาก
ในอดีตแตปจจุบันลดจํานวนลง
 

        การเลีย้งปลิงทะเลในคอกทีส่รางขึน้ในทะเล (Sea pens) โดยคอกจะเปนตวัจาํกดั
พืน้ทีส่าํหรบัปลงิทะเล ลกัษณะภายในคอกเปนไปตามธรรมชาติ มกัพบวาปลงิทะเลเมือ่เลีย้ง
ในคอกจะเติบโตคอนขางชากวาเมือ่เลีย้งในบอดนิ อาจเนือ่งจากตะกอนดนิในธรรมชาตมิี
ความอดุมสมบรูณนอยกวาและมีศตัรตูามธรรมชาตริบกวน รวมทัง้อาจแยงอาหารดวย
          ขอควรพิจารณาในการกัน้คอกในทะเล
1) การเลอืกพ้ืนที ่เลือกพ้ืนท่ีท่ีไดรบัอทิธิพลของน้ําขึน้นํา้ลงเพือ่ชวยในการหมนุเวยีนนํา้ใน
    คอกและชวยใหเกิดตะกอนตามธรรมชาติ การเลือกพ้ืนทีใ่นแหลงหญาทะเลจะทาํปลิงทะเล
    ไดสารอาหารจากการเนาเปอยของหญาทะเลและซากสตัวท่ีมาอาศยัอยูในแหลงหญาทะเล
2) ความสูงของคอก มผีลตอการบกุรกุของผูลาหรอืศัตรขูองปลิงทะเล(ปชูนดิตางๆ) ท่ีจะ
    หลดุเขามาในคอกขณะนํา้ขึน้ สวนใหญมกัจะกัน้คอกสงูจึงไมจาํเปนตองกัน้ปดดานบนของคอก
3) ตาขาย นยิมใชตาขายพลาสตกิก้ันคอกปลงิ โดยมีการฝงลงในพืน้เพือ่ปองกนัการหลบหนี
    ของปลงิทะเล
4) ลักษณะพืน้คอก ควรมลีกัษณะเปนทรายปนโคลนนุมๆ ความหนาโคลนประมาณ 10 - 15 
    เซนติเมตร เพือ่ใหปลงิขาวไดฝงตวั
5) ขนาดของคอก ไมมีขนาดท่ีแนนอนข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของแตละพื้นที่ เพียงแต
   ตองคอยระวงัไมใหปลงิหลดุจากคอก
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ชุมชนเกาะมุกด
กับการอนุรักษหญาทะเลและปลิงขาว

ทําความรูจักกับปลิงขาว

                                 

        ชุมชนเกาะมกุดตองการฟนฟปูระชากรปลงิขาวในธรรมชาตแิละการอนรัุกษแบบ
ชมุชนมีสวนรวม เพื่อเปนชุมชนตนแบบและใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเลอยางยัง่ยนื ผลการศกึษาปจัจุบนัพบวา การเพาะเลีย้งปลงิขาวไมอาจทดแทนการ
                               บริหารจัดการการประมงปลงิขาวทีด่ ี(Good governance) ดงันัน้
                                 การปลอยปลิงขาวสูธรรมชาต ิหรอืฟนฟปูรมิาณปลงิขาวในธรรมชาติ
                                     การควบคมุการประมงปลงิขาวและการไมจบัปลงิขาวในพืน้ทีค่วบคมุ
                                   นาจะเปนวธิชีวยบรรเทาการลดจาํนวนของปลงิขาวไดเหมาะสมกวา
                                                    

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ชุมชนเกาะมกุดจัดตัง้กลุมอนุรกัษปลิงทะเลบานเกาะมกุด เพือ่เปนแกนนาํในการทาํกจิกรรม

รวมกบัโครงการฯ ประกอบดวยการรบัความรูในเรือ่งการเพาะเลีย้งปลงิขาวเพือ่การอนุรักษและ

                               ฟนฟปูระชากรปลงิขาว การเลีย้งและการปลอยเสรมิพนัธุในธรรมชาติ
                           ของปลิงขาว

                          2) กั้นคอกในทะเลเพื่อทดลองเลี้ยงปลิงขาว โดยนําปลิงทะเล
                          จากธรรมชาตมิาปลอยเลีย้งจนถึงขนาดสมบรูณเพศแลวจงึปลอย
                          คืนสูทะเลเพือ่ใหเปนพอแมพนัธตอไป 
                          3) ถายทอดองคความรูทางวชิาการเกีย่วกับการเลีย้งและอนรัุกษ
ประชากรปลิงขาวใน ธรรมชาติรวมกับการอนุรักษหญาทะเล แกกลุมเปาหมายใน
                           ระดบัเยาวชนและประชาชน

                           

                        

                             

             ปลิงขาว มีรูปรางเปนรูปทรงกระบอกยาว ขนาดลําตัวคอนขางใหญ 
หนวดมีลกัษณะแบบจาน มอีวยัวะสบืพนัธุ 1 พ ูผวิลาํตวัเรยีบลืน่ หรอืขรขุระ
เนือ่งจากมปุีมแพพิลล ี(Papillae) กระจายอยูทัว่ดานหลงัของลําตวั ดานทอง
จะพบเทาทอ (Tube feet) ทีใ่ชในการเคลือ่นทีจ่าํนวนมาก เทาทออืน่ๆ เปลีย่น
แปลงไปเปนตุมยาวทําหนาท่ีรับความรูสึก มีคูวิเรียนออรแกน (Cuvierian
organ) ซึง่สามารถผลติเสนใยยาวๆ สขีาวซึง่เปนสารเหนียวใชในการปองกนั
                                ตัวจากศัตรู ปลิงขาวมีหนวด (Tentacle) เปนทอ
                           ยาวตรง ปลายหนวดแตกแขนงในแนวรัศมีสําหรับ
                              รวบรวมอาหารซ่ึงสวนใหญเปนตะกอน อวยัวะหายใจ 
                             (Respiratory tree) ใชในการแลกปลี่ยนกาซ มี
                          ลกัษณะเปนทอแตกแขนงออกจากโคลเอกา(Cloaca)
                              อยูสองขางของทางเดินอาหาร
                                     ปลงิขาวเขาสูวยัเจรญิพันธุเม่ืออายุ 1-2 ป 
                                               แตขนาดตวัและความยาวไมเหมาะทีจ่ะ
                                                นาํมาใชประเมนิอายปุลงิขาว

                                                                                                                                                ปลิงขาวนาจะมีอายุไดนานถึง 20-40 ป
                                                                                                                                                  ในธรรมชาติที่ปราศจากการรบกวน
                                                                                                                                   โดยปลิงขาวอาจมีความยาวตัวไดถึง 40 เซนติเมตร
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แนวทางการอนุรักษปลิงทะเล

         ปลิงทะเลมีบทบาทในการกําจัดสารอินทรียตามพ้ืนทะเล เปนที่ต องการของตลาด
ทั้งภายในและตางประเทศ สงผลใหปริมาณปลิงทะเลโดยเฉพาะปลิงขาวลดลงอยางนาวิตก

แนวทางในการอนุ รักษ และฟ   น ฟูปลิ งทะ เล  ประกอบด วย         

         

         

          

             

           

 ศกึษาวจิยัปจจัยทีเ่กีย่วของกบัการเจรญิเตบิโตของปลงิทะเล
อนัจะนาํไปสูแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรปลงิทะเล
ใหเปนไปอยางยัง่ยนื
กาํหนดมาตรการในการทาํประมงปลงิทะเล อาทเิชน การกาํหนด
ชนดิ ขนาด ฤดกูาล รวมทัง้แหลงทาํการประมง
สง่เสรมิใหมกีารพฒันาการเพาะเลีย้งปลงิทะเลในเชงิพาณชิย เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีเพ่ิมขึ้น ทดแทน
ปริมาณการจับปลิงทะเลจากธรรมชาติใหลดลง
อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศทางทะเลท่ีเส่ือมโทรม เพ่ือให้
เปนแหลงที่อยูและหากนิของปลงิทะเล

ตัวอยางแนวทางการอนุรักษปลิงทะเลของประเทศตางๆ                
  ประเทศออสเตรเลยี  หามทาํการประมงปลงิทะเลบางชนดิบรเิวณเกรทแบรเิออรรฟี
สาธารณรฐัเอกวาดอร กาํหนดฤดูการจับปลิงทะเล 2 เดือน บรเิวณหมูเกาะกาลาปากอส

สาธารณรัฐฟจิ หามใชอปุกรณดาํน้ําแบบ SCUBA diving ในการจบัปลิงทะเล กําหนดขนาดปลิงทะเลตากแหงทุกชนดิ    
ทีจ่าํหนายตองมคีวามยาว >7.62 เซนตเิมตร และอนุญาตใหเฉพาะชาวฟจเิทานัน้ทีจ่ะทําการประมงปลงิทะเลได
สหรฐัอเมรกิา มแีผนการจดัการปลงิทะเล รวมทัง้มกีารศกึษาวจิยั การตดิตามตรวจสอบ ผลพบวาปลงิทะเล
ในเขตพืน้ทีช่ายฝงตะวันตกมีแนวโนมดีขึ้น

วงจรชีวิตปลิงขาว

ปลิงขาวอายุ 1 ป

ปลิงขาว
อายุ 1 เดือน

7-15 วันลูกปลิงขาว
อายุ 7-14 วัน4-7 วัน

ไขและสเปรม   ปฏิสนธิ

18 ชั่วโมง ไข

ปลิงขาว
อายุ 4-5 เดือน

ปลิงขาวระยะวัยรุน

ลูกปลิงระยะลงเกาะ
บนหญาทะเล

ดัดแปลงจาก: Secretariat of the Pacific Community, 2014

Conserving sea cucumber Protecting seagrass



แนวทางการอนุรักษหญาทะเล

9 10

ปลิงขาวกับหญาทะเล และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่

        ปลงิขาวพบอาศยัมากในแหลงหญาทะเลทีค่ล่ืนลมคอนขางสงบและมีธาตุอาหาร

ที่เหมาะสม พบต้ังแตระยะวยัออนทีเ่ริม่ลงเกาะพืน้จนถงึระยะวัยรุน โดยเฉพาะปลิงขาว

ที่มีขนาดเล็กกวา 1 เซนติเมตรจะพบเกาะตามใบหญาทะเลเนือ่งจากปลงิทะเลจะกนิซาก

อินทรยีสารท่ีเกาะตามใบของหญาทะเลและพ้ืนทองทะเล 

        การฝงตวัในพืน้ทะเลของปลงิขาวเปนการหลกีเลีย่งอณุหภูมแิละ

ความเค็มที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดการพลิกหนาดินเชนเดียวกับการ

เคลือ่นท่ีหาอาหารพฤติกรรมเหลาน้ีทาํใหหญาทะเลเจริญเตบิโตไดดข้ึีน 

นโยบายและแผนการสงเสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2540-2559

    กาํหนดใหการจดัการทรัพยากรชายฝงทะเลและหญาทะเล

เปนการสงวนรกัษาและการอนรุกัษฟนฟ ูใหความสาํคญักับ

กจิกรรมการประมงพืน้บานทีม่อียูเดมิ รวมท้ังสงเสริมการวจิยัเชิงอนุรักษ

ซึง่จะเปนแนวทางและเกณฑเพือ่ยดึปฏบัิตใินการดแูลและใชประโยชน

ในแหลงหญาทะเลท่ีถูกตองตามหลกัวชิาการ ทัง้น้ีควรประกอบดวย 

เขตสงวน เขตอนุรกัษ  และเขตการใชงาน 

     การพจิารณาการแบงพืน้ทีแ่ละจดัระเบยีบจะตองมขีอมูลทางวิชาการประกอบการจดัแบง
การใช ประโยชนภายใตการกาํหนดเขตอนรุกัษและออกกฎเกณฑสาํหรับการใชประโยชนอยาง

เหมาะสมตามขบวนการมีสวนรวมของชุมชน      

           

   θ ติดตามและตรวจสอบสถานภาพแหลงหญาทะเล แหลงใดทีมี่ความอดุมสมบูรณอยูแลว
     ใหรักษาเพื่อคงอยู และหากแหลงใดมีความเสื่อมโทรมควรฟนฟูใหกลับคืนอยู
     ในสภาพที่สมบูรณอีกครั้ง
                      θ จดัทาํนโยบายและแผนแมบทการบรหิารจดัการแหลงหญาทะเล 
                              สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและ
                         ชุมชนในพื้นท่ีใชประโยชนในแหลงหญาทะเล 
                      θ สรางการเรยีนรู ความเขาใจและเหน็ความสาํคญัของระบบนเิวศ
                             หญาทะเล เปนแนวทางทีก่อใหเกดิความรวมมอืในการอนรุกัษอยางเต็มใจ 

                                       นอกจากนีก้ารใหความสาํคญัตดิตามขาวสาร ไมสนบั
                                          สนนุประมงผดิกฎหมาย ดําเนนิการตามหลกัวชิาการ
                                           รวมกับแนวทางตามวิถีความเปนอยูของชาวบาน
                                        ในพื้นที่ รวมท้ังการไมสรางมลพิษใหเกิดขึ้น และ
                       ไมทาํลายสิง่แวดลอมเปนการชวยกนัอนรุกัษแหลงหญาทะเลทีส่าํคญั

                                                  การฟนฟูแหลงหญาทะเลที่เสื่อมโทรม
                         1) ปองกนัและลดผลกระทบตอพืน้ทีแ่หลงหญาทะเล มกัเปนปจจยั
        เกีย่วเนือ่งกับการพฒันา หากควบคมุได หญาทะเลสามารถฟนฟูตวัเองไดตามธรรมชาติ
2) การบริหารจดัการเชงิพืน้ที ่เชน กาํหนดเขตการใชประโยชนและกจิกรรมทีเ่หมาะสม
3) การฟนฟูโดยการยายปลกู มขีอจาํกดัทีท่าํไดในพืน้ทีข่นาดเล็กและมีความเหมาะสมเทานัน้
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