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บทนำ 

	 ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำ	ในทะเลอยู่ในสภาวะที่มีความเสื่อมโทรม 

และมจีำ	นวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด	 เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ ่านมา 

เนื่องจากมีการทำาการประมงที่มากขึ้นทั้งในเรื่องของจำานวนเรือประมง 

ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง	 และเครื่องมือประมงที่หลากหลายชนิด 

ทำ	ให้มีการนำ	ทรัพยากรมาใช้อย่างไม่คุ้มค่า	รวมไปถึงความต้องการของ 

ผู้บริโภคสัตว์น้ำ	มีมากขึ้นด้วย

	 ปลาหมึก	จดัได้ว่าเป็นสัตว์น้ำ	อีกประเภทหน่ึงทีมี่ความสำ	คัญทางเศรษฐกิจ 

และเป็นที่ต้องการสำ	หรับผู้บริโภคในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่า 

จะเป็นหมึกกระดอง	หมึกหอม	หมึกกล้วย	และหมึกสาย	และอาจมีแนวโน้ม 

ให้ปลาหมึกมีปริมาณลดลง	 ในการทำ	การประมงด้วยเครื่องมือประมง 

หลายชนิดมักมีไข่หมึกติดมาด้วย	 เช่น	 อวนลาก	 อวนรุน	 ลอบ	 และ 

อวนจมปู	 เป็นต้น	 สำ	หรับลอบและอวนจมปู	 ไข่หมึกที่ติดมายังคงมีช ีวิต	

และสามารถฟักเป็นตัวได้	จึงเกิดแนวคิดในการเพิ่มลูกพันธุ์หมึกให้กลับคืน 

สู่ธรรมชาติโดยการจัดทำ		 “ธนาคารไข่หมึก”	 โดยการนำ	ไข่หมึกที่ติด 

มากับเครื่องมือประมง	 ซึ่งได้แก่	 หมึกหอม	 หมึกกระดองลายเสือ	 หรือ 

หมึกกระดองก้นไหม้มาใส่ถุงอวนแขวนไว้ในกระชัง	 เพื่อให้ลูกหมึกฟักออก 

เป็นตัวและเติบโตตามธรรมชาติต่อไป	หรือนำ	มาเลี้ยงในโรงเรือนที่อยู่ 

ริมฝั่งทะเลในหมู่บ้านชาวประมงจนฟักออกเป็นตัวแล้ว	 จึงปล่อยลงสู่ทะเล 

ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มทรัพยากรหมึกให้แก่ท้องทะเล	และลดการสูญเสีย

ของไข่หมึก

     คณะผู้จัดทำ 

     สิงหาคม 2555
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ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ

 ธนาคารไข่หมึก หมายถึง	 การนำ	ไข่หมึกที่ติดมากับเครื่องมือประมง 

มาอนุบาลไว้ในกระชังที่อยู่ในทะเล	 หรือถังน้ำ	ในโรงเรือนริมฝั่งทะเล 

ในหมู่บ้านชาวประมง	 เมื่อลูกหมึกฟักออกเป็นตัวแล้วก็จะถูกปล่อยลงสู่ 

ธรรมชาติ	และกินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติจนเติบโตเป็นหมึกขนาดใหญ่

ต่อไป
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ข้อมูลทั่วไปของปลาหมึก

	 สำ	หรับปลาหมึกที่ติดมากับเครื่องมือประมงที่พบโดยทั่วไป	 ได้แก่ 

หมึกหอม	หมึกกระดองลายเสือ	และหมึกกระดองก้นไหม้	เป็นต้น	โดยมี 

ข้อมูลทั่วไปของปลาหมึกแต่ละประเภท	ดังน้ี

 หมึกหอม      

	 เป็นปลาหมึกที่อาศัยอยู่บริเวณกลางน้ำ		 ปลาหมึกในกลุ่มน้ีชอบอยู่ 

รวมกันเป็นฝูง	 จะว่ายน้ำ	หาอาหารอยู่ตลอดเวลา	 ว่องไว	 ปราดเปรียว 

จึงต้องกินอาหารมากเพ่ือให้มีพลังงานเพยีงพอ	 ซ่ึงอาหารก็คือกลุ่มปลากลางน้ำ	 

ปลาหมึกกลุ่มน้ีชอบอยู่ในน้ำ	ที่ ใสสะอาด	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังน้ี

      

 

หมึกหอมเพศผู้ หมึกหอมเพศเมีย
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 D	ลักษณะไข่ของหมึกหอม			มีลักษณะเป็นฝักยาวคล้ายน้ิวมือรวมกันอยู่ 

เป็นพวงติดกับวัสดุใต้น้ำ		 โดยฝักไขแ่ต่ละฝักจะประกอบด้วยปล้อง	 2-7	 ปล้อง 

แต่ละปล้องมีไข่	1	ฟอง	(จรุง,	2541)

	 D	จำ นวนไข่ของหมึกหอม	 	 หมึกหอมที่มีขนาดความยาว	 175-210 

มิลลิเมตร	มีปริมาณไข่เฉลี่ย	695	ฟอง	(ทิวา,	2523) 

              

 D	ระยะไข่ของหมึกหอม		ตามปกติแล้วไข่หมึกหอมจะใช้เวลาในการ

ฟักประมาณ	2-3	สัปดาห์	ระหว่างนั้นรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงและขนาดของ

ไข่จะเพิ่มขึ้น	 โดยสามารถแบ่งอย่างคร่าวๆ	 เพื่อความสะดวกในการจัดการ

ออกเป็น	4	ระยะ	แต่ละระยะใช้เวลา	3-5	วัน	ดังน้ี

              

              

              

              

              

              

              

              

ระยะไข่ของหมึกหอม
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	 	 (1)	ไข่ใหม่	สำ	หรับไข่หมึกหอม	ฝักไข่ในระยะน้ีมีขนาดเล็ก	ยาว 

เรียว	สีขาว	ไม่แบ่งเป็นปล้อง	เม็ดไข่ภายในยังมีขนาดเล็ก	ส่วนไข่หมึกกระดอง 

ยังมีสีขาวขุ่น

	 	 (2)	ไข่อ่อน	 เปลือกไข่เริ่มโปร่งแสงมองเห็นตัวอ่อนภายใน	 ไข่ 

ขยายขนาดออกทั้งความกว้างและความยาว	ฝักไข่ของหมึกหอมในระยะน้ี 

จะเริ่มคอดเป็นปล้อง

	 	 (3)	ไข่แก่	เปลือกไขโ่ปร่งแสงมองเห็นตัวอ่อนภายใน	ตัวอ่อนมีตา 

สีแดง	ส่วน	yolk	(ไข่แดง)	แบ่งแยกและมีขนาดใหญ่กว่าส่วนหัวของตัวอ่อน 

ฝักไข่หมึกหอมแบ่งเป็นปล้องชัดเจน

	 	 (4)	ไข่แก่จัด	เปลือกไขข่ยายตัวเต็มทีท่ำ	ให้เปลือกไขโ่ปร่งใส	ตัวอ่อน 

มีตาสีดำ		yolk	(ไขแ่ดง)	มีขนาดเล็กกว่าสว่นหัว	ฝักไขข่องหมึกหอมแต่ละปล้อง 

จะขยายตัวจนเกือบเป็นปล้องสี่เหลี่ยม	(จารุวัฒน์,	2538)

    

     

     

     

     

          

ลูกหมึกหอมระยะแรกฟัก
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 D	การพัฒนาตัวอ่อนในไข่ของหมึกหอม	 แบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ 

ที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าออกเป็น	10	ขั้น	โดยที่แต่ละขั้นใช้เวลา 

ประมาณ	2 วัน ดังน้ี

 ขั้นที่ 1	 ไข่ยังคงทึบแสงหรือกึ่งทึบแสง

 ขั้นที่ 2	 ไข่เริ่มโปร่งใส	มีการแบ่งเซลล์

	 	 ของตัวอ่อนบนส่วนยอดของไข่

 ขั้นที่ 3 การแบง่เซลล์ครอบคลุมครึง่หน่ึง

  ของเม็ดไข่

 ขั้นที่ 4	 ส่วนหัวและส่วนตาเริ่มเจริญ

	 	 แยกออกจาก	yolk	(ไข่แดง)
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 ขั้นที่ 5 สว่นหนวดเจรญิแยกออกเป็นเส้น

 

 ขั้นที่ 6	 ส่วนตาของตัวอ่อนในไข่เป็น

	 	 สีแดง

 ขั้นที่ 7	 ส่วนหัวและลำ	ตัวเจริญแยกจากกัน

	 	 เปลือกภายในเริ่มเจริญขึ้น

 ขั้นที่ 8	 ส่วนตาเปลี่ยนเป็นสีดำ	

 ขั้นที่ 9	 yolk	(ไข่แดง)	ลดขนาดลงจนมีขนาด

	 	 ใกล้เคียงกับส่วนหัว

 ขั้นที่ 10	 yolk	(ไข่แดง)	ลดขนาดลงจนเล็กกว่าส่วนหัว

	 	 ตัวอ่อนในไข่	เริ่มขยับตัว	ไข่เริ่มฟักเป็นตัว
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  D	ความเค็มที่มีผลต่อการฟักของไข่หมึกหอม		ไข่หมึกหอมมี 

อัตราการฟักสูงสุดที่ความเค็มน้ำ		 32	 ส่วนในพันส่วน	 (95.48+4.90%) 

ความเค็มที่เหมาะสมต่อการฟักของไข่ที่มีการฟักสูงกว่า	50%	อยู่ในช่วง	

21.8-36.6	 ส่วนในพันส่วน	 ระดับความเค็มที่ต่ำ	หรือสูงกว่าน้ี	 จะมีผลต่อ 

การตายและทำ	ให้การพัฒนาของตัวอ่อนในไข่ผิดปกติ	และมีการฟักก่อน 

กำ	หนด	(จารุวัฒน์	และสะไบทิพย์,	2538)

    

  D ความเค็มที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงตัวของลูกหมึกหอม	 ลูกหมึก 

มีอัตราการรอดตายสูงสุดทีร่ะดับความเค็ม	 32	สว่นในพนัสว่น	 (92.22+6.67%) 

รองลงมาคือที่ระดับความเค็ม	28	ส่วนในพันส่วน	(71.11+25.71%)	ความเค็ม 

ที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดตายที่	 50%	 ขึ้นไปใน	 24	 ชั่วโมง	 อยู่ในช่วง	

23.2-35.5	ส่วนในพันส่วน	(จารุวัฒน์	และสะไบทิพย์,	2538)
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 หมึกกระดองลายเสือ 

	 หมึกชนิดน้ีเป็นหมึกที่อาศัยอยู่ตามหน้าดิน	ปกติจะนอนหรือฝังตัว 

อยู่ตามหน้าดินเช่นเดียวกับสัตว์ในกลุ่มกุ้ง	 ปู	 และปลาหน้าดินชนิดต่างๆ	

ซึ่งเป็นอาหารของปลาหมึกกลุ่มน้ี

    

     

     

     

     

     

     

     

  D	ลักษณะไข่ของหมึกกระดองลายเสือ			ไข่มีลักษณะเป็นเม็ด 

กลมเดี่ยว	 มจีุกแหลมตรงยอด	 รวมกันเป็นพวงติดกับวัสดุใต้น้ำ		 โดยไข่

แต่ละฟองมีเปลือกหุ้มแยกออกจากกัน	(จรุง,	2541)

  D	จำ นวนไข่ของหมึกกระดองลายเสือ			หมึกกระดองลายเสือเข้าสู่ 

วัยเจริญพันธุ์อายุตั้งแต่	90	วันขึ้นไป	วางไข่เมื่ออายุ	 110	วัน	เพศเมียจะมี

จำ	นวนไข่ตั้งแต่	 50-3,000	 ฟอง	 (Nabhitabhata	 and	 Nilaphat,	 1999 

อ้างตาม	จิราพร,	2546)

หมึกกระดองลายเสือเพศผู้ หมึกกระดองลายเสือเพศเมีย
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  D	ระยะไข่ของหมึกกระดองลายเสือ

ระยะไข่ของหมึกกระดองลายเสือ

      

     

ลูกหมึกกระดองลายเสือระยะแรกฟัก
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  D	ความเค็มที่มีผลต่อการฟักของไข่หมึกกระดองลายเสือ	ไข่หมึก 

กระดองลายเสือมีอัตราการฟักสูงสุดที่ความเค็มน้ำ		32	ส่วนในพันส่วน	 

(100%)	 ความเค็มที่เหมาะสมต่อการฟักของไข่ที่มีการฟักสูงกว่า	 50% 

อยู่ในช่วง	22.5-37.5	ส่วนในพันส่วน	(จารุวัฒน์	และสะไบทิพย์,	2538)

         

  D	ความเค็มที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงตัวของลูกหมึกกระดอง 

ลายเสือ	 ลูกหมึกกระดองลายเสือมีอัตราการรอดตายสูงสุดที่ระดับความเค็ม 

28	และ	32	สว่นในพนัสว่น	(100%)	ความเค็ม	36	สว่นในพนัสว่น	(99.17+2.87%)  

และอัตราการฟักยังสูงกว่า	80%	ทีค่วามเค็ม	24	สว่นในพนัสว่น	และความเค็ม 

ที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดตายที่	50%	ขึ้นไปใน	24	ชั่วโมง	อยู่ในช่วง 

21.4-39.4 ส่วนในพันส่วน	(จารุวัฒน์	และสะไบทิพย์,	2538)
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 หมึกกระดองก้นไหม้                 

	 เป็นปลาหมึกที่อาศัยอยู่ตามหน้าดิน	 ปกติจะนอนหรือฝังตัวอยู ่

ตามหน้าดินเช่นเดียวกับสัตว์ในกลุ่มกุ้ง	ปู	และปลาหน้าดินชนิดต่างๆ 

ซึ่งเป็นอาหารของปลาหมึกกลุ่มน้ี

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  D	ลักษณะไข่ของหมึกกระดองก้นไหม้	 ไข่มีลักษณะเป็นเม็ด 

กลมเดี่ยว	 มจีุกแหลมตรงยอด	 รวมกันเป็นพวงติดกับวัสดุใต้น้ำ		 โดยไข่ 

แต่ละฟองมีเปลือกหุ้มแยกออกจากกัน	 (จรุง,	 2541)	 โดยส่วนใหญ ่

ไข่หมึกกระดองก้นไหม้จะมีสีดำ	

หมึกกระดองก้นไหม้เพศผู้ หมึกกระดองก้นไหม้เพศเมีย
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  D	จำ นวนไข่ของหมึกกระดองก้นไหม้			หมึกกระดองก้นไหม้มี 

ปริมาณไข่เฉลี่ย	200-1,000	ฟอง	และสามารถวางไข่ได้มากกว่า	1	ครั้ง	หมึก

กระดองตัวผู้และตัวเมีย	 เติบโตเป็นตัวเต็มวัยเมื่ออายุ	 70	 และ	 80 วัน 

ตามลำ	ดับ	 การจับคู่ผสมพันธุ์วางไข่เริ่มเมื่ออายุประมาณ	 99	 วัน	 (พเยาว์ 

และคณะ,	2520)

              

  D	ระยะไข่ของหมึกกระดองก้นไหม้    

     
ระยะไข่ของหมึกกระดองก้นไหม้ 

      

     

     

     

     

     
              ไข่ไหม่                         ไข่อ่อน

  
              ไข่แก่    ไข่แก่จัด
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  D	ความเค็มและอุณหภูมิที่มีผลต่อการฟักของไข่หมึกกระดอง 

ก้นไหม้ ไข่ของหมึกกระดองก้นไหม้มีอัตราการฟักร้อยละ	 48-100	 (เฉลี่ย	 

80.45+13.74)	ระยะก่อนไข่ฟักออกเป็นตัว	11-20	วัน	(ความเค็มน้ำ		30+ 2	ส่วน 

ในพันส่วน	 อุณหภูมิ	 28+2	 องศาเซลเซียส)	 (พเยาว์	 และคณะ,	 2520) 

ไข่หมึกกระดองก้นไหม้ที่ติดมากับเครื่องมืออวนจมปู	 ไข่จะมีหลายระยะ	 

บางครั้ง	 1-2	 วัน	 ก็สามารถฟักออกเป็นตัวแล้ว	 ขึ้นอยู่กับระยะไข่ที่ติด 

มากับเครื่องมืออวนจมปู	 นอกจากนี้ความเค็มและอุณหภูมิก็มีผลต่อ 

ระยะเวลาก่อนไข่ฟักออกเป็นตัว	 ถ้าอุณหภูมิสูงมากกว่า	 28	 องศาเซลเซียส 

ระยะเวลาก่อนไข่ฟักออกเป็นตัวก็จะสั้นกว่าน้ี	

การฟักของไข่หมึก      

           

	 ไข่หมึกมักจะฟักในเวลากลางคืน	 และฟักออกไม่พร้อมกันหมดทีเดียว 

จะค่อยๆ	ทยอยฟักออกเป็นตัว	ซึ่งอาจกินเวลาถึง	1 สัปดาห์	จึงจะฟักหมด 

เมื่อลูกหมึกฟักออกเป็นตัวก็ควรทยอยปล่อยลงสู่ทะเล	 เพื่อให้ลูกหมึกหากิน 

และเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ

ลูกหมึกกระดองก้นไหม้ ระยะแรกฟัก
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การจัดทำ ธนาคารไข่หมึก

	 การจัดทำ	ธนาคารไข่หมึกมีหลายวิธี	 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละ 

พื้นที่จึงทำ	ให้มีรูปแบบธนาคารแตกต่างกันไป	 หากชาวประมงช่วยกัน 

อนุรักษ์ปลาหมึก	 จะทำ	ให้ลดการสูญพันธุ์ของปลาหมึกบางชนิด	 และ 

ชาวประมงสามารถจับปลาหมึกได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน	 โดยมีการดำ	เนินการ 

ดังน้ี

         

การรวบรวมไข่หมึก 

	 ไข่หมึกหอมหรือไข่หมึกกระดองลายเสือส่วนใหญ่จะติดมากับเครื่องมือ 

ลอบหมึก	 สว่นไขห่มึกกระดองก้นไหม้สว่นใหญ่จะติดมากับเครือ่งมืออวนจมปู 

อวนลากหรืออวนรุน	 นอกจากน้ียังมีไข่หมึกอีกหลายชนิดที่ติดมาด้วย	 เช่น	 

หมึกกระดองใหญ่	เป็นต้น	การรวบรวมไข่หมึก	ชาวประมงควรรีบปลดไข่หมึก 

ใสใ่นถังทีมี่น้ำ	ทะเลและเพ่ิมเคร่ืองให้อากาศหลังจากกู้ลอบข้ึนจากน้ำ		 หรอืถ้าเป็น 

ไข่หมึกที่ติดมากับเครื่องมืออวนจมปู	 ชาวประมงส่วนใหญ่จะกู้อวนจมป ู

มาแกะที่ฝั่ง	 ไข่หมึกที่ติดมากับอวนจมปูจะยังมีช ีวิตเนื่องจากในกองอวน 

มีความช ื้น	 เมื่อถึงฝั่งควรรีบปลดไข่หมึกลงในถังที่เตรียมไว้ก่อนนำ	เข้า 

ธนาคารไข่หมึก
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 ไข่หมึกหอมที่ติดลอบหมึก

ไข่หมึกกระดองก้นไหม้ที่ติดอวนจมปู
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รูปแบบการจัดทำ ธนาคารไข่หมึก

	 ธนาคารไข่หมึกสามารถจัดทำ	ได้โดยการผูกยึดกระชังไว้ในทะเล 

เมื่อลูกหมึกฟักออกเป็นตัวแล้วก็จะสามารถหลุดรอดออกจากกระชังไป 

เติบโตตามธรรมชาติ	 หรือนำ	ไขห่มึกมาอนุบาลในถังหรอืตู้กระจกในโรงเรอืนทีอ่ยู่ 

ริมฝั่งทะเลในหมู่บ้านชาวประมง	 เมื่อลูกหมึกฟักออกเป็นตัวก็ถูกปล่อยลงสู่ 

ธรรมชาติ	นอกจากนี้การเพิ่มแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ		เช่น	กร่ำ		หรือซั้ง 

ยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ ในการยึดเกาะของไข่หมึกอีกด้วย	 เพราะโดยปกติ

ปลาหมึกเพศเมียจะวางไข่เป็นพวงติดกับวัสดุใต้น้ำ	

 

  D	รูปแบบกระชังที่ยึดไว้ ในทะเล		รูปแบบกระชังลอยขนาด 

3 x 2 x 2	เมตร	ใช้อวนโพลีเอทธิลีนสีแดงขนาดตาอวน	0.5	เซนติเมตร 

กั้นเป็นคอกสี่เหลี่ยมแล้วผูกยึดไว้ในทะเล	แขวนถุงไข่หมึก	ซึ่งเย็บด้วย 

อวนโพลีเอทธิลีนสีแดงขนาด	 0.5	 เซนติเมตร	 ไว้ในกระชังโดยมีระยะห่าง

ระหว่างถุงประมาณ	30	เซนติเมตร	
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	 	 D	รูปแบบกระชังที่ยึดไว้ ในทะเล
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  D	รูปแบบโรงเร ือน สามารถใช้ถังน้ำ	หรือตู้กระจกใส่น้ำ	ทะเล 

และเพิ่มเครื่องให้อากาศ	นำ	ตะกร้าติดทุ่นลอยด้านข้าง	เพื่อให้ตะกร้าลอยน้ำ	 

นำ	ไข่หมึกใส่ตะกร้าแล้วลอยในถังน้ำ	หรือตู้กระจก
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  D	รูปแบบกร่ำ  หรือซั้ง
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ตัวอย่างสถานที่จัดทำ ธนาคารไข่หมึก

 D	ธนาคารไข่หมึกหอมท่ีบ้านทะเลงาม	หมู่ที	่9	ต.	สวนแตง	อ.	ละแม 

จ.	ชุมพร	โครงการตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	สำ	นักวิจัย 

และพัฒนาประมงทะเล	 กรมประมง	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยมี 

คุณสมชาย	เซง่ต้ี	เป็นประธานกลุ่ม	( โทร.	089-5896244	และมีคุณจนิดา	เพชรกำ	เนิด 

นักวิชาการประมงชำ	นาญการ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง 

จ.	ชุมพร	เป็นผู้ประสานงาน	( โทร.	0-8876-8349-9 และ	0-7752-2006-7)

 D	ธนาคารไข่หมึกท่ีบ้านบางแก้ว	ต.	บางแก้ว	อ.	บ้านแหลม	จ.	เพชรบุรี 

เป็นการทำ	ธนาคารไข่หมึกกระดองก้นไหม้ร่วมกับธนาคารปูม้า	 เนื่องจาก 

ในบางช่วงจะมีไข่หมึกกระดองก้นไหม้ติดมากับอวนจมปูมาก	 ชาวประมงจึง 

นำ	ไขห่มึกกระดองก้นไหม้มาอนุบาลในถังทีจ่ดัทำ	ธนาคารปูม้า	 เม่ือลูกหมึกฟัก 

ออกเป็นตัว	ก็ถูกปล่อยลงสู่ทะเล		
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 D	ธนาคารไข่หมึกท่ีโรงเรยีนบ้านบางแก้ว	ต.	บางแก้ว	อ.	บ้านแหลม 

จ.	เพชรบุรี		เนื่องจากโรงเรียนบ้านบางแก้วเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ชายทะเล 

และอยู่ใกล้กับท่าขึ้นสัตว์น้ำ		เป็นโรงเรียนที่มีลูกหลานของชาวประมงศึกษาอยู่ 

ประกอบกับสำ	นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	 กรมประมง	 มีหลักสูตร	 

“นักอนุรักษ์รุ่นเยาว์”	เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร	และ 

ได้จัดให้มีการดูงานธนาคารปูม้าที่บ้านบางแก้ว	ต.	บางแก้ว	อ.	บ้านแหลม 

จ.	เพชรบุรี	เนื่องจากในบางฤดูกาลมีไข่หมึกกระดองก้นไหม้ติดอวนจมปูมาก	 

จึงนำ	มาเข้าธนาคารปูม้าที่บ้านบางแก้ว	 คณะอาจารย์ที่ โรงเรียนบ้านบางแก้ว 

มีความสนใจ	จึงนำ	ไข่หมึกที่นำ	มาจากท่าขึ้นสัตว์น้ำ	ที่บ้านบางแก้ว	 โดยการ 

จดัเตรยีมตู้กระจกทีมี่น้ำ	ทะเล	และเพ่ิมเคร่ืองให้อากาศ	อาจารย์จะจดัเวรให้เด็ก 

นำ	ไขห่มึกกระดองก้นไหม้มาใส	่รอให้ไขฟั่กเป็นตัว	จึงนำ	ลูกหมึกกระดองก้นไหม้ 

ไปปล่อยทีบ่รเิวณชายฝ่ัง	 กิจกรรมน้ีทำ	ได้ไม่ยาก	และสามารถชว่ยปลุกจติสำ	นึก 

ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ	แก่เยาวชน
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	 การเพ่ิมผลผลิตปลาหมึก	นอกจากการจดัทำ	ธนาคารไขห่มึกแล้ว	ศูนย์วจิยั 

และพัฒนาประมงชายฝั่งของกรมประมงได้มีการเพาะลูกหมึกหอมและ 

หมึกกระดองปล่อยลงสู่ธรรมชาติ	 เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับ 

ท้องทะเล	 โดยสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ชายฝั่งจังหวัดตรัง	 ได้รวบรวมไข่หมึก 

ที่ชาวประมงทิ้ง	นำ	มาเข้าสู่กระบวนการเพาะเลี้ยงที่เป็นระบบ	สามารถปล่อย 

หมึกกระดองและหมึกหอมคืนสู่ทะเลได้แล้วกว่าปีละ	 150,000	 ตัว	 และ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดระยองได้รวบรวมไข่หมึกหอม 

นำ	มาเข้าสู่ระบบโรงเพาะฟัก	เมื่อลูกหมึกแรกฟักอายุ	1	วัน	ก็ได้ดำ	เนินการ

ปล่อยลงสู่ทะเล

     
ภาพกิจกรรมในระหว่างการจัดทำาธนาคารไข่หมึก
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คำ ส่งท้าย
     

	 เนื่องจากคู่มือฉบับน้ี ได้ให้ความรู้พื้นฐานที่จำ	เป็นต้องใช้ในการจัดทำ	 

ธนาคารไขห่มึก	และได้อธิบายถึงวธีิการเพ่ิมผลผลิตปลาหมึกสู่ธรรมชาติหลายๆ	 

วธีิ	ซ่ึงจะเป็นต้นแบบสำ	หรบัปรบัใช้ในหมู่บ้านของชาวประมง		จากหนังสือคู่มือน้ี 

ชี้ ให้เห็นว่าการจัดทำ	ธนาคารไข่หมึกเป็นเรื่องที่ทำ	ได้ไม่ยาก	 และสามารถ 

ช่วยเพิ่มผลผลิตปลาหมึกหลายชนิดคืนสู่ธรรมชาติได้	 และจะทำ	ให้ชาวประมง 

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตปลาหมึกได้อย่างยั่งยืนตลอดไป		นอกจากน้ียังเป็น 

การปลูกจิตสำ	นึกให้กับชาวประมงในการมีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการ 

ทรัพยากรหน้าบ้านตนเอง
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 และปลาหมึกกระดองลายเสือ.	ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	

 ชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา,	กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ชายฝั่ง,	กรมประมง.

 25	หน้า.

จารุวัฒน์	นภีตะภัฏ.	2538. ชีววิทยาและพฤติกรรมของปลาหมึกจาก

 การเพาะเลี้ยง. ใน   :	สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องชีววิทยา

	 และการเพาะเลี้ยงปลาหมึก	(เอกสารเผยแพร่ฉบับที่	18/2538).

	 วันที่	12-16	กรกฎาคม	2536.	ณ	สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ชายฝั่ง

	 จงัหวัดระยอง,	กองเพาะเล้ียงสัตว์น้ำ	ชายฝ่ัง,	กรมประมง	:	หน้า	69-112.
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จิราพร	สุริยวรากุล.	2546. ความสัมพันธ์ของอายุหมึกกระดองลาย 

 เสือ (Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831) กับจำ	นวนลาย
	 บนกระดอง	และสัดส่วนของจะงอยปาก.วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.	กรุงเทพฯ.	97	หน้า.	

จรุง	ชุมแดง.	2541. การพัฒนาของตัวอ่อนหมึกกระดองลายเสือ

 (Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831) และหมึกหอม

 (Sepioteuthis lessoniana Lesson, 1830).	ปริญญา
	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต,	สาขาวิทยาศาสตร์การประมง.	42	หน้า.	

ทิวา	รัตนอนันต์.	2523. การศึกษาชีววิทยาของปลาหมึกหอม

 (Sepioteuthis lessoniana Lesson)	ในอ่าวไทย.	รายงานประจำ	ปี
 2523 สน./23/18.	กองประมงทะเล,	กรมประมง.	17	หน้า.

พเยาว์	บุญประกอบ,	อรวรรณ	สัตยาลัย,	ไพศาล	สิทธิกรกุล,

	 ประภา	ศิริปุณย์	และอุษณีย์	ยศยิ่งยวด.	2520. การศึกษาชีววิทยา

 เบื้องต้นของปลาหมึกกระดองก้นไหม้ (Sepiella inermis).
	 เอกสารวิชาการ,	จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.	41	หน้า.

www.fisheries.go.th/cs-trang/

www.fisheries.go.th/cf-rayong/
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คำ ขอบคุณ

 ขอขอบพระคุณ	ดร.จารวัุฒน์		นภีตะภัฏ	ในการอนุเคราะห์รูประยะไขข่อง 

หมึกหอมและหมึกกระดองลายเสือ	 ขอขอบคุณนางสาวฐิติพร	 ศุภนิรันดร์	 

และนายชานนท์	 นวลศร	ี ศูนย์วจิยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง 

(ช ุมพร)	 และนางศรีประภา	 สิทธิโชคธนา	 นางสาวเพ็ญแข	 เนื่องสกุล 

นายเรวัต	 แก้ววิจิตร	 นายภาคย์	 จินดาโชติ	 และนายจิรวุฒิ	 คำ	วงค์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน	 (สมุทรปราการ)	 ที่ช่วย 

สืบค้นเอกสาร	รวบรวมภาพถ่ายในการจัดทำ	หนังสือฉบับน้ี ได้เป็นอย่างดี
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คณะทำ งาน 

	 มาโนช	 รุ่งราตรี

	 ผู้อำ	นวยการสำ	นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

	 เพราลัย	 นุชหมอน

	 ผู้อำ	นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล

	 จินตนา	 จินดาลิขิต	

	 นักวิชาการประมงชำ	นาญการพิเศษ	

	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน	(สมุทรปราการ)

	 จินดา	 เพชรกำ	เนิด

	 นักวิชาการประมงชำ	นาญการ	

	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง	(ชุมพร)

	 วันทนา	เจนกิจโกศล

	 นักวิชาการประมงชำ	นาญการ	

	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน	(สมุทรปราการ)

	 เอมวลี		 แก้วพิลา

	 นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	

	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน	(สมุทรปราการ)






