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บทคัดย่อ: การประเมินชีววิทยาบางประการของปลากระบอกด�าLiza subvirdis (Valenciennes, 1836) บริเวณชุมชน
ชายฝั่งทะเลบ้านบางสะเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึง เดือน
กรกฎาคม 2552 ผลการศึกษาพบว่าปลากระบอกที่จับได้มีความยาวและน�้าหนักอยู่ในช่วง 13.1 – 24.0 ซม. และ 30.1 
– 220.0 ก. อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:0.83 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน�้าหนักของปลากระ
บอกดังสมการ W = 0.0264L2.6885 ส�าหรับปลากระบอกเพศเมียดังสมการ 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

ในอดตีชมุชนบางสะเก้า อ�าเภอแหลมสงิห์ จงัหวดั

จันทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าชายเลน และสัตว์

น�า้ทีอ่ดุมสมบรูณ์ แต่ความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาติ

เหล่านั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง ในปี 2527 มีการขยายตัว

ของการเลี้ยงกุ้งกุลาด�าอย่างมาก พื้นที่ป่าชายเลนใน

ต�าบลบางสะเก้าถกูบกุรกุเปลีย่นแปลงไปเป็นบ่อเลีย้ง

กุ้งกุลาด�า ท�าให้พื้นที่ป่าชายเลนหายไปอย่างมาก ส่ง

ผลให้ความสมบูรณ์ของสัตว์น�้าในบริเวณนั้นลดน้อย

ลงด้วย

ปัจจุบันชาวบ้านชุมชนบางสะเก้าได้ตระหนักถึง

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น ได้

ร่วมกนัอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าชายเลนและพนัธุส์ตัว์น�า้ใน

พืน้ที ่มกีารปลกูป่าชายเลนทดแทนพืน้ทีเ่ดมิ มโีครงการ

ขยายพนัธุป์แูละปลา มโีครงการสร้างปะการงัเทยีมเพือ่

เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น�้า จากโครงการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง

ความตั้ งใจของชุมชนในการอนุรักษ ์และฟ ื ้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาตใิห้มคีวามยัง่ยนื การประเมนิความ

ก้าวหน้าในการมส่ีวนร่วมของชมุชนต่อการอนรุกัษ์และ

ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั ่งทะเลนั้นสามารถ

ประเมนิการเปลีย่นแปลงประชากรของสตัว์น�้าสามารถ

ใช้เป็นตัวชี้วัดผลความก้าวหน้าได้ (ชาญยุทธ และ 

คณะ, 2550)ปลากระบอก Liza subvirdis (Valenci-

ennes, 1836) เป็นสตัว์น�้าเศรษฐกจิทีม่กีารประมงพืน้

บ้านบรเิวณชายฝ่ังบ้านบางสะเก้าตลอดทัง้ปี การด�ารง

ชีวิตของปลากระบอกมีความสัมพันธ์กับคุณภาพสิ่ง

แวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของน�้า และพื้นที่ของป่า

ชายเลน ดงันัน้การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาชวีวทิยาและ

ประเมินทรัพยากรปลากระบอก Liza subvirdis (Va-

lenciennes, 1836) บริเวณบ้านบางสะเก้า อ�าเภอ

แหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรุ ีเพือ่ใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัการ

อนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรปลากระบอกในชมุชนบ้านบาง

สะเก้า

วิธีกำรศึกษำ

 สถานทีท่�าการเกบ็ข้อมลู ได้แก่ ชายฝ่ังชมุชนบ้าน

บางสะเก้า อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีสถาน

ที่ท�าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ห้องปฏิบัติ

การ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี

กำรเก็บตัวอย่ำงสัตว์น�้ำและกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูล

ท�าการเก็บตัวอย่างปลากระบอกด�า L.subvirdis 

ทุกเดือนระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2552เป็นเวลา 1 ปี โดยใช้อวนลอยขนาด

ความกว้าง 180 ม. ความสูง 50 ซม. ขนาดตาอวน 3.8 

ซม.วางอวนในช่วงเวลาน�้าขึ้น เวลาท�าการประมง

ประมาณ 4 ชม.ท�าการประมงบรเิวณปากแม่น�า้จนัทบรุี 

ริมชายฝั่งบ้านบางสะเก้า 

การรวบรวมข้อมลู ท�าการนบัจ�านวนปลากระบอก 

ท�าการแยกเพศ วัดความยาวมาตรฐาน น�้าหนัก 

ส�าหรับปลากระบอกเพศเมีย ท�าการเก็บรังไข่ ชั่งน�้า

หนักรังไข่ ตรวจวัดขนาดไข่ และจ�านวนไข่ (ธนิษฐา 

และรังสรรค์, 2543)

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยาประมงปลากระบอก

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน�า้หนักของ

ปลากระบอก จากข้อมูลการชั่งวัดตัวอย่างปลากระ

บอก น�ามาวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างความยาว

กับน�้าหนักตัวของปลากระบอกโดยสมการความ

สัมพันธ์ของ Ricker (1973)

W = aLb

โดย W = น�้าหนักตัว (ก.)

L = ความยาวตลอดตัว (ซม.)

ท�าการประมาณค่า a และ b จากการวเิคราะห์เส้น

ถดถอย โดยให้อยู่ในรูปลอการิทึม

ln(W) = ln(a) + ln(L)
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การศึกษาอัตราส่วนระหว่างเพศท�าการเปรียบ

เทยีบอตัราส่วนระหว่างเพศผูแ้ละเพศเมยีของปลากระ

บอก โดยสังเกตลักษณะภายนอกและนับจ�านวนปลา

เพศผู้และเพศเมีย เพื่อใช้ในการประมาณอัตราส่วน

ระหว่างเพศผู้และเพศเมียของประชากรปลากระบอก

การศกึษาความดกของไข่ ท�าการสุม่นบัจ�านวนจากไข่

จากบริเวณกลางฝักรังไข่น�้าหนักประมาณ 1 ก.น�า

ข้อมูลจ�านวนไข่ที่นับได้มาค�านวณจากสมการ

ความของดกไข่ = 

จ�านวนไข่ที่นับได้ x น�้าหนักไข่ทั้งหมด

น�้าหนักไข่ที่สุ่ม

ผลกำรศึกษำ

ชีววิทยำปลำกระบอกด�ำ

ปลากระบอกด�า (L.subviridis) ที่ส�ารวจบริเวณ

ชมุชนบ้านบางสะเก้า อ�าเภอแหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรุี 

พบปลากระบอกทัง้หมด 326 ตวั ปลากระบอกพบมาก

ที่สุดอยู่ในเดือนสิงหาคม และพบน้อยที่สุดในเดือน

พฤษภาคม (Figure 1) ในการเก็บตัวอย่างปลากระ

บอกระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม และ

เดือนมีนาคม ไม่สามารถจับปลากระบอกได้เนื่องจาก

เป็นช่วงฤดมูรสมุ คลืน่ลมแรง และในเดอืนมถินุายน มี

การประมงปลากระบอกแต่จับปลาไม่ได้ เนื่องจากใน

ช่วงเดือนดังกล่าว มีปริมาณน�้าจืดไหลเข้ามาในพื้นที่

มาก ปลากระบอกทัง้หมดมคีวามยาวอยูร่ะหว่าง 13.1 

– 24.0 ซม.ความยาวปลากระบอกส่วนใหญ่จะพบใน

ช่วง 16.1 – 17.0 ซม. (Figure 2a) การกระจายความ

ยาวของปลากระบอกเพศเมยีและเพศผูจ้ากการศกึษา

ครั้งนี้ มีความยาวอยู่ในช่วง13.1 – 24.0ซม. (Figure 

2b,c) 

 Fis04/57  
สังเกตลักษณะภายนอกและนับจํานวนปลาเพศผูและเพศเมีย เพื่อใชในการประมาณอัตราสวนระหวางเพศผูและเพศเมีย
ของประชากรปลากระบอก 

การศึกษาความดกของไข ทําการสุมนับจํานวนจากไขจากบริเวณกลางฝกรังไขน้ําหนักประมาณ 1 ก.นําขอมูล
จํานวนไขที่นับไดมาคํานวณจากสมการ 

ความของดกไข = จํานวนไขที่นับได x น้ําหนักไขทั้งหมด 
น้ําหนักไขที่สุม 

 
ผลการศึกษา 

ชีววิทยาปลากระบอกดํา 
ปลากระบอกดํา (L.subviridis) ที่สํารวจบริเวณชุมชนบานบางสะเกา อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบ

ปลากระบอกทั้งหมด 326 ตัว ปลากระบอกพบมากที่สุดอยูในเดือนสิงหาคม และพบนอยที่สุดในเดือนพฤษภาคม 
(Figure 1) ในการเก็บตัวอยางปลากระบอกระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม ไมสามารถจับ
ปลากระบอกไดเนื่องจากเปนชวงฤดูมรสุม คล่ืนลมแรง และในเดือนมิถุนายน มีการประมงปลากระบอกแตจับปลาไมได 
เนื่องจากในชวงเดือนดังกลาว มีปริมาณน้ําจืดไหลเขามาในพื้นที่มาก ปลากระบอกทั้งหมดมีความยาวอยูระหวาง13.1 – 
24.0 ซม.ความยาวปลากระบอกสวนใหญจะพบในชวง 16.1 – 17.0 ซม.(Figure2a)การกระจายความยาวของ
ปลากระบอกเพศเมียและเพศผูจากการศึกษาคร้ังนี้ มีความยาวอยูในชวง13.1 – 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 
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การกระจายน�า้หนกัของปลากระบอกทัง้หมด พบ

ว่าปลากระบอกมีน�า้หนักอยู่ระหว่างช่วง 30.1 – 220 

ก. โดยปลากระบอกมีการกระจายความถี่มากที่สุดอยู่

ในช่วง 50.1 – 60.0 ก. (Figure 3a) ปลากระบอกเพศ

เมียมีการกระจายของน�้าหนักอยู่ระหว่างช่วง 30.1 – 

220.0 ก. โดยปลากระบอกมีการกระจายความถี่มาก

ที่สุดอยู่ในช่วง 50.1 – 60.0 ก. (Figure 3b) และปลาก

ระบอกเพศผู้มีการกระจายของน�า้หนักอยู่ระหว่างช่วง 

30.1 – 180.0 ก. โดยปลากระบอกมีการกระจาย

ความถีม่ากทีส่ดุอยูใ่นช่วง 50.1 – 60.0 ก. (Figure 3c)

อัตราส่วนเพศของปลากระบอกพบว่าปลากระ

บอกมีอัตราส่วนเพศผู ้ต ่อเพศเมียตลอดปีเท่ากับ 

1:0.83 แสดงดัง Figure 4 เดือนกุมภาพันธ์และ

เมษายนพบสัดส่วนปลากระบอกเพศผู้ต่อเพศเมียสูง

เท่ากับ 1:2.88 และ 1:2.5 แต่ในเดือนสิงหาคมจะพบ

สัดส่วนปลากระบอกเพศผู้สูงสุดเท่ากับ 1:0.65 

ความสัมพันธ์ระว่างความยาวเหยียดกับน�้าหนัก

ปลากระบอกทั้งหมดแสดงดัง Figure 5a ได้สมการ
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n=326) เมือ่ W = น�า้หนกัปลา (ก.) และ L = ความยาว

ปลา (ซม.) ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างความยาว

กบัน�า้หนกัของปลากระบอกเพศเมยี และปลากระบอก

เพศผู ้  ได ้สมการความสัมพันธ ์ เท ่ ากับ  W = 

0.0236L2.7389, (R2 = 0.876, n=143) และ W = 

0.0304L2.629, (R2 = 0.8832, n=173) ตามล�าดับ (Fig-

ure 5b และ 5c)

 Fis04/57  

 
Figure 3Distribution of mullet L.Subviridisweight (a) both sex, (b) female and (c) male 

 
การกระจายน้ําหนักของปลากระบอกทั้งหมด พบวาปลากระบอกมีน้ําหนักอยูระหวางชวง 30.1 – 220 ก. โดย

ปลากระบอกมีการกระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก.(Figure 3a)ปลากระบอกเพศเมียมีการกระจายของ
น้ําหนักอยูระหวางชวง 30.1 – 220.0 ก. โดยปลากระบอกมีการกระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก. 
(Figure 3b)และปลากระบอกเพศผูมีการกระจายของน้ําหนักอยูระหวางชวง 30.1 – 180.0 ก. โดยปลากระบอกมีการ
กระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก. (Figure 3c) 

อัตราสวนเพศของปลากระบอกพบวาปลากระบอกมีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียตลอดปเทากับ 1:0.83 แสดงดัง 
Figure 4เดือนกุมภาพันธและเมษายนพบสัดสวนปลากระบอกเพศผูตอเพศเมียสูงเทากับ 1:2.88 และ 1:2.5 แตในเดือน
สิงหาคมจะพบสัดสวนปลากระบอกเพศผูสูงสุดเทากับ 1:0.65  

ความสัมพันธระวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักปลากระบอกทั้งหมดแสดงดังFigure 5aไดสมการความสม
พันธ W = 0.0264L2.6885, (R2 = 0.869, n=326) เม่ือ W = น้ําหนักปลา (ก.) และ L = ความยาวปลา (ซม.)ในขณะที่
ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนักของปลากระบอกเพศเมีย และปลากระบอกเพศผู ไดสมการความสัมพันธ
เทากับ W = 0.0236L2.7389, (R2 = 0.876, n=143) และ W = 0.0304L2.629, (R2 = 0.8832, n=173) ตามลําดับ (Figure 
5b และ 5c) 

 
Figure 4Sex ratio of mulletLizasubviridis at Ban Bang Sa Kao Coast, Laem Singh, Chanthaburi Province. 

 
Figure 5Length-weight relationship of mullet (a) both sex, (b) female and (c) male 

 

 Fis04/57  

 
Figure 3Distribution of mullet L.Subviridisweight (a) both sex, (b) female and (c) male 

 
การกระจายน้ําหนักของปลากระบอกทั้งหมด พบวาปลากระบอกมีน้ําหนักอยูระหวางชวง 30.1 – 220 ก. โดย

ปลากระบอกมีการกระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก.(Figure 3a)ปลากระบอกเพศเมียมีการกระจายของ
น้ําหนักอยูระหวางชวง 30.1 – 220.0 ก. โดยปลากระบอกมีการกระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก. 
(Figure 3b)และปลากระบอกเพศผูมีการกระจายของน้ําหนักอยูระหวางชวง 30.1 – 180.0 ก. โดยปลากระบอกมีการ
กระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก. (Figure 3c) 

อัตราสวนเพศของปลากระบอกพบวาปลากระบอกมีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียตลอดปเทากับ 1:0.83 แสดงดัง 
Figure 4เดือนกุมภาพันธและเมษายนพบสัดสวนปลากระบอกเพศผูตอเพศเมียสูงเทากับ 1:2.88 และ 1:2.5 แตในเดือน
สิงหาคมจะพบสัดสวนปลากระบอกเพศผูสูงสุดเทากับ 1:0.65  

ความสัมพันธระวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักปลากระบอกทั้งหมดแสดงดังFigure 5aไดสมการความสม
พันธ W = 0.0264L2.6885, (R2 = 0.869, n=326) เม่ือ W = น้ําหนักปลา (ก.) และ L = ความยาวปลา (ซม.)ในขณะที่
ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนักของปลากระบอกเพศเมีย และปลากระบอกเพศผู ไดสมการความสัมพันธ
เทากับ W = 0.0236L2.7389, (R2 = 0.876, n=143) และ W = 0.0304L2.629, (R2 = 0.8832, n=173) ตามลําดับ (Figure 
5b และ 5c) 

 
Figure 4Sex ratio of mulletLizasubviridis at Ban Bang Sa Kao Coast, Laem Singh, Chanthaburi Province. 

 
Figure 5Length-weight relationship of mullet (a) both sex, (b) female and (c) male 

 

 Fis04/57  

 
Figure 3Distribution of mullet L.Subviridisweight (a) both sex, (b) female and (c) male 

 
การกระจายน้ําหนักของปลากระบอกทั้งหมด พบวาปลากระบอกมีน้ําหนักอยูระหวางชวง 30.1 – 220 ก. โดย

ปลากระบอกมีการกระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก.(Figure 3a)ปลากระบอกเพศเมียมีการกระจายของ
น้ําหนักอยูระหวางชวง 30.1 – 220.0 ก. โดยปลากระบอกมีการกระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก. 
(Figure 3b)และปลากระบอกเพศผูมีการกระจายของน้ําหนักอยูระหวางชวง 30.1 – 180.0 ก. โดยปลากระบอกมีการ
กระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก. (Figure 3c) 

อัตราสวนเพศของปลากระบอกพบวาปลากระบอกมีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียตลอดปเทากับ 1:0.83 แสดงดัง 
Figure 4เดือนกุมภาพันธและเมษายนพบสัดสวนปลากระบอกเพศผูตอเพศเมียสูงเทากับ 1:2.88 และ 1:2.5 แตในเดือน
สิงหาคมจะพบสัดสวนปลากระบอกเพศผูสูงสุดเทากับ 1:0.65  

ความสัมพันธระวางความยาวเหยียดกับน้ําหนักปลากระบอกทั้งหมดแสดงดังFigure 5aไดสมการความสม
พันธ W = 0.0264L2.6885, (R2 = 0.869, n=326) เม่ือ W = น้ําหนักปลา (ก.) และ L = ความยาวปลา (ซม.)ในขณะที่
ความสัมพันธระหวางความยาวกับน้ําหนักของปลากระบอกเพศเมีย และปลากระบอกเพศผู ไดสมการความสัมพันธ
เทากับ W = 0.0236L2.7389, (R2 = 0.876, n=143) และ W = 0.0304L2.629, (R2 = 0.8832, n=173) ตามลําดับ (Figure 
5b และ 5c) 

 
Figure 4Sex ratio of mulletLizasubviridis at Ban Bang Sa Kao Coast, Laem Singh, Chanthaburi Province. 

 
Figure 5Length-weight relationship of mullet (a) both sex, (b) female and (c) male 

 



739KHON KAEN AGR. J. 42 SUPPL. 1 : (2014).

จากตวัอย่างปลากระบอกเพศเมยีทัง้หมด 143 ตวั 

พบว่าปลากระบอกเพศเมียที่มีการพัฒนารังไข่มี

ทั้ งหมด 84 ตัว  ขนาดความยาวเฉลี่ย เท ่ากับ 

18 .81±2 .28  ซม .  และน�้ าหนั ก เฉลี่ ย เท ่ ากับ 

78.30±30.05 ก. ปลากระบอกเพศเมียที่มีการพัฒนา

รังไข่มีการกระจายความยาวตั้งแต่ 14.1 – 26.0 ซม. 

ปลากระบอกเพศเมยีทีม่กีารพฒันารงัไข่มากทีส่ดุจะมี

ความยาวอยู่ในช่วง 17.1 – 19.0 ซม. จากการศึกษา

พบว่าปลากระบอกเพศเมยีมกีารพฒันารงัไข่ตลอดทัง้

ปี โดยเฉพาะในเดอืนตลุาคมจะมสีดัส่วนปลากระบอก

เพศเมียที่มีการพัฒนารังไข่ต่อปลากระบอกเพศเมีย

ทั้งหมดสูงที่สุด 

จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและ

น�้าหนักของปลากระบอกเพศเมียที่มีการพัฒนารังไข่

กับความดกไข่ (Figure6) ได้สมการความสัมพันธ์ F = 

17068L-218809, (R2 = 0.3405) และ F = 1471.9W-

12950, (R2 = 0.4381) ตามล�าดับ เมื่อ F = ความดก

ไข่ (ฟอง), L = ความยาวปลากระบอก (ซม.) และ W 

= น�้าหนักปลากระบอก (ก.)
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Figure 6Relationship between length, weight and fecundity of ovary development of mullet 

 
วิจารณ 

อัตราสวนระหวางเพศของปลากระบอก บริเวณชายฝงตําบลบางสระเกา จังหวัดจันทบุรี พบวาปลากระบอก
เพศผูมีจํานวนมากกวาปลากระบอกเพศเมีย โดยมีอัตราสวนระหวางเพศผูตอเพศเมียเฉล่ียตลอดทั้งปเทากับ 1:0.83 ซ่ึง
สอดคลองกับรายงานการศึกษาสวนใหญที่พบปลากระบอกเพศผูมากกวาเพศเมีย สุทธิโณ (2547) ไดรายงานอัตราสวน
ระหวางเพศปลาปลากระบอกทอนใตหรือปลากระบอกหูดํา (Liza vaigiensis) ปลากระบอกเกล็ดหยาบหรือปลากระบอก
ดํา (Liza subviridis) และปลากระบอกหางเขียวหรือปลากระบอกขาว (Valamugillbuchanani) ในบริเวณอาวพนัง 
จังหวัดชุมพร มีอัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1.4:1Katselis et al. (2002) พบวาปลากระบอก Liza saliensมี
อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1:0.8 Ismail (1998) ไดศึกษาการพัฒนาตัวออนของปลากระบอก Liza carinataพบ
อัตราสวนเพศผูตอเพศเมียเทากับ 1.5:1  

ปลากระบอกที่พบมีความยาวอยูระหวาง13.1 – 24 ซม. มีความยาวสวนใหญอยูในชวง 16.1 – 17.0 ซม. มี
น้ําหนักอยูระหวาง 30.1 – 220 ก. มีการกระจายความถ่ีมากที่สุดอยูในชวง 50.1 – 60.0 ก. ในขณะที่ Njoku and 
Ezeibekwe (1996) ศึกษาปลากระบอก Liza grandisquamisพบวาประชากรปลาที่จับไดจะมีความยาวในชวง 18.0 – 
34.0 ซม. สมการความสัมพันธระหวางความยาวเหยียด น้ําหนัก น้ําหนักรังไข และความดกไขของปลากระบอก 
การศึกษาที่ผานมาพบวา วราภรณ และคณะ (2548) รายงานความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนักของปลา 
กระบอกขาว บริเวณแมน้ําตากใบ ดังสมการ W = 0.0389L2.585 

ความสัมพันธระหวางความยาวปลากระบอกและความดกไข พบวาปลากระบอกจะมีความดกไขมากเม่ือมี
ขนาดความยาวเพิ่มขึ้น ปลากระบอกที่ความยาว 15.5 ซม. มีความดกไข  38,000 ฟอง ในขณะที่ปลากระบอกที่ความ
ยาว 21.8 ซม. มีความดกไข 0.415 ลานฟอง เม่ือเปรียบเทียบกับปลากระบอกเทา 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 
88,896 ฟอง และที่ความยาว 18.0 ซม. มีความดกไข 185,929 ฟอง Thomson (1999) ศึกษาปลากระบอกตาเหลือง 

วิจำรณ์

อัตราส่วนระหว่างเพศของปลากระบอก  บริเวณ

ชายฝั่งต�าบลบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี พบว่าปลาก

ระบอกเพศผู้มีจ�านวนมากกว่าปลากระบอกเพศเมีย 

โดยมอีตัราส่วนระหว่างเพศผูต่้อเพศเมยีเฉลีย่ตลอดทัง้

ปีเท่ากับ 1:0.83 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษา

ส่วนใหญ่ที่พบปลากระบอกเพศผู้มากกว่าเพศเมีย สุ

ทธิโณ (2547) ได้รายงานอัตราส่วนระหว่างเพศปลา

ปลากระบอกท่อนใต้หรือปลากระบอกหูด�า (Liza vai-

giensis) ปลากระบอกเกลด็หยาบหรอืปลากระบอกด�า 

(Liza subviridis) และปลากระบอกหางเขยีวหรอืปลาก

ระบอกขาว (Valamugill buchanani) ในบริเวณอ่าว

พนงั จงัหวดัชมุพร มอีตัราส่วนเพศผูต่้อเพศเมยีเท่ากบั 

1.4:1 Katselis et al. (2002) พบว่าปลากระบอก Liza 

saliens มีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:0.8 Is-

mail (1998) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวอ่อนของปลากระ

บอก Liza carinata พบอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย

เท่ากับ 1.5:1 

ปลากระบอกที่พบมีความยาวอยู่ระหว่าง 13.1 – 

24 ซม. มีความยาวส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 16.1 – 17.0 

ซม. มนี�า้หนกัอยูร่ะหว่าง 30.1 – 220 ก. มกีารกระจาย

ความถี่มากที่สุดอยู่ในช่วง 50.1 – 60.0 ก. ในขณะที่ 

Njoku and Ezeibekwe (1996) ศึกษาปลากระบอก 

Liza grandisquamis พบว่าประชากรปลาที่จับได้จะ

มีความยาวในช่วง 18.0 – 34.0 ซม. สมการความ

สมัพนัธ์ระหว่างความยาวเหยยีด น�า้หนกั น�า้หนกัรงัไข่ 

และความดกไข่ของปลากระบอก การศึกษาที่ผ่านมา

พบว่า วราภรณ์ และคณะ (2548) รายงานความ

สัมพันธ ์ระหว ่างความยาวและน�้าหนักของปลา 

กระบอกขาว บริเวณแม่น�้าตากใบ ดังสมการ W = 

0.0389L2.585

ความสมัพนัธ์ระหว่างความยาวปลากระบอกและ

ความดกไข่ พบว่าปลากระบอกจะมีความดกไข่มาก



740 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 1 : (2557).

เมือ่มขีนาดความยาวเพิม่ขึน้ ปลากระบอกทีค่วามยาว 

15.5 ซม. มีความดกไข่  38,000 ฟอง ในขณะที่ปลาก

ระบอกทีค่วามยาว 21.8 ซม. มคีวามดกไข่ 0.415 ล้าน

ฟอง เมื่อเปรียบเทียบกับปลากระบอกเทา Mugil ce-

phalus ทีโ่ตเตม็วยั พบว่าปลากระบอกเทาทีค่วามยาว 

31.5 ซม. มคีวามดกไข่ 0.42 ล้านฟอง และทีค่วามยาว 

56 ซม. มีความดกไข่ 4.2 ล้านฟอง (Silva, 1980) ส่วน

ปลากระบอกสีเทา Liza klunzingeri พบว่าปลากระ

บอกเทาที่ความยาว 14.1 ซม. มีความดกไข่ 88,896 

ฟอง และทีค่วามยาว 18.0 ซม. มคีวามดกไข่ 185,929 

ฟอง Thomson (1999) ศึกษาปลากระบอกตาเหลือง 

พบว่าปลากระบอกทีค่วามยาว 24.5 ซม. มคีวามดกไข่ 

125,000 ฟองและที่ความยาว 39.1 ซม. มีความดกไข่ 

630,000 ฟอง ปลากระบอกทีศ่กึษาครัง้นีม้กีารพฒันา

รังไข่ตลอดปี และจะพบสัดส่วนปลากระบอกที่มีการ

พัฒนารังไข่ต่อปลากระบอกเพศเมียมากที่สุดในเดือน

ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน Solomon and Ramnarine 

(2007) พบว่าปลากระบอกขาว Mugil curema มีการ

วางไข่ในช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนกรกฎาคม ช่วง

ที่มีการวางไข่มากพบในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน

กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเช่นกัน Katselis et al. 

(2005) รายงานว่าปลากระบอก Mugil cephalus มี

การวางไข่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่ง 

Solomon and Ramnarine (2007) กล่าวว่าการตกของ

ฝนมีอิทธิพลการวางไข่ของปลากระบอก

สรุป

ปลากระบอกที่ท�าการประมงโดยใช้อวนลอย

ปลากระบอกบริเวณชายฝั ่งชุมชนบ้านบางสะเก้า 

อ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีขนาดความยาว

ระหว่าง 13.4-24.0 ซม. มีน�้าหนักระหว่าง 30-210 ก. 

พบปลากระบอกด�ามากสุดคือเดือนสิงหาคม และพบ

น้อยที่สุดเดือนพฤษภาคม อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย

เฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ากับ 1:0.83 ปลากระบอกมีไข่อยู่

ระหว่าง 20,000 – 420,000 ฟอง ปลาเพศเมยีทีม่ขีนาด

ความยาวในช่วง 14.0 – 25.5 ซม. ปลาที่มีไข่มากที่สุด

ที่ขนาดความยาวระหว่าง 17.0 – 20.0 ซม. พบปลาก

ระบอกมีไข ่ตลอดทั้งปี มีไข ่มากสุดในช่วงเดือน

สิงหาคม อพภ

ค�ำขอบคุณ

คณะผูว้จิยัขอขอบคณุคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ

ทีส่นบัสนนุทนุอดุหนนุการวจิยั และชาวชมุชนบ้านบาง

สะเก้า อ�าเภอแหลมสงิห์ จงัหวดัจนัทบรุ ีทีเ่อือ้เฟือและ

สนับสนุนการศึกษาครั้งนี้
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