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บทคัดย่อ: ศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทยโดยเรือสํารวจซีฟเดค ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 11 
เมษายน 2556 เก็บตัวอย่างโดยถุงลากแพลงตอนก์แบบบองโก้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 เซนติเมตร และขนาดตาถุง 330 ไมครอน 
ลากในแนวเฉียงจากผิวน้ําจนถึงความลึก 5 เมตรเหนือพื้นทะเลเป็นเวลา 30 นาที ผลการสํารวจพบลูกหมึกวัยอ่อนเพียง 2 วงศ์ คือ 
Enoploteuthidae และ Octopodidae โดยพบลูกหมึกวัยอ่อนจํานวน 19 สถานี จากจํานวนสถานีสํารวจทั้งสิ้น 45 สถานี 
ชุกชุมตั้งแต่ 3 ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศกเ์มตร ถึง 25 ตัวต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตร (ความยาว 0.8 ถึง 3.2 mmML) โดยพบแพร่ 
กระจายทั่วไปบริเวณสถานีสํารวจอ่าวไทยตอนบนและตอนล่างซึ่งมีความลึกของน้ําทะเลอยู่ระหว่าง 30-70 เมตร  
คําสําคัญ: การแพร่กระจาย, ลูกหมึกวัยอ่อน, อ่าวไทย 
 
Abstract: Distribution and abundance of cephalopod paralarvae in the Gulf of Thailand were investigated. The 
samples were collected by oblique tow of bongo nets 55 cm mouth diameter with 330 micron mesh 
zooplankton net for 30 minutes onboard M.V.SEAFDEC during 14 March and 11 April 2013. There were only two 
cephalopod paralarvae family, Enoploteuthidae and Octopodidae, collected from 19 survey stations of 45 
stations during the survey. Total abundance of cephalopod paralarvae found from 3 individuals/1,000 m3 to 25 
individuals/1,000 m3 with mantle length range from 0.8 mmML to 3.2 mmML. Distribution occurs at the northern 
and southern part of the Gulf of Thailand at water depth between 30m and 70m. 
Keywords: Distribution, Cephalopod paralarvae, Gulf of Thailand 
 
บทนํา 
ข้อมูลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมอ่าวไทยที่ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางโดยเรือสํารวจซีฟเดคภายใต้โครงการความ
ร่วมมือเพื่อสํารวจทรัพยากรประมงในทะเลจีนใต ้ โดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ เมื่อปี พ.ศ. 2538 (ก่อนฤด ู
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) และ พ.ศ.2539 (หลังฤดมูรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นเวลากว่า 17 ปี โดยปัจจุบันข้อมูลความรู้ในการ 
ติดตามศึกษาสภาวะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมฤดูกาลหลักที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่อ่าวไทยยังคงมีอยู ่
อย่างจํากัดโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณกลางอ่าวไทย อีกทั้งสภาวะภูมิอากาศของโลกปัจจุบันนี้มีความแปรปรวนอย่างมาก โครงการความ 
ร่วมมือการสํารวจและฝึกภาคทะเลเรื่องทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลางนี ้ จึงมีความจําเป็น 
อย่างยิ่ง เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลางอ่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรเป็น 
ลําดับต่อไป  ผลการศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทยครั้งนีเ้ป็นการศึกษาที่อ้างอิงพื้นที่ศึกษาและ 
เก็บข้อมูลในสถานีสํารวจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับรายงานผลการสํารวจองค์ประกอบและการแพร่กระจายลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทย 
ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาทรัพยากรประมงทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 
(ก่อนและหลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ผลการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบชนิดและปริมาณของลูกหมึกวัยอ่อนซึ่ง 
สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาครั้งที่ผ่านมาในอ่าวไทยหรือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในพื้นที่อื่น
ที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเช่นเดียวกัน รวมทั้งนําข้อมูลไปใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นตามลําดับในห่วงโซ่ 
อาหาร และสัมพันธ์กบัปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ 
 

วิธีการศึกษา 
เก็บตัวอย่างลูกหมึกวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 โดยเรือสํารวจซีฟเดค รวมทั้งสิ้น 

45 สถานีสํารวจ (รูปที่ 1) ซึ่งมีความลึกน้ําทะเลตั้งแต่ 20 เมตร ถึง 73 เมตร รวบรวมตัวอย่างลูกหมึกวัยอ่อนด้วยถุงลากแพลงก์ตอน 
แบบบองโก้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 55 เซนติเมตร ขนาดตาถุง 330 ไมครอน  ติดเครื่องวัดอัตราการไหลผ่านของกระแสน้ํา (Flow 
meter) ที่ปากถุง ทําการลากเวลากลางวันในแนวเฉียงจากผิวน้ําจนถึงความลึก 5 เมตรเหนือพื้นทะเลเป็นเวลา 30 นาท ีด้วยความเร็ว 
เรือ 2 ถึง 3 ไมล์ต่อชั่วโมง ตัวอย่างที่รวบรวมได้เก็บรักษาไว้ในน้ํายาฟอร์มาลินเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ในน้ําทะเล ที่มีสารโซเดียม 
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เตตราบอเรต (sodium tetraborate) ละลายจนอิ่มตัว นํากลับมาคัดแยกตัวอย่างลูกหมึกในห้องปฏิบัติการและเก็บรักษาตัวอย่าง 
ลูกหมึกในไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (isopropyl alcohol) เข้มข้น 45 เปอร์เซ็นต์ จําแนกชนิดลูกหมึกวัยอ่อนถึงระดับวงศ์ (Family) 
ตามเอกสารอ้างอิงของ Okutani and Mcgowan (1969); Sweeney et al. (1992); Wakabayashi (1993); Jivaluk (2001) และ 
Vecchione et al. (2001)  

ความชุกชุมลูกหมกึวัยอ่อนรายงานเป็นจํานวนตัวต่อปริมาตรน้ําทะเล 1,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากการคํานวณดัง 
ต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างลูกหมึกวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 
 

T = 1000t/V, เมื่อ T คือ จํานวนลูกหมึกวัยอ่อน (ตัวต่อ1,000 ลบ.ม.);  
t คือ จํานวนลูกหมึกวัยอ่อนที่รวบรวมจากถุงลากแพลงก์ตอน;  
V คือ ปริมาตรน้ําทะเลทั้งหมดที่ผ่านถุงลากแพลงก์ตอน คํานวณจาก V = k x N x a, เมื่อ  
k คือ ค่าคงที่จากระยะทาง (เมตร) เมื่อเครื่องวัดอัตราการไหลผ่านของกระแสน้ําหมุนครบหนึ่งรอบ; 
N คือ จํานวนรอบของเครือ่งวัดอัตราการไหลผ่านระหว่างการลากถุงลากแพลงก์ตอน  
a คือ พื้นที่หน้าตัดของถุงลากแพลงก์ตอน 
 

วัดขนาดความยาวลําตัวลูกหมึกวัยอ่อน หรือ Mantle length (มม.) ด้วยไมโครมิเตอร์บนกล้องจุลทรรศน์ (eyepiece 
micrometer) ความละเอียด 0.1 มม.   
 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 

ผลสํารวจพบลูกหมึกวัยอ่อน จํานวน 19 สถานี จากจํานวนสถานีสํารวจทั้งสิ้น 45 สถานี โดยโดยพบแพร่กระจายทั่วไป 
บริเวณสถานีสํารวจอ่าวไทยตอนบน สถานีที่ 02, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, และ17 และสถานีตอนล่างที่ 33, 35, 36, 37, 38, 40, 
43, และ 44 และพบแพร่กระจายน้อยบริเวณสถานีสํารวจอ่าวไทยตอนกลางสถานีที่ 18 และ 27 (รูปที่ 2) สามารถจําแนกลูกหมึกวัย 
อ่อนที่พบระหว่างการสํารวจเพียง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหมึกสาย วงศ์ Octopodidae และกลุ่มหมึกกล้วยน้ําลึก วงศ์ Enoploteuthidae 
ปริมาณความชุกชุมของลูกหมึกวัยอ่อนวงศ์ Octopodidae พบตั้งแต่ 3 ตัว ต่อ1,000 ลบ.ม. ถึง 15 ตัว ต่อ1,000 ลบ.ม. 
มีความยาวลําตัวตั้งแต่ 0.8 มม. ถึง 3.1 มม. วงศ์ Enoploteuthidae พบตั้งแต่ 3 ตัว ต่อ1,000 ลบ.ม. ถึง 25 ตัว ต่อ1,000 ลบ.ม. 
มีความยาวลําตัวตั้งแต่ 0.9 มม. ถึง 3.0 มม. (รูปที่ 3)  

 
 



การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลการสํารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
โดยเรือสํารวจซีฟเดค ปี 2556” 11-12 ธันวาคม 2556 ณ อาคารอานนท ์กรมประมง 

 

122 

 
รูปที่ 2 การแพร่กระจายของลูกหมึกวัยอ่อน (ตัว ต่อ1,000 ลูกบาศก์เมตร) 

 

 
 

รูปที่ 3 การแพร่กระจายของลูกหมึกวัยอ่อนกลุ่มหมึกสาย วงศ์ Octopodidae (ซ้าย) และกลุ่มหมึกกล้วยน้ําลึก 
                             วงศ์ Enoploteuthidae (ขวา) (ตัว ต่อ1,000 ลูกบาศก์เมตร) 

 

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กบัรายงานผลการสํารวจองค์ประกอบและการแพร่กระจายลูกหมึกวัยอ่อนในอ่าวไทยภาย
ใต้โครงการความร่วมมือเพื่อศึกษาทรัพยากรประมงทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2538 (ก่อนฤดูมรสุม ตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ) และ 2539 (หลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งอ้างอิงพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูลในสถานีสํารวจเดียวกันหรือใกล ้
เคียงกันกับรายงานผลการศึกษาฉบับปัจจุบัน โดย Jivakul (2001) รายงานผลการสํารวจพบลูกหมึกวัยอ่อนทั้งสิ้น 5 สกุล 6 ชนิด 
โดยกลุ่มที่พบชุกชุมทั้งสองเที่ยวเรือสํารวจก่อนและหลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (กันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2538 และ เมษายน 
ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2539) คือกลุ่มหมึกสาย วงศ์ Octopodidae และกลุ่มหมึกกล้วยน้ําลึก วงศ์ Enoploteuthidae ในขณะที ่
หมึกกล้วยวงศ์ Loliginidae พบชุกชุมในเที่ยวเรือสํารวจหลังฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2539)  
 ผลการสํารวจพบลูกหมึกวัยอ่อนเพียงสองวงศ์ คือ Enoploteuthidae และ Octopododae ซึ่งไม่สะท้อนหรือเป็นตัวแทน 
แสดงความชุกชุมของทรัพยากรหมึกกล้วยและหมึกชนิดอื่นๆ ที่มีรายงานอัตราการจับสูงและแพร่กระจายอยู่ในอ่าวไทย (Supongpan, 
1988a Chotiyaputta, 1993; Department of Fisheries, 2005; SEAFDEC, 1988-2005) พิจารณาปัจจัยฤดูวางไข่เนื่องจากระยะ 
เวลาทําการสํารวจในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และปัจจัยการวางไข่และเลี้ยงตัวของหมึกกล้วยวัยอ่อนบริเวณเขตแนวชายฝั่ง 
เนื่องจากเป็นแหล่งอนบุาลและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณล์ูกหมึกกล้วยชายฝั่งจึงมีแนวโน้มจะเคลือ่นย้ายเข้าใกล้ฝั่งมากกว่ากลางอ่าว 
 จากรายงานการศึกษาการแพร่กระจาย ฤดูวางไข่และระยะเจริญพันธุข์องปลาหมึกวงศ์ Loliginidae 3 ชนิด ได้แก่ หมึก 
กล้วย (Loligo duvauceli) หมึกศอก (L. chinensis) และหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) แพร่กระจายทั่วไปในอ่าวไทยที ่
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ความลึกตั้งแต่ 10 ม. ถึง 50 ม. โดยพบว่าหมึกกล้วย (Loligo duvauceli) ชกุชุมทางชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 
ถึงมีนาคม และ กรกฎาคมถึงกันยายน (Supongpan 1987; 1988; 1991)  โดยผลการศกึษาพบว่าหมึกกล้วยระยะเจริญพันธุช์ุกชุม 
ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และเดือนมกราคม วางไข่มากในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน และมิถุนายนถึงกรกฎาคม (Supongpan 
and Sinoda, 1998) ขณะที่หมึกศอก (L. chinensis) มีรายงานฤดูวางไข่ในอ่าวไทยตลอดทั้งป ี โดยพบวางไข่มาก ช่วงเดือนมีนาคม 
ถึงมิถุนายน และ สิงหาคมถึงพฤศจิกายน  (Chotiyaputta, 1990) รายงานการศึกษาฤดูวางไข่หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 
พบว่าหมึกหอมที่สมบูรณ์เพศและพร้อมสืบพันธุ์พบได้ตลอดทัง้ปี โดยฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยพบวางไข่มากช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง 
มกราคม มีนาคมถึงพฤษภาคม และกรกฎาคมถึงกันยายน และอ่าวไทยฝั่งตะวันตกพบวางไข่มากช่วงเดอืนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ 
พฤษภาคมถึงมิถุนายน และสิงหาคมถึงตุลาคม (Chotiyaputta, 1989 ; มาโนช, 2540 ; อัญญานี และคณะ, 2547) 
 

 

 

 
 

รูปที่ 4 การแพร่กระจายของลูกหมึกวัยอ่อนและการแพร่กระจายในแนวราบของ ฟลูออเรสเซนส์ (ug/L) (บน) อุณหภูมิน้ําทะเล (oC) (กลาง) 
            ความเค็ม (PSU) (ล่าง) ที่ระดับความลึก 5 m (ซ้าย), ความลึก 20 เมตร (กลาง) และระดับใกล้กับพื้นท้องทะเล (ขวา) 
 

 เมื่อพิจารณาปัจจัยแวดล้อมสําคัญทางกายภาพและทางเคมีของน้ําทะเลระหว่างเที่ยวเรือสํารวจ พบว่ากระแสน้ําเป็นปัจจัย 
สําคัญในการเคลื่อนย้ายหรือกกักั้นการแพร่กระจายของลูกหมึกวัยอ่อน ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกระแสน้ําชายฝั่งที่มีทิศทางการไหลใน 
แนวเหนือ-ใต้ ซึ่งกักไม่ให้ลูกหมึกกล้วยชายฝั่งแพร่กระจายออกไปในเขตน้ําลึกบริเวณกลางอ่าว นอกจากนี้อิทธิพลของลมมรสุมและ 
กระแสน้ําขึ้นน้ําลง ที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนมวลน้ําระหว่างทะเลจีนใต้และอ่าวไทยซึ่งมีผลต่อการแพร่กระจายของหมึกกล้วยน้ําลึก 
ในบริเวณกลางอ่าวไทยและเป็นแหล่งเลี้ยงตัวของลูกหมึกกล้วยน้ําลึกวัยอ่อนวงศ์ Enoploteuthidae (รูปที่ 4) 

การพบลูกหมึกกล้วยน้ําลึกวัยอ่อน วงศ์ Enoploteuthidae แพร่กระจายในบริเวณกลางอ่าวไทย เปน็ข้อสังเกตต่อการใช้ 
พื้นที่อ่าวไทยของปลาหมึกกล้วยทั้งสองกลุ่มร่วมกัน (Spatial sharing) โดยแบ่งแยกกันคนละช่วงเวลา (Temporal partitioning) 
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ส่วนลูกปลาหมึกสายมีการแพร่กระจายในช่วงเวลาเดียวกันกับหมึกกล้วยนํ้าลึกวัยอ่อน (Temporal sharing) แต่ใช้พื้นที่แยกกันคือ 
บริเวณอ่าวไทยตอนบนและตอนล่าง (Spatial partitioning) การแพร่กระจายของหมึกกล้วยนํ้าลึกนั้นได้รับอิทธิพลจากกระแสนํ้าและ 
ฤดูมรสุมเป็นปัจจัยสําคัญมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปลาหมึกกล้วยชายฝั่งและปลาหมึกสาย ระยะเวลาสํารวจเพียงหนึ่งเดือนนั้นเป็น 
ระยะเวลาที่สั้นเกินกว่าจะใช้อธิบายได้ชัดเจนในเชิงนิเวศน์วิทยา อย่างไรก็ตาม ผลการสํารวจในครั้งนี้มีคุณค่าในเชิงอนุกรมวิธานและ 
การเก็บรวบรวบตัวอย่างของลูกหมึกวัยอ่อนในน่านนํ้าประเทศไทย 
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