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บทคัดย่อ 
การศกึษาการประมงลอบหมึกสายตัง้แต่ มีนาคม 2554 - กุมภาพนัธ์ 2555 เก็บข้อมลูเดือนละครัง้โดย

ลงเรือร่วมกบัชาวประมงเก็บข้อมลูในแหล่งประมงจริง พบว่าชาวประมงใช้เชือกเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 มม. ผกูกบั
เปลือกหอย ระยะ 2.5 - 3.0 ม. วางลอบหมกึสาย 5 - 6 แถว ห่างกนั 100 ม. ขนานกบัชายฝ่ัง ยึดปลายแถวด้วย
ทุ่นซีเมนต์และผกูทุ่นธงบอกต าแหน่ง แหลง่ประมงห่างฝ่ัง 3 - 10 กม. ระดบัน า้ลกึ 10 - 15 ม. เรือประมงยาวน้อย
กว่า 14 ม. ปกติทิง้ลอบไว้ 1 - 2 วนั กู้ เวลากลางคืน จ านวน 15,000 - 18,000 ลอบ/เท่ียว ฤดูท าประมงตัง้แต ่
ธนัวาคม ต่อเน่ืองถึงเดือนสิงหาคม ของปีถดัไป จบัหมกึสายชนิดเดียวคือ Amphioctopus aegina โดยลอบหนึ่ง
ลอบสามารถจบัหมกึสายได้เพียงหนึง่ตวัเท่านัน้ ปริมาณการจบัตอ่หน่วยการลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ย 0.16 ± 
0.08 กก./10 ลอบ น า้หนกัเฉลี่ยหมกึสายเพศผู้และเพศเมีย 45.00 ± 11.54 ก. และ 59.62 ± 12.98 ก. อตัราสว่น
เพศผู้ ต่อเพศเมีย 0.5:1 อัตราการจับเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ 
มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 80.4, 51.5, 16.3, 14.5, 8.2 และ 10.9 ตามล าดบั 
 

ABSTRACT 
The octopus pot fishing was studied in Mar 2011-Feb 2012 by data collecting and onboard 

observations in the real fishing ground once a month. The pots were tied with rope, diameter 4 mm, 
2.5 - 3.0 m of pot interval. Octopus pots were set parallel 5 - 6 lines along the coast, 100 m line 
interval. Each line was fixed with cements weights and connected to surface buoys to indicate the 
positions. Octopus pots were operated by fishing boats (<14 m), 3 - 10 km from shore, 10 - 15 m 
depth. Soak time was usually 1 - 2 days, retrieved the pots at night, 15,000 - 18,000 pots/operation. 
Fishing season is in Dec - Aug. Only Amphioctopus aegina was caught. One pot caught only one 
octopus. Average CPUE was 0.16 ± 0.08 kg/10 pots. Average weights of male and female were 45.00 
± 11.54 g and 59.62 ± 12.98 g. Sex ratio of male and female was 0.5:1. Catch rate in Mar, April, May, 
Jun, December 2001 and January 2002 were 80.4%, 51.5%, 16.3%, 14.5%, 8.2% and 10.9% 
respectively. 
Key Words: octopus pot, catch, Amphioctopus aegina, Laem Phak Bia  
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ค าน า 
การประมงหมึกสายด้วยเคร่ืองมือประมงลอบ เกิดจากจากชาวประมงแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

สงัเกตเห็นหมกึสายอาศยัอยู่ในคนโทและภาชนะอื่น ๆ ท่ีถกูทิง้ไว้ในทะเล จงึพฒันาวิธีท าประมงด้วยการปัน้หม้อ
ดินเผาขึน้มาเพ่ือจบัหมกึสายโดยเฉพาะ เช่น ชาวประมงในประเทศอิตาลี มอลต้า และประเทศแถบคาบสมทุรไอ
บีเรีย นอกจากนีย้ังพบการใช้หม้อดินเผาเพ่ือจับหมึกสายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ เช่น 
ประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีและฮ่องกง โดยหมึกสายเข้าลอบตามพฤติกรรมการหาแหล่งพักพิงและวางไข่ (Brandt, 
2005) นอกจากลอบหม้อดินเผาแล้วยังสามารถใช้ลอบจากวัสดุชนิดอื่น เช่น ท่อพลาสติก ท่อโลหะ ยางรถ
มอเตอร์ไซค์เก่า รวมถึงเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ ทัง้นีรู้ปแบบและขนาดของลอบแตกต่างกันไปตามชนิด
และพฤติกรรมของหมกึสายท่ีต้องการจะจบั (Slack-Smith, 2001) ปริมาณการจบัหมกึสายของประเทศไทยเม่ือปี 
2556 เท่ากบั 10,260 ตนั เพ่ิมขึน้จากปี 2552 เพียง 411 ตนั หรือ ร้อยละ 4 เท่านัน้ แตม่ลูคา่ของหมกึสายเพ่ิมขึน้
ถึงร้อยละ 36 จาก 428 ล้านบาท เป็น 650 ล้านบาท (กรมประมง, 2556) ในอดีตหมึกสายในประเทศไทย
ส่วนมากถูกจบัด้วยเคร่ืองมืออวนลาก (สมนึก, 2536) และเป็นสตัว์น า้พลอยจบัได้ (Bycatch) ยงัไม่มีเคร่ืองมือ
ประมงส าหรับจับหมึกสายโดยเฉพาะจนถึงปี 2547 มีเคร่ืองมือประมงทะเลชนิดใหม่เพ่ือจับหมึกสายท าด้วย
เปลือกหอยจุกพราหมณ์ (Noble Volute) พบครัง้แรกท่ีจงัหวดัตราด ชาวประมงเรียกวา่ “กุ๊ งก๊ิง” ปัจจบุนัมีการท า
ประมงทั่วพืน้ท่ีอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกและอ่าวไทยตอนล่างและมีแนวโน้มท่ีจะขยายพืน้ท่ีท าประมงเพ่ิมมากขึน้ 
เน่ืองจากอายุการใช้งานของเคร่ืองมือยาวนาน มีวิธีท าประมงง่ายและใช้เวลาท าประมงน้อยกว่าเคร่ืองมือประมง
ชนิดอ่ืน (ธีระยทุธ และ หสัพงศ์, 2554) ยงัพบการใช้เคร่ืองมือประมงชนิดนีบ้ริเวณเกาะกง ประเทศกมัพชูาเช่นกนั 
(SEAFDEC, 2007) 

พืน้ท่ีชายฝ่ังแหลมผกัเบีย้มีทัง้ระบบนิเวศแบบป่าชายเลนและหาดทรายมีความอดุมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
อนบุาลสตัว์น า้วยัออ่น ทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของโครงการศกึษาวิจยัและพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบีย้ อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ เพ่ือการบ าบัดน า้เสีย ของเสียและขยะโดยใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนร่วมกับวิธีธรรมชาติบ าบัด 
ชาวประมงบริเวณนีส้วนใหญ่เป็นชาวประมงพืน้บ้านใช้เคร่ืองมือประมงประเภทอวนติดตา เช่นอวนปู อวนปลา
เห็ดโคน อวนปลากเุรา และอวนปลามงโกรย เป็นต้น ลอบหมกึสายเป็นเคร่ืองมือประมงทะเลชนิดใหม่และก าลงั
ได้รับความนิยม มีการใช้งานแพร่หลายทัว่อา่วไทยรวมทัง้บริเวณชายฝ่ังแหลมผกัเบีย้ ประกอบกบัหมกึสายกเ็ป็น
ท่ีต้องการของตลาดเพ่ิมขึน้ แต่รายงานการศึกษาเก่ียวกับการท าประมงและผลการจับสัตว์น า้จากเคร่ืองมือ
ประมงชนิดนีใ้นประเทศไทยยงัมีน้อย ดงันัน้การศกึษาการท าประมงลอบหมกึสายด้วยเปลือกหอยจุกพราหมณ์
และผลการจับนี ้เพ่ือเป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีส าคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารจัดการเคร่ืองมือ
ประมงชนิดนีร้วมถึงทรัพยากรหมึกสายในพืน้ท่ีศึกษา ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาเคร่ืองมือประมงชนิดนีใ้น
อนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
1. ศกึษาเคร่ืองมือประมงและวิธีการท าประมงลอบหมกึสายด้วยเปลือกหอยจกุพราหมณ์บริเวณชายฝ่ัง

แหลมผกัเบีย้ 
 2. ศกึษาผลการจบัสตัว์น า้ ชนิดของหมกึสายและปริมาณการจบัตอ่หน่วยลงแรงประมง (CPUE) 
3. ศกึษาอตัราสว่นเพศของหมกึสายท่ีได้จากการท าประมง 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1. สถานที่ศึกษาและระยะเวลาด าเนินการ 

บริเวณชายฝ่ังแหลมผกัเบีย้ อ าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบุรี เก็บข้อมลูเดือนละ 1 ครัง้ ตัง้แต่ มีนาคม 
2554 – กุมภาพันธ์ 2555 ทัง้นีเ้ดือน กันยายน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2554 ไม่มีการเก็บข้อมูลเน่ืองจาก
ชาวประมงหยดุการท าประมง พืน้ท่ีท าการประมงลอบหมกึสายของเรือประมงล าท่ีผู้ศกึษาลงเพ่ือบนัทกึข้อมลู ดงั 
Figure 1 

 

 
Figure 1 The octopus pot fishing ground of the fishing boat that the observer has participated 
 

2. วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 สอบถามชาวประมงเก่ียวกับวิธีการท าประมง ส่วนประกอบของเคร่ืองมือประมง จ านวนลอบท่ีใช้ 
และลงเรือของชาวประมงลอบหมกึสายเพ่ือศกึษาวิธีการท าประมง บนัทึกผลการจบัของวนัท่ีผู้ศกึษาลงเรือ และ
สุม่บนัทึกจ านวนหมกึสายท่ีจบัได้จากลอบต่อเน่ืองกนั 1,000 ลอบ ท าการสุ่มจดบนัทึก 2 ครัง้ ก่อนเท่ียงคืนหนึ่ง
ครัง้และหลงัเท่ียงคืนหนึ่งครัง้ เรือล าท่ีผู้ศึกษาลงมีความยาวตลอดล า 12 ม. ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 165 แรงม้า ลง
เรือล าเดิมทกุครัง้ท่ีมาเก็บข้อมลู 

2.2 น าผลการจบัมาวิเคราะห์หาปริมาณการจบัต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ต่อจ านวนลอบ 10 
ลอบ ดงัสมการ (ธีรยทุธ และ หสัพงศ์, 2554) 

CPUE (กก./10 ลอบ) = 
ปริมาณหมกึสายท่ีจบัได้ (กก.) × 10

จ านวนลอบเปลือกหอยทัง้หมดท่ีวาง (ลอบ)
 

 2.3 น าข้อมลูของจ านวนหมกึสายท่ีเข้าลอบ 1,000 ลอบ น ามาหาคา่เฉลี่ยและค านวณอตัราการจบัของ
หมกึสายเป็นร้อยละ 
 2.3 สุม่ตวัอย่างหมกึสาย 30 – 50 ตวั น ามาแยกชนิด (Carpenter, 1998) เพ่ือศกึษาวา่ลอบหมกึสายจบั
หมกึสายได้ก่ีชนิด ชัง่น า้หนกัหมกึแต่ละตวัด้วยเคร่ืองชัง่ทศนิยม 2 ต าแหน่ง เพ่ือน ามาหาน า้หนกัเฉลี่ยของหมึก
สายท่ีจบัได้ และแยกเพศโดยโดยพิจารณาแขนขวาคู่ท่ี 3 เพศผู้ แขนจะสัน้กว่าด้านซ้ายและเปลี่ยนเป็นอวยัวะท่ี
ช่วยในการผสมพันธุ์  หรือผ่าดูอวัยวะสืบพันธุ์ภายในช่องท้องในกรณีท่ีไม่สามารถจ าแนกเพศได้ วิเคราะห์
อตัราสว่นเพศผู้และเพศเมียด้วยการทดสอบไคสแควร์ (X2-test, α = 0.05) 
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ผล 
1. ส่วนประกอบของเคร่ืองมือประมงและการท าประมง 

เคร่ืองมือประมงลอบหมึกสายใช้เปลือกหอยจุกพราหมณ์ Noble volute (Cymbiola nobilis) เพราะมี
เปลือกหนา ทนต่อการกระแทก น ามาตดัปลายขอบด้านหัว ด้านท้าย และขอบเปลือกด้านท้องให้เรียบ เจาะรู
ด้านท้ายส าหรับร้อยกบัเชือกคร่าว เชือกคร่าวใช้เชือกไยยกัษ์ (Polypropylene) เส้นผ่านศนูย์กลาง 4 มม. ผกูเข้า
กบัเปลือกหอยลกัษณะเป็นราวต่อกนั ระยะห่างระหว่างเปลือกหอย 2.5 – 3.0 ม. การท าประมงจะวางลอบเป็น
แถวขนานกบัชายฝ่ัง ใช้ทุ่นปูนซีเมนต์ยดึหวัและท้ายแถวเพ่ือป้องกนัการเคลื่อนท่ีของแนวลอบ ผกูทุ่นธงตอ่กบัทุ่น
ปูนซีเมนต์เพ่ือแสดงต าแหน่งของลอบ เรือประมงลอบหมึกสายบริเวณแหลมผักเบีย้มีประมาณ 10 ล า เป็น
เรือประมงขนาดเล็กมีเก๋ง ระวางบรรทกุน้อยกวา่ 10 ตนักรอส และมีความยาวน้อยกวา่ 14 ม. สว่นใหญ่ดดัแปลง
มาจากเรืออวนติดตาและอวนลากแผ่นตะเฆ่ พืน้ท่ีท าประมงอยู่ห่างจากฝ่ัง 3 – 10 กม. ความลกึน า้ตัง้แต่ 10 – 
15 ม. ลกัษณะของพืน้ทะเลเป็นทรายปนโคลนและเปลือกหอย ชาวประมงจะวางลอบในพืน้ท่ีจับจองของแต่ละ
คน จ านวนลอบใช้ลอบหมกึสายท่ีชาวประมงใช้ทัง้หมดประมาณ 15,000 – 18,000 ลอบ วางเรียงแถว 5 – 6 แถว 
แต่ละแถวใช้ลอบ 3,000 – 3,600 ลอบ ความยาวแต่ละแถวประมาณ 9 กม. ระยะห่างแต่ละแถว 100 ม. 
เรือประมงแตล่ะล ามีลกูเรือ 5 คน รวมทัง้ไต้ก๋ง 

การกู้ลอบหมึกสายท าในเวลากลางคืนเร่ิมจากลูกเรือคนแรกดึงสายคร่าวขึน้มาโดยมีเคร่ืองกว้านช่วย 
เม่ือลอบขึน้มาบนเรือ ลอบท่ีมีหมกึสายจะส่งให้ลกูเรือคนท่ีสองน าลอบแช่ลงในถงัน า้เกลือเข้มข้นเพ่ือเร่งให้หมกึ
ออกจากเปลือกหอย จากนัน้ลอบท่ีกู้ขึน้มาจะถกูสง่ผ่านไปให้ลกูเรือคนท่ีสามจดัเรียงให้ลอบเคลื่อนผา่นไปบริเวณ
ด้านท้ายเรือทางด้านกราบขวา ลกูเรือคนท่ีสี่อยู่ท้ายเรือคอยควบคมุไม่ให้ลอบพนักนัขณะท่ีปล่อยลงน า้ทางท้าย
เรือเพ่ือรอการกู้ครัง้ต่อไป ปูพืน้เรือบริเวณท่ีท างานและบริเวณท่ีลอบเคลื่อนผ่านทัง้หมดด้วยแผ่นโฟมยางเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เปลือกหอยแตก ความเร็วเรือขณะกู้ ลอบประมาณ 3 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง ชาวประมงจะกู้ ลอบ 
15,000 – 18,000 ลอบ แต่ละครัง้ใช้เวลา 9 – 10 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาเดินทาง กู้ลอบทุก 1 – 2 วนั และเว้นช่วง
นานขึน้หากพบว่าปริมาณการจบัไม่คุ้มค่ากบัค่าใช้จ่ายในการออกท าการประมง (ต ่ากว่า 100 กก.) ชาวประมง
จะเตรียมลอบส ารองประมาณ 500 ลอบ ทุ่นปูนซีเมนต์และทุ่นธงไปกบัเรือเสมอส าหรับสบัเปลี่ยนกบัอปุกรณ์ท่ี
เสียหาย ลอบเปลือกหอยจุกพราหมณ์ถูกวางไว้ในทะเลตลอดฤดูท าประมงและน าขึน้มาท าความสะอาดเมื่อ
พบว่ามีเพรียงมาเกาะบนเปลือกหอยมากจนสง่ผลให้หมกึเข้าลอบน้อยลง (ประมาณ 2 เดือน) ลอบหมกึสายจาก
เปลือกหอยจกุพราหมณ์ หมกึสาย A. aegina และเรือประมงดงั Figure 2 (A – D) 
 

 
Figure 2 The octopus pot made from empty shell of Noble volute with dorsal side (A), ventral side (B), 
A. aegina (C) and fishing boat (D). 

 

 
 

A B DC
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2. ผลการจับและปริมาณการจับต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) 
 จากการลงเก็บข้อมูลเดือนละ 1 ครัง้ ตัง้แต่ มีนาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ ศึกษาลงเรือของ
ชาวประมงลอบหมกึสายเพ่ือศกึษาวิธีการท าประมง บนัทกึผลการจบั และสุม่บนัทกึจ านวนหมกึสายท่ีจบัได้จาก
ลอบต่อเน่ืองกนั 1,000 ลอบ ได้ในเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ธันวาคม 2554 และ มกราคม 
2555 เดือน กรกฎาคม สิงหาคม 2554 และ กมุภาพนัธ์ 2555 ไมไ่ด้ลงเก็บข้อมลูบนเรือประมงเน่ืองจากไมต่รงกบั
วนัท่ีชาวประมงออกเรือ จากผลการศกึษาพบว่าหมกึสายท่ีจบัได้จากลอบเปลือกหอยจกุพราหมณ์บริเวณแหลม
ผักเบี ย้  พบเพียงชนิดเดียวคือ Amphioctopus aegina (Gray, 1849) มี ช่ือสามัญว่า Sandbird Octopus 
ชาวประมงเรียกว่าหมึกสายขาว มี CPUE เฉลี่ยเท่ากับ 0.16 ± 0.08 กก./10 ลอบ ลอบหนึ่งลอบจบัหมกึสายได้
เพียงหนึ่งตัว เดือน เมษายน 2554 และ กุมภาพันธ์ 2555 มี CPUE สูงสุด 0.27 กก./10 ลอบ เดือน กรกฎาคม 
2554 มี CPUE ต ่าสุด 0.08 กก./10 ลอบ ผลการจับของเดือน มีนาคม 2554 เท่ากับ 175 กก. กู้ลอบไปเพียง 5 
ชม. ต้องกลบัเข้าฝ่ังเน่ืองจากมีคลื่นและลมแรง (ปกติใช้เวลาในการกู้ลอบ 9 – 10 ชม.) ผลการจับรวมในเดือน 
เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ธันวาคม 2554 และ มกราคม 2555 เท่ากบั 410, 250,174, 
120, 150, 124 และ 165 กก. ตามล าดบั ผลการจับเดือน กุมภาพันธ์ 2555 เท่ากับ 210 กก. กู้ ลอบไปเพียง 5 
ชม. ต้องกลบัเข้าฝ่ังเน่ืองจากมีคลื่นและลมแรง อตัราการจบัของเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
ธันวาคม 2554 และ มกราคม 2555 เท่ากับร้อยละ 80.4, 51.5, 16.3, 14.5, 8.2 และ 10.9 ตามล าดบั จ านวน
หมึกสายเข้าลอบ 1,000 ลอบ ดัง Figure 3 หมึกสายบริเวณชายฝ่ังแหลมผักเบีย้ เพศผู้ ตัวเล็กกว่าเพศเมีย 
น า้หนกัเฉลี่ยเพศผู้ เท่ากบั 45.00 ± 11.54 ก. น า้หนกัเฉลี่ยเพศเมียเท่ากบั 59.62 ± 12.98 ก. (Table 1) 

 
Figure 3 Numbers of octopus caught per 1,000 pots in each month 
 

Table 1 Catch, CPUE, catch rate, soak time and the average weight of A. aegina 
Month 
(2011-2012) 

Total catch 
(kg) 

CPUE 
(kg/10 pot) 

Catch rate 
(%) 

Soak time 
(day) 

Average Weight (g) 
(N = 30 – 50 individual) 

     Male Female 
Mar 175a 0.23 80.4 2 54.55 63.79 
Apr 410 0.27 51.5 2 54.62 71.08 
May 250 0.16 16.3 2 56.39 72.50 

804

515

163 145
82 109

0

200

400

600

800

1000

Mar Apr May Jun Dec Jan

No
. o

f o
cto

pu
s c

au
gh

t/1
,00

0 
po

ts

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 54 สาขาประมง

675

หมดอายุวันที่23-07-2565



Jun 174 0.11 14.5 2 42.19 65.32 
Jul 120 0.08 b 1 24.42 35.03 
Aug 150 0.10 b 5 c c 
Dec 124 0.08 8.2 5 c c 
Jan 165 0.11 10.9 1 45.26 57.30 
Feb 210a 0.27 b 1 37.61 52.34 

Average 197.56 0.16±0.08 30.3 2.3 45.00±11.54 59.62±12.98 
a Retrieving was stopped in 5 hrs due to the bad sea condition 
b No observed onboard 
c No sampling 
 

3. อัตราส่วนเพศ 
 หมกึสายเพศผู้มีจ านวนน้อยกว่าเพศเมีย อตัราส่วนของหมกึสายเพศผู้ต่อเพศเมียโดยรวมเท่ากบั 0.5:1 
เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2554 อตัราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียอยู่ระหว่าง 0.3 – 0.6:1 เฉพาะเดือนมกราคม และ 
กมุภาพนัธ์ 2555 เท่านัน้ท่ีอตัราสว่นเพศเท่ากนั (Sig > 0.05) ดงั Table 2 
 

Table 2 Sex ratio of A. aegina caught around Laem Pak Bia coastal 
Month  Octopus (Number) Sex ratio X2 Sig 
(2011-2012) Male Female Total Male:Female   
Mar 11 29 40 0.4:1 8.10 0.004 
Apr 13 37 50 0.4:1 11.52 0.001 
May 18 32 50 0.6:1 3.92 0.048 
Jun 14 36 50 0.4:1 9.68 0.002 
Jul 7 28 35 0.3:1 12.60 0.000 
Jan 13 17 30 0.8:1 0.53 0.465 
Feb 16 14 30 1.1:1 0.13 0.715 
Total 92 193 285 0.5:1 35.79 0.000 

(α = 0.05) 
 

วิจารณ์ 
1. ส่วนประกอบของเคร่ืองมือประมงและการท าประมง 

ส่วนประกอบของเคร่ืองมือประมงและวิธีการท าประมงลอบหมกึสายในบริเวณชายฝ่ังแหลมผกัเบีย้ไม่
แตกต่างจากรายงานของ ธีรยทุธ และ หสัพงศ์ (2554) แตต่่างกนัท่ีวิธีการท าให้หมกึสายออกจากเปลือกหอยโดย
ชาวประมงบริเวณแหลมชายฝ่ังผักเบีย้ใช้การแช่ลอบท่ีมีหมกึสายในถังน า้เกลือเข้มข้น เพ่ือเร่งให้หมกึออกจาก
เปลือกหอยแต่การท าประมงบริเวณอ่าวไทยฝ่ังวนัออกใช้การวางลอบบนพืน้เรือปล่อยให้น า้ไหลออกจากเปลือก
หอยและรอให้หมึกสายออกมาเอง ข้อแตกต่างอีกประการคือการท าประมงลอบหมึกสายบริเวณชายฝ่ังแหลม
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ผกัเบีย้ชาวประมงจะวางลอบต่อทนัทีทางด้านท้ายเรือโดยไม่มีการน าลอบมาพกัไว้บนเรือ จากการศกึษาไม่พบ
ความขดัแย้งของชาวประมงลอบหมกึสายกบัชาวประมงพืน้บ้านท่ีใช้เคร่ืองมือประมงประเภทอื่น เน่ืองจากพืน้ท่ี
ท าประมงลอบหมกึสายถกูก าหนดไว้ชดัเจนโดยชาวประมงด้วยกนัเอง 
2. ผลการจับและปริมาณการจับต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) 

ผลการจับพบว่าหนึ่งลอบจับหมึกสายได้เพียงหนึ่งตวั  หมึกสายท่ีจับได้บริเวณชายฝ่ังแหลมผักเบีย้มี
เพียงชนิดเดียวคือ A. aegina มี CPUE เฉลี่ยเท่ากบั 0.16 ± 0.08 กก./10 ลอบ มากกวา่ผลการศกึษาในอ่าวไทย
ฝ่ังตะวนัออก อา่วไทยตอนกลางและอา่วไทยตอนลา่ง คือ 0.11, 0.10 และ 0.12 กก./10 ลอบ ตามล าดบั (ธีรยทุธ
และหสัพงศ์, 2554; จินดาและฐิติพร, 2557) น า้หนกัเฉลี่ยของหมกึสายเพศผู้ เท่ากบั 45.00 ± 11.54 ก. เพศเมีย
เท่ากับ 59.62 ± 12.98 ก. เดือนมีนาคม – พฤษภาคม หมกึสายมีน า้หนกัมาก เดือนพฤษภาคม มีน า้หนักเฉลี่ย
มากท่ีสุด เดือนมิถุนายน หมึกสายน า้หนักลดลง และต ่าสุดในเดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคมและมกราคม 
น า้หนกัหมกึสายสงูขึน้แต่ยงัต ่ากว่าเดือนมีนาคม สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ วีนา (2528) ท่ีรายงานว่าหมึก
สายชนิด Octopus dollfusi มีการผสมพนัธุ์และวางไข่ตลอดปี ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม หมกึสายเพศเมีย
มีร้อยละของน า้หนกัอวยัวะสืบพนัธุ์เทียบกับน า้หนกัตวัสูงกว่าเดือนอื่นๆ กรกฎาคม หมกึสายเพศเมียมีน า้หนัก
อวยัวะสืบพนัธุ์เทียบกบัน า้หนกัตวัน้อยท่ีสดุ ผลการศกึษาของ จินดาและฐิติพร (2557) รายงานว่าน า้หนกัเฉลี่ย
ของหมึกสายแรกเร่ิมสืบพันธุ์ของเพศเมียเท่ากบั 60 ก. ดงันัน้หมกึสายเพศเมียท่ีจับได้บริเวณแหลมผกัเบีย้ช่วง
เดือนมีนาคม – มิถุนายน มีขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุ์ ชาวประมงพบว่าช่วงต้นของฤดูประมงผลการ
จบัของลอบท่ีวางห่างจากแนวชายฝ่ังมากกว่าลอบท่ีวางใกล้ฝ่ัง จึงสนันิษฐานว่ามีการเคลื่อนย้ายของทรัพยากร
หมกึสายชนิด A. aegina จากบริเวณน า้ลกึเข้ามาชายฝ่ัง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม มีอตัราการจบัสงูเพราะเป็น
ช่วงกลางของฤดทู าประมง เดือนมิถนุายน อตัราการจบัลดลงสนันิษฐานวา่เหลือจ านวนหมกึสายในพืน้ท่ีประมง
น้อยเพราะถูกจบัออกไปจ านวนมากก่อนหน้านี ้เดือนธนัวาคมและมกราคม เป็นช่วงแรกของฤดปูระมงอตัราการ
จบัยงัไมส่งูมากน่าจะเกิดจากหมกึสายรุ่นใหมย่งัมีขนาดตวัเลก็และพึง่เร่ิมอพยพเข้ามาในพืน้ท่ีประมง 
3. อัตราส่วนเพศ 
 อัตราส่วนของหมึกสายเพศผู้ ต่อเพศเมียโดยรวมเท่ากับ 0.5:1 แตกต่างจากผลการศึกษาของ วีนา 
(2528) และ จินดาและฐิติพร (2557) รายงานว่าหมกึสายเพศผู้และเพศเมียมีจ านวนเท่าๆ กนั ท่ีอตัราสว่น 1.2:1 
และ 1:0.9 ตามล าดับ แต่บริเวณชายฝ่ังแหลมผักเบีย้จับหมึกสายเพศเมียได้มากกว่า สันนิษฐานว่าเกิดจาก
พฤติกรรมการหลบซอ่นของหมกึสายเพศเมียมีมากกวา่เพศผู้  เพราะนอกจากการหลบซอ่นจากศตัรูตามธรรมชาติ
แล้วยังมีพฤติกรรมการซ่อนตัวเพ่ือวางไข่เพ่ิมขึน้มา (วีนา, 2528) และจากผลการศึกษาเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม หมกึสายเพศเมียมีความพร้อมในการผสมพนัธุ์และวางไข่มากกวา่เดือนอื่น จงึถกูจบัมากกวา่ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาในบางเดือนแม้จะมีการท าประมงมากในบริเวณพืน้ท่ีชายฝ่ังแหลมผักเบีย้  แต่ยังมี

ทรัพยากรหมกึสายรุ่นใหม่เกิดขึน้ทดแทนจนเพียงพอส าหรับการท าประมงในฤดทู าประมงใหม่ ขณะท่ีเคร่ืองมือ
ประมงลอบหมึกสายได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอาจกระทบต่อทรัพยากรหอยจุกพราหมณ์ในธรรมชาติ
เน่ืองจากมีความต้องการใช้เปลือกหอยเพ่ิมขึน้ ราคาเปลือกหอยเม่ือปี 2553 ตวัละ 10 – 12 บาท เพ่ิมเป็นตวัละ 
25 บาท ในปี 2555 นอกจากนีย้งัพบการน าเปลือกหอยขนาดเลก็มาใช้ท าให้มีโอกาสจบัหมกึสายท่ีมีขนาดตวัเล็ก
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กวา่ขนาดแรกสืบพนัธุ์ซึง่อาจสง่ผลกระทบกบัทรัพยากรหมกึสายได้ ดงันัน้เพ่ือลดการน าเปลือกหอยจุกพราหมณ์
จากธรรมชาติใช้และลดโอกาสการจับหมึกสายตวัเล็กกว่าขนาดแรกสืบพันธุ์ จึงควรศึกษาวสัดุเพ่ือใช้ทดแทน
เปลือกหอยในเคร่ืองมือประมงลอบหมกึสายตอ่ไป 
 

กิตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคณุไตก๋งเรือสินสาธิต 7 และลกูเรือทกุคนท่ีอนญุาตและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมลูบน

เรือประมง ขอบคณุโครงการศกึษาวิจยัและพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบีย้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดั
เพชรบรีุ ท่ีสนบัสนนุงบประมาณในการศกึษาบางสว่น 
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