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บทคัดย่อ: การสํารวจชนิดและการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 12 เมษายน 2556 
โดยเรือสํารวจ M.V.SEAFDEC ทําการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 25 สถานี ความลึกของน้ําทะเลอยู่ระหว่าง 20-71 เมตร ด้วยเครื่องมือ 4 
ชนิด ได้แก่ เบ็ดตกด้วยมือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ ลอบ และคราด รวบรวมตัวอย่างปลาหมึกได้ทั้งหมด 478 ตัว จําแนกเป็น 4 อันดับ 
4 วงศ์ 7 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ หมึกศอก (Photololigo chinensis) หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) หมึกกล้วย (Photololigo 
singhalensis) หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) หมึกกระดองหางแหลม (Sepia 
aculeata) หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) หมึกสาย (Octopus sp.) และ 
หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) ปลาหมึกที่พบมากที่สุด คือ หมึกศอก รองลงมาคือหมึกหลอด และหมึกหอม ตามลําดับ  
คําสําคัญ: ปลาหมึก, การจําแนกชนิด, อ่าวไทยตอนกลาง 
 
Abstract: Species and Distribution of Cephalopods in the Central Gulf of Thailand were survey during 14 March – 
12 April 2013 by M.V.SEAFDEC. There were 25 sampling stations with depth range were between 20-71 meters.  
The specimens of cephalopods were collected by 4 fishing gears: hand-line squid jig, automatic squid jig, trap 
and dredge. Four hundred and seventy eight specimens were examined and identified to 4 orders 4 families 7 
genus and 8 species: Photololigo chinensis, Photololigo duvauceli, Photololigo singhalensis, Sepioteuthis 
lessoniana, Sepia pharaonis, Sepia aculeata, Sepiella inermis, Amphioctopus aegina, Octopus sp. and Euprymna 
sp. The dominant species were Photololigo chinensis, Photololigo duvauceli and Sepioteuthis lessoniana 
respectively.  
Key words: Cephalopod, Identification, Central Gulf of Thailand 
 
บทนํา 

ปลาหมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่พบเฉพาะในน้ําทะเลเท่านั้น (Nixon and Young, 2003) จัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสกา 
(Phylum Mollusca) เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับหอย เนื่องจากมีเยื่อแมนเติล (mantle) ฟัน (radula) และเหงือก (gill) (จรัสศรี 
และคณะ, 2550) และถูกจัดอยู่ในชั้น Cephalopoda ซึ่งปลาหมึกตัวเต็มวัยมีตั้งแต่ขนาดเล็กเพียง 8 มิลลิเมตร จนถงึขนาดใหญ่กว่า 5 
เมตร (Hanlon and Messenger, 1998) นอกจากนี้ปลาหมึกทุกชนิดจะไม่อาศัยอยู่บริเวณที่มีน้ําขุ่นหรือมีตะกอนแขวนลอยในน้ํา 
เนื่องจากข้อจํากัดของเหงือกที่ไม่สามารถกําจัดตะกอนที่ติดอยู่ออกจากเหงือกได้ โดยปลาหมึกทั่วโลกพบว่ามีการแพร่กระจายอยู่มาก 
กว่า 1000 ชนิด (Roper et al, 1984) ซึ่งในน่านน้ําของประเทศไทยรายงานว่ามีปลาหมึกชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 80 ชนิด 
(Nabhitabhata, 2009) ซึ่งแต่ละชนิดจะมีถิ่นที่อยู่อาศัยและการแพร่กระจายที่แตกต่างกัน บางชนิดอาศัยอยู่ตามผิวพื้นท้องน้ํา เช่น 
หมึกกระดอง และหมึกสาย บางชนิดอาศัยอยู่กลางน้ํา เช่น หมึกหอม หมึกกล้วย โดย Kreuzer (1984) กล่าวว่าปลาหมึกที่มีคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น หมึกกล้วย หมึกหอม และหมึกกระดอง อาจมีการว่ายน้ําไปมาและสามารถพบได้บริเวณไหล่ทวีปและ 
ตอนบนของขอบทวีปในบางช่วงอาจมีการอพยพเข้ามาใกล้กับชายฝั่ง  

มนุษย์เรามีความสนใจปลาหมึกมาช้านาน (Boyle and Rodhouse, 2005) มีการนําปลาหมึกมาใช้ประโยชน์โดยการนํามา 
บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคสดหรือนํามาปิ้ง ย่าง ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อีกทั้งยังสามารถนํามาเลี้ยงเป็นสัตว์น้ําสวยงาม 
และนํามาใช้ประโยชน์ด้านกิจกรรมนันทนาการได้นั่นก็คือกิจกรรมตกหมึก โดยปลาหมึกเป็นทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยถูกนําขึ้นมาใช้ประโยชน์ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน (จินตนา และมณเฑียร, 2548) ซึ่งมีการทําประมงปลาหมึก 
กันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณฝั่งอ่าวไทย โดยเครื่องมือประมงที่ใช้ดัก จับ ล่อ ปลาหมึกมีหลากหลายประเภท เช่น 
อวนลาก อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนช้อน อวนติด อวนครอบหรือเรือไดน์หมึกซึ่งมีจํานวนมากในฝั่งอ่าวไทย ลอบหมึกหอมหรือหมึก 
กระดอง กุ๊งกิ๊งที่ใช้เป็นลอบดักจับหมึกสาย เบ็ดและเครื่องมือเบ็ดเตล็ดต่างๆ ซึ่งผลผลิตในการจับปลาหมึกในอ่าวไทยเราถือว่าอยู่ใน 
เกณฑ์ทีสู่ง จากสถิติการประมงปี 2554 มีการจับปลาหมึกได้จํานวน  104,372 ตัน (สถิติการประมงแห่งประเทศไทย, 2556) 
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การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อศึกษาการรวบรวมจํานวนชนิดพร้อมทั้งศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอน
กลางซึ่งนับว่าเปน็การศึกษาที่กินพื้นที่ในบริเวณกว้างที่สุดครั้งหนึ่งในการศึกษาด้านทรัพยากรปลาหมึกของประเทศไทย โดยมุง่หวังว่า 
จะสามารถรวบรวมจํานวนชนิดและการแพร่กระจายของปลาหมึกในอ่าวไทยตอนกลาง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านทรัพยากรปลา 
หมึกของประเทศไทยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ศกึษาองค์ประกอบชนิดของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
2. ศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง  
 

 
รูปที่ 1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 

 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
อุปกรณ ์
1. อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาหมึก 

1.1 เบ็ดตกด้วยมือ (Hand-line squid jig) 
1.2 เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ (Automatic squid jig) 2 เครื่อง 
1.3 ลอบ (Trap) 3 แบบ คือ ลอบปูพับได้, ลอบแบบวงรีพับได้ และลอบทรงกระบอก แบบละ 15 ใบ รวมทั้งหมด 45 ใบ 
1.4 คราด (Dredges) ขนาดของคราด 121 x 52 เซนติเมตร ขนาดตาอวน 2 เซนติเมตร 

2. อุปกรณ์ในการเก็บรักษาตัวอย่าง 
2.1 สารละลายฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต ์
2.2 แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต ์

 

การเก็บข้อมูล 
 ทําการสํารวจและเก็บข้อมูลปลาหมึกชนิดต่างๆ บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ด้วยเรือ M.V. SEAFDEC ระหว่างวันที่ 14 
มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2556 โดยทําการเก็บตัวอย่างปลาหมึกทั้งสิ้น 25 สถานี (รูปที่ 1) ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างปลาหมึกได้ใช้จุดเก็บ 
ตัวอย่างจุดเดียวกับเรือ M.V. SEAFDEC ที่ได้มีการทําประมง 24 สถานี และได้มีการเก็บตัวอย่างเพิ่มอีก 1 สถานี คือ บริเวณเกาะหนู 
พร้อมทั้งบันทึกพิกัด ข้อมูลสภาพแวดล้อม สภาพพื้นท้องทะเลและขอ้มูลคุณภาพน้ํา เช่น อุณหภูมิ ความลึก ความเค็ม ค่าความเป็น 
กรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําในแต่ละสถานี เพื่อนํามาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ําที่มีความสัมพันธ ์
ต่อการแพร่กระจายของปลาหมึก 
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รูปที่ 2 การวัดขนาดความยาวลําตัว (mantle length) (ดัดแปลงจาก Carpenter and Niem, 1998) 

                                         ก. หมึกกล้วย     ข. หมึกกระดอง     ค. หมึกการ์ตูน     ง. หมึกสาย 
 

การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
1. รวบรวมตัวอย่างปลาหมึก  25 สถานี ด้วยเครื่องมือประมง 4 ประเภท: 
    - เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ (Automatic squid jig) 2 เครื่อง และเบ็ดตกด้วยมือ (hand-line squid jig) โดยทําการประมง 
ตั้งแต่ เวลา 20.00 น. - 24.00 น. 

    - เครื่องมือลอบ (Trap) โดยทําการประมงตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 06.00 น. ทั้งหมด 45 ใบต่อสถานี  
    - เครื่องมือคราด (Dredges) โดยทําการประมงในตอนเย็น ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาท ี
2. นําตัวอย่างปลาหมึกที่ได้มาทําการจําแนกชนิดในเบื้องต้น และทําการแยกเพศ  
3. บันทึกขนาดความยาวลําตัว (mantle length) (รูปที ่2) หน่วยเป็นเซนติเมตร และชั่งน้ําหนักมีหน่วยเป็นกรัม 
4. เก็บแขนคู่ที ่ 3 และหนวด กลับไปเพื่อทําการจําแนกชนิดอย่างละเอียดโดยใช้วงแหวนฟัน (Sucker ring) จากปุ่มดูดบนแขน 
และหนวด ทําการจําแนกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยายต่ํา (Stereo Microscope) ที่ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร ์
ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทําการเกบ็รักษาตัวอย่างในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส บนเรือ M.V. 
SEAFDEC 
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5. ในการจําแนกชนิดของปลาหมึกใช้เอกสารอ้างอิงจาก Roper et al. (1984), Carpenter and Niem (1998), Nabhitabhata et 
al. (2009) และ สมนึก (2536) 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
1. องค์ประกอบชนิดของปลาหมึก 

จากการสํารวจและเก็บข้อมูลปลาหมึกชนิดต่างๆ บริเวณอ่าวไทย จํานวนทั้งสิ้น 25 สถานี สามารถจําแนกชนิดปลาหมึก 
ที่พบ ได้ทั้งสิ้น 4 อันดับ 4 วงศ์ 7 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ หมึกศอก (Photololigo chinensis), หมึกหลอด (Photololigo duvauceli), 
หมึกกล้วย (Photololigo singhalensis), หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana), หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata), 
หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis), หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis), หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina), 
หมึกสาย (Octopus sp.) และหมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) ซึ่งการศกึษาในครั้งนี้พบชนิดของปลาหมึกน้อยกว่าการศึกษาชนิด 
ของปลาหมึกในอ่าวไทยของ ไพศาล (2517) ที่พบปลาหมึกทั้งหมด 8 ครอบครัว 13 สกุล 25 ชนิด และรายงานของ สมนึก (2536) 
ที่ศึกษาการจําแนกชนิดปลาหมึกในอ่าวไทย ซึ่งพบปลาหมึกทั้งหมด 28 ชนิด และมีชนิดที่ตรงกับรายงานของ Nateewathana (1997) 
ที่ศึกษาชนิดของปลาหมึกบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทย และตัวอย่างปลาหมึกในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเลสถาบันวิจัยและ 
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามรายงานของ จรัสศรีและคณะ (2550) ซึ่งชนิดที่ตรงกัน คือ Loligo chinensis 
(Photololigo chinensis), Loligo duvauceli (Photololigo duvauceli), Sepioteuthis lessoniana, Sepia aculeata,    
Sepia pharaonis, Sepiella inermis และ Octopus aegina (Amphioctopus aegina)  
 

ปลาหมึกที่รวบรวมได้จากการศึกษาในครั้งนี้จํานวน 7 สกุล 8 ชนิด ได้แก่ 
1. หมึกศอก (Photololigo chinensis) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 8.60-41.00 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 35.00-450.00 กรัม (รูปที่ 3) 
 

 
 

รูปที่ 3 หมึกศอก (Photololigo chinensis) 
 

2. หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 7.50-23.10 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 15.00-145.00 กรัม (รูปที่ 4) 
 

 
 

รูปที่ 4 หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) 
 

3. หมึกกล้วย (Photololigo singhalensis) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 9.80-17.50 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 30.00-135.00 กรัม 
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4. หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 6.30-34.50 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 20.00-760.00 กรัม (รูปที่ 5) 
 

 
 

รูปที่ 5 หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana 
 

5. หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata)  
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 5.20-8.00 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 15.00-60.00 กรัม(รูปที่ 6) 

 

 
 

รูปที่ 6 หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata) 
 

6. หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 10.50-16.00 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 95.00-360.00 กรัม (รูปที่ 7) 

 

 
 

รูปที่ 7 หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) 
 

7. หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 11.40-21.00 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 155.00-670.00 กรัม 
 

8. หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) 
 ลําตัวมีความยาวอยู่ในช่วง 4.00-8.50 เซนติเมตร น้ําหนักอยู่ในช่วง 20.00-95.00 กรัม (รูปที่ 8) 
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รูปที่ 8 หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) 
 

9. หมึกสาย (Octopus sp.) 
 ลําตัวมีความยาวเท่ากับ 9.00 เซนติเมตร น้ําหนักเท่ากับ 140.00 กรัม (รูปที่ 9) 
 

 
 

รูปที่ 9 หมึกสาย (Octopus sp.) 
10. หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 
 ลําตัวมีความยาวเท่ากับ 0.88 เซนติเมตร น้ําหนักเท่ากับ 0.18 กรัม 
 
2. การแพร่กระจายและความหนาแน่นของปลาหมึก 

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถรวบรวมตัวอย่างได้ทั้งหมด 478 ตัว โดยพบว่าปลาหมึกที่มีความหนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ 
หมึกศอก (Photololigo chinensis) รองลงมาคือ หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) และหมึกหอม (Sepioteuthis 
lessoniana) คิดเปน็ร้อยละ 50.00, 23.22 และ 20.29 ของจํานวนปลาหมึกที่พบทั้งหมด (รูปที่ 10) ซึ่งมีจํานวนตัวที่รวบรวมได ้
เท่ากับ 239, 111 และ 97 ตัว ตามลําดับ (รูปที่ 11) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Carpenter and Niem (1998) ที่ได้กล่าวว่า 
หมึกศอก (Photololigo chinensis) และหมึกหลอด (Photololigo duvauceli) เป็นชนิดหลักที่พบในอ่าวไทย และจากการเก็บ 
รวบรวมในครั้งนี้พบว่าปลาหมึกที่รวบรวมได้น้อยได้แก่ หมึกสาย (Octopus sp.) และหมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) คิดเป็นร้อยละ 
0.21 ของจํานวนปลาหมึกที่พบทั้งหมด (รูปที่ 10-11) จากการสํารวจการแพร่กระจายทั้ง 25 สถานี พบว่าสถานี R สามารถรวบรวม 
ปลาหมึกได้มากที่สุด รองลงมา คือ สถานี 25 และ 14 โดยมีจํานวนตัวที่รวบรวมได้เท่ากับ 53, 43 และ 41 ตัว/คืน ตามลําดับ 
ส่วนสถานีที่รวบรวมปลาหมึกได้น้อยที่สุด คือ สถานี 17 และ 45 โดยมีจํานวนตัวที่รวบรวมได้เท่ากับ 1 ตัว/คืน เทา่นั้น (รูปที่ 12) 

จากการศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลางพบว่า การแพร่กระจายของปลาหมึกที่พบสามารถแบ่ง 
ได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การแพร่กระจายแบบทั่วไป คือพบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต ่สถานีชายฝั่งจนถึงบริเวณสถานีสํารวจกลางอ่าว 
ได้แก่ กลุ่มหมึกกล้วย (Photololigo chinensis, Photololigo duvauceli และ Photololigo singhalensis) และหมึกหอม 
(Sepioteuthis lessoniana) และการแพร่กระจายตามแนวชายฝั่ง คือปลาหมึกที ่ รวบรวมได้บริเวณสถานีใกล้ฝั่งเท่านั้น ได้แก่ 
กลุ่มหมึกกระดอง (Sepia aculeata, Sepiella inermis และ Sepia pharaonis) กลุ่มหมึกสาย (Amphioctopus aegina และ 
Octopus sp.) และหมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 
 

2.1 การแพร่กระจายแบบทั่วไป 
หมึกศอก (Photololigo chinensis) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกศอกทุกสถานี พบทั้งหมด 239 ตัว เป็นเพศผู้ 137 ตัว เพศเมีย 102 ตัว (รูปที ่13) ความลึก 

20-71 เมตร โดยสามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่ระดับความลึก 20-42 เมตร และมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น โดยสถาน ี
ที่สามารถรวบรวมได้มากที่สุด คือ สถานี 25 รองลงมา คือ สถานี 18 และ 31 ซึ่งมีจํานวนตัวที่รวบรวมได้เท่ากับ 37, 24 และ 23 
ตัว/คืน ตามลําดับ ส่วนสถานีที่มีสามารถรวบรวมได้น้อยที่สุด ได้แก่ สถานี 6, 17, 28, 35 และ 45 ซึ่งมีจํานวนตัวที่รวบรวมได้เท่ากับ 
1 ตัว/คืน (รูปที่ 14)  
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หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกหลอดเกือบทุกสถานี พบทั้งหมด 111 ตัว เป็นเพศผู้ 73 ตัว เพศเมีย 38 ตัว (รูปที่ 13) 

ความลึก 20-70 เมตร โดยสามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่ระดับความลึก 20-65 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวมได้มากที่สุด คือ 
สถานี 14 รองลงมา คือ สถานี R ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 33 และ 29 ตัว/คืน ตามลําดับ ส่วนสถานีที่รวบรวมน้อยที่สุด ได้แก่ สถาน ี11, 
18, 23, 28 และ 35 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 ตัว/คืน (รูปที่ 14) 

หมึกกล้วย (Photololigo singhalensis) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกกล้วยในช่วงแคบซึ่งพบเพียง 2 สถานี คือ สถานี 29 และ สถานี R ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 

ตัว/คืน ความลึกน้ํา 20-51 เมตร (รูปที ่14) 
หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกหอมในช่วงกว้างซึ่งพบเกือบทุกสถานี พบทั้งหมด 97 ตัว เป็นเพศผู้ 44 ตัว เพศเมีย 53 ตัว 

(รูปที ่ 13) ความลึก 20-65 เมตร โดยสามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่ระดับความลึก 31-60 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวม 
ได้มากทีสุ่ด คือ สถานี 13 รองลงมา คือ สถานี 8 และ 4 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 16, 15 และ 13 ตัว/คืน ตามลําดับ ส่วนสถานีที่รวบรวม 
ได้น้อยที่สุด ได้แก่ สถานี 18 และ 31 ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 ตัว/คืน (รูปที่ 14) 

 

 
รูปที่ 10 กราฟแสดงสัดส่วนปริมาณปลาหมึกแต่ละชนิด 

 
 

 
 

รูปที่ 11 จํานวนปลาหมึกแต่ละชนิดที่รวบรวมได ้
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. 
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รูปที่ 12 การแพร่กระจายของปลาหมึก ทั้ง 25 สถาน ี
 

2.2 การแพร่กระจายตามแนวชายฝั่ง 
 หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata) 

พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกกระดองหางแหลมบางสถานี พบทั้งหมด 10 ตัว และเป็นเพศเมีย 10 ตัว (รูปที่ 13) 
ความลึก 20-32 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่สุด คือ สถานี R ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 8 ตัว/คืน ส่วนสถานีที ่
รวบรวมได้น้อยที่สุด ได้แก่ สถานี 4 และ 25 ซึ่งมีจํานวนเพียง 1 ตัว/คืน (รูปที่ 15) 

หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกกระดองก้นไหม้เพียงสถานีเดียว คือสถานี R ซึ่งสามารถรวบรวมปลาหมึกได้ทั้งหมด 7 ตัว 

(รูปที่ 15) ที่ระดับความลึก 20 เมตร เป็นเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 1 ตัว (รูปที่ 13) 
หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) 
พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกกระดองลายเสือเพียง 2 สถานี พบทั้งหมด 4 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 3 ตัว (รูปที่ 13) 

ความลึก 20-31 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวมปลาหมึกได้มากที่สุด คือ สถานี R จํานวน 3 ตัว/คืน ส่วนสถานีที่รวบรวมได้ 
น้อยที่สุด ได้แก่ สถานี 1 ซึ่งมีจํานวนเพียง 1 ตัวเท่านั้น (รูปที่ 15) 
 หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina) 

พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกสายขาวเพียง 2 สถานี ทั้งหมด 6 ตัว เป็นเพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 2 ตัว (รูปที่ 13) ความลึก 
20-31 เมตร โดยสถานีที่สามารถรวบรวมหมึกสายขาวได้มากที่สุด คือ สถานี 1 ซึ่งมจีํานวนเท่ากับ 4 ตัว/คืน ส่วนสถานีที่รวบรวมได ้
น้อยที่สุด ได้แก่ สถานี R ซึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ 2 ตัว/คืน (รูปที่ 15) 
 หมึกสาย (Octopus sp.)  

พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกเพียงสถานีเดียว คือ สถานี 43 โดยมีเพียง 1 ตัว (รูปที่ 15) ที่ระดับความลึก 41 เมตร 
หมึกสายที่พบเป็นเพศเมีย (รูปที่ 13) 
 หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 

พบว่ามีการแพร่กระจายของหมึกการ์ตูนเพียงสถานีเดียว คือ สถานี 11 โดยมีจํานวนเพียง 1 ตัว (รูปที่ 15) ที่ระดับความลึก 
50 เมตร หมึกการ์ตูนที่พบเป็นเพศเมีย (รูปที่ 13) 
 

3. เครื่องมือ 
จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาหมึกโดยใช้เครื่องมือ 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ เบ็ดตกด้วยมือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ ลอบและ 

คราด พบว่าเครื่องมือที่ใช้จับปลาหมึกได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ เบ็ดตกด้วยมือ รองลงมาคือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ ลอบ และคราด 
คิดเป็นร้อยละ 92.89, 6.49, 0.42 และ 0.21 ตามลําดับ (รูปที่ 16) ซึ่งเบ็ดตกมือ สามารถจับปลาหมึกได้จํานวนชนิดมากที่สุด คือ 8 
ชนิด โดยชนิดที่จับได้มากที่สุด ได้แก่ Photololigo chinensis รองลงมา คือ Photololigo duvauceli  และ Sepioteuthis 
lessoniana ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 215, 105 และ 95 ตัวตามลําดับ ส่วนชนิดที่จับได้น้อยที่สุด คือ Photololigo singhalensis ซึ่งม ี
จํานวนเท่ากับ 2 ตัว ส่วนเครื่องตกหมึกอัตโนมัติสามารถจับปลาหมึกได้ 3 ชนิด โดยชนิดที่จับได้มากที่สุด คือ Photololigo chinensis 
Photololigo duvauceli และ Sepioteuthis lessoniana ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 246 และ 1 ตัว ตามลําดับ ส่วนลอบสามารถ 
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จับปลาหมึกได้เพียง 2 ชนิด ได้แก่ Sepioteuthis lessoniana และ Octopus sp. ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 ตัว และคราด มีประสิทธิ 
ภาพในการจับน้อยที่สุด โดยสามารถจับปลาหมึกได้เพียง 1 ชนิด คือ Euprymna sp. ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 1 ตัว  

 
รูปที่ 13 จํานวนของปลาหมึกแต่ละชนิด เพศผู้ และ เพศเมีย 

 

 
                                                 รูปที่ 14 การแพร่กระจายของปลาหมึกแบบทั่วไป 

                       ก. หมึกศอก (Photololigo chinensis)       ข. หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) 
                       ค. หมึกกล้วย (Photololigo singhalensis)  ง. หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) 

ง ค 

ก ข 
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                                              รูปที่ 15 การแพร่กระจายของปลาหมึกตามแนวชายฝั่ง 

                               ก. หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata)      ข. หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis) 
                               ค. หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis)       ง. หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina)         

                                จ. หมึกสาย (Octopus sp.)        ฉ. หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 
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รูปที่ 16 ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงในการจับปลาหมึกคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง พบปลาหมึกทั้งสิ้น 4 อันดับ 4 ครอบครัว 
10 ชนิด ได้แก่ หมึกศอก (Photololigo chinensis), หมึกหลอด (Photololigo duvauceli), หมึกกล้วย (Photololigo 
singhalensis), หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana), หมึกกระดองหางแหลม (Sepia aculeata), หมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella 
inermis), หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis), หมึกสายขาว (Amphioctopus aegina), หมึกสาย (Octopus sp.) และ 
หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) มี 2 ชนิด ที่ยังไม่สามารถจําแนกชนิดได ้
 2. โดยปลาหมึกที่พบมากที่สุด ได้แก่ หมึกศอก (Photololigo chinensis) รองลงมาคือ หมึกหลอด (Photololigo 
duvauceli) และ หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) คิดเป็นร้อยละ 50.00, 23.22 และ 20.29 ของจํานวนปลาหมึกที่พบ 
ทั้งหมด ตามลําดับ ส่วนปลาหมึกที่พบน้อยที่สุดได้แก่ หมึกสาย (Octopus sp.) และ หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) คิดเป็นร้อยละ 
0.21 ของจํานวนปลาหมึกที่พบทั้งหมด 
 3. จากการศีกษาในครั้งนีส้ามารถรวบรวมตัวอย่างได้ทั้งหมด 478 ตัว ได้แก่ หมึกศอก (Photololigo chinensis) รองลงมา 
คือ หมึกหลอด (Photololigo duvauceli) และ หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) ซึ่งมีจํานวนเท่ากับ 239, 111 และ 97 ตัว 
ตามลําดับ ส่วนปลาหมึกที่รวบรวมได้น้อยที่สุด ได้แก่ หมึกสาย (Octopus sp.) และ หมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) ซึ่งสามารถ 
รวบรวมได้เพียงอย่างละ 1 ตัว 
 4. จากการสํารวจการแพร่กระจายทั้ง 25 สถานี พบว่าสถานี R สามารถรวบรวมปลาหมึกมากที่สุด รองลงมา คือ สถานี 13 
และ 4 โดยมีจํานวนที่รวบรวมได้เท่ากับ 53, 37 และ 36 ตัว/คืน ตามลําดับ ส่วนสถานีที่รวบรวมปลาหมึกได้น้อยที่สุด คือ สถานี 17 
และ 45 โดยรวบรวมได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น 

5. จากการศึกษาการแพร่กระจายของปลาหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง พบว่า การแพร่กระจายของปลาหมึกที่พบสามารถ 
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การแพร่กระจายแบบทั่วไป ได้แก่ กลุ่มหมกึกล้วย (Photololigo chinensis, Photololigo duvauceli 
และ Photololigo singhalensis) และ หมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) และ การแพร่กระจายตามแนวชายฝั่ง ได้แก่ กลุ่ม 
หมึกกระดอง (Sepia aculeata, Sepiella inermis และ Sepia pharaonis) กลุ่มหมึกสาย (Amphioctopus aegina และ 
Octopus sp.) และหมึกการ์ตูน (Euprymna sp.) 
 6. จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาหมึกโดยใช้เครื่องมือ 4 ชนิด ซึ่งได้แก่ เบ็ดตกด้วยมือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ ลอบและ 
คราด พบว่าเครื่องมือที่ใช้จับปลาหมึกได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ เบ็ดตกด้วยมือ รองลงมาคือ เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ ลอบ และคราด 
คิดเป็นร้อยละ 92.89, 6.49, 0.42 และ 0.21 ตามลําดับ 
 7. ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงจํานวนชนิดของปลาหมึกที่รวบรวมได้เพียง 8 ชนิดเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากรายงานของ Nabhitabhata 
(2009) ที่รายงานว่าปลาหมึกในน่านน้ําไทยพบทั้งสิ้น 80 ชนิด แบ่งเป็นชนิดที่พบเฉพาะฝั่งอ่าวไทย 11 ชนิด พบเฉพาะฝั่งอันดามัน 13 
ชนิด และพบทั้งสองฝั่ง 56 ชนิด นั้นอาจเป็นไปได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมปลาหมึกในครั้งนี้ค่อนข้างจํากัด เนื่องจากเครื่องมอื 
ที่นํามาใช้รวบรวมปลาหมึกในการศึกษาสํารวจอ่าวไทยตอนกลางเป็นเครือ่งมือเบ็ดเป็นหลัก ดังนั้นปลาหมึกที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่จึง 
เป็นกลุ่มหมึกกล้วยและหมึกหอม 
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