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บทคัดย่อ
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดา (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ทางฝั่งอ่าวไทย ได้ดาเนินการศึกษาตั้งแต่
เดื อนมกราคม ถึง ธัน วาคม พ.ศ. 2555 โดยเก็บตั วอย่า งจากเครื่องมื ออวนล้อมจั บที่ นาสัต ว์น้ ามาขึ้นท่ าเทีย บเรือประมง
ที่จังหวัดระยอง ถึง จังหวัดปัตตานี มีแหล่งทาการประมงในอ่าวไทย พบว่าปลาโอดาทั้งหมดมี ความยาวส้อมหางอยู่ในช่วง
5.50 - 56.40 เซนติเมตร น้าหนักตัวอยู่ในช่วง 2.45-3,460.00 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับน้าหนักตัวอยู่ใน
รูปสมการ W=0.0127FL3.1046 ปลาเพศผู้มีความยาวส้อมหางอยูใ่ นช่วง 18.10 - 55.00 เซนติเมตร น้าหนักตัวอยู่ในช่วง 109.00
-3,460.00 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับน้าหนักตัวอยู่ในรูปสมการ W=0.0162FL3.0399 ปลาเพศเมียมีความ
ยาวส้อมหางอยู่ในช่วง 15.50 - 56.40 เซนติเมตร น้าหนักตัวอยู่ในช่วง 64.00-3,120.00 กรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
ส้อมหางกับน้าหนักตัวอยู่ในรูปสมการ W=0.0236FL2.9361 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียเท่ากับ 1:0.97 ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ (P>0.05) ขนาดแรกสืบพันธุ์ (FL50) ของปลาเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 40.77 และ 42.17 เซนติเมตร มีการวางไข่ได้
เกือบตลอดปีโดยวางไข่มากระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน มีความดกไข่อยู่ในช่วง 99,773.00 – 3,165,849.00 ฟอง
คาสาคัญ : ปลาโอดา, ชีววิทยาการสืบพันธุ์, อ่าวไทย
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Abstract
Reproductive biology of longtail tuna (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) in the Gulf of Thailand was
studied during January-December in 2012. Fish samples were collected from purse seiners that landed at fishing
ports in Rayong Province to Pattani Province. The fishing grounds were found in the Gulf of Thailand. Fork length
and body weight of tuna were in the ranged of 5.50 - 56.40 cm and 2.45 - 3,460.00 g. The fork length and
body weight relationship was W=0.0127FL3.1046. Fork length and body weight of the male was in the ranged
of 18.10 - 55.00 cm and 109.00 - 3,460.00 g. The fork length and body weight relationship was
W=0.0162FL3.0399. Fork length and body weight of the female was in the ranged of 15.50 - 56.40 cm and
64.00 - 3,120.00 g. The fork length and body weight relationship was W=0.0236FL2.9361. Sex ratio of male and
female was 1:0.97. The sizes at first maturity of the male and female were 40.77 and 42.17 cm. The male
and female spawn throughout the year with peak of spawning from February to April. Fecundity of female
was in the range 99,773.00 – 3,165,849.00 eggs.
Key words : Longtail tuna, reproductive biology, Gulf of Thailand
1กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Marine Fisheries Research and Development Division, Department of Fisheries, 50 Chatuchak, Bangkok 10900,
Thailand
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 9 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10130
Upper Gulf Fisheries Research and Development Center (Samut Prakan), 49 Soi Praratchaviriyaporn 16 ,
Bangphueng, Phra Pra Daeng, Samutprakarn 10130, Thailand
3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Southern Gulf Fisheries Research and Development Center (Songkhla) , 79/1 Wichianchom Rd, Bo Yang, Muang
Songkhla, Songkhla 90000, Thailand
4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) เลขที่ 2 หมู่ 2 ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
Eastern Gulf Fisheries Research and Development Center (Rayong) , 2 Mu 2 ,Phe, Mueang Rayong, Rayong 21160,
Thailand
* ผู้รับผิดชอบบทความ
Corresponding author

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563
Volume 3 Number 3 July - September 2020

วารสารการประมงอิ เล็กทรอนิกส์ 12

บทนา
ปลาโอดา (Thunnus tonggol) เป็นปลาทูนาขนาดเล็กหรือปลาทูนาชายฝั่งทะเล (neritic tunas) จัดเป็นปลาผิวน้าขนาด
ใหญ่ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อยู่ในวงศ์ปลาทูนา (Scombridae ) มีลักษณะเด่นคือ ลาตัวค่อนข้างกลมและยาว
เพรียวแบบรูปกระสวย ครีบหลังที่แยกออกจากกันเป็นสองอันและอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่าขนาดความยาวตา ครีบหูยาว
มาก มีเกล็ดเล็กละเอียดอยู่บริเวณแนวท้อง มีจุดสีขาวเรียงเป็นแถวตามความยาวของส่วนท้อง ครีบฝอยของครีบหลังและครีบ
ก้นมีสีเทาแกมเหลือง ดังภาพที่ 1 (สมโภชน์, 2540) พบแพร่กระจายทั่วไปในทะเลเขตร้อนโดยมีความชุกชุมมากบริเวณนอกฝั่งที่มีน้า
ลึกตั้งแต่ 20 เมตร ขึ้นไป ปลาขนาดใหญ่ที่สุดที่พบมีความยาวส้อมหางเท่ากับ 130 เซนติเมตร แต่ส่วนใหญ่พบที่ความยาวส้อมหาง
70 เซนติเมตร (Collette, 2001) สาหรับประเทศไทยพบแพร่กระจายทั่วไปทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ปลาโอดาพบเป็นองค์ประกอบ
หลักจากการทาการประมงทางฝั่งอ่าวไทยคิดเป็นร้อยละ 57 ของปริมาณปลาโอทั้งหมดที่ขึ้นท่าทางฝั่งอ่าวไทย (กรมประมง, 2557ก)
ปลาโอดาที่จับได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่นาไปแปรรูปเป็นปลากระป๋องเพื่อส่งออกเป็นหลัก ส่วนที่เหลือนามาบริโภคทั้งสดและแปรรูป เช่น
ปลาเค็ม ปลารมควัน (สมโภชน์, 2540) ปลาโอลายและปลาโอดาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปลาทูนากระป๋องเป็นสัดส่วนรวม
ประมาณร้อยละ 20 ของวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมด (สานักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป, 2557) ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และไทยเป็นผู้ส่งออกปลาทูนากระป๋องอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ด้วยสัดส่วน
กว่ าร้ อยละ 40 ของมู ลค่ าส่ งออกปลาทู นากระป๋ องของโลก (ธนาคารเพื่ อการส่ งออกและน าเข้ าแห่ งประเทศไทย, 2557)
ปลาโอดาถูกนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ปริมาณมากในน่านน้าไทย จากข้อมูลสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 2555 พบว่ามีปริมาณการจับทั้งหมด 67,046 14,123 16,857 13,967 14,722 และ 17,759 ตัน ตามลาดับ (กรมประมง,
2552ก, 2553ก, 2554, 2555ก, 2556ก, 2557ก) โดยปริมาณการจับเริ่มลดลง และจากข้อมูลสถิติการประมงทะเลสารวจโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่าง พ.ศ. 2550-2555 พบว่าปริมาณการจับปลาโอดาบริเวณนอกน่านน้าไทยจากเครื่องมืออวนล้อมจับมีปริมาณ
55,659 5,215 6,368 1,213 3,912 และ 3,526 ตัน ตามลาดับ (กรมประมง, 2552ข, 2553ข, 2555ข, 2555ค, 2556ข, 2557ข)
มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ทั้งนีเ้ นือ่ งจากเรือประมงอวนล้อมจับปลาโอที่ออกไปทาการประมงในอินโดนีเซียในรูปแบบ
การทาประมงร่วม (Joint venture)ได้หมดสัญญาลง อีกทั้งข้อมูลปริมาณการจับปลาโอดาทางฝั่งอ่าวไทยมีปริมาณการจับ
ลดลงเช่นกันโดยมีปริมาณการจับลดลงจาก 62,072 ตัน ใน พ.ศ. 2550 เหลือ 10,175 ตัน ใน พ.ศ. 2555 (กรมประมง, 2552
ก, 2557ก) โดยศักย์การผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของปลาโอทางฝั่งอ่าวไทย เท่ากับ 110,000 ตัน ที่ระดับการลงแรงประมง 221,330
วัน ซึ่งการลงแรงประมงปลาโอในฝั่งอ่าวไทย พ.ศ.2533 และ 2535 มีค่าเกินกว่าปริมาณการลงแรงที่เหมาะสมร้อยละ 4.93
และ 5.14 ตามลาดับ (สมศักดิ์, 2541)
จากประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มประเทศผู้ซื้อปลาโอดาหลัก คือกลุ่มสแกนดิเนเวียได้มีความกังวลและเป็นห่วงในเรื่อง
การใช้ทรัพยากรปลาโอดาในประเทศไทยอาจถูกจับมาใช้ประโยชน์เกินศักย์การผลิตและอาจส่งผลกระทบต่อ การทาประมง
อย่างไม่ยั่งยืน ในการแก้ปัญหาดังกล่าวจาเป็นต้องใช้หลักการทางวิชาการ ดังนั้นจึงทาการศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของ
ปลาโอด าในอ่ า วไทย ได้ แก่ แหล่ ง และฤดู ว างไข่ และขนาดที่ เ หมาะสมในการใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ เป็ น ข้อ มู ล ทางวิ ช าการ
ประกอบการพิจารณาวางแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรปลาโอดาและกาหนดมาตรการควบคุม การทาประมงปลาโอดา
ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน
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ภาพที่ 1 ปลาโอดา (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851))

วัตถุประสงค์
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวลาตัวและน้าหนักตัว อัตราส่วนเพศ ขนาดแรกสืบพันธุ์ แหล่งและฤดูวางไข่ของ
ปลาโอดาในอ่าวไทย

วิธีดาเนินการ
1. สถานที่และระยะเวลาดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่างปลาโอดา จากแพปลาหรือท่าขึ้นปลาในจังหวัดชายฝั่งทะเลตั้งแต่จังหวัดระยอง
ถึง จังหวัดปัตตานี โดยมี พื้นที่ดาเนินการดังนี้ บริเวณอาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (S1) อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (S2)
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (S3) อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (S4) อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
(S5) อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (S6) อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (S7) และอาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (S8)
(ภาพที่ 2) จากเครื่องมืออวนล้อมจับ ได้แก่ อวนล้อมจับปลาโอ อวนดา และอวนล้อมจับปลากะตัก ที่มีแหล่งประมงในอ่าวไทย ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2555
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ภาพที่ 2 สถานที่เก็บตัวอย่างปลาโอดาในอ่าวไทย พ.ศ. 2555
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
2.1 สุ่ มตั วอย่า งปลาโอด าอย่า งน้อย 30 ตั วต่ อท่ าขึ้น สีชมพูอ่อน และระยะเจริญพันธุ์ (mature) ลักษณะถุงน้าเชื้อ
สัตว์น้า เดือนละ 1 ครั้ง นาตัวอย่างปลาที่ได้มาศึกษาระยะการ มีขนาดใหญ่ ขยายเต็มช่องท้อง ลักษณะเป็นพูอ่อนนุ่มสีขาว
เจริญพัน ธุ์ของระบบสืบพัน ธุ์ โดยการวัดความยาวส้อมหาง ครีมดัง ภาพที่ 3 (A) ส่วนเพศเมียแบ่งระยะการเจริญพันธุ์ของ
มีหน่ว ยเป็น เซนติเมตร และชั่ง น้าหนั กตั วมี หน่ วยเป็ นกรัม รังไข่เป็น 5 ระยะ ซึ่งมีลักษณะของรังไข่ในแต่ละระยะมีดังนี้
ผ่าเปิดช่องท้องและพิจารณาระยะการเจริญ พันธุ์ (maturity
- ระยะที่ 1 (virgin) เป็นระยะปกติของระบบสืบพันธุ์ในปลาที่
stages) ของปลาเพศผู้และเพศเมีย แล้วชั่งน้าหนักถุงน้าเชื้อ ยังไม่มีพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ รังไข่มีขนาดเล็กมาก อยู่ใกล้หรือ
และรังไข่ของปลาโอดาแต่ละตัวเพื่อหาค่าดัชนีความสมบูรณ์ แนบติดกับกระดูกสันหลัง
เพศ (gonadosomatic index, GSI)
- ระยะที่ 2 (developing) เป็ นระยะที่ ระบบสื บพั นธุ์ มี
2.2 การศึกษาระยะการเจริญพันธุ์ของปลาเพศผู้และ พัฒนาการขึ้น รังไข่มีสีแดงค่อนข้างใส มีความยาว 1/2 หรือ 2/3 ของ
เพศเมีย โดยพิจารณาระยะการเจริญพันธุ์ของเพศผู้ และ เพศ ช่องท้อง
เมียตามวิธีการของ Kesteven (1960, อ้างตาม นพรัตน์ และ
- ระยะที่ 3 (gravid) เป็นระยะที่รังไข่ขยายเต็มช่องท้อง
คณะ, 2553) โดยเพศผู้แบ่งการเจริญพันธุ์ เป็น 2 ระยะ คือ ส่วนไข่มีลักษณะกลม มีเยื่อติดกัน เมื่อรีด ส่วนท้องดูยังไม่มีไข่ไหล
ระยะไม่เจริญพันธุ์ (immature) ลักษณะถุงน้าเชื้อมีขนาดเล็ก ออกมา
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- ระยะที่ 4 (spawning or ripe) เป็ น ระยะที่ รั ง ไข่ ปลาโอจัดปลาโอดาโดยจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปลาไม่จาแนก
เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ ไข่ในรังไข่สามารถแยกเป็น เพศ (ตัวอย่างทั้งหมด) กลุ่มปลาที่จาแนกเพศได้เป็นเพศผู้และ
เม็ดได้มีสีเหลืองหรือส้ม ผนังรังไข่ค่อนข้างบาง เมื่อรีดที่ส่วนท้องดู เพศเมีย มีความสัมพันธ์ในรูปสมการของ Ricker (1975) ดังนี้
จะมีน้าเชื้อและไข่ไหลออกมา

ภาพที่ 3 ระยะการเจริญพันธุ์ของปลาโอดาเพศผู้ (A) และเพศเมีย (B)
W = a FLb
เมื่อ W
คือ น้าหนักตัว (กรัม)
FL
คือ ความยาวส้อมหาง (เซนติเมตร)
a, b คือ ค่าคงที่ที่หาได้จากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง
คานวณหาค่า a และ b โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
(linear regression analysis) ซึ่งค่า a เป็นค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องกับความ
ถ่วงจาเพาะ และค่า b เป็นค่าคงที่ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต ของสัตว์น้า
3.12 การวิเคราะห์โควาเรียนซ์ (ANCOVA) เปรียบเทียบ
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างความยาวส้ อมหางกั บน้ าหนั กตั วระหว่ าง
ปลาเพศผู้ และเพศเมียว่ามีความแตกต่ างกันหรือไม่ โดยทดสอบ
การขนานกันของเส้นแสดงความสัมพันธุ์ของลาเพศผู้และเพศเมีย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความยาวส้ อ มหางกั บ ในกรณี ที่ ไม่ แตกต่ างกั นจะท าการตรวจสอบเส้ นลาดเอี ยงแสดง
ความสัมพันธุ์ระหว่างตัวแปร x และ ตัวแปร y โดยตรวจสอบค่าความ
น้าหนักตัว (length-weight relationship)
3.1.1 หาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับ ลาดเอียงเท่ากับ 0 หรือไม่ ถ้าพบว่าความลาดเอียงไม่เท่ากับ 0 แสดง
น้าหนักตัว จากข้อมูลความยาวส้อมหางและน้าหนักตัว ของ ว่าตัวแปร X มีความสัมพันธ์กับตัวแปร y ให้ทดสอบว่าเส้นรีเกรซชั่น
ทั้งหมดมี y – intercept ค่าเดียวกันหรือไม่ (จิตติมา, 2536)
W = a FLb
- ระยะที่ 5 (spent) เป็นระยะที่ปลาวางไข่ไปแล้ว อาจมี
เม็ดไข่หลงเหลืออยู่ในรังไข่ รังไข่ลดขนาดลงมีสีแดง ดังภาพที่ 3 (B)
โดยการพิจารณาระยะการเจริญพันธุ์ของเพศเมียจะจัดเป็น 2
กลุ่ม คือ ระยะที่ 1 - 2 จัดเป็นระยะไม่เจริญพันธุ์ (immature)
ส่วนระยะที่ 3 - 5 จัดเป็นระยะเจริญพันธุ์ (mature)
2.3 ศึกษาความดกไข่ โดยเก็บตัวอย่างรังไข่ในระยะที่ 4 ของ
ปลาโอดา แล้วรักษาสภาพด้วยน้ายาฟอร์มาลิน 10% นามาหาค่าความ
ดกไข่โดยใช้วิธีดัดแปลงจากวิธี Wet method (Nikolsky, 1963 อ้าง
ตามไพเราะ และทัศพล, 2544) ซึ่งสุ่มตัวอย่างไข่จากส่วนต่าง ๆ (ส่วน
ต้น ส่วนกลาง และส่วนปลายของรังไข่) ออกมาร้อยละ 10 ของน้าหนัก
รังไข่ นับจานวนไข่ที่ได้เพื่อหาค่าความดกไข่
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3.1.3 คานวณความยาวส้อมหางเฉลี่ยของปลาแต่ละ
เพศและใช้ t - test ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95
เปรียบเทียบความยาวส้อมหางเฉลี่ ยระหว่ างเพศผู้และเพศเมีย
(Zar,1996) โดยมี สมมติ ฐานหลั ก คื อ ความยาวส้ อมหางเฉลี่ ย
ระหว่างเพศผู้และเพศเมียไม่แตกต่างกัน H0: = ตัวทดสอบ
สถิติหาได้จาก

เมื่อ
t คือ ค่าสถิติใช้เปรียบเทียบกับค่า t จากตาราง
มาตรฐาน
,
คือความยาวส้อมหางเฉลี่ยของปลาโอดาเพศ
ผู้และเพศเมีย
คื อ ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานของผลต่ า ง
ระหว่าง กับ
3.2 อัตราส่วนเพศ (sex ratio)
นาข้อมูลปลาโอดาที่จาแนกเพศแล้วมาหาสัดส่วนเพศผู้ต่อ
เพศเมีย โดยตั้งสมมุติฐานสัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย ตลอดทั้งปี
เท่ า กั บ 1:1 และวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ก ารทดสอบค่ า ไคสแควร์
(chi – square value,𝑥 2 ) ตาม วิธีการของ Zar (1996) ที่
ระดั บความเชื่ อมั่น ร้อยละ 95 (ค่า 𝑥 2 0.05,1 = 3.8415) ซึ่ ง
ทดสอบสถิติตามสมการ
𝑥 2 = (f1 - f2 )2 / n

เมื่อ

f1
คือ จานวนเพศผู้ (ตัว)
f2
คือ จานวนเพศเมีย (ตัว)
n
คือ จานวนรวมทั้งหมด (ตัว)
3.3 ขนาดแรกสืบพันธุ์ (size at first maturity)
หาขนาดแรกสื บ พั น ธุ์ โ ดยพิ จ ารณาจากค่ า ที่ เ ป็ น ขนาด
ความยาวส้อมหางเฉลี่ยเริ่มสืบพันธุ์ได้ที่ร้อยละ 50 ของปลา
โอดาเพศผู้และเพศเมียที่มีความสมบูรณ์เพศทั้งหมด โดยหา
สัดส่วนความสมบูรณ์เพศในแต่ละช่วงความถี่ความยาวส้อม
หางจากจานวนปลาโอดาทั้งหมดตามวิธีการของSomerton
(1980, อ้างตาม ไพเราะ และทัศพล, 2544) ในรูปสมการ
Y = 1 / (1 + exp(A+BX))
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จานวนทั้งหมด
X
คือ ค่าความยาวกึ่งกลางในแต่ละอันตรภาค
ชั้นของความยาว
A, B คื อ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ค านวณจากสมการ
ถดถอยเชิงเส้น
3.4 แหล่งและฤดูวางไข่ (spawning ground and spawning
season)
3.4.1 ฤดูวางไข่พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของค่าร้อยละของการเจริญพันธุ์ของปลาโอดาเพศผู้และเพศ
เมี ย ควบคู่ กั บ ค่ า ดั ช นี ค วามสมบู ร ณ์ เ พศเฉลี่ ย (mean
gonadosomatic index; MGSI) ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
เดือน หากเดือนใดมีค่าร้อยละของการเจริญพันธุ์และค่า MGSI
สู ง จั ด เป็ น ช่ วง ฤ ดู ว า ง ไ ข่ ค่ า ดั ช นี ค ว าม ส ม บู ร ณ์ เพ ศ
(gonadosomatic index, GSI) หมายถึง สัดส่วนระหว่าง
น้าหนักของถุงน้าเชื้อหรือรังไข่กับน้าหนักตัวปลาโอดา คานวณ
ตามสมการของ Yuen and June (1957) ดังนี้
GSI = (GW/BW) x 103
เมื่อ GW คือ น้าหนักของถุงน้าเชื้อหรือรังไข่ (กรัม)
BW คือ น้าหนักตัว (กรัม)
เมื่อได้ค่า GSI ของปลาโอดาแต่ละตัวแล้วคานวณหา
ค่า เฉลี่ ย ดั ช นี ความสมบู รณ์ เพศของปลาแต่ ล ะเพศในแต่ ล ะ
เดือน
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางและนาหนักตัว
จากการสุ่ ม ตั วอย่ างปลาโอด าจากเครื่ องมื ออวนล้ อมจั บ
ในอ่าวไทย จานวน 1,506 ตัว มีความยาวส้อมหางอยู่ในช่วง 5.50 56.40 เซนติเมตร (34.28 ± 8.87 เซนติเมตร) น้าหนักตัวอยู่ในช่วง
2.45 - 3,460.00 กรัม (891.93 ± 544.12 กรัม) ดังตารางผนวกที่ 1
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับน้าหนักตัว (ภาพที่
4 ก และตารางผนวกที่ 2) ดังสมการ
W = 0.0127FL3.1046
(R2 = 0.9932)
ปลาโอด าเพศผู้ จ านวน 584 ตัว มีความยาวส้ อมหางอยู่
ในช่วง 18.10 – 55.00 เซนติเมตร (38.11 + 5.95 เซนติเมตร)
น้าหนักอยู่ในช่วง 109.00 – 3,460.00 กรัม (1,118.50 ±
493.03 กรัม) โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหางกับ
น้ า ห นั ก ตั ว ( ภ า พ ที่ 4 ข แ ล ะ ต า ร า ง ผ น ว ก ที่ 3 )
ดังสมการ W = 0.0236FL3.0399
(R2 = 0.9798 )
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ปลาโอดาเพศเมียจานวน 567 ตัว มีความยาวส้อมหางอยู่
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
ในช่วง 15.50 – 56.40 เซนติเมตร (37.16 ± 6.13) เซนติเมตร น้าหนัก ส้อมหางกับน้าหนักตัวระหว่างเพศผู้และ เพศเมียของปลา
ตัวอยู่ในช่วง 64.00 – 3,120.00 กรัม (1,036.03± 452.35 กรัม โดยมี โอดาโดยการวิเคราะห์โควาเรียนซ์ (ANCOVA)
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวส้อมหางกับน้าหนักตัว (ภาพที่ 4 ค
พบว่ า ไม่ มี ความแตกต่ างกั นทางสถิ ติ (P > 0.05)
และตารางผนวกที่ที่ 4) ดังสมการ
(ตารางผนวกที่ 5) แสดงว่าปลาโอดาเพศผู้และเพศเมียไม่มี
ความแตกต่ า งกั น ในด้ า นการเจริ ญ เติ บ โต ส่ ว นการ
W = 0.0236 FL2.9361 (R2 = 0.9859)
เปรี ยบเที ยบขนาดความยาวส้ อมหางเฉลี่ ยของปลาโอด าเพศ
ปลาโอดาที่ไม่จาแนกเพศ จานวน 355 ตัว มีความยาวส้อม ผู้ (38.11 ± 5.95 เซนติ เมตร) และเพศเมี ย (37.16 ± 6.13
หางอยู่ ในช่วง 5.50 - 37.80 เซนติ เมตร (34.40 ± 7.71 เซนติ เมตร) เซนติเมตร) พบว่าปลาเพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าปลาเพศเมีย
น้าหนักตัวอยู่ในช่วง 2.45-950.00 กรัม (289.07 ± 220.88 กรัม)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.05) (ตารางผนวกที่ 6)
4000

ไม่แยกเพศ, W = 0.0127FL3.1046
R² = 0.9932
n = 1,506
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2. อัตราส่วนเพศ
เมื่อพิจารณาค่าอัตราส่วนเพศโดยรวมทั้งปี จากตัวอย่าง
ปลาโอดาจานวน 1,151 ตัว เป็นเพศผู้ 584 ตัว และเพศเมีย 567 ตัว
พบว่ าปลาโอด าในอ่ าวไทยมี อัตราส่ วนเพศผู้ ต่ อเพศเมี ย เท่ ากั บ
1:0.97 ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) แสดงว่าอัตราส่วน
เพศโดยรวมของปลาโอดาในอ่าวไทยในช่วงที่ทาการศึกษาเท่ากับ 1:1
(ตารางผนวกที่ 7) โดยผลการศึกษาในปลาโอดาบริเวณอื่ น ๆ
พบว่า ปลาโอดาทางฝั่งทะเลอันดามันมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศ
เมียเท่ากับ 1 : 0.76 (อัญชลีย์ และคณะ, 2562) ปลาโอดาเพศเมีย
บริเวณประเทศไต้ หวั น มี อัต ราส่ ว นเพศผู้ ต่ อเพศเมี ย เท่ า กั บ
1 : 0.85 (Chiang et al., 2011) ส่ วนปลาโอด าบริ เวณอ่ าวไทย
ฝั่งตะวันตกและน่านน้าประเทศมาเลเซียมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อ
เพศเมียเท่ากับ 1:1 (Klinmuang, 1978) เช่นกัน
3. ขนาดแรกสืบพันธุ์
ตั วอย่ างปลาโอด าเพศผู้ ที่ อยู่ ในระยะสมบู รณ์ เพศ
จานวน 170 ตัว ซึ่งมีขนาดช่วงความยาวส้อมหาง 34.80 - 55.00
เซนติเมตร พบว่าสัดส่วนปลาโอด าเพศผู้ที่ มีความสมบู รณ์ เพศ
กั บ ค วา มย าว ส้ อมหาง มี ค วา มสั มพั นธ์ กั น ดั ง สม กา ร
Y=1/(1+exp(19.1228 - 0.4690X)) ซึ่งคานวณขนาดแรกสืบพันธุ์
ของปลาโอดาเพศผู้จากสมการดังกล่าวได้เท่ากับ 40.77 เซนติเมตร
(ภาพที่ 5 ก) ส่วนปลาขนาดเล็กที่สุดที่สืบพันธุ์ได้ของเพศผู้เท่ากับ
34.80 เซนติเมตร และปลาโอดาเพศเมียที่อยู่ในระยะสมบูรณ์เพศ
จานวน 122 ตัว ซึ่งมีขนาดช่วงความยาวส้อมหาง 32.80 - 56.40
เซนติเมตร พบว่าสั ดส่วนปลาโอดาเพศเมียที่มี ความสมบูรณ์ เพศ
กั บคว ามยา วส้ อมหาง มี ควา มสั ม พั นธ์ กั นดั งส มกา ร
Y=1/(1+exp(19.1228 - 0.4690X)) ซึ่งคานวณขนาดแรกสืบพันธุ์
ของปลาโอด าเพศเมี ย จากสมการดั ง กล่ า วได้ เท่ า กั บ 42.17
เซนติ เมตร ส่ วนปลาขนาดเล็ กที่ สุ ดที่ สื บพั นธุ์ ได้ ของเพศเมี ย
เ ท่ า กั บ 32.80 เ ซ น ติ เ ม ต ร (ภ า พ ที่ 5ข )
จากการศึ ก ษาปลาโอด าในบริ เ วณอ่ า วไทยและ
ใกล้เคียง พบว่าปลาโอดาในอ่าวไทยขนาดความยาวอยู่ในช่วง
33.10-51.00 เซนติเมตร มีขนาดแรกสืบพันธุ์เท่ากับ 39.60
เซนติ เ มตร และขนาดเล็ ก ที่ สุ ด ที่ สื บ พั น ธุ์ ไ ด้ เ ท่ า กั บ 34.20
เซนติเมตร (อมรา, 2527) ปลาโอดาเพศเมียบริเวณอ่าวไทย
ฝั่งตะวันตกและน่านน้าของประเทศมาเลเซียขนาดความยาว
อยู่ในช่วง 16.00-50.00 เซนติเมตร มีขนาดแรกสืบพันธุ์ 45.00
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- 50.00 เซนติเมตร (Klinmuang, 1978) ส่วนปลาโอดาทาง
ฝั่งทะเลอันดามันเพศผู้และเพศเมียมีขนาดแรกสืบพันธุ์ (FL)
เท่ากับ 41.46 และ 43.17 เซนติเมตร ตามลาดับ โดยขนาด
เล็กที่สุดที่สืบพันธุ์ได้ของเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 38.50 และ
41.00 เซนติเมตร (อัญชลีย์ และคณะ, 2562) และปลาโอดา
เพศเมี ย บริ เวณฝั่ ง ตะวั น ตกของประเทศไทยซึ่ ง มี ข นาดแรก
สืบพันธุ์ เท่ากับ 43.00 เซนติเมตร โดยขนาดเล็กที่สุดที่สืบพันธุ์
ได้เท่ากับ 40.00 เซนติเมตร (Yesaki, 1982 อ้างตาม Yesaki,
1994) ปลาโอดาเพศเมียบริเวณประเทศอินเดียมีขนาดแรก
สื บ พั น ธุ์ เท่ า กับ 51.10 เซนติ เมตร (Abdussamad et al.,
2012) ซึ่งความแตกต่างของขนาดแรกสืบพันธุ์ใน แต่ละพื้นที่
นั้น อาจเนื่องจากความแตกต่ างของปั จจั ยที่ จะทาให้สัต ว์น้ า
ประสบความสาเร็จในการผสมพันธุ์วางไข่ คือความพร้อมของ
เพศเมียทั้งน้าหนักหรือขนาด ระยะการพัฒนาของไข่และระดับ
ฮอร์โมน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของแหล่งวางไข่ด้วย (ธนิษฐา
และอมรศั กดิ์, 2550) ประกอบกับ ค่า ข้อมูล ความยาวล าตั ว
เริ่มต้นของข้อมูลที่ศึกษาหรือเครื่องมือประมงที่เก็บตัวอย่างมี
ความแตกต่างกันโดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลปลาโอดาที่ได้
จากเรื ออวนล้ อ มปั่ น ไฟและอวนล้ อ มจั บ ปลาโอจึ ง ท าให้ ไ ด้
ตัวอย่ างปลาโอด าไม่ค รอบคลุมทุก ขนาด นอกจากนี้ สัตว์น้ า
กลุ่ ม ปลาโอด าเป็ น สั ต ว์ น้ าที่ อ ยู่ ค ร่ อ มพรมแดนซึ่ ง มี ก าร
เคลื่อนย้ายไปอย่างรวดเร็วระหว่างเขตเศรษฐกิจจาเพาะของ
ประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่ อนบ้ า นและเขตเหลื่ อ มทั บของ
เขตเศรษฐกิจจาเพาะของแต่ละประเทศ (อุดม, 2539) ดังนั้น
ปลาโอดาบริเวณอ่าวไทยที่เก็บรวบรวมได้จากการศึกษาครั้งนี้
จึงอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มประชากรปลาโอดาทั้งหมด

ก
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ข

ภาพที่ 5 ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาโอดาในอ่าวไทย พ.ศ. 2555
4. ฤดูวางไข่
ตัวอย่างปลาโอดาจากเครื่องมืออวนล้อมจับจานวน 1,151 ตัว
เป็นเพศผู้ 584 ตัว และเพศเมีย 567 ตัว โดยตัวอย่างปลาโอดาเพศเมีย
เดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม 2555 ไม่พบตัวอย่างปลาโอดา
เพศเมียในขนาดความยาวที่สามารถจาแนกระยะการเจริญพันธุ์ของ
อวัยวะสืบพันธุ์ได้ เมื่อนาค่าร้อยละความสมบูรณ์เพศและค่าดัชนี
ความสมบูรณ์เพศเฉลี่ยมาพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
เดือน พบว่าปลาเพศผู้มีความสมบูรณ์เพศเกือบตลอดทั้งปีและมีค่า
ร้ อยละความสมบู รณ์ เพศสู งช่ วงเดื อนกุ มภาพั นธ์ ถึ ง พฤษภาคม
เท่ากับ 50.00 - 76.60 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณ์เพศสูงในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม อยู่ในช่วง 15.97 - 35.54 (ภาพที่ 6ก) จึง
สรุปได้ว่าปลาโอดาเพศผู้มีความสมบูรณ์เพศสูงในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
พฤษภาคม ส่วนปลาโอดาเพศเมียมีความสมบูรณ์เพศเกือบตลอดทั้งปี
และมี ค่ าร้ อยละความสมบู รณ์ เพศสู งในช่ วงเดื อนกุ มภาพั นธ์ ถึ ง
เมษายน เท่ากับ 33.87 - 55.88 และค่าเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณ์เพศสูง
ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน เท่ากับ 11.57 - 22.30 จึงสรุปได้ว่า
ปลาโอดาเพศเมียมีการวางไข่มากในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ซึ่ง
แนวโน้มส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าร้อยละของระยะเจริญพันธุ์
ในทิศทางเดียวกันกับค่าเฉลี่ยดัชนีความสมบูรณ์เพศ เมื่อพิจารณา
ช่ วงที่ ปลาโอด าเพศผู้ และเพศเมี ยมี ช่ วงที่ มี ค่ าร้ อยละของระยะ
การเจริ ญพั นธุ์ สู งและวางไข่ มากในช่ วงเวลาใกล้ เคี ยงกั นจะพบว่ า
ปลาโอดามีการวางไข่มากในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน (ภาพที่ 6ข
และ ตารางผนวกที่ 8) จากการศึกษาของ อมรา (2527) รายงานว่าปลา
โออ่ าวไทยมี การวางไข่ 2 ช่ วง คื อในช่ วงเดื อนมี นาคม ถึ ง เดื อน
พฤษภาคม และกรกฎาคม ถึง ธันวาคม สอดคล้องกับ Klinmuang
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(1978) รายงานว่า ปลาโอดาบริเวณอ่ าวไทยฝั่ ง ตะวั น ตกและ
น่ า นน้ าของประเทศมาเลเซี ย มี ฤ ดู ว างไข่ อ ยู่ ใ นช่ ว งเดื อ น
มกราคม ถึ ง กุ ม ภาพั น ธ์ และกั น ยายน ถึ ง ธั น วาคม
เช่นเดียวกัน แต่ผลการศึกษาในครั้งนี้พบฤดูว่างไข่ในช่วงต้นปี
เพียงช่วงเดียว ส่วนปลาโอดาบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศ
ไทยมีการวางไข่ 2 ช่วง คือในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน
และ สิงหาคม ถึง กันยายน (Yesaki, 1982 อ้ างตาม Yesaki,
1994) ปลาโอดาบริเวณประเทศอินเดียมีการวางไข่ตลอดปีโดย
วางไข่มาก 2 ช่วง คือระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม และ
เมษายน ถึง พฤษภาคม (Abdussamad et al., 2012) ส่วน
อัญชลีย์ และคณะ (2562) รายงานว่าปลาโอดาที่พบทางฝั่ง
ทะเลอันดามันของประเทศไทยมีการวางไข่ได้เกือบตลอดปีโดย
วางไข่มากในเดือนเมษายน ซึ่งพบว่าปลาโอดาแต่ละพื้นที่มีฤดู
วางไข่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากสัตว์น้ากลุ่มปลาโอเป็นสัตว์
น้ าที่ อยู่ คร่อมพรมแดนซึ่ ง มี การเคลื่ อ นย้ า ยไปอย่ า งรวดเร็ ว
ระหว่ า งเขตเศรษฐกิจ จ าเพาะของประเทศไทยกับ ประเทศ
เพื่อนบ้านและเขตเหลื่อมทับของเขตเศรษฐกิจจาเพาะของแต่
ละประเทศ โดยข้อมูลฝั่งอ่าวไทยปลาโอดาวัยอ่อนและปลา
ขนาดความยาว 31 - 47 เซนติ เ มตร มี ก ารย้ า ยถิ่ น ไปมา
ระหว่างเขตน่านน้าไทย - มาเลเซีย ส่วนปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์
มีความยาวมากกว่า 47 เซนติเมตร จะอยู่ในบริเวณอ่าวไทย
(อุดม, 2539) ดังนั้นปลาโอดาทางฝั่งอ่าวไทยที่เก็บรวบรวมได้
จากการศึกษาครั้งนี้ จึง อาจไม่ครอบคลุ มกลุ่ มประชากรปลา
โอดาทั้งหมดที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นไปมาระหว่างเขตเศรษฐกิจ
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จาเพาะของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและเขตเหลื่อมทับ เจริญพันธุ์กับค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในแต่ละเดือนมี ความ
ของเขตเศรษฐกิจจาเพาะของแต่ละประเทศจึงทาให้ได้ค่าระยะ แปรปรวนมากและบางเดือนไม่พบตัวอย่างปลาโอดาในขนาดที่
สามารถจาแนกเพศและระยะการเจริญพันธุ์ได้

ภาพที่ 6 ร้อยละของระยะเจริญพันธุ์กับค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของปลาโอดาในอ่าวไทย พ.ศ. 2555
5. ความดกไข่
จากการศึกษาความดกไข่ของปลาโอดา จานวน 14
ตัว มีความยาวส้อมหางอยู่ในช่วง 38.40 - 49.20 (45.16 ±
3.44) เซนติ เ มตร น้ าหนั กตั ว อยู่ ในช่ ว ง 880.00 - 2,280.00
(1,775.71 ± 402.62) กรั ม น้ าหนั ก รั งไข่ อยู่ใ นช่ วง 12.20 175.00 (105.10 ± 47.57) กรัม พบว่ามีความดกไข่อยู่ในช่วง
99,773.00 – 3,165,849.00 (1,438,583.11 ± 920,715.20)
ฟอง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการศึ ก ษาของนั ก วิ จั ย อื่ น
ที่ ท าการศึ กษาในอ่ า วไทยและพื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง มี ความดกไข่
ใกล้ เ คี ย ง อยู่ ใ นช่ ว ง 0.07 ถึ ง 2.3 ล้ า นฟอง (หิ รั ญ , 2524;
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อัญชลีย์ และคณะ, 2562; Serventy, 1956; Klinmuang, 1978;
Wilson, 1981; Abdussamad et al., 2012) โดย Schaefer
(2001) รายงานว่า ความดกไข่ของปลาทูนาซึ่งเหมือนกับปลาชนิด
อื่นที่มีการทยอยวางไข่โดยค่าความดกไข่ทั้งปีจะมีค่าไม่แน่นอน
เพราะปลาทูนามีการวางไข่หลายครั้งในช่วงฤดูวางไข่หรือในรอบปี
เช่ นเดี ยวกั บ ไพเราะและทั ศพล (2544) ได้ ก ล่ า วว่ า ปลาชนิ ด
เดียวกัน ขนาดเดียวกัน มักจะพบว่ามีความผันแปรของความ
ดกของไข่ได้เสมอขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์สัตว์น้า
และความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในแหล่งที่อยู่อาศัย
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สรุป
1. ปลาโอดา (Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)) ทางฝั่งอ่าว
ไทย พ.ศ. 2555 มี ความยาวส้ อมหางอยู่ ในช่ วง 5.50 - 56.40
เซนติเมตร (34.28 ± 8.87 เซนติเมตร) น้าหนักตัวอยู่ในช่วง 2.45 3,460.00 กรัม (891.93 ± 544.12 กรัม) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวลาตัวกับน้าหนักตัวอยู่ในรูปสมการ W = 0.0127FL3.1046
ส่ วนปลาโอด าเพศผู้ มี ความยาวส้ อมหางอยู่ ในช่ วง 18.10 - 55.00
เซนติเมตร (38.11 ± 5.95 เซนติเมตร) น้าหนักตัวอยู่ในช่วง 109.00
- 3,460 กรัม (1,118.50 ± 493.03 กรัม) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความยาวลาตัวกับน้าหนักตัวอยู่ในรูปสมการ W = 0.0162FL3.0399
และปลาโอดาเพศเมียมีความยาวส้ อมหางอยู่ ในช่ วง 15.50 - 56.40
เซนติ เมตร (37.16 ± 6.14 เซนติ เมตร) น้ าหนั กตั วอยู่ ในช่ วง

64.00 - 3,120.00 กรัม (1,036.03 ± 452.35 กรัม) ความสั มพันธ์
ระหว่ างความยาวล าตั วกั บน้ าหนั กตั ว อยู่ ในรู ปสมการ W=
0.0236FL2.9361
2. อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียของปลาโอดาทางฝั่งอ่าว
ไทยมีเพศผู้มากกว่าเพศเมีย โดยมีค่าเท่ากับ 1:0.97
3. ขนาดแรกสืบพันธุ์ของปลาโอดาเพศผู้และเพศเมีย
ทางฝั่งอ่าวไทย เท่ากับ 40.77 และ 42.17 เซนติเมตร ส่วน
ขนาดเล็กที่สุดที่สืบพันธุ์ได้ของเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 34.80
และ 32.80 เซนติเมตร
4. ปลาโอด าทางฝั่ งอ่ าวไทยมี การวางไข่ มากในเดื อน
กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน

คาขอบคุณ
ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ กลุ่ ม งานชี ว ประวั ติ สั ต ว์ ท ะเล
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงอ่ า วไทย ทุ ก ศู น ย์ ที่ ใ ห้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ในการเก็ บ ตั ว อย่ า งและจั ด ส่ ง ข้อ มู ล เป็ น ไปอย่ า ง
เรี ย บร้ อ ยและครบถ้ ว น ขอบคุ ณ คุ ณ อั ญ ชลี ย์ ยะโกะ
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ความยาวส้อมหางเฉลี่ยและน้าหนักตัวเฉลี่ยของปลาโอดาทางฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2555
เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมทั้งปี

ความยาวส้อมหาง
เฉลี่ย(เ นติเมตร)
35.61±6.76
37.48±8.82
31.49±11.26
35.90±10.25
32.18±9.82
29.96±9.99
37.04±3.39
31.75±10.86
35.85±2.02
34.77±6.96
39.82±3.28
33.16±5.79
34.28±8.87

นาหนักตัวเฉลี่ย
(กรัม)
944.25±459.12
1102.98±632.21
815.59±657.58
1085.09±815.81
785.64±543.95
674.85±477.10
969.74±262.90
750.37±576.01
826.82±144.35
869.76±376.77
1227.05±197.02
762.34±330.46
891.93±544.12

ตารางผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นทางสถิติระหว่างความยาวส้อมหางกับน้าหนักตัว
ของปลาโอดาไม่จาแนกเพศทางฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2555
Regression Statistics
Multiple R
0.9966
R Square
0.9932
Adjusted R Square
0.9932
Standard Error
0.0857
Observations
1506
ANOVA
df
SS
MS
F
Significance F
Regression
1
1,614.3404
1,614.3404 219,715.8682
0.0000
Residual
1,504
11.0505
0.0073
Total
1,505
1,625.3909
coefficients Standard Err
t Stat
P-value Lower 95%
Upper 95%
Intercept
-4.3627
0.0232 -187.9472
0.0000
-4.4083
-4.3172
X Variable 1
3.1046
0.0066 468.7386
0.0000
3.0916
3.1176
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ตารางผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นทางสถิติระหว่างความยาวส้อมหางกับ
น้าหนักตัวของปลาโอดาเพศผู้ทางฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2555
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations
ANOVA
Regression
Residual
Total
Intercept
X Variable 1

0.9899
0.9798
0.9798
0.0747
584

df
SS
1 157.7565
582
3.2446
583 161.0011
Coefficients Standard Error
-4.1202
0.0656
3.0399
0.0181

MS
157.7565
0.0056

F
28297.3712

t Stat P-value Lower 95%
-62.7941 0.0000
-4.2490
168.2182 0.0000
3.0044

Significance F
0

Upper 95%
-3.9913
3.0754

ตารางผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นทางสถิติระหว่างความยาวส้อมหางกับน้าหนักตัว
ของปลาโอดาเพศเมียทางฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2555
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations
ANOVA

0.9929
0.9859
0.9858
0.0644
567
df

Regression
Residual
Total
Intercept
X Variable 1

1
565
566
Coefficients
-3.7447
2.9361
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SS
MS
F
Significance F
163.5185 163.5185 39434.7801
0.0000
2.3428 0.0041
165.8613
Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
0.0533 -70.2711
0.0000
-3.8494
-3.6400
0.0148 198.5819
0.0000
2.9070
2.9651
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ตารางผนวกที่ 5 ผลการวิเคราะห์โควาเรียนซ์เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวส้อมหาง
กับน้าหนักตัวปลาโอดาเพศผู้กับเพศเมียในอ่าวไทย พ.ศ. 2555

F - test

Hypothesis

Regression lines parallel
Slope of regression lines zero
One Y- intercept of regression lines

F - value
male
female
(n =551)
(n = 421)

Ho : β1 = β2
Ho : β1 = 0
Ho : α1 = α2

Note : * = significance at 95% of confident level

34.6654*
11,040.5596*
1.8653

(F0.05 (1,∞) = 3.8415)

ตารางผนวกที่ 6 ผลการวิเคราะห์สถิติ (t - test) เพื่อทดสอบค่า b และการเปรียบเทียบขนาดความยาวส้อมหาง
เฉลี่ยระหว่างเพศผู้กับเพศเมียของปลาโอดาในอ่าวไทย พ.ศ. 2555

t - test
b value
Comparing average size

Hypothesis
H0 : b = 3
H0 : 1 = 2

Note : * = significance at 95% of confident level
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male
(n = 551)
2.2079*

t - value
female
(n = 421)
4.3219*
-16.1279*

total
(n = 1, 715)
15.7926*

(t0.025 , = 1.9600, t0.05 (2),  = 1.9600)
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ตารางผนวกที่ 7 อัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมียของปลาโอดาในอ่าวไทย พ.ศ. 2555
เดือน

ปลาโอดา
เพศเมีย

เพศผู้

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ทั้งหมด
อัตราส่วนเพศ
เพศผู้: เพศเมีย
Chi-square
test value

39
41
103
47
53
46
20
46
26
71
41
51
584

ทั้งหมด

47
36
100
62
50
34
38
52
18
46
19
65
567

86
77
203
109
103
80
58
98
44
117
60
116
1,151

1:0.97
0.2511

ตารางผนวกที่ 8 ร้อยละของระยะเจริญพันธุ์กับค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศเฉลี่ยของปลาโอดาทางฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2555
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

Immature (%)
69.90
23.40
30.19
36.96
50.00
79.49
85.37
73.91
96.15
83.10
53.66
98.04
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เพศผู้
Mature (%)
30.10
76.60
69.81
63.04
50.00
20.51
14.63
26.09
3.85
16.90
46.34
1.96

MGSI
5.56
16.37
22.78
35.54
15.97
7.42
4.79
13.51
0.59
1.15
4.09
1.27

Immature (%)
91.00
66.13
66.00
44.12
84.21
89.36
83.33
75.00
100.00
100.00
94.74
100.00

เพศเมีย
Mature (%)
9.00
33.87
34.00
55.88
15.79
10.64
16.67
25.00
0.00
0.00
5.26
0.00

MGSI
2.70
16.08
11.57
22.30
7.36
6.10
6.28
12.30
0.84
1.38
2.36
0.73
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