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คํานํา
ปลาหมึก (Cephalopods) เปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรองลงมาจาก
กุง ปริมาณสัตวน้ําจําพวกปลาหมึกในรูปแบบตางๆ ที่เปนสินคาสงออกไปยังตลาดตางประเทศเพิม่ ขึ้นมาก
ทั้งในแงปริมาณและมูลคาในชวงป พ.ศ. 2521–2531
ปลาหมึกมีความสําคัญมากในระบบนิเวศวิทยาของวงจรหวงโซอาหาร จัดวาปลาหมึกเปน active
predator อาหารที่สําคัญของปลาหมึก คือ ครัสเตเซียน (crustaceans) หอยสองฝา (เปนอาหารของ
ปลาหมึกสาย) ปลา และปลาหมึกดวยกัน ในทางกลับกันปลาหมึกเปนอาหารหลักของนก ปลาทัง้ ปลาผิวน้ํา
และปลาหนาดิน เชน ปลากะพง (sea bassed), lancetfish, ปลาทูนา (tuna) ปลาฉลาม (sharks) และ
กระเบน (rays) และพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (mammals) หลายชนิด เชน toothed whales แมวน้ํา
ปลาหมึกจัดเปนสัตวน้ําไมมกี ระดูกสันหลัง (marine invertebrates) มีโครงรางแข็งอยูขางในตัว
เปน chitinous หรือ cartilaginous หรือบางชนิดมีเปลือกอยูภายนอก มีเหงือก (gill) 1 คู (ในพวก
Nautilus มี 2 คู) มีระยางครอบปาก (arm and tentacle) 8-10 อัน (ยกเวน Nautilus มีมากกวา 40 เสน)
ประกอบดวยปุมดูด (sucker) ซึ่งชวยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกถูกจัดวาเปน “สุดยอดของวิวัฒนาการ
ในสัตวไมมกี ระดูกสันหลัง (climax of invertebrate evolution)
ปลาหมึกเปนสัตวในกลุมเดียวกับหอย (Phylum Mollusca) จัดอยูใน class Cephalopoda เปน
สัตวแยกเพศ มีลักษณะแทบจะตรงกันขามกับหอยฝาเดียว (class Gastropoda) หรือหอยสองฝา (class
Bivalvia) ซึ่งทั้งสองกลุมนั้นสวนใหญจะไมวองไวและบางชนิดยังเปนพวกที่เกาะติดอยูกับที่ กินอาหารโดย
การกรองจากน้ําทะเล แตปลาหมึกเปนสัตวที่วองไว และปลาหมึกทุกชนิดเปนสัตวกินเนื้อ
ถึงแมวาปลาหมึกจะมีความสําคัญทั้งในแงของการบริโภคและเปนสินคาสงออก
และในระบบ
นิเวศวิทยาของวงจรหวงโซอาหารก็ตาม แตการคนควาวิจัยเกีย่ วกับปลาหมึกทางฝงทะเลอันดามันของไทยมี
นอยมากโดยเฉพาะในแงอนุกรมวิธาน
หนังสือเลมนีไ้ ดจัดทําขึน้ เพือ่ เผยแพรเกี่ยวกับบัญชีรายชือ่ ตัวอยางปลาหมึกที่ลงทะเบียนและเก็บ
รักษาไว ณ พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชาย
เลน รวมทัง้ ภาพตัวอยางประกอบขอมูลของตัวอยางแตละชนิด เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ตัวอยางแตละชนิดวามีลักษณะอยางไร อีกทั้งยังเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูที่มีความสนใจศึกษาเกีย่ วกับ
อนุกรมวิธานปลาหมึกโดยเฉพาะจากฝงทะเลอันดามันในการเปรียบเทียบตัวอยางหรือยืมตัวอยางเพื่อการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งเปนความรูพื้นฐานดานความหลากหลายของชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตของประเทศไทย เพื่อ
เปนแนวทางใหแกสถาบันหรือผูที่สนใจไดพิจารณานําไปใชประโยชนตอไป
(นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน

อนุกรมวิธานและตัวอยางปลาหมึกในประเทศไทย
ดร. อนุวัฒน นทีวัฒนา
อดีตหัวหนาพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล (เมษายน 2514 – กุมภาพันธ 2520)
คําวา “Taxonomy” ที่ใชกนั ในภาษาไทยวา “อนุกรมวิธาน” เปนศาสตรที่วาดวยการจําแนกและจัด
กลุมสิ่งมีชีวิต สวนงานวิจยั ในสาขานี้มักเรียกกันในภาษาอังกฤษวา “Systematics” ศาสตรนี้มคี วามสําคัญ
และเปนพื้นฐานของศาสตรในสาขาอื่นๆ อาทิ การวิจัยเกีย่ วกับชีววิทยา ระบบนิเวศ การประมง วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม ฯลฯ อันดับแรกนั้นตองทราบถึงลักษณะและชื่อชนิดพันธุของสิง่ มีชีวิตเสียกอน เพื่อสื่อ
ความหมายวาเรากําลังพูดถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอยู มิฉะนั้นในวงการอาจเกิดขอถกเถียงโตแยงกันขึ้นได
ยกตัวอยางเชน ในการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับชีววิทยาการสืบพันธุของกุง นักวิชาการสองทานซึ่งทํางาน
วิจัยเรื่องชีววิทยาการสืบพันธุของกุงชนิดหนึ่งในทะเลสาบสงขลา แตผลการวิจยั ที่ออกมาแตกตางกันโดย
สิ้นเชิง ในที่สุดสรุปไดวา วิจยั เรื่องเดียวกันแตเปนกุงคนละชนิดสายพันธุ เปนตน ในระบบนิเวศก็
เชนเดียวกัน ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชวี ิตดวยกันเองหรือกับสิ่งไมมีชีวิตก็ตาม ชนิดใดสัมพันธเกี่ยวของ
กับชนิดใดและอยางไร ชื่อของสิ่งมีชีวิตตองมากอนเปนอันดับแรกในการสื่อสาร ซึ่งชื่อสายพันธุในแตละ
ทองถิ่น แตละภาค หรือแตละประเทศก็เรียกแตกตางกันไป อาจเรียกวาเปน ชื่อทองถิ่น (local name) หรือ
ชื่อสามัญ (common name) และชื่อที่เปนสากลสามารถสื่อสารกันไดทั่วโลกหรือที่เรียกวา ชื่อวิทยาศาสตร
(scientific name) ระบบการตั้งชื่อและการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตที่เปนสากลและยอมรับกันมาเปนระบบทั่ว
โลกนี้ เริ่มตั้งแตค.ศ. 1875 โดย นักธรรมชาติวิทยาชาวสวีเดนชื่อ Carolus Linnaeus นับวางาน
“อนุกรมวิธาน” เขาสูยุค “โลกาภิวัตน” มากวาศตวรรษแลว มิใชเรื่องใหมแตอยางใด
เมื่อหันกลับมามองที่ประเทศไทย ทั้งที่ทราบกันดีวาประเทศไทยมีทรัพยากรสิ่งมีชีวติ ที่หลากหลาย
มหาศาลแตมีความกาวหนาของงานอนุกรมวิธานของชาตินับวานอยมาก มีผูปฏิบัติงานดานนีน้ อยจนปจจุบัน
อาจจัดกลุม “นักอนุกรมวิธาน” ไวในประเภท “กลุมสิ่งมีชีวิตที่ใกลจะสูญพันธุ (Endangered species)”
งานอนุกรมวิธานเปนงานที่ตอ งใชความอุตสาหะและ ประสบการณที่สงั่ สมกันมายาวนาน นักอนุกรมวิธาน
ตองการเอกสารที่ใชในการคนควาเปรียบ เทียบจํานวนมากและแทบทุกภาษาทีม่ ีการตีพิมพเกีย่ วกับชนิดพันธุ
นั้นๆ บางครั้งตองใชเอกสารขอมูลยอนหลังไปนับรอยป ตองมีสถานที่เก็บตัวอยางหรือที่เรียกวา “พิพิธภัณฑ
(Museum) หรือ สถานที่เก็บตัวอยางอางอิง (Reference Collection)” ไวใชในการนําตัวอยางมา
เปรียบเทียบอางอิง
หากไมมีในประเทศไทยก็ตองแสวงหาหนทางเพื่อจะนําตัวอยางไปเปรียบเทียบและ
คนควาในตางประเทศ
การดําเนินงานดานอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตในน้ําหรือในทะเลเปนงานที่เริ่มหลังจากสิ่งมีชีวิตบน
บก เนื่องจากขอจํากัดหลายประการ การสํารวจและรวบรวมตัวอยางสัตวน้ําในประเทศไทย ในระยะแรกมี
นักวิทยาศาสตรตางชาติมาสํารวจและเก็บรวบรวมไวในตางประเทศ ปลาหมึกเปนตัวอยางสัตวทะเลกลุม
แรก ๆ ทีเ่ ก็บไวในพิพิธภัณฑตางประเทศ เชน British Museum of Natural History ในรายงานทาง

วิชาการ Robson (1932) ไดระบุปลาหมึกสายหรือปลาหมึกยักษสองชนิดจากประเทศสยาม (ไทย) คือ
ปลาหมึกสายใหญ (Cistopus indicus) และปลาหมึกสายดํา (Octopus aegina) พิพิธภัณฑที่เก็บตัวอยาง
สัตวทะเลเพื่อการวิจยั ในประเทศไทยในมักอยูในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันมีหนวยงานหลายแหงที่เก็บรวบรวมตัวอยางสัตว
ทะเลมากขึ้น (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2545) เชนเดียวกัน งานวิจยั
อนุกรมวิธานสัตวทะเลรวมทั้งการรวบรวมตัวอยางสัตวทะเลเปนระบบมาตรฐานสากลไดดําเนินการ
หลังจากศูนยชวี วิทยาทางทะเล (Phuket Marine Biological Center) ภูเก็ต จัดตั้งขึ้นและเปดดําเนินการ
ตั้งแตป 2511 ตัวอยางจากการสํารวจทางทะเล ไทย-เดนมารก ครั้งที่ 5 (the 5th Thai-Danish Expedition)
ถูกนําไปจําแนกและวิเคราะหตัวอยาง พรอมกับฝกอบรมนักวิชาการไทยในการทํางานวิจัยอนุกรมวิธาน
ตัวอยางเหลานี้ทยอยกลับมาเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสตั วและพืชทะเล (Reference Collection) ศูนย
ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต หลังจากไดจัดสรางอาคารถาวรสําหรับเก็บรักษาตัวอยางโดยเฉพาะ (Boonprakob
& Hylleberg, 1983) ตัวอยางสัตวและพืชทะเลเหลานี้เปนตัวอยางที่มีคุณคา ประกอบดวยตัวอยางชนิดใหม
ของโลก (new species) ชนิดที่เปนรายงานการคนพบในประเทศไทยเปนครั้งแรก (new record) และชนิด
ที่เปนตัวแทนของสัตวในประเทศไทย
รวมทั้งตัวอยางจากนานน้ําใกลเคียงและตางประเทศในโครงการ
แลกเปลี่ยนตัวอยางระหวางพิพิธภัณฑดว ยกัน พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล (Reference Collection) ศูนย
ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต (เปลี่ยนชื่อเปน สถาบันวิจยั ชีววิทยาและประมงทะเล เมื่อ พ.ศ. 2534 และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 และเปลีย่ นชื่อเปน
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 อยูภายใต
สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) นับเปนพิพิธภัณฑ
ระดับนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตัวอยางบางชนิดมีการรวบรวมตัวอยางชนิดพันธุไวจํานวนมาก
และหลากหลายสมบูรณ เชน ตัวอยางปะการังมากกวา 400 ชนิด เปนการเก็บตัวอยางที่สมบูรณอันดับสอง
รองจากพิพิธภัณฑในออสเตรเลียเทานั้น
ตัวอยางปลาหมึกก็เชนเดียวกันนับวาเปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมตัวอยางปลาหมึกที่ดีที่สุดของ
ประเทศไทยและในภูมิภาค
งานวิจัยอนุกรมวิธานปลาหมึกของประเทศไทยไดเริ่มตนอยางจริงจังโดย
ไพศาล (2517) ซึ่งรายงานชนิดปลาหมึกในอาวไทยไว 22 ชนิด 10 สกุล 5 วงศ และทางฝงอันดามัน จํานวน 3
ชนิด ในปจจุบันปลาหมึกในนานน้ําไทยมีประมาณ 60 ชนิด (อนุวัฒน, 2543) ตัวอยางเกือบทุกชนิดใน
นานน้ําไทยรวบรวมไวในพิพิธภัณฑแหงนี้
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ขอคิดในการใชคํา
เมื่อหมายถึงสัตวในกลุม Cephalopoda เราควรจะใชคําไหน หรือคําไหนเปนคําที่ถกู ตอง ระหวาง
“ปลาหมึก” กับ “หมึก” ผูที่เห็นวาควรใช “หมึก” มักจะอางเหตุผลทางวิชาการวา “ปลาหมึก” ไมใช “ปลา”
ตามความหมายทางวิชาการเพราะเปนสัตวไมมีกระดูกสันหลังและยังอยูกลุมเดียวกับสัตวจําพวกหอยอีก
ตางหาก ในฐานะที่ผูเขียนทํางานวิจยั ดานนี้ จึงมักไดรับคําถามนี้อยูเสมอ สําหรับผูเขียนเอง คําตอบจะเปนวา
ถูกทั้งสองคํา และใชไดทั้งสองคํา แตสําหรับการใชในภาษาราชการ ภาษาวิชาการและภาษากลาง(ไมใช
ภาษาทองถิ่น) ควรใช “ปลาหมึก” มากกวาคําวา “หมึก” ดวยเหตุผลหลายประการ ซึ่งก็ตองใชเวลาในการ
แจกแจงแกผูฟง พอสมควร
โอกาสนี้จึงขอรวบรวมเหตุผลเหลานั้น ไวดังนี้
1. เปนการใชตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ทั้งสองคํามีคํานิยามปรากฏใน
พจนานุกรมฯ แต “ปลาหมึก” เปนคําหลัก สวน “หมึก” เปนคํารอง ซึ่งตรงนี้ในพจนานุกรมฯใชสํานวนวา
“หมึก ก็เรียก” คํานิยามดังกลาว คือ
ปลาหมึก (น.) ชื่อสัตวไมมกี ระดูกสันหลังที่มีขาซึ่งเรียกวาหนวดอยูท ี่บริเวณหัว อาศัยอยูในทะเล มี
ถุงบรรจุน้ําสีดําอยางหมึกสําหรับพนเพื่อพรางตัว มีหลายสกุล เชน ปลาหมึกกระดอง สกุล Sepia ในวงศ
Sepiidae, ปลาหมึกกลวย สกุล Loligo และปลาหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana) ในวงศ
Loliginidae, ปลาหมึกสาย สกุล Octopus ในวงศ Octopodidae, หมึก ก็เรียก
2. คําวา “หมึก” กอใหเกิดความสับสนเมื่อใชในชีวิตประจําวันและการสื่อความหมายทั่วไป แมวา
จะมีชาวประมงที่ใชคําวา “หมึก” ก็ตาม แตเมื่อกลาวถึงโดยที่ผูฟงไมมีภูมิหลังมากอน หรือผูฟงอยูในอีก
สิ่งแวดลอมหนึ่ง มักไมเขาใจวาสื่อความหมายถึง “น้ําหมึก(ink)” ในปากกา หรือ “ปลาหมึก” ที่เปนสัตว
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ใหคํานิยาม คําวา “หมึก 1” ไววา “น้ําหรือแทงสําหรับขีด
เขียน ตามปรกติมีสีดําจัด” และ “โดยปริยายหมายถึงสิง่ อื่นๆ ที่ใชเขียนหรือพิมพหนังสือ เชน หมึกแดง หมึก
แหง หมึกพิมพ”
สวนคําวา “หมึก 2” นั้น พจนานุกรมฯไมไดคํานิยาม แตอางอิงวา “ดู (คําวา) ปลาหมึก”
ลองเปรียบเทียบประโยค 2 ประโยค ระหวาง “หมึกพนหมึก” กับ “ปลาหมึกพนหมึก” วาประโยค
ไหนที่สื่อความหมายไดชัดเจนกวากัน?
3. คําวา “หมึก” ถาหมายถึงสัตวน้ํา เปนคําที่ขาดความหมายในมิติทางสังคม ภาษาและวัฒนธรรม
เพราะคําวา “ปลา” ในความหมายทางชีววิทยา แนนอนวาหมายถึง “สัตวเลือดเย็น มีกระดูกสันหลัง พบทั้ง
ในทะเลและแหลงน้ําจืด.......สวนใหญหายใจทางเหงือก.......บางชนิดมีเกล็ด
บางชนิดไมมี.......”
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542) ซึ่งยอมไมใช ปลาหมึกที่เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง แต
ในความหมายของชาวบานและชาวประมงคําวา “ปลา” เปนคําในลักษณะของการบงชี้หรือการจําแนกโดย
หมายรวมถึง สิ่งมีชีวติ ทุกชนิดที่อาศัยอยูในน้ําไมจํากัดวามีหรือไมมีกระดูกสันหลัง ดังที่เรามีคําวา ปลาดาว

ปลาวาฬ ปลาโลมา ปลาพะยูน ที่เปนคําดั้งเดิม โดยที่ภูมิปญญาชาวบานเองก็ตระหนักดีวาสัตวดังกลาว
เหลานี้มีความแตกตางและไมไดเปนพวกเดียวกับ“ปลา”(ในทางวิชาการ) อีกนัยหนึ่งคําวา“ปลา”เปนคํานํา
หนาที่บงบอกลักษณะเทานัน้ เพื่อประโยชนในการแยกแยะวา อะไรอยูในน้ํา(ปลาหมึก) อะไรไมอยูในน้ํา
(น้ําหมึกปากกา) นอกจากนัน้ คําวา ปลาดาว ปลาวาฬ ปลาโลมา ก็ลวนแตเปนคําหลักในพจนานุกรมฯทั้งสิ้น
ดวยเหตุผลขางตน
ในภาษาอังกฤษ ก็มีคําในลักษณะนี้อยูเชนกัน ปลาดาว แมงกะพรุน (แมงกะพรุน เปนคําหลักใน
พจนานุกรมฯ) สองคํานี้ภาษาอังกฤษใชวา star fish และ jelly fish ตามลําดับ จะเห็นไดคําวา fish ที่
แปลวา “ปลา” ก็เปนคําที่แสดงมิติทางสังคม ภาษาและวัฒนธรรมโดยไมจําเปนตองยึดหลักวิชาการเชนกัน
ในภาษาไทย ยังมีคําในลักษณะเดียวกันที่เราใชเรียกผลไม เชน มะมวง มะพราว คําวา “มะ” กรอน
เสียงมาจากคําวา “หมาก” ซึ่งลําพังตัวคําวา“หมาก”เองก็เปนชื่อของตนไมและผลไมในกลุมปาลม (เชน
หมากแดง หมากเขียว)
ถาเรายึดถือมิติทางวิชาการเพียงดานเดียวโดยไมถือมิติทางสังคม ภาษาและ
วัฒนธรรมดวยแลว เราก็ควรเรียก มะมวง วา “มวง” และมะพราว วา “พราว” จึงจะถูกหลักวิชาการ แตผลที่
ไดก็มแี ตจะสรางความสับสนและทําลายความสวยงามและสุนทรียทางวัฒนธรรมไปเปลาๆ
ถาเรายึดมิติทางวิชาการเพียงมิติเดียว เราก็ตองเรียก “โพด” ไมใช “ขาวโพด” อยางทุกวันนี้ จริง
หรือไม?
4. ในวงการวิชาการเองก็มกี ารพูดคุยถกเถียงในประเด็นดังกลาวเชนกัน แลวสรุปวา ควรใชคําวา
“ปลาหมึก” เมื่อกลาวถึงสัตวกลุมนี้ในทางวิชาการโดยทั่วไปตามเหตุผลขางตน และอาจใช “หมึก”ในภาษา
พูดหรือเมื่อมีการเกริ่นนําเปนการเฉพาะตามแตละกรณี
มีเกร็ดเล็กๆ ที่นาประหลาดใจเลาใหฟงไดวา
ระหวางการหาขอสรุป นาแปลกที่ผูสนับสนุนใหใช “หมึก”(เฉยๆ) ในทางวิชาการสวนใหญเปนนักวิชาการ
รุนเกาหรือรุนอาวุโส
สวนผูที่เห็นวาควรใช“ปลาหมึก”สวนใหญกลับเปนนักวิชาการรุน ใหมรวมกับ
นักวิชาการอาวุโสบางทาน ทั้งที่นาจะเปนตรงกันขาม และหลายคนในกลุมที่เห็นวาควรใช “ปลาหมึก” ก็
ลวนเปนผูที่ศกึ ษาวิจัยเกี่ยวกับปลาหมึกโดยตรง
ดังนั้นการจะเลือกใชคําใดควรพิจารณาดวยวา
ภาษาเปนเรื่องละเอียดออนที่เกี่ยวพันกับความ
ซับซอนของสังคม อารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย นอกจากจุดมุงหมายหลักที่เปนไปเพื่อการสื่อสาร
ระหวางมนุษยที่สามารถเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมมนุษยแลว ยังเปนสิ่งที่สะทอนความ
งามและสุนทรียภาพในความหลากหลายของวัฒนธรรม มิติทางวิชาการดานเดียวจะกลายเปนขอจํากัดที่จะ
ลดทอนความงามนั้นใหหมนหมองไป ในภาวะทีว่ ฒ
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ตัวอยางปลาหมึกในพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
Recent records of the Class Cephalopoda (Phylum Mollusca)
in the Reference Collection of Phuket Marine Biological Center

จรัสศรี อางตันญา ศิรินทิพย สังขจีน วัชราภรณ ไตรพาณิชยกุล1 กาญจนา บุษบงค และ ปรียาพัฒ คงถาวร
บทคัดยอ
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล (Reference Collection) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน (Phuket Marine Biological Center) เปนสถานที่รวบรวมตัวอยางสัตวและ
พืชจากนานน้าํ ไทยที่สําคัญโดยเฉพาะจากฝงทะเลอันดามัน (Andaman Sea) ในปจจุบันพิพิธภัณฑฯ มี
ตัวอยางสิ่งมีชวี ิตลงทะเบียนไวประมาณ 20,197 หมายเลข (records) จากตัวอยางใน 21 Phyla ซึ่ง
ประกอบดวยตัวอยางประมาณ 683 วงศ (families) 4,786 ชนิด (species)
ตัวอยางปลาหมึก (Class Cephalopoda, Phylum Mollusca) ที่ลงทะเบียน ณ ทีพ่ ิพิธภัณฑฯ มี
จํานวน 496 หมายเลข ซึ่งประกอบดวยตัวอยางใน 16 วงศ 56 ชนิด ในจํานวนนี้เปนตัวอยางตนแบบชนิด
ใหมของโลกจํานวน 10 หมายเลข (4 ชนิด) เปนตัวอยางตนแบบ Holotype 4 หมายเลข และตัวอยางตนแบบ
Paratype 6 หมายเลข
คําสําคัญ: ตัวอยางปลาหมึก พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล
บทนํา
ปลาหมึก (Cephalopods) เปนทรัพยากรสัตวทะเลที่นบั วันจะทวีความสําคัญมากขึ้นทั้งในแงของ
การบริโภคและเปนสินคาสงออก ถึงแมวาปลาหมึกจะเพิม่ ความสําคัญขึ้นตามลําดับก็ตาม แตการคนควาวิจัย
เกี่ยวกับปลาหมึกในนานน้ําไทยมีนอยโดยเฉพาะในแงอนุกรมวิธาน
ปลาหมึกจัดรวมไวในมอลลัสกา (Phylum Mollusca) เปนสัตวในกลุมเดียวกับหอย เนื่องจากมีเยือ่
แมนเติล (mantle) มีฟน (radula) และเหงือก (gill) เหมือนหอยทัว่ ไป ชีววิทยาของปลาหมึกที่จะกลาว
ตอไป รวบรวมจากเอกสารของ เจิดจินดา (2536) และ บพิธและนันทพร (2547) Nateewathana (1997d)
Dunning et al. (1998)
1 ปจจุบันเปนนักศึกษาปริญญาโท สาขา Integrated Tropical Coastal Zone Management, School of
Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology (AIT)
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ปลาหมึกจัดอยูใน Class Cephalopoda ซึ่งคํานี้มาจากคําสองคําที่แปลวา หัว (cephalo) และ เทา
(poda) เพราะสวนหัวและเทาของสัตวในกลุมนี้อยูติดกัน สวนหัวยื่นออกเปนวงกลมที่แยกออกเปนหนวด
แตละเสน ในสัตวจําพวกหอยชนิดอื่นสวนนี้จะเปนสวนหนาของเทา (foot) ในปลาหมึกเทาปรับเปลี่ยนไป
เปนทอน้ํา (funnel) และหนวดจับอาหาร (tentacle) หลายเสนลอมรอบปาก หนวดเชื่อมตอกันโดยเยื่อ
(web) (รูปที่ 1)

a

b

รูปที่ 1 Web and web depth: a, octopus of the genus Tremoctopus, with expanded web;
b, octopus in oral view (Dunning et al., 1998)

การกําหนดดานหนา ดานทาย ดานหลัง ดานทองของปลาหมึกจึงนิยมกําหนดจากการเคลื่อนที่เปน
หลัก ดานหนวดและปาก เปนดานหนา (anterior) ดานทายของลําตัว เปนดานทาย (posterior) ดานที่มีสี
เขมเปนดานบน (dorsal) ดานที่มีทอน้ําและสีซีดเปนดานทอง (ventral)
ลําตัวปลาหมึกมีลักษณะคลายถุง หอหุมเหงือกและอวัยวะภายในไว ลําตัวของปลาหมึกโดยทั่วไป
จะเปนรูปไข รูปทรงกระบอกยาว หรือเปนถุงกลมรี รูปรางของลําตัวหรือเยื่อแมนเติล แตกตางกันไปขึ้นอยู
กับชนิดของปลาหมึก (รูปที่ 2) ปลาหมึกกลางน้ํา เชน ปลาหมึกกลวย ปลาหมึกหอม จะมีรูปรางยาวเพรียวไม
ตานน้ํา ปลาหมึกหนาดิน มีรูปรางอวนและสั้นกวา ปลาหมึกมีครีบ (fin) อยูสองขางลําตัวยกเวนปลาหมึก
สายไมมีครีบ ปลาหมึกจะใชครีบชวยในการทรงตัวในขณะเคลื่อนที่
ชองแมนเติลของปลาหมึกเปนชองขนาดใหญอยูทางดานทอง มีบทบาทสําคัญในการหมุนเวียนน้ํา
เพื่อแลกเปลี่ยนแกสและเคลื่อนที่ โดยน้ําจะเขาในชองแมนเติลทางชองวางตรงขอบแมนเติลที่เกาะรัดกับ
ลําตัว ขอบของแมนเติล เรียกวา โคลลา (collar) เมื่อกลามเนื้อตามขวาง (circular muscle) หดตัวไลมาจาก
โคลลา โคลลาจะปด แมนเติลจะหดแนบกับลําตัว น้ําภายในชองแมนเติลจะพนออกทางทอน้ํา ถาทอน้ําชี้ไป
ขางหนา แรงดันน้ําจะทําใหตวั เคลื่อนที่ถอยหลัง
ภายในชองแมนเติลจะมีเหงือกรูปขนนก (pectinate ctenidia) 1 คู (รูปที่ 3–4) เหงือกไมมีซีเลีย
(cilia) ซึ่งตางจากมอลลัส (molluscs) ทั่วไป ในปลาหมึกบางชนิดเหงือกไมพฒ
ั นา จะใชเยือ่ แมนเติลทํา
หนาที่แลกเปลี่ยนแกสแทน
2

รูปที่ 2 Diversity of the Cephalopoda (Nateewathana, 1997d)
สัตวในกลุมนีม้ ีระบบประสาทที่เจริญมาก ตาขนาดใหญรับภาพได เยื่อแมนเติลมีกลามเนื้อหนา มี
เซลลเม็ดสีอยูในชั้นอิพิเดอมิส สีของผิวตัวจะเปลี่ยนแปลงขณะที่ปลาหมึกตกใจ ตืน่ ตัว หรือขณะเกี้ยวพาราสี
กอนจะสืบพันธุ หรือขณะตอสูปองกันตัว กระบวนการเปลี่ยนแปลงสีผิวนี้ควบคุมโดยระบบประสาทและ
ฮอรโมน
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รูปที่ 3 Major features of the mantle cavity of a typical squid and octopus
(Dunning et al., 1998)

สมองของปลาหมึกมีขนาดใหญมาก ประกอบดวยเซลลประสาทขนาดใหญมากมายเมื่อเทียบกับ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่น ๆ เสนใยประสาทขนาดยักษที่จัดระบบไวอยางดีทาํ ใหกลามเนื้อรอบลําตัวยืดหด
ไดดีมีพลังตอเนื่องกัน เปนเหตุใหปลาหมึกกลางน้ําเคลือ่ นไหวไดอยางรวดเร็ว
ปลาหมึกมีเสนใยประสาทขนาดใหญ
อวัยวะรับสัมผัสที่ผานวิวัฒนาการมาอยางมากทําใหมี
ความสามารถในการเรียนรูและจดจํา ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะวัตถุดวยสายตาและสมองที่แบง
สวนการทํางานอยางชัดเจน ปลาหมึกจึงถูกจัดวาเปน “สุดยอดของวิวัฒนาการในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
(climax of invertebrate evolution)”
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รูปที่ 4 Family Sepiidae, mantle cavity (Sepia officinalis), ventral view (Dunning et al., 1998)
โครงรางภายนอกของปลาหมึก
แบงออกไดเปน 4 ประเภทใหญ ดวยกัน ไดแก squid, cuttlefish,
งวงชาง (natilus)

octopus

(รูปที่ 5) และ หอย

รูปที่ 5 Arm numbering and major external features of cephalopods in dorsal view
(Dunning et al., 1998)
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1. Squid (รูปที่ 6)
รูปรางยาวคลายตอรปโด มีครีบดานขางคอนไปทางทายลําตัว (postero-lateral fin) ระยางครอบ
ปาก ประกอบดวยระยางคสนั้ คือ หนวด (arm) 4 คู มีปุมดูดบนหนวด 2 แถว หรืออาจเปน 4 ประกอบดวย
chitinous ring บางชนิดอาจมีตะขอ (hook) รวมดวย หรือมีตะขอเพียงอยางเดียว มีระยางคยาว คือ หนวด
จับอาหาร (tentacle) 1 คู มีปุมดูด 2 แถว หรือมากกวา และ/หรือมีตะขอดวย ไดแก ปลาหมึกกลวย (Loligo
spp.) ปลาหมึกหอม (Sepioteuthis spp.) และปลาหมึกกระดองบางชนิด (Sepia spp.)

รูปที่ 6 Diagrammatic illustrations of a squid (Teuthida) showing general characters for
identification (Nateewathana, 1997d)
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ปลาหมึกกลวย (Loligo spp.)
ลักษณะ ลําตัวเปนทอนกลมยาว ดานทายมีครีบรูปสามเหลี่ยม 1 คู ดานหัวมีหนวดยาว 1 คู
หนวดสั้น 4 คู บนหนวดทุกเสนมีปุมดูด ถาเปนตัวผูหนวดอันที่ 4 ขางซายจะมีลักษณะเปนฟนเลื่อย
ในลําตัวมีกระดองใสคลายแผนพลาสติกบาง ขนาดความยาวลําตัวประมาณ 20–50 ซม.
ปลาหมึกหอม (Sepioteuthis spp.)
ลักษณะ ลักษณะทัว่ ๆ ไปคลายกับปลาหมึกกระดอง แตปลาหมึกกลุมนี้ไมมีกระดองหรือ
ลิ้นทะเลที่กวางใหญแบบปลาหมึกกระดอง แตมีกระดองใสเหมือนกับปลาหมึกกลวย ตัวกลมแบบ
กวางอวนกวาปลาหมึกกลวย ลําตัวเปนรูปทรงกระบอกสั้น ดานขางมีครีบขนาดใหญเปนแผนบาง
กวาง ยาวเกือบตลอดลําตัว ครีบกวางกวาปลาหมึกกระดองอื่น ๆ หนวดรอบปากมีจํานวนรวมกัน 10
เสน ที่ลําตัวมีจุดสีน้ําตาลอมแดงกระจายอยูทั่วไป นัยนตามีสีเขียว ตัวผูมีขนาดยาวเรียวกวาตัวเมีย
ขนาดลําตัวยาวประมาณ 20–60 ซม.
2. Cuttlefish
รูปรางแบนกวางหรือคลายถุง มีครีบดานขาง ซึ่งในพวก Sepiidae จะมีตลอดความยาวลําตัว (ถา
ครีบสั้นกลม (flap-like) เปนพวก Sepiolidae ซึ่งจัดเปน squid) ระยางคเหมือนในพวกปลาหมึกกลวย มี
หนวดสั้น 4 คู หนวดยาว 1 คู ไมมีตะขอ
ปลาหมึกกระดอง (Sepia spp.) (รูปที่ 7)
ลักษณะ ลําตัวปอมสั้น ตัวแบนรีคลายรูปไข ดานขางมีครีบแผแบน ยาวเกือบตลอดลําตัว
สวนหัวมีหนวดยาว 2 เสน และหนวดสั้น 8 เสน ภายในลําตัวมีกระดองรูปใบหอก เรียกวา ลิ้นทะเล
เปนสารประกอบพวกหินปูน ทําหนาทีเ่ ปนโครงค้ําจุนรางกาย ทีห่ ัวมีนัยนตาขนาดใหญ ขนาดความ
ยาวลําตัวประมาณ 20–50 ซม.
3. Octopus
ลําตัวกลม คลายถุง ไมมีครีบขาง ๆ แตในพวกน้ําลึกบางชนิดมี paddle-like fin ระยางครอบปากมี
8 อัน ปุมดูดไมมี chitinous ring
ปลาหมึกยักษ ปลาหมึกสาย (Octopus spp.) (รูปที่ 8)
ลักษณะ ลําตัวคลายลูกโปง กลมไมมีกระดองและครีบ มีรูปรางผิดกับปลาหมึกกลุม อื่น ๆ
โดยมีหนวดจํานวน 8 เสน คอนขางยาว แตละเสนมีความยาวใกลเคียงกัน โคนหนวดมีผนังยึดติดกัน
บนหนวดมีปมุ ดูดเรียงกันเปนแถวใชสําหรับดูดเกาะจับเหยื่อ ตาสองขางมีขนาดใหญ สามารถ
มองเห็นภาพไดดี พื้นลําตัวและหนวดมีสีน้ําตาลออนปนน้ําตาลแดงหรือสีเทาดําหรือบางครั้งเปนสี
เหลือง ขนาดความยาวลําตัวและหนวดรวมกันประมาณ 30–35 ซม.
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รูปที่ 7 Diagrammatic illustrations of a cuttlefish (Sepiidae) showing general characters for
identification (Nateewathana, 1997d)

4. Natilus (รูปที่ 9)
มีเปลือกภายนอก เปลือกขดเปนวงในแนวแนบรอบวงเดิม และมีผนังกั้นภายในตามขวางแบงชอง
ภายในเปลือกเปนชองๆ กึ่งกลางผนังมีรูอยูทุกแผน มีแมนเติลเจริญยื่นมาตลอดแนวรูทําใหเกิดเปนทอ
เนื้อเยื่อเรียกวา ไซฟนเคิล (siphuncle) เปลือกชองนอกสุดมีขนาดใหญที่สุด และตัวหอยงวงชางจะอยูใ น
ชองนี้ อากาศในชองของเปลือกจะทําใหลอยตัวได และสามารถปรับปริมาณอากาศใหเขาออกไดทางไซ
ฟนเคิล
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หอยงวงชาง (Nautilus spp.)
มีเปลือกอยูนอกตัว ลักษณะของเปลือกมีพื้นสีขาว มีลายสีสมอมแดงจากบริเวณปากไป
จนถึงกนหอย ระยางคมีมากกวา 10 เสน (สูงสุด 94 เสน) ขนาดความยาวของเปลือกประมาณ 30
ซม.

รูปที่ 8 Diagramatic illustrations of an octopus showing general characters for identification
(Nateewathana, 1997d)
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รูปที่ 9 Family Nautilidae, lateral view, schematic cross-section of a Nautilus
(Dunning et al., 1998)

ลักษณะที่สําคัญของปลาหมึกและลักษณะที่ใชในการจําแนกชนิด
หนวด (arm) และหนวดจับอาหาร (tentacle)
สวนหัวของปลาหมึกมีขนาดใหญและเจริญดีที่สุดในบรรดามอลลัสกาดวยกัน สวนหัวมีอวัยวะที่
สําคัญ คือ หนวด ตา ปาก และทอน้ํา
กลุมปลาหมึกกลวย (Loligo spp.) ปลาหมึกหอม (Sepioteuthis spp.) และปลาหมึกกระดอง
(Sepia spp.) มีหนวด 10 เสนเรียกวา “decapod” แบงเปน 5 คู คูที่ 5 นั้นยาวกวาคูอ
 ื่น ใชสําหรับจับอาหาร
เรียกวา “tentacles” หรือ “tentacular arms” สวนคูอนื่ เรียกวา “arms” ในกลุมปลาหมึกสาย (Octopus
spp.) มีหนวดเพียง 4 คู หรือ 8 เสน เรียกวา “octopod”การนับเริ่มตนจากดาน dorsal ไปดาน ventral คือ
เริ่มจากคูที่ 1 ไปถึงคูที่ 4 หนวดคูแ รก เรียกวา dorsal pair คูที่ 2 เรียกวา dorsolateral pair คูที่ 3 เรียกวา
ventrolateral pair และ คูที่ 4 เรียกวา ventral pair
ความยาวของหนวดแตละคูไมเทากันและตางก็มีความสําคัญที่ใชในการจําแนกชนิด ในปลาหมึก
สาย หนวดมีขนาดไมแตกตางกันมาก เปนหนวดสั้นทั้งหมด ในกลุมปลาหมึกกลวย ปลาหมึกหอม และ
ปลาหมึกกระดอง หนวดสั้น คูที่ 4 ขางซายนับจากกึ่งกลางหลังของตัวผู จะมีลักษณะแปลกจากหนวดเสนอื่น
โดยเปลี่ยนไปเปนอวัยวะชวยในการสืบพันธุ คือ ใชสงผานเชื้อตัวผูหรือสเปรม (sperm) ไปยังเพศเมีย
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ระหวางการผสมพันธุ เรียกวา “hectocotylus” หรือ “hectocotylized arm” ในปลาหมึกสาย หนวดสั้นคูที่
3 ขางขวาจะเปน hectocotylized arm โดยที่สวนปลายจะแบนเหมือนชอน มีรองชวยสงสเปรม (รูปที่ 10)
บนหนวดและหนวดจับอาหารของปลาหมึกจะมีปุมดูด (sucker) (รูปที่ 11) ซึ่งประกอบดวย
chitinous ring (ไมพบในหมึกสาย) ในพวกปลาหมึกน้ําลึก (oceanic squid) จะเปลี่ยนไปเปนตะขอ ปุม
ดูดนี้มีความสามารถสูงทําหนาที่เปน tactile receptor คือสามารถจําแนกชนิดของพืน้ ดิน ความแนนของดิน
ทรายได

รูปที่ 10 Tip of hectocotylized arm in a male octopus (Dunning et al., 1998)
a

b

c

รูปที่ 11 detail of arm: a, sucker of squid; b, sucker of octopus; c, tentacular club
(Dunning et al., 1998)

ปุมดูดบนหนวดจะมีลักษณะแตกตางกันไปในปลาหมึกแตละกลุม ในกลุมปลาหมึกกลวย ปลาหมึก
หอม และปลาหมึกกระดอง ปุมดูดจะมีลักษณะเปนถวยมีกานติดกับดานในของหนวด มีวงแหวนที่เปน
หนาม (horny ring) ติดอยูรอบปากดวย แตปลาหมึกสายนั้นถวยของปุมดูดไมมีกา นและไมมี horny ring
ปาก (mouth) จะงอยปาก (jaw) และ ฟน (radula)
ปลาหมึกเปนสัตวที่กินสัตวอื่นเปนอาหาร (carnivorous) เชน พวกปลา กุง ปู หอยตาง ๆ
ชุดปาก หรือ buccal mass ประกอบดวย จะงอยปากรูปรางเหมือนปากนกแกว (beak-like jaw)
และฟน (radula teeth) อยูภายในเยื่อหุม รอบปาก (buccal membrane) ชุดปากนี้ไมติดกับสวนหัวแตจะ
ลอยอยูในแองเลือด ทําใหสามารถเคลื่อนไหวอยางอิสระไดทุกทิศทาง ในปลาหมึกน้าํ ลึกหลายชนิดไมมีฟน
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จะงอยปากประกอบดวย upper และ lower mandible สวนฟนอยูขา งในเปน tongue like teeth
มีตอมน้ําลาย (salivary glands) 3 คู คือ ที่ sublingual 1 คู พบในปลาหมึกทุกชนิด ไมทราบหนาที่แนชัด
อีก 1 คูอยูที่ดาน anterior ทําหนาที่ปลอย proteolytic enzyme ชวยในการยอยอาหาร และพบสวน
ทางดาน posterior 1 คู บางชนิดมีตอมน้าํ ลายเพียง 1 คู (ไมพบในพวก Spirula และ Nautilus) มีน้ํายอย
proteolytic เชนกัน
ในพวกปลาหมึกสายที่อยูห นาดินและปลาหมึกกระดอง ตอมน้ําลายอาจเปลี่ยนแปลงเปนตอมพิษ
(toxic gland) สรางสารพิษที่มีผลตอระบบประสาท (neurotoxin) ในปลาหมึกกระดองและปลาหมึกสาย
genus Octopus เปนพิษตอพวก crustacean ในหมึกสายกลุม Hapalochlaena spp. มีพิษ tetradotoxin
เปนพิษตอมนุษยโดยเฉพาะตัวเมียทีก่ ําลังอุมไขซึ่งทําใหถึงตายได
ในการกินอาหารปลาหมึกจะใชจะงอยปากงับเหยื่อ และใชฟนขูดอาหารใหเปนชิน้ เล็ก ๆ อาหารจะ
ผานทอทางเดินอาหาร (esophagus) ไปยังกระเพาะ (stomach) ลําไส (intestine) การดูดซึมของอาหาร
เกิดที่ซีกัม (caecum), liver และ hepatopancreas สวนของเสียจะถูกขับออกทาง anus
ปลาหมึกกลวยและปลาหมึกกระดองบางชนิด
เมื่อผสมพันธุแลวมีที่เก็บสเปรม
(seminal
receptacle) ไวรอบ ๆ ปาก
เปลือก (shell)
หอยงวงชาง หรือ Nautilus เปนปลาหมึกที่มีเปลือกภายนอก เปลือกหอยงวงชางจะเวียนเกลียวอยู
เหนือสวนหัว ภายในแบงเปนชองมีรูเชื่อมติดตอกัน ตัวของมันจะอาศัยอยูในชองสุดทายเทานัน้
ปลาหมึกชนิดอื่น ๆ ผานวิวัฒนาการจนเปลือกกลับเขาไปอยูภายในลําตัว และทําหนาที่ชวยพยุง
ลําตัวอยูทางดาน dorsal midline เปลือกภายในนี้มีรูปรางหลายแบบตั้งแตเปลือกที่เวียนเกลียวแบบเปลือก
หอยในปลาหมึกเขาแกะ Spirula spp. (รูปที่ 12) อันเปนรูปรางพื้นฐานที่สุด เปลือกที่เรียบแบนเปนแผนยาว
โปรงใส รูปรางทรงขนนกหรือเปนแทง เรียกวา “pen” หรือ gladius เปนสารพวก chitin ในกลุม ปลาหมึก
หอม ไปจนกระทั่งถึงเปลือกที่กวางและหนาเนื่องจากการสะสมของหินปูน (calcareous shell) ที่เรียกวา
“cuttle bone” หรือ “ลิ้นทะเล” ในกลุมปลาหมึกกระดอง ซึ่งนอกจากจะทําหนาทีเ่ ปนโครงสรางภายในของ
รางกายแลวยังชวยในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งหรือการลอยตัวในทํานองเดียวกับหอยงวงชางอีกดวย
เปลือกจะหายไปอยางสมบูรณในกลุมปลาหมึกสาย ยกเวนในหอยงวงชางกระดาษ (paper
nautilus, Argonauta spp.) ซึ่งตัวเมียจะสรางเปลือกขึ้นมาเพื่อจะวางไข เรียกวา egg case และตัวเมียจะ
อาศัยอยูในเปลือก ตัวผูไมสรางเปลือกและอาจจะเขามาอยูรวมกับตัวเมียในเปลือกนี้ ตัวผูมีขนาดเล็กกวาตัว
เมียมาก
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รูปที่ 12 ปลาหมึกเขาแกะ สกุล Spirula, family Spirulidae, dorsal view (Dunning et al., 1998)
Luminous organ หรือ Photophore (รูปที่ 13)

พบในปลาหมึกกลวยหลายสกุลและปลาหมึกกระดองบางชนิด เชน Sepia australis และใน
ปลาหมึกที่อยูใ นที่ลึก เชน ปลาหมึกกลวยน้ําลึก ประเภทของการเรืองแสงมี 2 แบบ คือ
Symbiotic luminescence เกิดจากแบคทีเรียสกุล Photobacterium อาศัยใน glands อยูใกล
ตอมหมึก (ink sac) โดยแบคทีเรียจะเรืองแสงจากภายใน gland มักมีในพวก Sublittoral benthic เชน
ปลาหมึกหูชาง (Sepiola spp. และ Euprymna spp.) และ ปลาหมึกกลวยบางชนิด (Loligo spp.)
Intrinsic (intracellular) luminescence เกิดจากการ oxidation ของสาร luciferin และ
เอนไซม luciferase การเรืองแสงจะเปลงโดยเซลลพิเศษที่มีชื่อวา photocyltes

รูปที่ 13 Examples of light organs (Dunning et al., 1998)
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ตอมหมึก (Ink sac)
พบในปลาหมึกเกือบทุกชนิด ยกเวนพวก Nautilus spp., Finned octopus และบางชนิดที่อาศัย
ในมหาสมุทรลึก สารที่ตอมหมึกปลอยออกมาเปนของเหลวไมมีสี มีสารประกอบพวกเม็ดสีเมลานิน
(melanin pigment) เปนสวนใหญ ซึ่งมีอนุภาคสีน้ําตาลดําหรือสีดําแขวนลอยอยู และพวกสารแอคาลอย
(alkaloid) บางชนิด ทําใหสารที่ขับออกมาแขวนลอยอยูในน้ําได หมึกทีพ
่ นออกมาทําหนาที่ในการชวย
ปองกันตัว โดยกําบังตัวจากศัตรูแลวหลบหนี นอกจากนี้สารที่ขบั ออกมายังอาจทําหนาที่เปน Inhibit
ี ออกมีมา
chemoreceptor ทําใหสัตวอื่นไมไดกลิ่น ทําใหเปนอัมพาตชั่วคราว มีผลตอการมองเห็น หมึกที่ฉด
ทอจะเปดสู rectum anus
การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาหมึก
การจัดหมวดหมูของปลาหมึกในลําดับทีส่ ูงกวาวงศแบงเปนระดับ Subclass, Order และ
Suborder (รูปที่ 14) แตในปจจุบันการจัดระบบหมวดหมูของปลาหมึกในระดับที่สูงกวาระดับวงศมีความ
คิดเห็นแตตางกันไป (รูปที่ 15) จึงไดมกี ารเสนอการแบงกลุมของปลาหมึกโดยหลีกเลี่ยงการอางถึง Order
และ Suborder ซึ่งแบงไดเปน 11 กลุม ดังนี้ Nautiluses, Cuttlefishes, Bobtail squids, Bottletail
squids, Pygmy squids, Ram’s horn squids, Myopsid squids, Oegopsid squids, Vampires,
Cirrate octopods และ Incirrate octopods (รูปที่ 16)
การศึกษาอนุกรมวิธานเกีย่ วกับชนิดของปลาหมึกในประเทศไทยที่พบในฝงทะเลอันดามันที่ผานมา
มีรายงานของ Nateewathana & Hylleberg (1989), Hylleberg & Nateewathana (1991a, b) และ
Nateewathana (1992, 1995, 1996, 1997a, 1997b, 1997c) ที่พบในอาวไทยมีเพียงรายงานของ ไพศาล
(2517)
บัญชีรายชื่อตัวอยางกลุมปลาหมึกของพิพธิ ภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน ไดมีการจัดพิมพครั้งแรกในป พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) เรื่อง Marine
organisms in the Reference Collection (Nateewathana et al., 1981) มีตัวอยางปลาหมึกลงทะเบียน
ไวที่พิพิธภัณฑฯ 5 วงศ 12 ชนิด ดังนี้ Family Argonautidae: Argonauta bottgeri, Family
Octopodidae: Octopus dollfusi, O. membranaceus, Family Sepiidae Sepia aculeata, S.
aculeata recurvirostra, S. pharaonis, Family Sepiolidae: Euprymna stenodactyla, Family
Loliginidae: Loligo chinensis, L. duvauceli, L. cf. tagoi, Sepioteuthis lessoniana, S. sepioidea
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รูปที่ 14 Classification of Cephalopod (Roper et al., 1984)
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รูปที่ 15 Some conflicting suprafamilial classifications of living cephalopods
(Jereb, Roper & Vecchione, 2005)
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รูปที่ 16 Living cephalopods (Jereb, Roper & Vecchione, 2005)
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ปจจุบันตัวอยางปลาหมึกทีล่ งทะเบียนและเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑฯ มีจํานวน 16 วงศ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
Subclass NAUTILOIDEA
Order: NAUTILIDA

- วงศ Nautilidae
Subclass COLEOIDEA
Order OCTOPODA

- วงศ Alloposidae (รูปที่ 17)
- วงศ Argonautidae (รูปที่ 18)
- วงศ Octopodidae (รูปที่ 19)
Order SEPIIDA
- วงศ Sepiidae
Order SEPIOLIDA

- วงศ Idiosepiidae (รูปที่ 20)
- วงศ Sepiolidae (รูปที่ 21)
Order TEUTHIDA
- วงศ Ancistrocheiridae
- วงศ Chiroteuthidae (รูปที่ 22)
- วงศ Cranchiidae
- วงศ Enoploteuthidae (รูปที่ 23)
- วงศ Histioteuthidae (รูปที่ 24)
- วงศ Loliginidae
- วงศ Octopoteuthidae (รูปที่ 25)
- วงศ Ommastrephidae
- วงศ Thysanoteuthidae (รูปที่ 26)
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Subclass COLEOIDEA
Order OCTOPODA

รูปที่ 17 Family Alloposidae

รูปที่ 18 Family Argonautidae

ventral view (Dunning et al., 1998)

lateral view (Dunning et al., 1998)

รูปที่ 19 Family Octopodidae, dorsal view (Dunning et al., 1998)
19

ORDER SEPIOLIDA

a

b

c

รูปที่ 20 Family Idiosepiidae: a, dorsal view:
b, tentacular club; c, ventral arms
hectocotylized (oral view) (Dunning et al., 1998)

รูปที่ 21 Family Sepiolidae, dorsal
view (Dunning et al., 1998)

ORDER TEUTHIDA

b

c
a

รูปที่ 22 Family Chiroteuthidae: a, ventral view; b, tentacular club; c, funnel locking cartilage
(Dunning et al., 1998)
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a

b

รูปที่ 23 Family Enoploteuthidae, ventral view: a, Pterygioteuthis; b, Ancistocheirus
(Dunning et al., 1998)

รูปที่ 24 Family Histioteuthidae, ventral view รูปที่ 25 Family Octopoteuthidae, ventral view
(Dunning et al., 1998)

(Dunning et al., 1998)
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b
a
c

รูปที่ 26 Family Thysanoteuthidae: a, dorsal view; b, funnel locking cartilage;
c, tentacular club (Dunning et al., 1998)

ปจจุบันตัวอยางปลาหมึกทีล่ งทะเบียนและเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑฯ มีจํานวน 496 หมายเลข ซึ่ง
ประกอบดวยตัวอยางปลาหมึกจํานวน 56 ชนิด ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อตัวอยางปลาหมึกในพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล. AS, Andaman Sea; GT, Gulf of Thailand; IO, Indian Ocean; MB, Thai–Myanmar border; MLB, Thai–
Malaysian border

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

Alloposidae

Alloposus mollis
Verrill, 1880

Ancistrocheiridae

ชื่อไทย

(รูปที่ 27)

Ancistrocheirus
lesueurii
(Orbigny, 1842,
in Férussac and
Orbigny, 1834–

PMBC No

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)
- oceanic squid, new
record from Thai
waters, the Andaman
Sea (Nateewathana,
1995)
- Haliphron atlanticus
Steenstrup, 1861 = as
Alloposus mollis
Verrill, 1880
(Nateewathana, 1997d)

11174

A.
Nateewathana

19906

T. Kubodera

ถิ่นที่อยู
Depth (m)

AS

340

+

322–493

+

–

+

–

+

GT

IO

MB

MLB

1848) (รูปที่ 28)
542

Argonautidae

Chiroteuthidae

Argonauta hians
Solander, 1786
(รูปที่ 29)

Chiroteuthis
(Chirotauma)
imperator Chun,
1908 (รูปที่ 30)

หอย
งวงชาง
กระดาษ
ปลาหมึก
หัวโต,
ปลาหมึก

543

P.
Tantichodok
P.
Tantichodok
& A.
Nateewathana

6607

J. Knudsen

–

+

11796

A.
Nateewathana

–

+

317–400

+

11179–11182

A.
Nateewathana
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- oceanic squid, new
record from Thai
waters, the Andaman
Sea (Nateewathana,
1995)

+

Unknown

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

ชื่อไทย

PMBC No

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)

ถิ่นที่อยู
Depth (m)

AS

435–444

+

317–400

+

GT

IO

MB

MLB

หนวด
แส
Chiroteuthis
picteti Joubin,
1894 (รูปที่ 31)

Cranchiidae

Liocranchia
reinhardti
(Steenstrup,
1856) (รูปที่ 32)
Abralia
(Asteroteuthis)
andamanica
Goodrich, 1896

Enoploteuthidae

(รูปที่ 33)
Abralia
(Stenabralia)
lucens G. Voss,

ปลาหมึก
แกว

ปลาหมึก
กลวยน้ํา
ลึก

19912

T. Kubodera

11175–11178

A.
Nateewathana

19913

T. Kubodera

11591–11593

A.
Nateewathana

19907

T. Kubodera

11595

A.
Nateewathana

11183–11186

A.
Nateewathana

19910

T. Kubodera

7954–7958

J. Hylleberg
& A.
Nateewathana

1963 (รูปที่ 34)

Histioteuthidae

Idiosepiidae

Histioteuthis
celetaria
pacifica (G.

ปลาหมึก
Voss, 1962) (รูป แสนปม
ที่ 35)
Idiosepius
biserialis Voss,
1962 (รูปที่ 37)

ปลาหมึก
แคระ
สองแถว

24

- oceanic squid, new
record from Thai
waters, the Andaman
Sea (Nateewathana,
1995)
- oceanic squid, new
record from Thai
waters, the Andaman
Sea (Nateewathana,
1995)
- oceanic squid, new
record from Thai
waters, the Andaman
Sea (Nateewathana,
1995)
- oceanic squid, new
record from Thai
waters, the Andaman
Sea (Nateewathana,
1995)
- current identification
is recognized (Voss et
al., 1998)
- found associated with
sea grass; new record
for the Andaman Sea
(Hylleberg &
Nateewathana, 1991b)

501–513

+
+

240–342

+

277–288

+

240

+

317–400

+

435–444

+

–

+

+

+

Unknown

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

Idiosepius
pygmaeus
Steenstrup,
1881 (รูปที่ 38)

Doryteuthis
sibogae Adam,
1954 (รูปที่ 39)

Loligo beka
Sasaki, 1929
Loliginidae

(รูปที่ 40)

Loligo chinensis
Gray, 1849 (รูป

ที่ 41)

ชื่อไทย

PMBC No

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)

Depth (m)

AS

- from mangroves on
Phuket; new record for
the Andaman Sea
(Hylleberg &
Nateewathana, 1991a)
-Idiosepiidae is
suggested to be
removed from the order
Sepiolida (Boletzky et
al., 2005)
- Idiosepius is
suggested to be
included in teuthoids
(Bonnaud et al., 2005)

–

+

–

+

–

+

–

+

25–100

+

ปลาหมึก
แคระ
หาง
แหลม

7268

J. Hylleberg
& A.
Nateewathana

ปลาหมึก
กลวย

8089

A.
Nateewathana

ปลาหมึก
กะตอย,
ปลาหมึก
กลวย
ปลาหมึก
กลวย,
ปลาหมึก
ศอก,

8088

1037

8069–8070,
8072–8073,
8075–8076,
11607

A.
Nateewathana

C.F.E. Roper

A.
Nateewathana
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- a small loliginid
squid; a new record for
the Andaman Sea,
Indian Ocean
(Nateewathana, 1992)
- current generic and
sub-generic is Loliolus
(Nipponololigo) beka
(Vecchione et al., 2005)
- probably a wideranging species
throughout the IndoWest Pacific region;
first reported from the
Andman Sea
(Nateewathana, 1992)

ถิ่นที่อยู
GT

IO

MB

MLB

+

Unknown

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

ชื่อไทย

ปลาหมึก
โกเนื้อ
หนา
ปลาหมึก
กลวย,
Loligo
ปลาหมึก
duvauceli
หลอด,
d'Orbigny, 1835
(รูปที่ 42)
ปลา
หมึกจิ๊ก
โก
ปลาหมึก
Loligo edulis
กลวย
Hoyle, 1885 (รูป
หาง
ที่ 43)
แหลม
Loligo
sumatrensis
d'Orbigny, 1835
(รูปที่ 44)

Loligo cf. tagoi
Sasaki, 1929

ปลาหมึก
กะตอย

PMBC No

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)
- current generic and
sub-generic is
Photololigo
(Photololigo) chinensis
(Vecchione et al., 2005)

Depth (m)

AS

–

+

78

+

- one of the target
species of commercial
fisheries in Thai waters
(Nateewathana, 1992)
- current generic and
sub-generic is
Photololigo
(Photololigo)
duvaucelii (Vecchione
et al., 2005)

–

+

16–100

+

–

+

44

+

70–100

+

–

+

2–78

+

–

+

–

+

8063–8068,
8071, 8074,
8077–8080
11609

C.C. Lu

1038

C.F.E. Roper

8049–8051,
8054, 8057–
8062
8043–8048,
8052–8053,
8055–8056

A.
Nateewathana

19905

T. Kubodera

8081–8083,
8086
8084–8085,
8087
8032–8033,
8035–8036,
8038–8040,
11608

A.
Nateewathana

- current generic and
sub-generic is
Photololigo
(Photololigo) edulis
(Vecchione et al., 2005)

A.
Nateewathana

- also reported from the
Gulf of Thailand (as L.
rhomboidalis)
(Nateewathana, 1992)
- current generic and
sub-generic is Loliolus
(Nipponololigo)
sumatrensis (Vecchione
et al., 2005)

8034, 8037

1039

C.F.E. Roper

26

ถิ่นที่อยู
GT

IO

MB

MLB
+

+

+

+

Unknown

วงศ
(Family)

ชื่อวิทยาศาสตร
(Species)
Loliolus affinis
Steenstrup,
1856 (รูปที่ 45)

Sepioteuthis
lessoniana
Lesson, 1830
(รูปที่ 46)

Nautilidae

Nautilus
pompilus
Linnaeus, 1758
(รูปที่ 36)

Octopodidae

Benthoctopus
sp. A
Benthoctopus
sp. B
Benthoctopus
sp. C
Cistopus indicus
(Rapp, 1835 in
Ferussac &
d'Orbigny,

ชื่อไทย
ปลาหมึก
กะตอย

ปลาหมึก
หอม,
ปลาหมึก
ตะเภา

หอย
งวงชาง

ปลาหมึก
สายขาว,
1834–1848) (รูป ปลาหมึก
สายใหญ
ที่ 47)

PMBC No

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)
- current generic and
sub-generic is Loliolus
(Loliolus) affinis
(Vecchione et al., 2005)

8027–8031

A.
Nateewathana

1040

C.F.E. Roper

8006–8007,
8010–8011,
8016
8003–8005,
8008–8009,
8012–8015

A.
Nateewathana

- one of the main
subjects for aquaculture
in Thailand
(Nateewathana, 1992)

- original recorded as S.
sepioidea (Blainville,
1823) by C.F.E. Roper
- reidentified as S.
lessoniana (juvenile)

ถิ่นที่อยู
Depth (m)

AS

–

+

–

+

3–70

+

–

+

–

+

+

1041

J.
Nabhitabhata

8024

S. Bussarawit

–

19000

R.N. Kilburn

–

19897–19898

T. Kubodera

464–513

19899

T. Kubodera

303–313

19900–19901

T. Kubodera

303–531

+

11940–11950,
11974

A.
Nateewathana

–

+

27

- one of the major
commercial octopod
species (Nateewathana,
1997a)

GT

IO

MB

MLB

Unknown

+
+

+
+
+

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)
Hapalochlaena
cf. maculosa
(Hoyle, 1883)

ชื่อไทย
ปลาหมึก
สายวง
ฟา

Octopus cf.
abaculus
Norman &
Sweeney, 1997
Octopus aegina
Gray, 1849 (รูป

ที่ 48)

ปลาหมึก
สายดํา,
ปลาหมึก
วุยวาย

Octopus cf.
aegina Gray,
1849

Octopus cyanea
Gray, 1849 (รูป

ที่ 49)

Octopus dollfusi
Robson, 1928

ปลาหมึก
สายลาย
ดาว,
ปลาหมึก
วุยวาย
ปลาหมึก
สายหิน
ออน

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)

Depth (m)

AS

19896

J.
Nabhitabhata

- original recorded as
H. cf. lunulata
(Quoy&Gaimard, 1832)
by T. Kubodera

61

+

19869

T. Kubodera

80

+

18–93

+

–

+

21–32

+

PMBC No

11901, 11909
11898–11900,
11902–11908,
11910

A.
Nateewathana

- designation of
nominal species is
Amphioctopus aegina
(Norman & Hochberg,
2005)

ถิ่นที่อยู

19870–19873

T. Kubodera

11975–11976

A.
Nateewathana

- a large ocellate
octopod species
(Nateewathana, 1997a)

–

+

C.F.E. Roper

- junior synonym of
Amphioctopus aegina
Gray, 1849 (Norman &
Hochberg, 2005)

–

+

1420

28

GT

IO

MB

MLB

+

Unknown

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)
Octopus luteus
Sasaki, 1929
(รูปที่ 50)

ชื่อไทย
ปลาหมึก
สายขาว

PMBC No

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)
- designation of
nominal species is
Callistoctopus luteus
(Norman & Hochberg,
2005)
- one of the most
common species in the
markets along the
coasts (Nateewathana,
1997a)
- designation of
nominal species is
Amphioctopus
marginatus (Norman &
Hochberg, 2005)

11968
11961–11967,
11969–11973

Octopus
marginatus

ปลาหมึก
Taki, 1964 (รูปที่
สายดํา

ผูจําแนกชนิด

11911–11924

A.
Nateewathana

A.
Nateewathana

51)

Octopus
membranaceus
Quoy &
Gaimard, 1832

ปลาหมึก
สายสี่ตา,
ปลาหมึก
สายขาว

Octopus cf.
minor group

Octopus
neglectus
Nateewathana &
Norman, 1999
(รูปที่ 52)

ปลาหมึก
สายจุด
ขาว

- designation of
nominal species is
nomen dubium
(Norman & Hochberg,
2005)

1421

C.F.E. Roper

19874

T. Kubodera

11951–11952

A.
Nateewathana
& M.D.
Norman

29

- identification into
subspecies is needed
- originally recorded as
Octopus ocellate sp. B;
one of the most
dominant and abundant
ocellate octopuses in
Thai waters; a major
commercial species
(Nateewathana, 1997a)
- designation of
nominal species is
Amphioctopus

ถิ่นที่อยู
Depth (m)

AS

95

IO

MB

MLB
+

–

+

–

+

–

+

70

+

80–90

GT

+

+

Unknown

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

ชื่อไทย

PMBC No

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)
neglectus (Norman &
Hochberg, 2005)
- Holotype, new species
of ocellate octopus
from Thai waters
(Nateewathana &
Norman, 1999)
- Paratype
- originally recorded as
Octopus ocellate sp. B
(Nateewathana, 1997a)

11953–11958,
11960

17465

11959

Octopus cf.
neglectus
Nateewathana &
Norman, 1999

Octopus cf.
niveus Lesson,
1830 (รูปที่ 53)

Octopus rex
Nateewathana &
Norman, 1999
(รูปที่ 54)

ปลาหมึก
สาย,
ปลาหมึก
วุยวาย

ปลาหมึก
สายราชา,
ปลาหมึก

ถิ่นที่อยู
Depth (m)

AS

–

+

–

88

+

A.
Nateewathana

–

19875–19876

T. Kubodera

57–62

+

–

+

–

+

11937–11939

A.
Nateewathana

11925, 11936

A.
Nateewathana
& M.D.
Norman

30

IO

MB

MLB

+

17466

- O. niveus is placed in
a group of typically
small day-active
intertidal, or shallow
subtidal rock or coral
reef species
(Nateewathana, 1997a)
- designation of
nominal species of O.
niveus is unresolved
(Norman & Hochberg,
2005)
- originally recorded as
Octopus ocellate sp. A;
rather common on the
continental shelf along
the Andaman Sea coast
of Thailand

GT

+

Unknown

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

ชื่อไทย
สายลาย
พาดตา

PMBC No

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)
(Nateewathana, 1997a)
- designation of
nominal species is
Amphioctopus rex
(Norman & Hochberg,
2005)
- Holotype, new species
of ocellate octopus
from Thai waters
(Nateewathana &
Norman, 1999)

11926–11935

17463

17464
Octopus cf. rex
Nateewathana &
Norman, 1999

Octopus
siamensis
Nateewathana &
Norman, 1999
(รูปที่ 55)

19877–19890

ปลาหมึก
สายสี่
แถบ,
ปลาหมึก
สาย
สยาม

17462

- Paratype
T. Kubodera

A.
Nateewathana
& M.D.
Norman

11979
Octopus cf.
siamensis
Nateewathana &
Norman, 1999

19891–19893

T. Kubodera

31

- Holotype, new species
of ocellate octopus
from Thai waters
(Nateewathana &
Norman, 1999)
- designation of
nominal species is
Amphioctopus
siamensis (Norman &
Hochberg, 2005)
- Paratype
- originally recorded as
Octopus ocellate sp. C
(Nateewathana, 1997a)

ถิ่นที่อยู
Depth (m)

AS

25–100

+

19

+

19

GT

+

49–83

+

–

+

–

+

32–80

+

IO

MB

MLB

+

+

Unknown

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)

Depth (m)

11977–11978

A.
Nateewathana

- O. vulgaris is
restricted to the Atlantic
Ocean (Norman, pers
comm. in
(Nateewathana, 1997a)

220

Octopus sp.

19894–19895

T. Kubodera

21–40

+

Octopoteuthis
megaptera
(Verrill, 1885)

19908–19909

T. Kubodera

322–649

+

317–400

+

80

+

200–400

+

Octopus cf.
vulgaris
Cuvier, 1797
(รูปที่ 56)

Octopoteuthidae

ชื่อไทย
ปลาหมึก
สายใหญ,
ปลาหมึก
ยักษ

PMBC No

ถิ่นที่อยู
AS

GT

IO

MB

MLB

+

(รูปที่ 57)
Nototodarus
hawaiiensis
(Berry, 1912)
(รูปที่ 58)
Ommastrephidae
Sthenoteuthis
oualaniensis
(Lesson, 1830)

ปลาหมึก
บิน,
ปลาหมึก
รอน

(รูปที่ 59)

Sepiidae

Metasepia
tullbergi
Appellöf, 1886
(รูปที่ 60)

11187–11190

A.
Nateewathana

21462

J.
Nabhitabhata

11791–11794
11790, 11795

A.
Nateewathana

11789

ปลาหมึก
ดอกไม

- oceanic squid, new
record from Thai
waters, the Andaman
Sea (Nateewathana,
1995)

- oceanic squid
(Nateewathana, 1997b)

+

2,000–3,000

+

–

+

19911

T. Kubodera

460

13712–13713

A.
Nateewathana

–

32

+

+

+

Unknown

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

Sepia aculeata
d'Orbigny, 1848
(รูปที่ 61)

Sepia arabica
Massy, 1916
(รูปที่ 62)

ชื่อไทย

ปลาหมึก
กระดอง
หาง
แหลม

ปลาหมึก
กระดอง
หู

PMBC No

1875 (รูปที่ 63)

ปลาหมึก
กระดอง
มือสั้น

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)

14907, 14909,
15150–15151,
15153, 15155–
15157, 15159,
15164, 15182
11152–11173,
15152, 15178

A.
Nateewathana

1605

C.F.E. Roper

13087, 14908,
15154, 15158,
15160–15163,
15183
11290, 11292
11291
11220–11221,
15185–15188,
15192

Sepia
brevimana
Steenstrup,

ผูจําแนกชนิด

11218–11219,
11222–11228

Depth (m)

AS

GT

37–105
- one of the most
common sepiid squids
in the Andaman Sea
coast of Thailand
(Nateewathana, 1996)

S. Thaipal

A.
Nateewathana

ถิ่นที่อยู

- new record for the
Andaman Sea; common
name is “arabian
cuttlefish”
(Nateewathana, 1996)

IO

MB

MLB

Unknown

+

–

+

–

+

–

+

80–95

+

–

+

+

+
+

49–81

+

+

A.
Nateewathana
- common name is
“shortclub cuttlefish”
(Nateewathana, 1996)

15189

–

+

+

63

+

+

S. Thaipal
15184, 15190–
15191, 15193
Sepia lycidas
Gray, 1849 (รูป

ที่ 68)

ปลาหมึก
กระดอง
ลายปาก

15194–15195

–

S. Thaipal

–

33

+

+

+

+

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

Sepia pharaonis
Ehrenberg, 1831
(รูปที่ 64)

Sepia prashadi
Winckworth,
1936 (รูปที่ 65)

ชื่อไทย
ปลาหมึก
กระดอง
ลายเสือ,
ปลาหมึก
แมไก
ปลาหมึก
กระดอง
ขางลาย

PMBC No

1603–1604
15197, 15206
11131–11148,
11150, 15205
15196, 15198,
15207
11242, 15208–
15213
11241, 11243–
11245, 11797
1606

Sepia
recurvirostra
Steenstrup,
1875 (รูปที่ 66)

ปลาหมึก
กระดอง
เล็ก

11239, 15216,
15221
11229–11238,
11240
15214–15215,
15217–15220
19902

Sepiella inermis
(Férussac &
d’Orbigny,
1835) (รูปที่ 67)

ปลาหมึก
กระดอง
หางไหม,
ปลาหมึก
กระเปา

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)

C.F.E. Roper
A.
Nateewathana

- common in the
Andaman Sea coast of
Thailand
(Nateewathana, 1996)

S. Thaipal

A.
Nateewathana

- new record for the
Andaman Sea; common
name is “hooded
cuttlefish”
(Nateewathana, 1996)

C.F.E. Roper
A.
Nateewathana
S. Thaipal

-common in the
Andaman Sea; common
name is “curvedspine
cuttlefish”
(Nateewathana, 1996)

T. Kubodera

11254, 15223,
15227–15229
11246–11253,
11255–11266

A.
Nateewathana

11267
15222, 15224–
15226, 15230

- specimen missing
S. Thaipal

34

ถิ่นที่อยู
Depth (m)

AS

–

+

GT

78–86

IO

MB

MLB

+

–

+

–

+

+
+

63–130

+

–

+

–

+

25–63

+

–

+

–

+

22

+

19–81

+

–

+

–

+

–

+

+
+

+

+

+

+

Unknown

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

ชื่อไทย

PMBC No

19291

ผูจําแนกชนิด

หมายเหตุ

(Identifier)
V.
Vongpanich

(Remarks)

Depth (m)

AS

–

+

–

+

- Paratype

–

+

- Paratype
- specimen missing (จรัส

–

+

22–250

+

–

+

- Holotype; new species
of sepiolid squid from
the Andaman Sea
(Nateewathana, 1997c)

11728

ถิ่นที่อยู
GT

IO

MB

MLB

Unknown

+

+

+

- specimen missing (จรัส

ศรี และคณะ 2549)
11731

11737, 11739

Sepiolidae

Euprymna
hyllebergi
Nateewathana,
1997 (รูปที่ 69)

ปลาหมึก
กระดอง
หูชางฮิล
แบรก

ศรี และคณะ 2549)
11732, 11738,
11746, 11758,
11763, 11765,
11767–11768,
11770, 11775,
11778, 11781–
11782, 14420

A.
Nateewathana

11727, 11729–
11730, 11733–
11736, 11740–
11745, 11747–
11757, 11759–
11762, 11764,
11766, 11769,
11771–11774,
11776–11777,
11779–11780,
11783–11788

35

+

วงศ

ชื่อวิทยาศาสตร

(Family)

(Species)

ชื่อไทย

PMBC No

19903–19904
Euprymna
stenodactyla
(Grant, 1833)

Inioteuthis
maculosa
Goodrich, 1896
(รูปที่ 70)

Thysanoteuthidae

(รูปที่ 71)

หมายเหตุ

(Identifier)

(Remarks)

T. Kubodera
- according to Dr.
Jaruwat Nabhitabhata,
specimen probably be
E. hyllebergi

ปลาหมึก
หูชาง

1607

C.F.E. Roper

ปลาหมึก
หูชาง,
ปลาหมึก
การตูน
จิ๋ว

11724

A.
Nateewathana

6024–6025
Thysanoteuthis
rhombus
Troschel, 1857

ผูจําแนกชนิด

ปลาหมึก
ราหู,
ปลาหมึก
ตะเภา

11725–11726
21461
21463
7959

A.
Nateewathana
& J.
Hylleberg
A.
Nateewathana
J.
Nabhitabhata
unknown

- first record of oceanic
squid in Thai waters
(Nateewathana &
Hylleberg, 1989)

ถิ่นที่อยู
Depth (m)

AS

22–64

+

–

+

–

+

–

+

–

+

80

+

–

+

118

GT

IO

MB

MLB

Unknown

+

หมายเหตุ
ตัวอยางปลาหมึกสายจุดดํา Octopus exannulatus Norman, 1992 ซึ่งไดจากการสํารวจไทย-เดนมารกครั้งที่ 5 บริเวณฝงทะเลอันดามัน จําแนกชนิดโดย ดร.
อนุวัฒน นทีวฒ
ั นา เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑของตางประเทศ (Zoological Museum, Denmark) (Nateewathana, 1997b)
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Family Alloposidae

Family Ancistrocheiridae

a

b

c

รูปที่ 27 Alloposus mollis Verrill, 1880:

b

รูปที่ 28 Ancistrocheirus lesueuri (Orbigny,

a, dorsal view; b, ventral view
(Nateewathana, 1995)

1842, in Férussac and Orbigny, 1834–1848):
a,dorsal view; b, ventral view showing
photophores posterior end damaged;
c, tentacular club (Roper et al., 1984)

Family Argonautidae

b

a

c

e

d

g

f

h

i

รูปที่ 29 Argonauta hians Solander, 1786: a, lateral view, female; b, funnel locking cartilage;
c, mantle locking cartilage; d, upper beak; e, lower beak; f, radula; g, lateral view of
shell; h, dorsal view of shell; i, ventral view of shell (Nateewathana, 1997a)

37

Family Chiroteuthidae

a
b
c
a

b

รูปที่ 30 Chiroteuthis (Chirotauma) imperator รูปที่ 31 Chirotuethis picteti Joubin, 1894:
Chun, 1908: a, dorsal view; b, ventral view
(Nateewathana, 1995)

a, dorsal view; b, tentacular suckers; c, eye
photophores (Nesis, 1987)

Family Cranchiidae

b

a

รูปที่

c

32 Liocranchia reinhardti (Steenstrup, 1856): a, dorsal view; b, ventral view; c, left
ventral arm (Nateewathana, 1995)

38

Family Enoploteuthidae

d
c

a

f

b

e
g

รูปที่

33 Abralia (Asteroteuthis) andamanica Goodrich, 1896: a, dorsal view; b, ventral
view;c, right ventral arm; d, eye; e, tentacular club; f, club sucker; g, arm
hook(Nateewathana, 1995)

c
d

a

b

e
g
f

รูปที่ 34 Abralia (Stenabralia) lucens Voss, 1963: a, dorsal view; b, ventral view; c, eye; d,
tentacular club; e, club sucker; f, arm hook; g, right ventral arm (Nateewathana, 1995)

39

Family Histioteuthidae

a

รูปที่

b

35 Histioteuthis celetaria pacifica (G. Voss, 1962): a, dorsal view; b, ventral view
(Nateewathana, 1995)

Family Nautilidae

รูปที่ 36 Nautilus pompilus Linnaeus, 1758, lateral view (Dunning et al., 1998)

40

Family Idiosepiidae
c
b

a

d

e
f
g

รูปที่ 37 Idiosepius biserialis Voss, 1962: a, male, dorsal view; b, female, dorsal view; c, male,
lateral view; d, cross section of posterior female body; e, head of female, lateral view;
f, dorsal view of dissected anterior body and funnel region, female; g, dorsal part of
anterior female body, the mantle removed. Scales: a, b = 5 mm; c = 2 mm; d, e, f, g =
1 mm (Hylleberg & Nateewathana, 1991b)
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รูปที่ 38 Idiosepius pygmaeus Steenstrup, 1881: a-b, female, dorsal and ventral views; c, dorsal
adhesive area; d, longitudinal section of male; e, section of statocyst area; f, pattern
and colours of mantle chromatophores; g, head of preserved male, lateral view; h,
enlarged olfactory crest; i, head of live male, lateral view; j, dissected funnel showing
valve, funnel organ and cephalic vein, ventral view; k-l, anterior body, female,
showing left and right arms 1-4; m, arms of male, terminal view. Scales: a, b, c, k-l =
10 mm; d, g, i, j, m = 5 mm; f = 1 mm; e, h = 0.5 mm (Hylleberg & Nateewathana,
1991a)
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Family Loliginidae
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รูปที่ 39 Doryteuthis sibogae Adam, 1954: a, dorsal view; b, ventral view; c, head, side view;
d, funnel, ventral view; e, dissected funnel, ventral view; f, 1st arm sucker; g, 2nd arm
sucker; h, 3rd arm sucker; i, hectocotylised arm; j, tentacular club; k, club sucker; l,
gladius; m, upper beak; n, lower beak; o, radula; p, spermatophore. Scales: a, b, l = 50
mm, c, d, e, i, j = 10 mm; f, g, h, m, n = 5 mm; p = 0.5 mm; k o = 0.25 mm
(Nateewathana, 1992)

43

c
a

b

d
e

n

m
f
p
g

l

i
j
h

o

k

รูปที่ 40 Loligo beka Sasaki, 1929: a, dorsal view; b, ventral view; c, head, side view; d,
funnel, ventral view; e, 2nd arm sucker; f-g, 3rd arm sucker; h, 4th arm sucker; i,
hectocotylised arm; j, tentacular club; k, club sucker; l, gladius; m, upper beak; n,
lower beak; o, radula; p, spermatophore. Scales: a, b, c, d, i, j, l = 5 mm, e, f, g, h, m, n
= 1 mm; k = 0.5 mm; o, p = 0.25 mm (Nateewathana, 1992)
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รูปที่ 41 Loligo chinensis Gray, 1849: a, dorsal view; b, ventral view; c, head, side view;d,
funnel, ventral view; e, dissected funnel, ventral view; f, 1st arm sucker; g, 2nd arm
sucker; h, 3rd arm sucker; i, 4th arm sucker; j, hectocotylised arm; k, tentacular club; l,
club sucker; m, gladius; n, upper beak; o, lower beak; p, radula; q, spermatophore.
Scale: a, b, m = 50 mm; c, d, e, j, k = 10 mm; n, o = 5 mm; p, q = 0.5 mm; f, g, h, e, i, l
= 0.1 mm (Nateewathana, 1992)

45

c
a

b

d

p

k

l

e

o

n

r

g

f

m

i

q
j
h

รูปที่ 42 Loligo duvauceli d’Orbigny, 1835: a, dorsal view; b, ventral view; c, head, side view;
d, funnel, ventral view; e, dissected funnel, ventral view; f, 1st arm sucker; g-h, 2nd
arm sucker; i, 3rd arm sucker; j, 4th arm sucker; k, hectocotylised arm; l, tentacular
club; m, club sucker; n, gladius; o, upper beak; p, lower beak; q, radula; r,
spermatophore. Scale: a, b = 50 mm; c, d, e, k, l, n = 10 mm; o, p = 5 mm; f, g, h, i, j,
m, r = 1 mm; q = 0.2 mm (Nateewathana, 1992)
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รูปที่ 43 Loligo edulis Hoyle, 1885: a, dorsal view; b, ventral view; c, head, side view; d,
funnel, ventral view; e, dissected funnel, ventral view; f, 1st arm sucker; g-h, 2nd arm
sucker; i, 3rd arm sucker; j, 4th arm sucker; k, hectocotylised arm; l, tentacular club; m,
club sucker; n, gladius; o, upper beak; p, lower beak; q, radula; r, spermatophore.
Scale: a, b = 50 mm; c, d, e, k, l, n = 10 mm; o, p = 5 mm; f, g, h, i, j, m, r = 1 mm; q =
0.2 mm (Nateewathana, 1992)
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รูปที่ 44 Loligo sumatrensis d’Orbigny, 1839: a, dorsal view; b, ventral view; c, head, side
view; d, funnel, ventral view; e, dissected funnel, ventral view; f, 1st arm sucker; g, 2nd
arm sucker; h, 3rd arm sucker; i, hectocotylised arm; j, tentacular club; k, club sucker
with teeth on the horny ring; l, club sucker with smooth ring; m, right ventral arm of
male, showing enlarged sucker; n-o, enlarged suckers of male ring ventral arm; p,
gladius; q, upper beak; r, lower beak; s, radula; t, spermatophore. Scales: a, b = 50
mm, c, d, e, j, m, p = 10 mm; i, q, r = 5 mm; s = 1mm; t = 0.5 mm; f, g, h, k, l, n, o =
0.1 mm (Nateewathana, 1992)
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รูปที่ 45 Loliolus affinis Steenstrup, 1856: a, dorsal view; b, ventral view; c, head, side view;
d, funnel, ventral view; e, dissected funnel, ventral view; f, 2nd arm sucker; g, 3rd arm
sucker; h, hectocotylised arm; i, tentacular club; j, club sucker; k, gladius; l, upper
beak; m, lower beak; n, radula; o, spermatophore. Scales: a, b, c, k = 10 mm, d, e, h, i
= 5 mm; f, g, l, m = 0.5 mm; n, o = 0.25 mm (Nateewathana, 1992)
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รูปที่ 46 Sepioteuthis lessoniana Lesson, 1830: a, dorsal view; b, ventral view; c, head, side
view; d, funnel, ventral view; e, dissected funnel, ventral view; f, 3rd arm sucker; g,
hectocotylised arm; h, tentacular club; i, club sucker; j, gladius; k, upper beak; l,
lower beak; m, radula; n, spermatophore; o, oral end of spermatophore. Scales: a, b, j
= 50 mm, c, d, e, g, h, i = 10 mm; k, l = 5 mm; f, i, n, o = 1 mm; m, o = 0.2 mm
(Nateewathana, 1992)
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Family Octopodidae
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รูปที่

47 Cistopus indicus (d’Orbigny, 1840), male: a, dorsal view; b, funnel organ; c,
hectocotylus; d, water pouches (Nateewathana, 1997a)
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รูปที่

48 Octopus aegina Gray, 1849: a, dorsal view, female; b, funnel organ, female; c,
hectocotylus, male; d, upper beak, female; e, lower beak, female (Nateewathana,
1997a)
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รูปที่ 49 Octopus cyanea Gray, 1849: a, dorsal view, male; b, hectocotylus; c, upper beak; d,
lower beak; e, ocellus (Nateewathana, 1997a)
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รูปที่ 50 Octopus luteus Sasaki, 1929, male: a, dorsal view; b, funnel organ; c, hectocotylus; d,
upper beak; e, lower beak (Nateewathana, 1997a)
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รูปที่

51 Octopus marginatus Taki, 1964: a, dorsal view, male; b, funnel organ, male; c,
hectocotylus, male; d, upper beak, female; e, lower beak, female; f, radula, male
(Nateewathana, 1997a)
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รูปที่

52 Octopus neglectus Nateewathana&Norman, 1999: a, dorsal view, male; b, funnel
organ, male; c, hectocotylus, male; d, ocellus; e, upper beak, male (Nateewathana &
Norman, 1999)
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รูปที่

53 Octopus cf. niveus Lesson, 1830, male: a, dorsal view; b, funnel organ; c,
hectocotylus; d, upper beak; e, lower beak (Nateewathana, 1997a)
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รูปที่ 54 Octopus rex Nateewathana & Norman, 1999: a, dorsal view, female; b, hectocotylus,
male; c, upper beak, female; d, lower beak, female; e, ocellus, male (Nateewathana &
Norman, 1999)
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รูปที่

55 Octopus siamensis Nateewathana&Norman, 1999, male: a, dorsal view; b, funnel
organ; c, hectocotylus; d, ocellus; e, radula; f, upper beak; g, lower beak
(Nateewathana & Norman, 1999)
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รูปที่ 56 Octopus cf. vulgaris Cuvier, 1797: a, dorsal view,
beak; d, lower beak (Nateewathana, 1997a)
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male; b, hectocotylus; c, upper

Family Octopoteuthidae
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รูปที่

b

57 Octopoteuthis megaptera (Verrill, 1885): a, ventral view of juvenile; b, mantle of
young squids (Nesis, 1987)

Family Ommastrephidae
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58 Nototodarus hawaiiensis (Berry, 1912): a, dorsal view; b, ventral view; c, funnel
locking cartilage; d, foveola; e, tentacular club (Nateewathana, 1995)

56

a

b

รูปที่ 59 Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830): a, dorsal view; b, ventral view, female
(Nateewathana, 1997b)

Family Sepiidae

b
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รูปที่ 60 Metasepia tullbergi Appellöf, 1886 (as Sepia (Metasepia) tullbergi): a, dorsal view;
b, tentacular club (Roper et al., 1984)
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รูปที่ 61 Sepia aculeata d’Orbigny, 1848: a, dorsal view; b, ventral view; c, funnel, ventral
view; d, dissected funnel, ventral view; e, 1st arm sucker; f, 2nd arm sucker; g, 3rd arm
sucker; h, 4th arm sucker; i, hectocotylized arm; j, tentacular club; k, club sucker; l,
shell, ventral view; m, shell, dorsal view; n, shell, lateral view from anterior (up) to
posterior (down) margin; o, upper beak; p, lower beak; q, radula; r, spermatophore; s,
oral end of spermatophore. Scales: a, b, c, d, i, j, l, m, n = 10 mm; i = 2 mm; o, p = 5
mm; r = 1 mm; e, f, g, h, k, s = 0.5 mm; q = 0.2 mm (Nateewathana, 1996)
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รูปที่ 62 Sepia arabica Massy, 1916: a, dorsal view; b, ventral view; c, funnel, ventral view; d,
dissected funnel, ventral view; e, 1st arm sucker; f, 2nd arm sucker; g, 3rd arm sucker;
h, 4th arm sucker; i, hectocotylized arm; j, tentacular club; k, club sucker; l, shell,
ventral view; m, shell, dorsal view; n, shell, lateral view from anterior (up) to
posterior (down) margin; o, upper beak; p, lower beak; q, radula; r, spermatophore; s,
oral end of spermatophore. Scales: a, b, c, d, l, m, n = 5 mm; i = 2 mm; j, o, p = 1 mm;
r = 0.5 mm; e, f, g, h, k = 0.2 mm; q, s = 0.1 mm (Nateewathana, 1996)
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รูปที่ 63 Sepia brevimana Steenstrup, 1875: a, dorsal view; b, ventral view; c, funnel, ventral
view; d, dissected funnel, ventral view; e, 1st arm sucker; f, 2nd arm sucker; g, 3rd arm
sucker; h, 4th arm sucker; i, hectocotylized arm; j, tentacular club; k, club sucker; l,
shell, ventral view; m, shell, dorsal view; n, shell, lateral view from anterior (up) to
posterior (down) margin; o, upper beak; p, lower beak; q, radula; r, spermatophore; s,
oral end of spermatophore. Scales: i, = 10 mm; a, b, c, d, j, l, m, n, o, p = 5 mm; r = 1
mm; e, f, g, h, k = 0.5 mm; q, s = 0.1 mm (Nateewathana, 1996)
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รูปที่ 64 Sepia pharaonis Ehrenburg, 1831: a, dorsal view; b, ventral view; c, funnel, ventral
view; d, dissected funnel, ventral view; e, 1st arm sucker; f, 2nd arm sucker; g, 3rd arm
sucker; h, 4th arm sucker; i, hectocotylized arm; j, tentacular club; k, enlarged club
sucker; l, normal club sucker; m, shell, ventral view; n, shell, dorsal view; o, shell,
lateral view from anterior (up) to posterior (down) margin; p, upper beak; q, lower
beak; r, radula; s, spermatophore; t, oral end of spermatophore. Scales: a, b, c, d, i, j,
m, n, o, p, q = 10 mm; e, f, g, h, k, s, t = 1mm; r = 0.5 mm (Nateewathana, 1996)
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รูปที่ 65 Sepia prashadi Winckworth, 1936: a, dorsal view; b, ventral view; c, funnel, ventral
view; d, dissected funnel, ventral view; e, 1st arm sucker; f, 2nd arm sucker; g, 3rd arm
sucker; h, 4th arm sucker; i, hectocotylized arm; j, tentacular club; k, club sucker; l,
shell, ventral view; m, shell, dorsal view; n, shell, lateral view from anterior (up) to
posterior (down) margin; o, upper beak; p, lower beak; q, radula; r, spermatophore; s,
oral end of spermatophore. Scales: i, = 10 mm; a, b, c, d, i, l, m, n = 10 mm; j = 5
mm; e, f, g, h, k, r = 1 mm; o, p = 0.5 mm; q, s = 0.2 mm (Nateewathana, 1996)
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รูปที่

66 Sepia recurvirostra Steenstrup, 1875: a, dorsal view; b, ventral view; c, funnel,
ventral view; d, dissected funnel, ventral view; e, 1st arm sucker; f, 2nd arm sucker; g,
3rd arm sucker; h, 4th arm sucker; i, hectocotylized arm; j, tentacular club; k, club
sucker; l, shell, ventral view; m, shell, dorsal view; n, shell, lateral view from
anterior (up) to posterior (down) margin; o, upper beak; p, lower beak; q, radula; r,
spermatophore; s, oral end of spermatophore. Scales: i, = 10 mm; a, b, c, d, j, l, m, n,
o, p = 5 mm; e, f, g, h, k, q, r, s = 0.5 mm (Nateewathana, 1996)
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รูปที่ 67 Sepiella inermis (Férussac & d’Orbigny, 1835): a, dorsal view; b, ventral view; c,
funnel, ventral view; d, dissected funnel, ventral view; e, 1st arm sucker; f, 2nd arm
sucker; g, 3rd arm sucker; h, 4th arm sucker; i, hectocotylized arm; j, tentacular club;
k, club sucker; l, shell, ventral view; m, shell, dorsal view; n, shell, lateral view from
anterior (up) to posterior (down) margin; o, upper beak; p, lower beak; q, radula; r,
spermatophore; s, oral end of spermatophore. Scales: a, b, c, d, i, l, m, n = 10 mm; i =
2 mm; j, o, p = 5 mm; r = 1 mm; e, f, g, h, k = 0.5 mm; q, s = 0.2 mm (Nateewathana,
1996)
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รูปที่ 68 Sepia lycidas Gray, 1849, dorsal view: a, cuttlebone; b, tentacular club (Dunning et
al., 1998)

Family Sepiolidae

a

b

c

d

รูปที่ 69 Euprymna hyllebergi Nateewathana, 1997, male: a, dorsal view; b, ventral view; c,
funnel and funnel locking-cartilages; d, funnel organs (Nateewathana, 1997c)
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รูปที่ 70 Inioteuthis maculosa Goodrich, 1896, male: a, dorsal view; b, ventral view; c, funnel
and funnel cartilages; d, funnel organs; e, tentacle; f, hectocotylized arm
(Nateewathana, 1997c)

Family Thysanoteuthidae

a

b

รูปที่ 71 Thysanoteuthis rhombus Troschel, 1857: a, dorsal view; b, gladius (Nateewathana,
1997b)
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