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บทคัดย่อ: การประเมินชีววิทยาบางประการของปลากระบอกด�ำLiza subvirdis (Valenciennes, 1836) บริเวณชุมชน
ชายฝั่งทะเลบ้านบางสะเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึง เดือน
กรกฎาคม 2552 ผลการศึกษาพบว่าปลากระบอกที่จับได้มีความยาวและน�้ำหนักอยู่ในช่วง 13.1 – 24.0 ซม. และ 30.1
– 220.0 ก. อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:0.83 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน�้ำหนักของปลากระ
บอกดังสมการ W = 0.0264L2.6885 ส�ำหรับปลากระบอกเพศเมียดังสมการ W = 0.0236L2.7389 และปลา กระบอกเพศผู้ดัง
สมการ W = 0.0304L2.629 ปลากระบอกเพศเมียที่มีการพัฒนารังไข่มากที่สุดจะมีความยาวอยู่ในช่วง 17.1 – 19.0 ซม.
ปลากระบอกเพศเมียมีการพัฒนารังไข่ตลอดทั้งปี จะมีไข่มากสุดในช่วงเดือนตุลาคม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของ
ปลากระบอกที่มีการพัฒนารังไข่กับความดกไข่ได้สมการความสัมพันธ์ F = 14.661L2.9563
ค�ำส�ำคัญ: ชีววิทยาประมง, ปลากระบอก, บ้านบางสะเก้า, จังหวัดจันทบุรี
ABSTRACT: Some biological aspects of mullet Liza subvirdis (Valenciennes, 1836) at Ban Bang Sa Kao, Laem
Singh, Chanthaburi province had been evaluated during August 2008 to July 2009. Result of the study was found that
mullet had length and weight in range of 13.1 – 24.0 cm and 30.1 – 220.0 g. The sex ratio of male per female was
1:0.83. The relationship equation between length and weight of both sexes, female and male, was W = 0.0264L2.6885,
W = 0.0236L2.7389, and W = 0.0304L2.629, respectively. Length of female mullet that developed ovary had in range
of 17.1 – 19.0 cm. Mullet could spawn throughout the year and had a peak in October. The relationship equation
between length and fecundity was F = 14.661L2.9563.
Keywords: fisheries biology, mullet, Ban Bang Sa Kao, Chanthaburi Province
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บทน�ำ

วิธีการศึกษา

ในอดีตชุมชนบางสะเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าชายเลน และสัตว์
น�ำ้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ แต่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เหล่านั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง ในปี 2527 มีการขยายตัว
ของการเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำอย่างมาก พื้นที่ป่าชายเลนใน
ต�ำบลบางสะเก้าถูกบุกรุกเปลีย่ นแปลงไปเป็นบ่อเลีย้ ง
กุ้งกุลาด�ำ ท�ำให้พื้นที่ป่าชายเลนหายไปอย่างมาก ส่ง
ผลให้ความสมบูรณ์ของสัตว์น�้ำในบริเวณนั้นลดน้อย
ลงด้วย
ปัจจุบันชาวบ้านชุมชนบางสะเก้าได้ตระหนักถึง
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น ได้
ร่วมกันอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชายเลนและพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ใน
พืน้ ที่ มีการปลูกป่าชายเลนทดแทนพืน้ ทีเ่ ดิม มีโครงการ
ขยายพันธุป์ แู ละปลา มีโครงการสร้างปะการังเทียมเพือ่
เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น�้ำ จากโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ความตั้ ง ใจของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มคี วามยัง่ ยืน การประเมินความ
ก้าวหน้าในการมีสว่ นร่วมของชุมชนต่อการอนุรกั ษ์และ
ฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ช ายฝั ่ ง ทะเลนั้ น สามารถ
ประเมินการเปลีย่ นแปลงประชากรของสัตว์น�้ำสามารถ
ใช้เป็นตัวชี้วัดผลความก้าวหน้าได้ (ชาญยุทธ และ
คณะ, 2550)ปลากระบอก Liza subvirdis (Valenciennes, 1836) เป็นสัตว์น�้ำเศรษฐกิจทีม่ กี ารประมงพืน้
บ้านบริเวณชายฝัง่ บ้านบางสะเก้าตลอดทัง้ ปี การด�ำรง
ชีวิตของปลากระบอกมีความสัมพันธ์กับคุณภาพสิ่ง
แวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของน�้ำ และพื้นที่ของป่า
ชายเลน ดังนัน้ การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาชีววิทยาและ
ประเมินทรัพยากรปลากระบอก Liza subvirdis (Valenciennes, 1836) บริเวณบ้านบางสะเก้า อ�ำเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการ
อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรปลากระบอกในชุมชนบ้านบาง
สะเก้า

สถานทีท่ ำ� การเก็บข้อมูล ได้แก่ ชายฝัง่ ชุมชนบ้าน
บางสะเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีสถาน
ที่ท�ำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ห้องปฏิบัติ
การ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
การเก็ บ ตั ว อย่ า งสั ต ว์ น�้ ำ และการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล
ท�ำการเก็บตัวอย่างปลากระบอกด�ำ L.subvirdis
ทุ ก เดื อ นระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคม 2551 ถึ ง เดื อ น
กรกฎาคม 2552เป็นเวลา 1 ปี โดยใช้อวนลอยขนาด
ความกว้าง 180 ม. ความสูง 50 ซม. ขนาดตาอวน 3.8
ซม.วางอวนในช่วงเวลาน�้ำขึ้น เวลาท�ำการประมง
ประมาณ 4 ชม.ท�ำการประมงบริเวณปากแม่นำ�้ จันทบุรี
ริมชายฝั่งบ้านบางสะเก้า
การรวบรวมข้อมูล ท�ำการนับจ�ำนวนปลากระบอก
ท� ำ การแยกเพศ วั ด ความยาวมาตรฐาน น�้ ำ หนั ก
ส�ำหรับปลากระบอกเพศเมีย ท�ำการเก็บรังไข่ ชั่งน�้ำ
หนักรังไข่ ตรวจวัดขนาดไข่ และจ�ำนวนไข่ (ธนิษฐา
และรังสรรค์, 2543)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาประมงปลากระบอก
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน�ำ้ หนักของ
ปลากระบอก จากข้อมูลการชั่งวัดตัวอย่างปลากระ
บอก น�ำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
กั บ น�้ ำ หนั ก ตั ว ของปลากระบอกโดยสมการความ
สัมพันธ์ของ Ricker (1973)
W = aLb
โดย W = น�้ำหนักตัว (ก.)
L = ความยาวตลอดตัว (ซม.)
ท�ำการประมาณค่า a และ b จากการวิเคราะห์เส้น
ถดถอย โดยให้อยู่ในรูปลอการิทึม
ln(W) = ln(a) + ln(L)
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การศึกษาอัตราส่วนระหว่างเพศท�ำการเปรียบ พบปลากระบอกทัง้ หมด 326 ตัว ปลากระบอกพบมาก
สังเกตลักษณะภายนอกและนับจํานวนปลาเพศผูและเพศเมีย เพื่อใชในการประมาณอัตราสวนระหวางเพศผูและเพศเมีย
เทียบอัตราส่วนระหว่างเพศผูแ้ ละเพศเมียของปลากระ ที่สุดอยู่ในเดือนสิงหาคม และพบน้อยที่สุดในเดือน
บอก ของประชากรปลากระบอก
โดยสังเกตลักษณะภายนอกและนับจ�ำนวนปลา พฤษภาคม (Figure 1) ในการเก็บตัวอย่างปลากระ
การศึ
ทําการสุตมราส่
นับจํวานนวนจากไข
จากบริาเงเดื
วณกลางฝ
กรังกไขายน
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การศึกษาความดกของไข่ ท�ำการสุม่ นับจ�ำนวนจากไข่ เป็ั้งหมด
นช่วงฤดูมรสุม คลืน่ ลมแรง และในเดือนมิถนุ ายน มี
กไขทำี่สุม การประมงปลากระบอกแต่จับปลาไม่ได้ เนื่องจากใน
จากบริเวณกลางฝักรังไข่น�้ำหนักประมาณน้ําหนั
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ช่วงเดือนดังกล่าว มีปริมาณน�้ำจืดไหลเข้ามาในพื้นที่
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– 17.0 ซม.
2a)งหการกระจายความ
ปลากระบอกทั้งหมด 326 ตัว ปลากระบอกพบมากที่สยาวของปลากระบอกเพศเมี
ุดอยูในเดือนสิงหาคม และพบน
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างปลากระบอกระหวางเดือนพฤศจิ
ถึงเดือนมกราคม
นาคม ไมส(Figure
ามารถจับ
ผลการศึ
กษา
ครั้งนีก้ ายน
มีความยาวอยู
่ในช่วและเดื
ง13.1อ–นมี24.0ซม.
ปลากระบอกไดเนื่องจากเปนชวงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง และในเดื
2b,c) อนมิถุนายน มีการประมงปลากระบอกแตจับปลาไมได
ชีววิทเนืยาปลากระบอกด�
่องจากในชวงเดือนดัำงกลาว มีปริมาณน้ําจืดไหลเขามาในพื้นที่มาก ปลากระบอกทั้งหมดมีความยาวอยูระหวาง13.1 –
ปลากระบอกด�
ำ (L.subviridis) ทีวนใหญ
่ส�ำรวจบริ
เวณ วง 16.1 – 17.0 ซม.(Figure2a)การกระจายความยาวของ
24.0 ซม.ความยาวปลากระบอกส
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านบางสะเก้า อ�ำยเภอแหลมสิ
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ดจัน้งทบุ
ปลากระบอกเพศเมี
และเพศผูจากการศึ
กษาครั
นี้ มีรีความยาวอยูใ นชวง13.1 – 24.0ซม. (Figure 2b,c)

Figure 1Number of mulletLizasubviridis at Ban Bang Sa Kao Coast, Laem Singh, Chanthaburi Province.

Figure 2Distribution of mullet L.subviridislength (a) both sex, (b) female and (c) male

738

Fis04/57
Fis04/57

แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 1 : (2557).

Fis04/57

Figure 3DistributionFigure
of mullet
3Distribution
L.Subviridisweight
of mullet (a)
L.Subviridisweight
both sex, (b) female
(a) both
andsex,
(c) male
(b) female and (c) male
Figure 3Distribution of mullet L.Subviridisweight (a) both sex, (b) female and (c) male
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จากตัวอย่างปลากระบอกเพศเมียทัง้ หมด 143 ตัว เพศเมียที่มีการพัฒนารังไข่ต่อปลากระบอกเพศเมีย
พบว่ า ปลากระบอกเพศเมี ย ที่ มี ก ารพั ฒ นารั ง ไข่ มี ทั้งหมดสูงที่สุด
Fis04/57
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จากตัวอยางปลากระบอกเพศเมียทั้งหมด 143 ตัว พบวาปลากระบอกเพศเมียที่มีการพัฒนารังไขมีทั้งหมด 84
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Figure 6Relationship between length, weight and fecundity of ovary development of mullet
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34.0 ซม.
สมการความสั
มพันธระหว
างความยาวเหยี
ตากใบ ดังสมการ
W=
พนัง จัการศึ
งหวักดษาที
ชุมพร
อตั ราส่าวนเพศผู
ต้ อ่ เพศเมี
ยเท่ากั(2548)
บ กระบอกขาว
่ผามีนมาพบว
วราภรณ
และคณะ
รายงานความสับริ
มพัเวณแม่
นธระหวนา�้ำงความยาวและน้
ําหนักของปลา
2.585
2.585
1.4:1กระบอกขาว
Katselis etบริ
al.เวณแม
(2002)น้ําพบว่
าปลากระบอก
ตากใบ
ดังสมการ W =Liza
0.0389L0.0389L
ความสัมพัพบว
นธ์ระหว่
างความยาวปลากระบอกและ
saliens มีอัตราส่
วนเพศผู
เพศเมี
ยเท่ากับ 1:0.8 Isความสั
มพันธ้ตร่อะหว
างความยาวปลากระบอกและความดกไข
าปลากระบอกจะมีความดกไขมากเมื่อมี
ความดกไข่ พบว่าปลากระบอกจะมีความดกไข่มาก
mail (1998)
ได้ศึกษาการพั
ฒนาตัวอ่อนของปลากระ
ขนาดความยาวเพิ
่มขึ้น ปลากระบอกที
่ความยาว 15.5 ซม. มีความดกไข 38,000 ฟอง ในขณะที่ปลากระบอกที่ความ
ยาว 21.8 ซม. มีความดกไข 0.415 ลานฟอง เมื่อเปรียบเทียบกับปลากระบอกเทา Mugilcephalusที่โตเต็มวัย พบวา
ปลากระบอกเทาที่ความยาว 31.5 ซม. มีความดกไข 0.42 ลานฟอง และที่ความยาว 56 ซม. มีความดกไข 4.2 ลานฟอง
(Silva, 1980) สวนปลากระบอกสีเทา Liza klunzingeriพบวาปลากระบอกเทาที่ความยาว 14.1 ซม. มีความดกไข
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แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 1 : (2557).

เมือ่ มีขนาดความยาวเพิม่ ขึน้ ปลากระบอกทีค่ วามยาว
15.5 ซม. มีความดกไข่ 38,000 ฟอง ในขณะที่ปลาก
ระบอกทีค่ วามยาว 21.8 ซม. มีความดกไข่ 0.415 ล้าน
ฟอง เมื่อเปรียบเทียบกับปลากระบอกเทา Mugil cephalus ทีโ่ ตเต็มวัย พบว่าปลากระบอกเทาทีค่ วามยาว
31.5 ซม. มีความดกไข่ 0.42 ล้านฟอง และทีค่ วามยาว
56 ซม. มีความดกไข่ 4.2 ล้านฟอง (Silva, 1980) ส่วน
ปลากระบอกสีเทา Liza klunzingeri พบว่าปลากระ
บอกเทาที่ความยาว 14.1 ซม. มีความดกไข่ 88,896
ฟอง และทีค่ วามยาว 18.0 ซม. มีความดกไข่ 185,929
ฟอง Thomson (1999) ศึกษาปลากระบอกตาเหลือง
พบว่าปลากระบอกทีค่ วามยาว 24.5 ซม. มีความดกไข่
125,000 ฟองและที่ความยาว 39.1 ซม. มีความดกไข่
630,000 ฟอง ปลากระบอกทีศ่ กึ ษาครัง้ นีม้ กี ารพัฒนา
รังไข่ตลอดปี และจะพบสัดส่วนปลากระบอกที่มีการ
พัฒนารังไข่ต่อปลากระบอกเพศเมียมากที่สุดในเดือน
ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน Solomon and Ramnarine
(2007) พบว่าปลากระบอกขาว Mugil curema มีการ
วางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกรกฎาคม ช่วง
ที่มีการวางไข่มากพบในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเช่นกัน Katselis et al.
(2005) รายงานว่าปลากระบอก Mugil cephalus มี
การวางไข่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่ง
Solomon and Ramnarine (2007) กล่าวว่าการตกของ
ฝนมีอิทธิพลการวางไข่ของปลากระบอก
สรุป
ปลากระบอกที่ ท� ำ การประมงโดยใช้ อ วนลอย
ปลากระบอกบริ เ วณชายฝั ่ ง ชุ ม ชนบ้ า นบางสะเก้ า
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีขนาดความยาว
ระหว่าง 13.4-24.0 ซม. มีน�้ำหนักระหว่าง 30-210 ก.
พบปลากระบอกด�ำมากสุดคือเดือนสิงหาคม และพบ
น้อยที่สุดเดือนพฤษภาคม อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย
เฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ากับ 1:0.83 ปลากระบอกมีไข่อยู่
ระหว่าง 20,000 – 420,000 ฟอง ปลาเพศเมียทีม่ ขี นาด
ความยาวในช่วง 14.0 – 25.5 ซม. ปลาที่มีไข่มากที่สุด

ที่ขนาดความยาวระหว่าง 17.0 – 20.0 ซม. พบปลาก
ระบอกมี ไ ข่ ต ลอดทั้ ง ปี มี ไ ข่ ม ากสุ ด ในช่ ว งเดื อ น
สิงหาคม อพภ
ค�ำขอบคุณ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ทีส่ นับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั และชาวชุมชนบ้านบาง
สะเก้า อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทีเ่ อือ้ เฟือและ
สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้
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