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30 ม.ค. 2561 0900-0930 พิธีเปดการอบรม
0930-1030 ทดสอบกอนการฝกอบรม
1030-1200 ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
1300-1500 การออกแบบการศึกษาและการสุมตัวอยาง
1500-1630 บรรยายเรื่อง

1. การสุมตัวอยางเพ่ือนําไปประมาณการผลจับสัตวนํ้าและปริมาณการลงแรงประมง

2. การสุมตัวอยางเพ่ือนําไปหาองคประกอบความยาว
31 ม.ค. 256       0900-1600 ฝกปฏิบัติการทางการสุมตัวอยางสัตวนํ้าภาคสนาม
1 ก.พ. 2561

0900-1200
บรรยาย (ตอ) เรื่อง

1. การวิเคราะหขอมูลจากการสุมตัวอยางเพ่ือนําไปประมาณการผลจับสัตวนํ้าและ

ปริมาณการลงแรงประมง

2. การวิเคราะหขอมูลจากการการสุมตัวอยางเพ่ือหาองคประกอบความยาว
1300-1430 บรรยาย เรื่อง กรณีตัวอยางการศึกษาในตางประเทศ
1430-1530 ทดสอบหลังการอบรม
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ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการเกบ็

ตวัอย่างหรอืการสาํมะโน

วเิคราะหท์างสถติ ิประเมนิสภาวะ

ทรพัยากร ดชันีทางนิเวศวทิยา 

โมเดลทางคณิตศาสตร์

สรุปผล นาํไปใช ้และอา้งองิ











เรอืมากมาย ทะเลกวา้งใหญ่
เก็บตวัอย่างอย่างไร
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ชนดิ การแพร่กระจาย 

ความหนาแน่น CPUE 
ความยาว etc.



1. จะเก็บขอมูลสัตว

น้ําบริเวณเกาะนี้

อยางไร

2. ชายฝงดานไหนมี

ความสมบูรณของ

สัตวน้ํามากกวา



A
B







• ต้ังคําถามใหชัดเจน

• ทําซ้ําสําหรับทุกสภาพท่ีศึกษา (เชน 
เวลา สถานท่ี)

• มีจํานวนซ้ําของหนวยตัวอยางแบบ
สุมท่ีเทากันสําหรับทุกสภาวะ (?)

• มีจุดควบคุมทุกคร้ัง

• ทํา PRE-TEST ทุกคร้ัง

• วิธีเก็บมีประสิทธิภาพเทากันทุกสภาพ

• ถาพื้นท่ีขนาดใหญ ใหแยกออกเปน
พื้นท่ีเล็กๆท่ีมีลักษณะเหมือนกันหลาย
สถานี

• ปรับขนาดของหนวยตัวอยางให
สัมพันธกับขนาด ความหนาแนน และ
การแพรกระจายของสิ่งมีชีวิต

• ตรวจสอบการกระจายของขอมูล

• ยึดม่ันกับขอมูลท่ีไดมาอยางม่ันคง 

หลัก 10 ประการ (Green, 1779) 
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Mixed method
อวนลาก??
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Simple random





Stratified random



1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

Systematic sampling





ปลาในอ่าว Sepitiba ประเทศบราซลิ (de Azevedo และคณะ, 2007) 



ปลาบริเวณอา่วปัตตานี จงัหวดัปัตตานี (Hajisamae และคณะ 2006)





N     =  จาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งเกบ็

SD =  ความแปรปรวน

L      =  ความผดิพลาดจากค่าเฉล่ียท่ียอมรับได้ (10% ยอมรับได)้

Z0.05 = 1.96 (ตารางทีร่ะดบั 95%)



สุมหาความหนาแนนของปลาแปนเบื้องตนใน

แหลงน้ําหนึ่ง ที่ไดจากการเกบ็ตัวอยางโดยใช

แหจํานวน 6 คร้ัง มีดังตอไปนี้ 30, 50, 100, 

50, 70, 80 ตัว/ตารางเมตร จงคํานวณหา

จํานวนหนวยตัวอยาง (จํานวนคร้ังที่ตอง

ทอดแห) ที่จะตองเก็บตัวอยางในพื้นที่

ดังกลาว

กําหนดคาความผิดพลาดในการประมาณคาเฉลี่ยของตัวอยางท่ี 5% และ 10%

คํานวณ SD ใช 
excel

L = 5%, 10%

คํานวณ



Analysis & discuss with analysis table

เรื่อง วตัถปุระสงค์ รูปแบบการ

เกบ็ตวัอยา่ง

เครื่องมือประมงที่

ใชเ้กบ็

พื้นที่/ช่วงเวลา 

ความถี่

วิธีการสุม่ตวัอยา่ง ประเด็นการวิเคราะหข์อ้มูล

สภาวะ

ทรพัยากร

ปลาปากคม

1. เพือ่ศึกษาการประมงปลา

ปากคมทางฝัง่ทะเลอนัดามนั

2. เพือ่ศึกษาค่าพารามเิตอรก์าร

เตบิโตและสมัประสทิธิ์การตาย

ของปลาปากคม

3. เพือ่ศึกษาจาํนวนประชากร

ทดแทนของปลาปากคม

4. เพือ่ศึกษาศกัยก์ารผลติและ

มลูค่าสูงสุดทีย่ ัง่ยนืของปลา

ปากคม

5. เพือ่ศึกษาผลผลติและมลูค่า

ปลาปากคมตามระดบัการลงแรง

ประมงและขนาดตาอวนกน้ถงุ

Commerci
al fishery 
data

อวนลากแผ่น

ตะเฆ่และเอวน

ลากคู่

เกอืบตลอดฝัง่

ทะเลอนัดามนั/

ทกุเดอืน ต ัง้แต่

เดอืนมกราคมถงึ

ธนัวาคม 2550

1.สุ่มตวัอย่างเรอือวนลาก

ประเภทละ 5 ลาํ/ท่า/เดอืน 

สอบถามไตก้ง๋ เกี่ยวกบัการทาํ

ประมง เช่น ปรมิาณการจบัสตัว ์

นํา้ การลงแรงประมง แหลง่ทาํการ

ประมง

2. สุ่มตวัอย่างสตัวน์ํา้ท ัง้ในกลุม่
สตัวน์ํา้เศรษฐกจิครัง้ละประมาณ 

30-50 กโิลกรมั/ลาํ และกลุม่

ปลาเป็ด ครัง้ละประมาณ 3-5 

กโิลกรมั/ลาํ

1. การลงแรงประมง (ช ัว่โมง) ปรมิาณการ
จบัสตัวน์ํา้ (กโิลกรมั) อตัราการจบัต่อการ

ลงแรงประมง (กโิลกรมั/ช ัว่โมง) และ

วเิคราะหห์าองคป์ระกอบสตัวน์ํา้เศรษฐกจิ

และปลาเป็ด

2. จาํนวนปลาปากคมทีถ่กูจบัในแต่ละ
อนัตรภาคช ัน้ความยาว

ประมาณค่าพารามเิตอรก์ารเตบิโต 

สมัประสทิธิ์การตาย ประชากรปลาปากคมที่

เขา้มาทดแทนในขา่ยการประมง ทาํนาย

ผลผลติ และมลูค่าปลาปากคมทีร่ะดบัการ

ลงแรงประมงต่างๆ





Example 2

สุมตัวอยางปลาหลังเขยีวในแหลงน้ํา โดยมี

ขนาดดังนี้ 30, 50, 100, 50, 70, 80 ซม จง

คํานวณหาจํานวนปลาทีจ่ะตองใชสําหรับการ

วัดขนาดในแตละคร้ัง

ใชส้มการเดมิคาํนวณ
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