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บทคัดยอ 
 

เรือมุกอันดามนัทําการประมงเบ็ดราวปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย ระหวางป พ.ศ. 2543 ถึง 
2547 จากขอมลูปูมเรือ พบวา เรือทําการประมงใน 6 บริเวณ ดังนี้ บริเวณอาวเบงกอล  ตะวันตกของประเทศ
อินโดนีเซีย  หมูเกาะมัลดีฟสและชาโกส  ตะวนัออกและทางใตของประเทศเซเชลส  ตะวันออกของประเทศ
โซมาเลีย และมหาสมุทรอินเดียตอนใต มีปริมาณการจับรายป 384.9  387.0  93.6  253.4 และ 272.4  เมตริกตัน 
มีมูลคา  86.0  77.7  19.5  47.4 และ 64.9 ลานบาท ตามลําดบั  มีอัตราการจับเฉลี่ยสูงสุดบริเวณตะวนัตกของ
ประเทศอินโดนีเซีย ลําดับถัดมา คือ บริเวณหมูเกาะมัลดีฟสและชาโกส (1.6 และ 1.5 ตัว/เบ็ด 100 ตัว 
ตามลําดับ) สวนบริเวณอาวเบงกอลมีอัตราการจับต่ําสุด (0.7 ตัว/เบ็ด 100 ตัว และ 0.026 เมตริกตัน/เบ็ด 100 
ตัว) ซ่ึงแตกตางจากแหลงประมงอื่นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% องคประกอบหลักคือ 
ปลาทูนาครีบเหลือง (Thunnus albacares) 47.81% ของปริมาณการจับทั้ง 5  ป  มีการแพรกระจายในทุก
แหลงประมง จับไดมากที่สุดบริเวณตะวันออกและทางใตของประเทศเซเชลส (319.5 เมตริกตัน) นอยที่สุด
บริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใต (49.5 เมตริกตัน) ขนาดน้ําหนกัอยูในชวง 20 - 120 กิโลกรัม ขนาดที่พบมาก
ที่สุดคือ 40 กิโลกรัม  ปลาทูนาตาโต (T. obesus) พบ 31.4% ของปริมาณการจับทั้ง 5 ป มีการแพรกระจาย
ในทุกแหลงประมงเชนกนั จับไดมากที่สุดบริเวณตะวันออกของประเทศโซมาเลีย (256.4 เมตริกตัน)  ขนาด
น้ําหนกัอยูในชวง 20 - 150 กิโลกรัม ขนาดที่พบมากที่สุดคือ  50  กิโลกรัม  ปลาทูนาครีบยาว (T. alalunga) 

พบ 10.7% ของปริมาณการจบัทั้ง 5 ป จับไดมากเฉพาะบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใตในป พ.ศ.  2546 และ  
2547  (64  และ  78 เมตริกตนั ตามลําดับ) ขนาดน้ําหนักอยูในชวง  10 - 50 กิโลกรัม ขนาดที่พบมากที่สุดคือ  
30 กิโลกรัม สวนองคประกอบสัตวน้ําอื่น ไดแก ปลากระโทงแทงดาบ (Xiphias gladius) (4.2%)  
ปลาฉลาม (1.0%) กลุมปลากระโทงแทงประกอบดวย ปลากระโทงแทงชนิด blue marlin (Makaira mazara) 

(3.1%) ปลากระโทงแทงดํา (M. indica) (1.4%)  ปลากระโทงแทงบั้ง (Tetrapturus audax) (0.27%)  และ
ปลากระโทงรม (Istiophorus spp.) (0.12%). 
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ABSTRACT 
 

Mook Andaman longliners were operated in the Indian Ocean from 2000 to 2004; 
data from their logbooks displayed important information of their fishing operation and effort. 
Fishing grounds were reported in 6  areas, namely Bay of Bengal, west coast of Indonesia, 
Maldives and Chagos archipelagos, east and south of Seychelles, east coast of Somalia and 
southern part of the Indian Ocean. Total annual catch were 384.9, 387.0, 93.6, 253.4 and 
272.4 metric tons, with the value of 86.0, 77.7, 19.5, 47.4 and 64.9 million baht respectively. 
The highest catch rate was found in west coast of Indonesia, followed by Maldives and 
Chagos archipelagos (1.6 and 1.5 ind/100 hooks). The lowest catch rate was reported in the 
Bay of Bengal (0.7 ind/100 hooks and 0.026 metric tons/100 hooks) at the 95% of 
confidential level compared to the other fishing grounds. The major catch species were 
yellowfin tuna (Thunnus albacares) comprising 47.81 % of the total catch in 5 years.  
It occurred in all fishing grounds; however, the highest abundance was found in the east and 
south of Seychelles (319.5 metric tons) while the lowest abundance was found in the southern 
part of the Indian Ocean (49.5 metric tons). Weight varied from 20 to 120 kg; and mode of 
weight was 40 kg. Bigeye Tuna (T. obesus) was comprised 31.4% of the total catch in 5 years. 
Catch of bigeye tuna was found in all fishing grounds with the highest catch in east Somalia  
(256.4 metric tons). Weight of bigeye tuna varied from 20 to 150 kg; and mode of weight was 
50 kg. Albacore tuna (T. alalunga) was comprised 10.7 % of the total catch in 5 years and  
it occurred only in the southern part of Indian Ocean from year 2003 to 2004 (64 and 78 
metric tons, respectively). Weight of albacore tuna varied from 10 to 50 kg; and mode of 
weight was 30 kg. The rest of catch composition were swordfish (Xiphias gladius) (4.2%), 
sharks (1%), while billfish comprised blue marlin (Makaira mazara) (3.1%), black marlin  
(M. indica) (1.4%), striped marlin (Tetrapturus audax) (0.27%) and sailfish (Istiophorus spp.) 
(0.12%). 
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