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บทที่ 5 

หลักการเก็บตัวอย่างปลา 
 

ขัน้ตอนท่ีส ำคญัท่ีสดุขัน้ตอนหนึง่ในกำรศกึษำทำงด้ำนนิเวศวิทยำของปลำ คือ กำรเก็บ
ตวัอย่ำง หรือ sampling ทัง้นีเ้น่ืองจำกหำกมีกำรใช้วิธีกำรเก็บตวัอย่ำงท่ีไมถ่กูต้องและเหมำะสมตำม
หลกัวิชำกำรแล้ว ข้อมลูที่ได้มำจำกกำรเก็บตวัอย่ำงนัน้อำจสญูเปลำ่ หรือไมส่ำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ดงัท่ีตัง้เป้ำหมำยไว้ ท ำให้นกัวิจยัเกิดกำรสญูเสียทัง้งบประมำณ เวลำและก ำลงัคน  

ในกำรก ำหนดรำยละเอียดตำ่งๆส ำหรับกำรเก็บตวัอย่ำงนัน้ จ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีนกัวิจยัจะต้อง
ค ำนงึถงึลกัษณะพิเศษของพืน้ท่ีท่ีจะใช้ส ำหรับสุม่เก็บตวัอย่ำงด้วย โดยเฉพำะกำรเก็บตวัอย่ำงใน
บริเวณพืน้ท่ีชำยฝ่ัง ปำกแมน่ ำ้หรือชวำกทะเล หรือกำรเก็บตวัอย่ำงบริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นโขดหิน แนว
หญ้ำทะเลหรือแนวปะกำรัง วตัถปุระสงค์และวิธีกำรในกำรเก็บรวบรวมตวัอย่ำงปลำ ต้องก ำหนดไว้
อย่ำงชดัเจนก่อนท่ีจะลงมือปฏิบตัิกำรจริงในภำคสนำม โดยเฉพำะกำรก ำหนดชนิดของเคร่ืองมือท่ีจะ
ใช้ส ำหรับเก็บรวบรวมตวัอย่ำง วิธีกำรในกำรใช้เคร่ืองมือดงักลำ่ว พร้อมทัง้กำรเก็บรักษำสภำพ
ตวัอย่ำง วตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนดขึน้มำนัน้ควรค ำนงึถงึควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบตัิงำนจริง โดยให้
พิจำรณำถงึงบประมำณ เวลำ และแรงงำนท่ีมีอยู่ นอกจำกนัน้แล้วกำรคำดคะเนถงึปัญหำและ
อปุสรรคตำ่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในระหวำ่งกำรเก็บรวบรวมตวัอย่ำงในพืน้ท่ี จะต้องได้รับกำรคำดกำรณ์ 
และมีแนวทำงหรือทำงเลือกในกำรรับมือกบัปัญหำดงักลำ่วได้เป็นอย่ำงดี ทัง้นีเ้น่ืองจำกหำกนกัวิจยั
ตดัสินใจเดินทำงไปเก็บตวัอย่ำง ณ พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่แล้ว คำ่ใช้จ่ำยจะเกิดขึน้ทนัที โดยเฉพำะกำร
เก็บตวัอย่ำงปลำในบริเวณพืน้ท่ีชำยฝ่ังนัน้ จะมีคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆท่ีสงูมำก เช่น คำ่รถ คำ่เรือ คำ่เบีย้
เลีย้งของนกัวิจยัและผู้ช่วยวิจยั เป็นต้น ดงันัน้หำกเกิดปัญหำขึน้มำในภำคสนำมและนกัวิจยัไมไ่ด้
เตรียมแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำมำตัง้แตต้่น อำจจะสง่ผลให้กำรเดินทำงเพ่ือไปยงัพืน้ท่ีดงักลำ่ว
เกิดกำรสญูเปลำ่และสญูเสียงบประมำณโดยใช่เหต ุ อีกทัง้ในบำงครัง้นกัวิจยัได้วำงแผนกำรเก็บ
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ตวัอย่ำงโดยครอบคลมุถงึปัจจยัทำงด้ำนวนัท่ีตำมจนัทรคติ หรือ ระดบัน ำ้ขึน้น ำ้ลง ซึง่หำกนกัวิจยัไม่
สำมำรถเก็บตวัอย่ำงในช่วงเวลำท่ีก ำหนดดงักลำ่วได้ จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยตอ่แผนกำร
ด ำเนินงำนของกำรศกึษำในภำพรวมได้ ดงันัน้กำรเตรียมกำรส ำหรับทำงเลือกท่ีเหมำะสมจงึเป็น
สิ่งจ ำเป็นเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหำตำ่งๆดงักลำ่วในภำยหลงั  ในบทนีจ้ะกลำ่วถงึหลกักำรและ
วิธีกำรเก็บตวัอย่ำงปลำ พร้อมกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บตวัอย่ำงปลำ เปรียบเทียบลกัษณะกำรใช้
งำนของเคร่ืองมือแตล่ะชนิด สตัว์น ำ้เป้ำหมำยท่ีเก็บโดยใช้เคร่ืองมือแตล่ะชนิด พร้อมทัง้วิธีกำรใน
กำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำง 

 เทคนิคหรือวิธีกำรเก็บตวัอย่ำงปลำในแหลง่อำศยัต่ำงๆนัน้ มีหลำยวิธีด้วยกนั โดยในกำร
เลือกใช้งำนวิธีกำรตำ่งๆนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัตำ่งๆหลำยประกำร โดยเฉพำะวตัถปุระสงค์ของ
กำรศกึษำ ชนิดปลำหรือกลุม่ชนิดปลำท่ีเป็นเป้ำหมำยของกำรศกึษำ และลกัษณะพืน้ท่ีแหลง่อำศยัท่ี
ต้องกำรศกึษำ โดยทัว่ไปแล้ว วตัถปุระสงค์ส ำหรับกำรศกึษำทำงด้ำนนิเวศวิทยำของปลำ จะอยู่ใน
กรอบตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้เช่น (Potts และ Reay, 1987) 

1. กำรแพร่กระจำยและควำมชกุชมุในเขตพืน้ท่ีท่ีก ำหนด  ทัง้ตำมระดบัควำมลกึหรือระดบั
ควำมลกึ หรือแนวด่ิง และตำมควำมกว้ำงของพืน้ท่ี หรือแนวนอน 

2. กำรเปลี่ยนแปลงควำมชกุชมุในช่วงเวลำตำ่งๆ ทัง้ในระหวำ่งปี ระหวำ่งฤดกูำล ระหวำ่ง
เดือน หรือตำมช่วงเวลำต่ำงๆของวนั 

3. โครงสร้ำงประชำกรหรือชมุชนของปลำ 

4. กำรผลิตหรือกำรเพ่ิมจ ำนวนของประชำกรหรือชมุชนของปลำตำมช่วงเวลำของปี 

5. ก ำลงัผลิตสงูสดุของประชำกรและชมุชนปลำท่ีสำมำรถเก็บเก่ียวได้ 

6. ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งปลำและสภำพแวดล้อมของแหลง่อำศยัทัง้ท่ีเป็นสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติและสภำพแวดล้อมท่ีเกิดจำกมนษุย์ 

7. อำหำรและลกัษณะกำรกินอำหำรของปลำ (ในกรณีท่ีต้องกำรศกึษำเพ่ิมเติม) 

8. นิเวศวิทยำทำงอำหำรของปลำในแหลง่อำศยัหรือช่วงเวลำตำ่งๆ  
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ข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้จำกกำรเก็บตวัอย่ำงนัน้ นอกจำกจะได้รับกำรบนัทกึข้อมลูเชิง
คณุภำพแล้ว นกัวิจยัต้องเก็บข้อมลูเชิงปริมำณด้วย ทัง้นีเ้พ่ือน ำไปใช้ส ำหรับกำรเปรียบเทียบและ
วิเครำะห์ทำงสถิติ ซึง่สำมำรถท่ีจะน ำเสนอเพ่ือให้นกัวิจยั นกับริหำรจดักำร หรือผู้สนใจทัว่ไปสำมำรถ
เข้ำใจได้ ข้อมลูดงักลำ่วควรที่จะได้รับจำกกำรออกแบบกำรทดลองท่ีเป็นระบบและเช่ือถือได้ และใช้
งบประมำณและก ำลงัคนไมม่ำกนกั ดงัเช่น Rozas และ Minello (1997) ได้เสนอแนะวำ่ ในกำร
ออกแบบกำรทดลองทำงด้ำนนิเวศวิทยำของปลำนัน้ นกัวิจยัควรที่จะก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงให้น้อย
ท่ีสดุ แตย่งัคงสำมำรถท่ีจะใช้ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระหวำ่งทรีทเมนท์หรือปัจจยัตำ่งๆท่ี
ต้องกำรทดสอบได้อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ    

ในกำรเลือกสถำนท่ีและช่วงเวลำในกำรเก็บตวัอย่ำงนัน้ ควรค ำนงึถงึข้อมลูพืน้ฐำนหรือองค์
ควำมรู้ท่ีมีอยู่บ้ำงแล้วทำงด้ำนกำยภำพ เคมีและชีววิทยำของแหลง่อำศยัดงักลำ่ว นอกจำกนัน้แล้ว 
ในกำรวำงแผนกำรเก็บข้อมลู นกัวิจยัควรพิจำรณำถงึประสิทธิภำพของเคร่ืองมือแตล่ะชนิด ในกำร
เก็บตวัอย่ำงใสภำพพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะใดๆ หรือชนิดของปลำท่ีต้องกำรศกึษำ หรือมีอยู่ในพืน้ท่ีดงักลำ่ว 
พร้อมทัง้กำรพิจำรณำถงึข้อจ ำกดัของเทคนิคหรือวิธีกำรในกำรเก็บตวัอย่ำง ซึ่งอำจจะสง่ผลตอ่กำรไม่
สะท้อนสภำพท่ีแท้จริงของปลำในแหลง่น ำ้ธรรมชำติ อปุสรรคท่ีสำมำรถประสบอยู่เสมอในกำรเก็บ
ตวัอย่ำงปลำ อำจรวมถงึ ควำมยุ่งยำกในกำรเก็บตวัอย่ำงปลำท่ีมีขนำดใหญ่ และมีควำมวอ่งไวสงู  
หรือปลำท่ีอำศยัอยู่บริเวณพืน้ท้องน ำ้ เป็นต้น 

ประเดน็ส ำคญัอีกประกำรหนึง่ในกระบวนกำรศกึษำวิจยั คือ กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ กำร
ตัง้ค ำถำม และสมมติฐำน โดยท่ี Green (1979) ได้แนะน ำวำ่นกัวิจยัควรปรับวตัถปุระสงค์ของกำร
ศกึษำวิจยัให้อยู่ในรูปของค ำถำมวิจยั เพ่ือท ำให้วตัถปุระสงค์นัน้ๆมีขอบเขตท่ีแคบลงและมีควำม
ชดัเจนย่ิงขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ Rozas และ Minello (1997) ท่ีเสนอวำ่ นกัวิจยัควร
ตัง้สมมติฐำนท่ีสำมำรถทดสอบได้จำกวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด แล้ววำงแผนกำรศกึษำท่ีเหมำะสมเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐำนดงักลำ่วโดยตรง เม่ือสิน้สดุขัน้ตอนกำรก ำหนดสมมติฐำนและวิธีกำรในกำรเก็บ
ข้อมลูแล้ว  ในล ำดบัตอ่ไปนกัวิจยัต้องค ำนงึถงึจ ำนวนตวัอย่ำงท่ีจะต้องเก็บ ทัง้นีใ้นกำรก ำหนด
จ ำนวนตวัอย่ำงนัน้ ปัจจยัส ำคญัท่ีจะต้องพิจำรณำ คือ ชนิดของเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บตวัอย่ำงปลำ 
และปัจจยัอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง กำรเก็บตวัอย่ำงมำกเกินไป จะท ำให้สญูเสียเวลำและทรัพยำกร ใน
ขณะเดียวกนั หำกเก็บตวัอย่ำงน้อยเกินไป จะสง่ผลตอ่ควำมผิดพลำดในกำรทดสอบสมมติฐำน 
ในทำงปฏิบตัิแล้ว กำรตดัสนิใจก ำหนดจ ำนวนตวัอย่ำงนัน้ นกัวิจยัจะพิจำรณำเปรียบเทียบและหำจดุ
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ลงตวัระหวำ่งต้นทนุคำ่ใช้จ่ำยและควำมถกูต้อง ซึง่วิธีกำรในกำรก ำหนดจ ำนวนและหน่วยตวัอย่ำง
นัน้จะได้กลำ่วไว้ในล ำดบัถดัไป 

5.1. การบันทกึข้อมูล 

เม่ือนกัวิจยัลงไปปฏิบตัิงำนในภำคสนำมแล้ว สิ่งส ำคญัอีกประกำรหนึง่ท่ีจะต้องเตรียมกำร
ไว้ลว่งหน้ำ และบ่อยครัง้ท่ีนกัวิจยัจะมีควำมสบัสน เมื่อลงไปท ำงำนในสภำวะท่ีมีควำมกดดนั 
โดยเฉพำะอนัเน่ืองมำจำกเวลำท่ีจะใช้ในกำรท ำงำนภำคสนำม นัน่คือ กำรตดัสินใจเลือกข้อมลูที่จะ
บนัทกึ กำรเลือกตวัอย่ำงเพ่ือท่ีจะน ำกลบัไปวิเครำะห์ในห้องปฏิบตัิกำร เป็นต้น เพ่ือน ำข้อมลูเหลำ่นัน้
กลบัไปใช้ในกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ เน่ืองจำกในกำรเก็บตวัอย่ำงปลำจ ำนวนมำกนัน้ หำกตวัอย่ำงมี
จ ำนวนมำกเกินไป  โดยจรรยำบรรณแล้ว นกัวิจยัต้องปลอ่ยปลำดงักลำ่วกลบัคืนสูแ่หลง่น ำ้ธรรมชำต ิ
เก็บเฉพำะตวัท่ีจ ำเป็นจริงๆเท่ำนัน้ ดงันัน้กำรก ำหนดลกัษณะของข้อมลูที่ต้องกำรบนัทกึจริง จงึเป็น
สิ่งจ ำเป็น โดยทัว่ไปแล้วในกำรศกึษำนิเวศวิทยำของปลำ องค์ประกอบของข้อมลูที่จะน ำไปใช้ในกำร
บนัทกึมีอยู่หลำยสว่นด้วยกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของกำรศกึษำวิจยันัน้ๆ โดยท่ี 
Hemingway และ Elliotte (2002) ได้รวบรวมข้อมลูที่จะต้องบนัทกึดงัตอ่ไปนี ้คือ  

5.1.1. ความหนาแน่น 

ข้อมลูทำงด้ำนควำมหนำแน่นของปลำสำมำรถจ ำแนกออกได้เป็นสองลกัษณะด้วยกนั คือ 
ควำมหนำแน่นสมัพทัธ์ หรือ Relative density และควำมหนำแน่นสมบรูณ์ หรือ Absolute density 
โดยท่ีควำมหนำแน่นสมัพทัธ์ หมำยถงึ ข้อมลูที่บนัทกึในลกัษณะของอตัรำกำรจบัตอ่หน่วยกำรลงแรง 
หรือ catch per unit effort ซึง่สว่นใหญ่นิยมใช้กนัมำกในทำงวิทยำศำสตร์กำรประมง โดยท่ีหน่วย
กำรลงแรงประมงสว่นใหญ่จะอ้ำงอิงถงึหน่วยเวลำ (หน่วยท่ีจบัได้/จ ำนวนชัว่โมงท่ีลำกอวน) หรือ
หน่วยจ ำนวนครัง้ของกำรลงแรง (หน่วยท่ีจบัได้/จ ำนวนครัง้ของกำรล้อมอวน) หรือทัง้สองอย่ำง
รวมกนั (หน่วยท่ีจบัได้/จ ำนวนผืนอวน/วนั ของกำรเก็บตวัอย่ำงโดยอวนติดตำ) โดยท่ีจดุออ่นท่ีส ำคญั
ท่ีสดุของวิธีนี ้ คือ กำรที่น ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิงยำก ในขณะท่ีควำมหนำแน่นสมบรูณ์ หมำยถงึ  กำร
บนัทกึข้อมลูโดยแปลงหน่วยกำรลงแรงให้เป็นหน่วยพืน้ท่ี เชน่ พืน้ท่ีท่ีอวนลำกลำกผ่ำน หรือพืน้ท่ีท่ี
อวนล้อมล้อมจบัตวัอย่ำง อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรนีอ้ำจไมเ่หมำะสมเมื่อต้องใช้บนัทกึกำรเก็บตวัอย่ำง
โดยอวนติดตำหรือลอบ  
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5.1.2. พารามิเตอร์เกี่ยวกับชนิดและสังคมปลา 

สิ่งจ ำเป็นพืน้ฐำนของกำรศกึษำนิเวศวิทยำของปลำ คือ ตวัอย่ำงปลำท่ีจบัได้ต้องได้รับกำร
จ ำแนกชนิดให้ถงึระดบัสปีชีส์ให้ถกูต้องและเช่ือถือได้ ในกำรเลือกเอกสำรอ้ำงอิงส ำหรับกำรจ ำแนก
ชนิดปลำนัน้ นกัวิจยัจ ำเป็นต้องเลือกและเตรียมเอกสำรท่ีกลำ่วถงึปลำในพืน้ท่ีท่ีศกึษำหรือใกล้เคียง
ให้มำกท่ีสดุ เน่ืองจำกกำรอ้ำงอิงเอกสำรทำงวิชำกำรที่กลำ่วถงึปลำในภมูิภำคอ่ืนนัน้ จะมีโอกำสสงูท่ี
นกัวิจยัจะจ ำแนกปลำได้ไมถ่กูต้อง นอกจำกนัน้แล้วหำกข้อมลูตำ่งๆท่ีต้องกำรเก็บในภำคสนำมเสร็จ
สิน้แล้ว จะต้องน ำตวัอย่ำงปลำกลบัไปเก็บไว้ในสถำนท่ีท่ีเหมำะสม โดยเฉพำะตำมพิพิธภณัฑ์สตัว์น ำ้
ตำ่งๆ เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงในอนำคต ข้อมลูทำงด้ำนสงัคมอื่นๆซึง่นกัวิจยัได้มำจำกกำรนบัจ ำนวน
หรือกำรชัง่น ำ้หนกัปลำตวัอย่ำง ยงัสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลูชุมชนเบือ้งต้นตำ่งๆได้ เช่น 
ควำมหลำกหลำยของชนิด (Species richness) สดัสว่นมวลชีวภำพ (Biomass ratio) และสดัสว่น
ควำมหนำแน่น (Abundance ratio) เป็นต้น 

5.1.3. การชั่งน า้หนัก วัดความยาวและบันทกึข้อมูลอ่ืนๆ 

ภำยหลงัจำกกำรจ ำแนกชนิด นบัจ ำนวนและชัง่น ำ้หนกัตวัอย่ำงปลำท่ีจบัมำได้แล้ว  ใน
บำงครัง้จะมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องชัง่น ำ้หนกัและวดัควำมยำวรำยตวั  จ ำแนกเพศ ระยะสบืพนัธุ์และ
อำยขุองตวัอย่ำงปลำ  โดยพบวำ่นกัวิจยัสว่นใหญ่จะสุม่บนัทกึข้อมลูควำมยำวของปลำ ซึง่ถือวำ่เป็น
ข้อมลูที่มีควำมส ำคญัมำก (Pauly, 1980) แม้วำ่ไมไ่ด้ก ำหนดไว้อย่ำงชดัเจนในวตัถปุระสงค์ของ
กำรศกึษำก็ตำม ดงันัน้ กำรสุม่วดัควำมยำวของปลำจงึต้องกระท ำก่อนท่ีจะทิง้หรือปลอ่ยปลำ
ตวัอย่ำงดงักลำ่วคืนสูแ่หลง่น ำ้ธรรมชำติ ในกำรสุม่วดัควำมยำวปลำนัน้ โดยปกติปลำท่ีมีขนำดใหญ่
ท่ีสดุและปลำท่ีมีขนำดเลก็ท่ีสดุของกำรจบัครัง้นัน้ๆควรได้รับกำรบนัทกึ เน่ืองจำกจะสำมำรถสะท้อน
ถงึปลำท่ีมขีนำดใหญ่และเลก็ท่ีสดุท่ีจบัได้ในกำรศกึษำครัง้นัน้ๆ  ในกำรวดัควำมยำวนัน้ อำจเลือกใช้
วิธีกำรใดก็ได้ เช่น ควำมยำวมำตรฐำน ควำมยำวทัง้หมด  และควำมยำวคอดหำง เป็นต้น แตห่ำก
สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรได้ทัง้สำมวิธี จะท ำให้มีข้อมลูให้เลือกใช้มำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกใช้วิธี
ใดในกำรวดัควำมยำวนัน้ สิ่งส ำคญัท่ีสดุ คือ กำรยดึมัน่กบัวิธีใดวิธีหนึง่ตลอดกำรศกึษำนัน้ๆ กบัปลำ
ทกุชนิด 
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5.1.4. การบันทกึสัตว์น า้อื่นๆที่จับได้พร้อมกัน 

นกัวิจยัควรบนัทกึข้อมลูสตัว์น ำ้ประเภทหรือกลุม่อื่นๆท่ีมไิด้เป็นสตัว์น ำ้เป้ำหมำย ท่ีจบัได้
พร้อมกลุม่ปลำท่ีต้องกำรศกึษำข้อมลูในครัง้นัน้ๆ  (By-catch) เน่ืองจำกข้อมลูประกอบจะเป็นท่ีเป็น
ประโยชน์อย่ำงย่ิง ในกำรน ำไปใช้ในขัน้ตอนของกำรวิเครำะห์ข้อมลู โดยเฉพำะกำรวิเครำะห์ถงึ
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งปลำท่ีเป็นเป้ำหมำยกบัสตัว์น ำ้อื่นๆดงักลำ่ว ซึง่ในบำงครัง้นกัวิจยัอำจจะพบ
ควำมสมัพนัธ์ท่ีไมไ่ด้คำดคิดมำก่อนและเป็นประโยชน์ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนนัน้ๆตอ่ไป  

5.2. การเกบ็รักษาสภาพตัวอย่าง 

หลงัจำกท่ีด ำเนินงำนเบือ้งต้นกบัตวัอย่ำงแล้ว ตวัอย่ำงท่ีเก็บมำบำงสว่นจะถกูล ำเลียง
กลบัไปยงัห้องปฏิบตัิกำรเพ่ือด ำเนินกำรหรือวิเครำะห์ในประเดน็ท่ีต้องกำรตอ่ไป ดงันัน้กำรเก็บรักษำ
สภำพตวัอย่ำงจงึเป็นขัน้ตอนส ำคญัท่ีไมอ่ำจมองข้ำมได้ ในบำงครัง้นกัวิจยัอำจจะเสียทัง้คำ่ใช้จ่ำย
และเวลำเน่ืองจำกตวัอย่ำงท่ีเก็บมำรักษำสภำพไว้ไมด่ี จนไมส่ำมำรถน ำไปศกึษำในขัน้ตอนตอ่ไปได้ 
เช่น กรณีท่ีนกัวิจยัต้องกำรศกึษำองค์ประกอบทำงอำหำรในกระเพำะอำหำรของปลำท่ีเก็บตวัอย่ำง
มำ แตไ่มด่องตวัอย่ำงหรือเก็บรักษำสภำพทนัที ท ำให้อำหำรที่อยู่ภำยในกระเพำะของปลำนัน้ๆถกู
ย่อยสลำยไปจนหมดโดยจลุินทรีย์ แม้วำ่ปลำตวัอย่ำงนัน้ ยงัคงมีสภำพภำยนอกท่ียงัสมบรูณ์อยู่  
หรือกำรใช้ระดบัควำมเข้มข้นของสำรเคมีท่ีใช้รักษำตวัอย่ำงในปริมำณควำมเข้มข้นท่ีน้อย ไม่
เพียงพอท่ีรักษำสภำพของปลำตวัอย่ำง เป็นต้น วิธีกำรในกำรเก็บรักษำสภำพตวัอย่ำงนัน้ อำจกระท ำ
ได้โดยวิธีตำ่งๆ เช่น กำรแช่ลงไว้ในห้องเย็นทนัที หรือกำรใช้สำรเคมีตำ่งๆ (ฟอร์มำลีน อลักอฮอล์ หรือ 
ฟีโนซีโทน) แม้วำ่บำงครัง้วิธีกำรตำ่งๆดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบตอ่สภำพสี สภำพเนือ้เย่ือ หรือ
น ำ้หนกัของปลำตวัอย่ำงได้ (Lockwood และ Daly, 1975)  

กำรดองหรือเก็บรักษำสภำพตวัอย่ำงปลำโดยใช้สำรเคมี โดยเฉพำะกำรใช้ฟอร์มำลีนนัน้ 
ได้รับควำมนิยมสงู โดยเฉพำะในขัน้ตอนแรกภำยหลงักำรเกบ็ตวัอย่ำงมำจำกแหลง่น ำ้ เน่ืองจำกมี
ควำมสะดวกและต้นทนุต ่ำ ในกำรใช้งำนฟอร์มำลีนนัน้ ควำมเข้มข้น 10% ของฟอร์มำลีนท่ีมีขำย
ตำมท้องตลำด หรือ เทียบเท่ำกบัควำมเข้มข้น 4% ของฟอร์มลัดีไฮน์  เป็นระดบัท่ีเหมำะสมในกำร
เก็บรักษำสภำพตวัอย่ำง โดยเฉพำะสำมำรถน ำตวัอย่ำงไปใช้ในกำรศกึษำทำงด้ำนเนือ้เย่ือวิทยำ
ตอ่ไปได้ กรณีท่ีปลำตวัอย่ำงมีขนำดเลก็ ระดบัควำมเข้มข้นของฟอร์มำลีนสำมำรถปรับลดได้อีก
เลก็น้อย อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกเมื่อทิง้ไว้เป็นระยะเวลำหนึง่ฟอร์มำลีนจะมีสภำพเป็นกรด จงึแนะน ำ
ให้มีกำรเติมสำรละลำยบฟัเฟอร์ เช่น บอแรกซ์ หรือเฮกซำมีน เข้ำไปผสมด้วย  ข้อเสียของกำรใช้
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ฟอร์มำลีน คือ มีกลิน่ฉนุและแสบตำ โดยปกติแล้วในกำรน ำตวัอย่ำงปลำเพ่ือวิเครำะห์หรือ
ด ำเนินกำรในขัน้ตอนตอ่ไปนัน้ จะไมนิ่ยมปฏิบตัิงำนกบัตวัอย่ำงท่ีดองในฟอร์มำลีน  

อลักอฮอล์ท่ีระดบัควำมเข้มข้น  70% เป็นสำรเคมีอีกชนิดหนึง่ท่ีมีกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย
โดยเฉพำะในระยะถดัจำกกำรเก็บรักษำตวัอย่ำงโดยใช้ฟอร์มำลีน หลงัจำกดองตวัอย่ำงปลำใน
ฟอร์มำลีนเป็นระยะเวลำหนึง่แล้ว ตวัอย่ำงจะถกูน ำไปแช่ในน ำ้จืดเป็นเวลำประมำณ 1 วนั เพ่ือให้
ตวัอย่ำงมีสว่นประกอบของฟอร์มำลีนน้อยท่ีสดุ ก่อนท่ีจะน ำไปเก็บรักษำด้วยอลักอฮอล์ 70% 
ส ำหรับใช้ในกำรศกึษำขัน้ตอ่ไป หรือใช้เป็นตวัอย่ำงอ้ำงอิงต่อไป อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้สำรเคมี จ ำเป็น
ท่ีจะต้องระมดัระวงัอย่ำงย่ิง และผู้ปฏิบตัิงำนต้องปฏิบตัิตำมวิธีปฏิบตัิในกำรใช้สำรเคมีดงักลำ่วอย่ำง
เคร่งรัด เพ่ือไมใ่ห้สง่ผลกระทบทัง้ตอ่ตวัเองและสภำพแวดล้อม 

 อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีต้องกำรเก็บรักษำสภำพของปลำตวัอย่ำงให้ดีท่ีสดุ โดยเฉพำะเม่ือ
ด ำเนินกำรศกึษำกบัปลำชนิดท่ีหำยำก หรือต้องกำรควำมถกูต้องสงู นกัวิจยัจะต้องค ำนงึถงึ
รำยละเอียดอ่ืนๆประกอบในกำรเก็บรักษำตวัอย่ำงอีกด้วย เช่น กรณีศกึษำของ Srivastava (1982) ท่ี
น ำตวัอย่ำงปลำวยัออ่นท่ีมีชีวิตอยู่ท่ีจบัได้โดยใช้อวนรุนมำท ำให้สลบโดยกำรแช่ในสำรละลำย MS-
222 หลงัจำกนัน้เลือกวิธีกำรเก็บรักษำตวัอย่ำงโดยกำรแช่แข็งทนัที แทนท่ีจะใช้ฟอร์มำลีน เน่ืองจำก
ต้องกำรได้ตวัอย่ำงลกูปลำวยัออ่นท่ีมีขนำดและน ำ้หนกัท่ีเป็นจริง Hymerlynck และ Cattrijsse 
(1994) ต้องกำรศกึษำเปรียบเทียบยทุธศำสตร์กำรกินอำหำรของปลำสองชนิด โดยเลือกใช้ขัน้ตอน
กำรสลบปลำด้วยยำสลบ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรส ำลกัอำหำรของปลำก่อน แล้วจงึน ำปลำดงักลำ่วไปดอง
ในสำรละลำยฟอร์มำลีน เป็นต้น 

5.3. เคร่ืองมือและวิธีการในการเกบ็ตัวอย่างปลา 

 ขัน้ตอนส ำคญัท่ีสดุขัน้ตอนหนึง่ ท่ีนกัวิจยัต้องประสบในกระบวนกำรศกึษำวิจยัทำงด้ำน
นิเวศวิทยำของปลำ คือ กำรพิจำรณำคดัเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมำะสมและมีประสทิธิภำพสงู (Gear 
selection) ส ำหรับชนิดปลำ ประชำกรปลำ หรือสงัคมปลำท่ีต้องกำรศึกษำ  หลกักำรส ำคญัท่ีสดุใน
กำรพิจำรณำเลือกเคร่ืองมือท่ีจะใช้งำนในกำรเก็บตวัอย่ำงส ำหรับงำนวิจยั คือ เป็นเคร่ืองมือท่ี
ตอบสนองเป้ำหมำยและวตัถปุระสงค์ของกำรวิจยัมำกท่ีสดุ โดยไมค่วรพิจำรณำเลือกเคร่ืองมือจำก
ควำมสะดวกในกำรใช้งำน รำคำถกู มีกำรใช้งำนมำก่อน หรือกำรเป็นเคร่ืองมือท่ีนกัวิจยัคุ้นเคย 
(Rozas และ Minello, 1997) ทัง้นีเ้น่ืองจำกผลสมัฤทธ์ิท่ีส ำคญัท่ีสดุของกำรศกึษำวิจยั คือ กำรได้มำ
ซึง่ข้อมลู โดยเฉพำะข้อมลูเชิงปริมำณท่ีมีควำมถกูต้องสงู นัน่คือ เป็นเคร่ืองมือท่ีสำมำรถสะท้อนถงึ
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วำ่ข้อมลูที่ได้รับจำกกำรเก็บตวัอย่ำงนัน้ มีควำมใกล้เคียงกบัสภำพท่ีมีอยู่จริงในแหลง่อำศยันัน้ๆ 
(Sokal และ Rohlf, 1981) ดงันัน้เคร่ืองมือท่ีใช้จงึต้องเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภำพในกำรจบัปลำใน
แหลง่น ำ้ดงักลำ่วได้อย่ำงดี และมีเสถียรภำพในกำรจบัปลำภำยใต้สถำนกำรณ์และสภำวกำรณ์ตำ่งๆ
สงู กำรเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีมีเสถียรภำพของกำรจบัปลำต ่ำ มีควำมแปรปรวนอนัเน่ืองมำจำกเคร่ืองมือ
สงู จะสง่ผลให้กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบทำงสถิติจะไมม่ีควำมน่ำเช่ือถือ และยอมรับไมไ่ด้ 

 ประสิทธิภำพในกำรจบัปลำของเคร่ืองมือชนิดตำ่งๆ มีองค์ประกอบส ำคญัอยู่สองสว่น
ด้วยกนั คือ ประสิทธิภำพในกำรจบัของเคร่ืองมือ (capture efficiency) และประสิทธิภำพในกำรน ำ
ปลำขึน้มำจำกน ำ้ (recovery efficiency) (Kjelson และ Colby, 1977) โดยในท่ีนี ้ประสทิธิภำพใน
กำรจบั หมำยถงึ สดัสว่นของปลำเป้ำหมำยภำยในพืน้ท่ีหน่วยตวัอย่ำงท่ีจบัได้โดยเคร่ืองมือนัน้ๆ 
ประสิทธิภำพในกำรจบัอำจลดลงได้เน่ืองจำกกำรหลบหลีกเคร่ืองมือของปลำเป้ำหมำย ทัง้จำกกำรที่
ปลำนัน้ๆวำ่ยหลบหลีกเคร่ืองมือโดยวำ่ยหลบทำงด้ำนสว่นบนหรือสว่นลำ่งของเคร่ืองมือ หรือกำรท่ี
ปลำหลบซอ่นอยู่ในรู ซอก หรือในโครงสร้ำงอนัซบัซ้อนของพืชพนัธุ์ไม้น ำ้ขณะท่ีมีกำรจบัโดยใช้
เคร่ืองมือนัน้ๆ ในขณะท่ี ประสิทธิภำพในกำรน ำปลำขึน้มำ หมำยถงึ สดัสว่นของปลำเป้ำหมำยท่ีจบั
ได้แล้วหรืออยู่ภำยในวงล้อมของเคร่ืองมือแล้ว แตส่ำมำรถหลบหนีได้หรือเน่ำเสียย่อยสลำยไปเสีย  
เช่น กำรที่ปลำขนำดเลก็หลบหนีรอดออกผ่ำนช่องตำอวนของเคร่ืองมือนัน้ๆ หรือกำรที่ปลำตวัอย่ำง
ถกูจบัแล้วแตถ่กูปลอ่ยไว้จนเนำ่สลำยเสียก่อน  

 ดงันัน้ ในกำรพิจำรณำเลือกเคร่ืองมือในกำรเก็บตวัอย่ำงจงึมีควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้อง
ค ำนงึถงึประสิทธิภำพในกำรจบัปลำ และประสิทธิภำพในกำรน ำปลำขึน้มำของเคร่ืองมือท่ีเลือก 
โดยทัว่ไปแล้ว ประสิทธิภำพในกำรจบัของเคร่ืองมือจะผนัแปรไปตำมลกัษณะของพืน้ท่ีหรือแหลง่
อำศยั ดงันัน้กำรเลือกใช้เคร่ืองมือใดเคร่ืองมือหนึง่ นกัวิจยัต้องพิจำรณำถงึสภำพของแหลง่น ำ้นัน้
ด้วยเป็นส ำคญั และต้องมัน่ใจวำ่เคร่ืองมือท่ีเลือกนัน้มีประสทิธิภำพเท่ำเทียมกนั เม่ือเก็บตวัอย่ำงใน
สภำพพืน้ท่ีและช่วงเวลำท่ีแตกตำ่งกนั  Rozas และ Minello (1997) แนะน ำวำ่หำกงำนวิจยัชิน้หนึง่มี
วตัถปุระสงค์ท่ีจะเปรียบเทียบควำมหนำแน่นของปลำในแหลง่อำศยัแตกตำ่งกนัแล้ว นกัวิจยัควร
เลือกใช้เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภำพเท่ำเทียมกนั เม่ือเก็บตวัอย่ำงในทกุพืน้ท่ีท่ีต้องกำรเปรียบเทียบ 
อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกใช้เคร่ืองมือมำกกวำ่หนึง่ชนิดในกำรศกึษำวิจยัใดๆ เป็นสิ่งท่ีนกัวิจยัมีกำร
เลือกใช้เช่นกนั โดยท่ีเม่ือศกึษำในลกัษณะของกำรเปรียบเทียบตำมท่ีกลำ่วมำข้ำงต้น หำกนกัวิจยั
เลือกท่ีจะใช้เคร่ืองมือมำกกวำ่หนึง่ชนิดแล้ว เคร่ืองมือทกุชนิดดงักลำ่วจะถกูน ำไปใช้ในทุกพืน้ท่ีท่ี
ต้องกำรเปรียบเทียบเช่นกนั และเม่ือเข้ำสูข่ัน้ตอนของกำรวิเครำะห์ข้อมลูแล้ว ผลท่ีได้จำกเคร่ืองมือ
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แตล่ะประเภทจะถกูน ำไปใช้ในกำรค ำนวณแยกกนัตำ่งหำก ผลท่ีได้รับจำกเคร่ืองมือชนิดเดียวกนัจะ
ถกูน ำไปเปรียบเทียบแยกกนั โดยอำจจะมีกำรแสดงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกนับ้ำงในขัน้ตอนของกำร
วิเครำะห์ข้อมลู  

ในท่ีนี ้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงเคร่ืองมือและวิธีกำรตำ่งๆท่ีมีกำรใช้งำนส ำหรับกำรศกึษำ
นิเวศวิทยำของปลำในแหลง่น ำ้ตำ่งๆ โดยเฉพำะเป็นเคร่ืองมือท่ีหำได้ง่ำยในประเทศไทย น ำเสนอ
ข้อดีข้อเสียและข้อจ ำกดัในกำรใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่ำงปลำดงักลำ่วแตล่ะประเภท พร้อมทัง้
ยกตวัอย่ำงกำรศกึษำวิจยัโดยใช้เคร่ืองมือดงักลำ่วท่ีมีกำรอ้ำงอิงในวำรสำรทำงวิชำกำรตำ่งๆ โดยท่ี
เคร่ืองมือบำงชนิดเป็นเคร่ืองมือท่ีมีกำรใช้อยู่อย่ำงแพร่หลำย ในขณะท่ีเคร่ืองมือบำงชนิดอำจจะไม่
คอ่ยได้พบเห็นวำ่มีกำรใช้งำนมำกนกัในกำรศกึษำ แตจ่ะนิยมใช้ส ำหรับกำรท ำกำรประมงเชิงพำณิชย์ 
หรือใช้โดยชำวประมงพืน้บ้ำนในพืน้ท่ีตำ่งๆทัว่ประเทศ  

5.3.1. การจัดจ าแนกประเภทเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการเกบ็รวบรวมตัวอย่างปลา 

 เคร่ืองมือเก็บตวัอย่ำงปลำ ท่ีนิยมน ำมำใช้งำนทำงด้ำนกำรเก็บตวัอย่ำงปลำส ำหรับ
กำรศกึษำด้ำนนิเวศวิทยำของปลำนัน้มีอยู่ด้วยกนัหลำยชนิด โดยแตล่ะชนิดมีจดุออ่นและจดุแข็ง
แตกตำ่งกนั มีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนในสภำวะท่ีแตกตำ่งกนั มีกลุม่ประชำกรปลำท่ีเป็น
เป้ำหมำยแตกตำ่งกนั โดยท่ีสำมำรถจ ำแนกเคร่ืองมือดงักลำ่วออกได้เป็น 6 ประเภทด้วยกนั คือ 

1. เคร่ืองมือประเภทลำกหรือรุน (Trawl and push nets) 

2. เคร่ืองมือประเภทเบ็ด (Hooks and lines) 

3. เคร่ืองมือประเภทอวนติดตำ (Gill nets) 

4. เคร่ืองมือประเภทประจ ำท่ี (Stationary gears) 

5. เคร่ืองมือประเภทล้อมจบั (Seine nets) 

6. เคร่ืองมือหรือวิธีกำรอื่นๆ (Other gears and methods) 

โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือแตล่ะประเภท พร้อมวิธีกำรใช้งำน และเง่ือนไขตำ่งๆใน
กำรใช้งำนดงัตอ่ไปนี ้ 
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5.3.1.1. เคร่ืองมือประเภทลากหรือรุน (Trawl and push nets) 

 เคร่ืองมือท่ีจดัอยู่ในประเภทนี ้ จะใช้หลกักำรรุนหรือลำกเพ่ือครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีต้องกำรศกึษำ 
โดยมีจดุเดน่ส ำคญั คือ สำมำรถด ำเนินงำนได้ง่ำย ได้รับกำรยอมรับสงู ในขณะท่ีมีจดุออ่น คือ กำรที่
ประสิทธิภำพในกำรจบัปลำต ่ำ สำมำรถจบัได้เฉพำะกลุม่ปลำท่ีเหมำะสมกบัเคร่ืองมือประเภทนี ้
เท่ำนัน้ ขนำดและควำมวอ่งไวของปลำจะเป็นอปุสรรคส ำคญัในกำรใช้เคร่ืองมือประเภทนี ้ เคร่ืองมือ
ท่ีส ำคญัท่ีจดัอยู่ในกลุม่เคร่ืองมือประเภทนี ้ ประกอบด้วย ถงุลำกแพลงตอน อวนลำก และอวนรุน 
เป็นต้น โดยมีรำยละเอียดของเคร่ืองมือประเภทตำ่งๆ ดงันี ้

5.3.1.1.1 อวนลากแผ่นตะเฆ่ (Otter trawl) 

อวนลากแผ่นตะเฆ่่ หมำยถงึ อวนลำกท่ีมีอปุกรณ์ช่วยถ่ำงปำกอวน เรียกวำ่ แผ่นตะเฆ ่
จ ำนวน1 คู ่ โดยจะใช้เรือล ำเดียว แผ่นตะเฆ่ จะติดตัง้อยู่หน้ำปีกอวน สว่นใหญ่ท ำด้วยไม้เนือ้แข็ง
เสริมเหลก็ รูปร่ำงแบนคล้ำยสีเ่หลี่ยมผืนผ้ำ ด้ำนหนึง่ของแผ่นตะเฆ่ มีสำยซุงท ำด้วยโซห่รือเหลก็เส้น
ขนำดใหญ่ สำยซุงจะตอ่เข้ำกบัสำยลำกเม่ือท ำกำรลำกแผ่นตะเฆ่จะต้ำนน ำ้และเบนออกท ำให้ปีก
และปำกอวนถ่ำงออกตำมไปด้วย ปกติแล้วจะสำมำรถใช้ส ำหรับเก็บตวัอย่ำงปลำในระดบัควำมลกึ
ประมำณ 5-50 เมตร ลกัษณะพิเศษของอวนลำกแผ่นตะเฆท่ี่ใช้ส ำหรับลำกปลำ คือ ขนำดตำอวนท่ี
ใหญ่กวำ่อวนลำกกุ้งทัว่ไป ขัน้ตอนในกำรใช้งำนอวนลำกแผ่นตะเฆ่ส ำหรับเก็บตวัอยำ่งปลำจะเร่ิม
จำกกำรเดินเรือช้ำๆ ปลอ่ยสว่นท่ีเป็นก้นถงุลงน ำ้ก่อน ตำมด้วยสว่นตำ่งๆ ของตวัอวน แผ่นตะเฆ่ และ
สำยลำก ตำมล ำดบั เร่งควำมเร็วเรือเพ่ิมขึน้จนแผ่นตะเฆ่เร่ิมต้ำนน ำ้และเบนออกเตม็ท่ี จำกนัน้ทยอย
ปลอ่ยสำยลำกตอ่ไป โดยพยำยำมรักษำให้ระยะของสำยลำกทัง้สองท่ีลงน ำ้เท่ำกนั จนกระทัง่แผ่น
ตะเฆ่สมัผสัพืน้ทะเล สำยลำกจะถกูปลอ่ยลงน ำ้อีกเลก็น้อยจนได้ระยะท่ีต้องกำรหรือประมำณ 5-10 
เท่ำของควำมลกึน ำ้ หลงัจำกนัน้ตรึงสำยลำกทัง้สองเส้นไว้กบัเรือท ำกำรลำกจนกวำ่จะถงึเวลำกู้อวน 
โดยกำรกว้ำนขึน้มำจนสว่นก้นถงุมำอยู่บนเรือ เทสตัว์น ำ้ออกจำกก้นถงุออก คดัแยกชนิดตวัอย่ำง
ปลำท่ีต้องกำรออก ก่อนท่ีจะด ำเนินกำรลำกอวนในครัง้ตอ่ไป ในกำรลำกอวนลำกแผ่นตะเฆ่ส ำหรับ
จบัปลำนัน้ จะใช้ควำมเร็วในกำรลำกมำกกวำ่อวนลำกแผ่นตะเฆ่ส ำหรับสตัว์น ำ้กลุม่กุ้ง 

5.3.1.1.2. อวนลากคู่ (Pair trawl) 

เคร่ืองมือชนิดนีนิ้ยมใช้โดยชำวประมงพำณิชย์มำก ดงันัน้หำกมีงบประมำณในกำร
ศกึษำวิจยัอย่ำงเพียงพอ นกัวิจยัสำมำรถท่ีจะติดตอ่ใช้งำนเรือประมงท่ีใช้เคร่ืองมือประเภทนีไ้ด้ไม่
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ยำกนกั หลกักำรท ำงำนชองเคร่ืองมืออวนลำกคู ่ คือ กำรที่ใช้เรือยนต์สองล ำช่วยถ่ำงปำกอวน และ
ลำกอวนโดยกำรรักษำระยะห่ำงและควำมเร็วเรือขณะลำกให้เท่ำกนั สว่นใหญ่จะใช้ส ำหรับเก็บ
ตวัอย่ำงปลำหน้ำดิน ปลำผิวน ำ้และหมกึ ท่ีระดบัควำมลกึประมำณ 5-60 เมตร เคร่ืองมือประเภทนี ้
เหมำะส ำหรับกำรใช้งำนในช่วงเวลำกลำงวนั ตัง้แตเ่ช้ำมืดถึงพระอำทิตย์ตกดิน แตย่งัคงสำมำรถใช้
เก็บตวัอย่ำงในเวลำกลำงคืนได้บ้ำง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงช่วงเดือนหงำย เรือจะใช้ควำมเร็วในกำรลำก
อวนประมำณ 4-5 ไมล์ทะเลตอ่ชัว่โมง ขึน้อยู่กบัขนำดเรือและเคร่ืองยนต์  

5.3.1.1.3. อวนรุนประกอบเคร่ืองยนต์ (Mechanized push nets) 

อวนรุน นบัวำ่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีกำรใช้งำนในเชิงพำณิชย์ในประเทศไทยอย่ำงกว้ำงขวำง 
โดยเฉพำะในพืน้ท่ีจงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี และปัตตำนี เคร่ืองมืออวนรุนจะมีลกัษณะคล้ำยถงุ จบัสตัว์
น ำ้โดยวิธีผลกัไปข้ำงหน้ำด้วยเคร่ืองยนต์ โดยปกติแล้วอวนรุนจะจบัสตัว์น ำ้กลุม่กุ้งเป็นหลกั โดยมี
ปลำเป็นสตัว์น ำ้รอง เน่ืองจำกอวนรุนจะใช้เนือ้อวนตำคอ่นข้ำงถ่ี ท ำให้เหมำะส ำหรับใช้ในกำรศกึษำ
เก่ียวกบัปลำวยัออ่น เคร่ืองมืออวนรุน จะประกอบด้วยคนัรุน 1 คู ่ควำมยำวประมำณ 2 เท่ำของเรือ 
ท ำด้วยไม้ไผ่ ไม้สน หรือท่อเหลก็ น ำมำเช่ือมตอ่เป็นคนัรุน ขณะท ำกำรประมงปลำยคนัรุน แตล่ะข้ำง
จะพำดกบัหวัเรือและยดึติดกนั และอีกปลำยหนึง่ซึง่อยู่ด้ำนลำ่งจะมีสกีท ำด้วยไม้หรือโลหะแบน เพ่ือ
ชวยให้ลื่นไถลไปตำมพืน้ทะเลได้ดี ท่ีปลำยคนัรุนด้ำนลำ่งจะผกูทุ่นขนำดใหญ่เพ่ือลดแรงกด และใช้
ปรับระดบัปลำยคนัรุนให้ยกสงูขึน้จำกพืน้ทะเลหรือสมัผสัพืน้ทะเลตำมต้องกำร ปำกอวนเป็นรูป
สำมเหลี่ยม ขอบลำ่งด้ำนหน้ำปำกอวนมีควำมกว้ำงท่ีขึน้อยู่กบัควำมยำวของคนัรุนและขนำดเรือ ใช้
โซเ่ป็นตวัถ่วงน ำ้หนกัโดยผกูเป็นช่วงตลอดคร่ำวลำ่ง ปำกอวนก้นถงุมีเชือกดงึปำกก้นถงุ ขอบ
ด้ำนข้ำงท่ีผกูกบัคนัรุนทัง้ 2 ของปำกอวนจะยำวกว่ำขอบปำกลำ่งเลก็น้อย มีเชือกส ำหรับผกูยดึกบั
คนัรุนเป็นระยะ ถดัมำเป็นสว่นท่ีเป็นตวัอวนและก้นถงุ ควำมยำวของอวนจะน้อยกวำ่ควำมยำวของ
เรือเลก็น้อย บริเวณปำกอวนจะใช้เนือ้อวนโปลีเอทธีลีน เคร่ืองมือประเภทนีเ้หมำะส ำหรับใช้ในกำร
ส ำรวจสตัว์น ำ้ในช่วงเวลำกลำงคืน   

5.3.1.1.4. อวนรุนไม่ใช้เคร่ืองยนต์ (Push nets) 

เป็นเคร่ืองมือเก็บตวัอย่ำงปลำบริเวณพืน้ท่ีน ำ้ตืน้ มีหลกักำรท ำงำนเหมือนกบัเคร่ืองมืออวน
รุนท่ีใช้ประกอบเคร่ืองยนต์ กลำ่วคือ น ำเอำอวนขนำดตำต่ำงๆ ขึน้อยู่กบัชนิดของสตัว์น ำ้เป้ำหมำย ท่ี
มีลกัษณะเป็นรูปสำมเหลี่ยม ผกูประกอบกบัคนัไม้ 2 อนั โดยท่ีบริเวณปลำยสดุของคนัไม้ทัง้สองนัน้
จะสำนติดกนับริเวณปลำยสดุของคนัไม้ โดยมีสลกัไม้เป็นจดุหมนุส ำหรับกำรปิดเปิดปำกอวน ในกำร
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ปฏิบตัิงำนเก็บตวัอย่ำงนัน้ จะเร่ิมโดยกำรเลือกจดุท่ีจะส ำรวจตวัอย่ำง แล้วใช้แรงงำนคนจ ำนวน 1 
คน ในกำรรุนอวนให้ได้ตำมระยะทำงหรือเวลำท่ีก ำหนด แล้วยกอวนขึน้ เก็บตวัอย่ำงปลำท่ีจบัได้ 
ส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์ในระดบัสงูตอ่ไป 

5.3.1.1.5. ถุงลากแพลงตอน (Plankton net) 

ถงุลำกแพลงตอน ท่ีมีขนำดตำอวนมำกกวำ่ 200 ไมครอนนัน้ นอกจำกใช้ส ำหรับกำรเกบ็
รวบรวมแพลงตอนสตัว์หลำยชนิดแล้ว ยงัสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเก็บตวัอย่ำงไข่และลกูปลำวยัออ่น
ได้ด้วย (ชยัชำญ, 2531) โดยถงุลำกแพลงตอนท่ีสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเก็บตวัอย่ำงไข่และลกูปลำ
วยัออ่นท่ีมีกำรใช้งำนบ่อย คือ ถงุลำกแพลงตอนแบบปิดเปิดของนนัเซน (Nansen) ถงุลำกแพลงตอน
แบบแฮนเซน (Hansen) และ ถงุลำกแพลงตอนแบบ WP-2 หลกักำรส ำคญัในกำรใช้ถงุลำกแพลง
ตอนจะคล้ำยคลงึกบักรรมวิธีใช้อวนลำก โดยกำรน ำเอำถงุลำกแพลงตอนลำกไปในน ำ้ทัง้ในแนวดิ่ง 
(Vertical) หรือในแนวรำบ (Horizontal) ในระดบัควำมลกึท่ีก ำหนด หรือกำรท ำให้น ำ้ท่ีต้องกำรศกึษำ
สิ่งมีชีวิตกลุม่ดงักลำ่วผ่ำนเข้ำไปในถงุลำกแพลงตอน เพ่ือกรองเอำสิ่งมีชีวิตในช่วงเวลำหรือปริมำตร
หรือระยะทำงท่ีก ำหนด หำกต้องกำรข้อมลูเชิงปริมำณ (Quantitative data) นกัวิจยัต้องประกอบถงุ
ลำกแพลงตอนนัน้ๆด้วยเคร่ืองวดัปริมำณน ำ้ (Flow meter) เพ่ือน ำไปใช้ในกำรค ำนวณหำปริมำณ
ของแพลงตอนตอ่ปริมำตรในพืน้ท่ี หรือแหลง่อำศยันัน้ๆตอ่ไป กำรลำกด้วยควำมเร็วต ่ำจะท ำให้ได้ลกู
ปลำวยัออ่นท่ีมีลกัษณะสมบรูณ์ โดยปกติแล้วในกำรลำกนัน้จะใช้ควำมเร็วประมำณ 1-2 ไมล์ทะเล
ตอ่ชัว่โมง และควรลำกด้วยควำมเร็วสม ่ำเสมอ 

5.3.1.1.6. ถุงลากลูกปลาชนิด Bongo net 

เคร่ืองมือประเภทนีจ้ะใช้งำนส ำหรับกำรศกึษำเพ่ือประโยชน์ทำงวิทยำศำสตร์เท่ำนัน้ ยงัไม่
เป็นท่ีแน่ชดัวำ่มีกำรน ำไปใช้งำนเชิงพำณิชย์ นบัวำ่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำยส ำหรับ
กำรรวบรวมแพลงตอนสตัว์ท่ีมีขนำดใหญ่ โดยเฉพำะกลุม่ลกูปลำวยัออ่น หรือลกูปลำวยัรุ่น โดยจะมี
ขนำดตำอวนประมำณ 300-500 ไมครอน ประกอบด้วยถงุลำกแพลงตอนจ ำนวน 2 ใบ ผกูติดเข้ำ
ด้วยกนั โครงของถงุลำกท ำด้วยอลมูิเนียม แตล่ะใบมีเส้นผ่ำศนูย์กลำงปำกถงุ 60 เซนติเมตร มีแกน
ติดตอ่กนัตรงกลำง แกนนีม้ีลวดสลิงผกูไว้ทำงด้ำนบนส ำหรับลำก มีตุ้มน ำ้หนกั ถ่วงทำงด้ำนลำ่ง
ส ำหรับกำรลำกในแนวเฉียง ตวัถงุใช้ผ้ำ Nitex หรือผ้ำท่ีมีคณุสมบตัิเทียบเท่ำกบั monofilament สว่น
ปลำยของถงุเป็นผ้ำเนือ้ออ่น ป้องกนักำรกระดอนกลบัของตวัอย่ำง กำรใช้ถงุบองโกนีค้วรจะมีเคร่ือง
ส ำหรับวดัมมุเอียงด้วยบนตวัเรือ 
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5.3.1.2. เคร่ืองมือประเภทเบด็ (Hooks and lines) 

5.3.1.2.1. เบด็มือ (Hand line) 

เบ็ดตกปลำ นอกจำกเป็นเคร่ืองมือท่ีสำมำรถใช้ในกำรศกึษำทำงวิทยำศำสตร์แล้ว ยงัเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีกำรใช้งำนโดยชำวประมงในเชิงพำณิชย์ด้วย และนบัวำ่เป็นเคร่ืองมือจบัสตัว์น ำ้ท่ีมี
ประสิทธิภำพในกำรเลือกจบัสงู ลกัษณะเดน่ของเคร่ืองมือประเภทนี ้ คือ กำรที่มีสำยเบ็ดหลกัท่ีเป็น
เชือกหรือเอน็เพียงเส้นเดียว โดยจะประกอบด้วยเบ็ดจ ำนวนตัง้แตห่นึง่ตวั ไปจนถงึนบัเป็นสิบๆตวั 
ผกูพ่วงเข้ำกบัเส้นเชือกหรือเอน็หลกัดงักลำ่ว เคร่ืองมือประเภทนีส้ว่นใหญ่จะใช้เหย่ือเก่ียวท่ีปลำย
เบ็ด อำจเป็นเหย่ือสดหรือเหย่ือปลอมท่ีประดิษฐ์ขึน้มำก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชนิดของปลำท่ีต้องกำร
ศกึษำ นกัวิจยัสำมำรถใช้เบ็ดตกปลำทัง้โดยกำรใช้เรือและไมต้่องใช้เรือ ทัง้โดยกำรลำกด้วยเรือ เช่น 
เบ็ดลำกปลำอินทรีย์ หรือปลำทนู่ำ และโดยกำรจอดสมอเรือให้อยู่กบัท่ี โดยปกติแล้วกำรศกึษำ
นิเวศวิทยำของปลำโดยใช้เบ็ดตกปลำนัน้ จะด ำเนินกำรในกรณีท่ีพืน้ท่ีดงักลำ่วไมส่ำมำรถใช้
เคร่ืองมือประเภทอื่นๆได้ หรือปลำชนิดดงักลำ่วไมส่ำมำรถจบัโดยใช้เคร่ืองมือประเภทอื่นๆได้ 
อย่ำงไรก็ตำมจดุออ่นท่ีส ำคญัของเคร่ืองมือประเภทนี ้คือ ผลสมัฤทธ์ิในกำรจบัจะขึน้อยู่กบัทกัษะและ
ควำมเช่ียวชำญของนกัวิจยั และชนิดเหย่ือท่ีใช้ในกำรตกปลำ ซึง่ท ำให้เกิดควำมล ำเอียงในกำรศกึษำ 

5.3.1.2.2.เบด็ราว (Long lines) 

เบ็ดรำวปลำ นบัวำ่เป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหนึง่ท่ีมีกำรใช้งำนในเชิงพำณิชย์ และยงัสำมำรถใช้
ส ำหรับกำรศกึษำทำงวิทยำศำสตร์ได้อีกด้วย เคร่ืองมือประเภทนีจ้ะประกอบด้วยอปุกรณ์ท่ีเป็นเบด็ 
ตวัเบ็ดผกูกบัสำยคร่ำวเบ็ดห่ำงกนัระยะหนึง่ขึน้อยู่กบัควำมยำวของคร่ำว สำยคร่ำวจะมีควำมยำว
ขึน้อยู่กบัจ ำนวนตวัเบ็ด มีทุ่นพยงุสำยคร่ำวผกูไว้เป็นระยะทกุระยะ ตวัเบ็ด 4-6 ตวั ท่ีปลำยของคร่ำว
เบ็ดจะถ่วงน ำ้หนกัไว้ส ำหรับยดึเบ็ดรำว ในกำรด ำเนินกำรเก็บตวัอย่ำงปลำโดยใช้เบ็ดรำวปลำนัน้ 
นกัวิจยัจะวำงเบ็ดในช่วงเย็นบริเวณใกล้ฝ่ัง เม่ือเลือกแหลง่อำศยัท่ีต้องกำรศกึษำแล้ว จะตอ่สำยเบ็ด
แตล่ะชดุไว้ แล้วปลอ่ยน ำ้หนกัถ่วงและสำยทุ่นด้ำนหนึง่ลงน ำ้ก่อน ย่ืนไม้เก็บเบ็ดให้พ้นกรำบเรือใน
แนวตัง้ฉำกแล้วแลน่เรือไปข้ำงหน้ำ ตวัเบ็ดจะหลดุจำกไม้เก็บเบ็ดไปเร่ือย ๆ ปลอ่ยเบ็ดไว้จนเช้ำจงึกู้
เบ็ดเก็บเข้ำไม้เก็บเบ็ดตำมเดิม พร้อมกบัใช้น ำ้มนัพืชทำตวัเบ็ดป้องกนัสนิม กำรวำงเบ็ดจะวำงเพียง
แถวเดียวในทิศทำงขนำนหรือตัง้ฉำกกบัแนวชำยฝ่ัง เบ็ดรำวท่ีวำงไว้จะอยู่เร่ีย ๆ กบัพืน้ทะเล เป็นเบ็ด
ไมม่ีเง่ียงและไมใ่ช้เหย่ือ จบัสตัว์น ำ้ขนำดใหญ่โดยอำศยัจ ำนวนเบ็ดท่ีมำกและอยู่ใกล้กนั ควำมคม
ของตวัเบ็ดจะเก่ียวติดสตัว์น ำ้ท่ีวำ่ยผ่ำนระหว่ำงตวัเบ็ด กำรเก็บตวัอย่ำงปลำโดยวิธีนีจ้ะด ำเนินกำรที่
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ควำมลกึระดบั 2-20 เมตร หรือบำงครัง้มีกำรน ำไปใช้งำนส ำหรับกำรศกึษำในแหลง่น ำ้ท่ีมีระดบั
ควำมลกึของน ำ้มำก แม้ว่ำเบ็ดรำวปลำมีควำมเหมำะสมส ำหรับกำรศกึษำเชิงคณุภำพเท่ำนัน้ แต่
นบัวำ่เป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับควำมนิยมส ำหรับกำรศกึษำทำงวิทยำศำสตร์มำกอีกชนิดหนึง่ 

5.3.1.3. เคร่ืองมือประเภทอวนตดิตา (Gill nets) 

5.3.1.3.1. อวนตดิตา (Gill net) 

อวนตดิตา หมำยถงึ เคร่ืองมือประมงท่ีมีลกัษณะเป็นผืนอวนคล้ำยสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 
วิธีกำรใช้เคร่ืองมือจบัสตัว์น ำ้จะวำงขวำงหรือปิดล้อมสตัว์น ำ้ เพ่ือให้สตัว์น ำ้วำ่ยชนแล้วติดหรือพนัตำ
อวน เคร่ืองมือท่ีจดัอยู่ในประเภทนีไ้ด้แก่ เคร่ืองมือท่ีนิยม เรียกวำ่ ข่ำย อวนลอย อวนจม กดั และ
อวนล้อมติด หรืออวนติด บำงครัง้เรียกอวนแล้วตำมด้วยช่ือสตัว์น ำ้เป้ำหมำยหลกั เช่น อวนกุ้ง อวนป ู
อวนปลำท ูอวนปลำกเุรำเป็นต้น เคร่ืองมือประเภทนีช้ำวประมงพืน้บ้ำนนิยมใช้กนัมำกท่ีสดุ บำงชนิด
ใช้กบัเรือประมงพำณิชย์ด้วย เช่น อวนลอยปลำอินทรี อวนล้อมติดปลำทู ลกัษณะเคร่ืองมืออวน เป็น
ผืนอวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำคอ่นข้ำงยำว ขณะใช้ปฏิบตัิงำนผืนอวนจะวำงตวัในแนวดิ่ง เอนตำมทิศและ
ควำมแรงของกระแสน ำ้ สตัว์น ำ้ท่ีจบัได้ทกุตวัจะติดหรือพนัท่ีตำอวน ประสิทธิภำพของเคร่ืองมือ
ขึน้อยู่กบัควำมยำวอวน ขนำดตำอวน ควำมลกึอวน และอตัรำกำรย่นของเนือ้อวน โดยเฉพำะกำร
เลือกขนำดตำอวนต้องเหมำะสมกบัชนิดและขนำดของสตัว์น ำ้ท่ีเป็นเป้ำหมำยหลกั วิธีใช้เคร่ืองมือ
จบัสตัว์น ำ้มีทัง้แบบวำงเป็นแนวตรงขวำงทำงเดินสตัว์น ำ้โดยปลอ่ยผืนอวนทิง้ไว้ให้สตัว์น ำ้วำ่ยชนตำ
อวน และแบบวำงอวนปิดล้อมสตัว์น ำ้ แล้วท ำให้สตัว์น ำ้ตกใจ หรือกำรกระทุ้งน ำ้ และวำ่ยชนตำอวน 
เคร่ืองมือประเภทนีส้ำมำรถใช้ได้ในหลำยสภำพพืน้ท่ี ไมว่ำ่จะเป็นบริเวณท่ีมีหินใต้น ำ้ หรือบริเวณพืน้
ทะเลท่ีรำบเรียบ บำงชนิดกำงกัน้เฉพำะปลำบริเวณผิวน ำ้หรือท่ีพืน้ทะเล แตบ่ำงชนิดกำงกัน้สตัว์น ำ้
ตัง้แตผิ่วน ำ้ถงึพืน้ทะเล ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรออกแบบควำมลกึอวนให้เหมำะสมและสอดคล้องกบัระดบั
กำรวำ่ยน ำ้ของสตัว์น ำ้เป้ำหมำย ชนิดของสตัว์น ำ้ท่ีจบัได้มีหลำยชนิด ได้แก่ กลุ่มปลำผิวน ำ้ กลุม่ปลำ
หน้ำดิน และสตัว์น ำ้อื่นๆ กำรจ ำแนกชนิดของเคร่ืองมือประเภทอวนติดตำได้แบ่งออกเป็นหลำยชนิด 
โดยเรียกตำมช่ือชนิดสตัว์น ำ้ท่ีเป็นเป้ำหมำยหลกั และวิธีวำงอวน  

5.3.1.3.2.อวนลอยสามชัน้ (Trammel net) 

เคร่ืองมือจบัปลำชนิดอวนลอยสำมชัน้ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีกำรใช้งำนทัง้ในเชิงพำณิชย์และกำร
ใช้ประโยชน์ทำงวิทยำศำสตร์ โดยผืนอวนจะประกอบด้วยเนือ้อวน 3 ชัน้ผกูเข้ำด้วยกนั โดยเนือ้อวน
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ชัน้นอกทัง้สองด้ำนท่ีคลมุเนือ้อวนชัน้ในจะมีขนำดตำอวนท่ีกว้ำงกวำ่เนือ้อวนชัน้ใน ปลำจะวำ่ยน ำ้
ชนเนือ้อวนชัน้นอกและอำจติดเข้ำกบัเนือ้อวนชัน้ใน หรืออำจวำ่ยน ำ้ดนัเนือ้อวนทัง้ชัน้ในและชัน้นอก
ตอ่ไปจนไปติดกบัเนือ้อวนชัน้นอกของอีกด้ำนหนึง่ กำรเก็บตวัอย่ำงโดยวิธีจะสำมำรถเลือกขนำดและ
ชนิดของปลำได้ โดยกำรออกแบบขนำดตำอวนทัง้สำมชัน้ให้สอดคล้องกบัขนำดและพฤติกรรมของ
ปลำดงักลำ่ว 

5.3.1.4. เคร่ืองมือประเภทประจ าที่ (Stationary gears) 

5.3.1.4.1. โป๊ะ (Fyke/trap) 

โป๊ะเป็นเคร่ืองมือประจ ำท่ี มีลกูขงัรูปทรงตำ่ง ๆ และมีสว่นปีกเป็นทำงน ำให้สตัว์น ำ้เข้ำสูล่กู
ขงั โป๊ะมี 2 แบบ คือ โป๊ะน ำ้ตืน้ และโป๊ะยก  

โป๊ะน ำ้ตืน้ เป็นโป๊ะชนิดท่ีพบมำกท่ีสดุ เหมำะส ำหรับกำรเก็บตวัอย่ำงปลำบริเวณชำยฝ่ัง 
หรือในคลอง ในเขตน ำ้ขึน้น ำ้ลง โดยท่ีเม่ือเวลำน ำ้ลงปลำจะวำ่ยลงตำมน ำ้เข้ำสูพื่น้ท่ีของปีกอวน 
ปลำจะถกูต้อนเข้ำสูล่กูขงัเจ้ำของโป๊ะจะน ำเรือไปเปิดช่องด้ำนหลงัโป๊ะ แล้วใช้สวิงจบัปลำ 

โป๊ะยก เป็นโป๊ะน ำ้ลกึ คล้ำยโป๊ะน ำ้ตืน้ แตม่ีขนำดใหญ่กวำ่ ท ำในระดบัน ำ้ลกึกวำ่ และมี
อวนท่ีลกูขงัสำมำรถยกได้ ปีกโป๊ะและปำกประตโูป๊ะจะสร้ำงรับทิศทำงน ำ้ไหลลง ด้ำนข้ำงของก้นขงั
ท ำช่องให้เรือเข้ำไปได้ ด้ำนบนใกล้ปำกประตโูป๊ะน ำไม้มำพำดเป็นร้ำนส ำหรับยืนใช้กว้ำน มีท่ีพกัง่ำย 
ๆ ส ำหรับเฝำ้โป๊ะ มีอวนไนลอ่นเย็บเป็นรูปกลอ่งสี่เหลี่ยม กู้อวนโดยจะน ำเรือไปปลดเชือกท่ียดึคร่ำว
ลำ่งออกหมดแล้วกว้ำนอวนจำกด้ำนปำกประตลูกูขงั ให้ขอบลำ่งของอวนยกขึน้เหนือผิวน ำ้ จำกนัน้
น ำเรือเข้ำทำงช่องท่ีด้ำนข้ำง แล้วกู้ตอ่จนสำมำรถใช้สวิงตกัปลำใสเ่รือได้ เม่ือเสร็จก็ขงึอวนไว้
ตำมเดิม  

5.3.1.4.2. คอกและโพงพาง (Block/stop net) 

โพงพำง เป็นเคร่ืองมือจบปลำท่ีใช้อวนรูปถงุ ปำกอวนติดตัง้ให้กำงรับสตัว์น ำ้ท่ีพดัตำม
กระแสน ำ้เข้ำถงุอวน ปำกอวนสงูใกล้เคียงกบัควำมลกึของน ำ้ช่วงขึน้สงูสดุ ตวัอวนจะเรียวเลก็ลง
ตำมล ำดบั ปำกอวนจะวำงในทิศทำงหนัรับกบักระแสน ำ้ มีไม้หลกัท่ีมีสมอค ำ้ยนัด้ำนหน้ำและหลงั 
ไม้หลกัจะปักห่ำงกนัตำมขนำดปำกอวน ด้ำนบนมีไม้คำดไว้กนัไม้หลกัเอนเข้ำหำกนัปำกอวนจะมดั
กบัเสำหลกั สว่นตวัอวนจะกดไว้ด้วยไม้กดโดยไมใ่ช้ทุ่นและตะกัว่ถ่วง เนือ้อวนเป็นโปลีเอธีลีน อวน
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บริเวณปำกจะมีขนำดตำใหญ่ท่ีสดุแล้วเลก็ลงมำตำมล ำดบั ปลำยถงุสำมำรถเปิดออกได้โดยมดัเชือก
ไว้ กำรวำงโพงพำงจะท ำหลำยช่องเรียงกนัเป็นแถว ในกำรปฏิบตัิงำน นกัวิจยัสำมำรถวำงอวนได้ทัง้
กลำงวนัและกลำงคืน ในช่วงน ำ้ขึน้เตม็ท่ีหรือลงเตม็ท่ี โดยประกอบอวนเข้ำกบัไม้กดอวนแล้วน ำไป
ผกูกบัไม้หลกั แล้วจอดเรือไว้ท่ีต ำแหน่งก้นถงุ รอให้กระแสน ำ้พดัสตัว์น ำ้เข้ำอวนสกัพกัจงึกู้ ก้นอวน
ขึน้มำเทสตัว์น ำ้ออก แล้วมดัก้นถงุวำงใหมต่อ่ไป 

5.3.1.4.2. ลอบ (Pots) 

ลอบปลา เป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหนึง่ท่ีมีกำรใช้งำนในเชิงพำณิชย์โดยชำวประมง และ
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรศกึษำทำงด้ำนนิเวศวิทยำและชีววิทยำของปลำ เคร่ืองมือประเภทนี ้ นบัวำ่
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีระดบักำรคดัเลือกชนิดและขนำดปลำสงู (Selectivity) ลอบจะประกอบด้วย
โครงสร้ำงแข็งท่ีอำจท ำจำกไม้หรือโลหะ คลมุด้วยอวนหรือลวดสำนเป็นตำข่ำย ขนำดของลอบและ
ขนำดตำอวนท่ีใช้จะขึน้อยู่กบัชนิดสตัว์น ำ้เป้ำหมำย และแหลง่อำศยัท่ีต้องกำรน ำลอบไปดกั ในกำร
วำงลอบเพ่ือดกัจบัปลำนัน้ จะใช้ทุ่นจมผกูติดไว้เพ่ือให้ลอบวำงในต ำแหน่งท่ีต้องกำร และใช้ทุ่นลอย
ส ำหรับแสดงเป็นเคร่ืองหมำยสถำนท่ีหรือต ำแหน่งท่ีมีกำรน ำลอบไปวำง ลอบบำงชนิดอำจจะต้องใช้
เหย่ือเพ่ือลอ่ปลำ ในขณะท่ีบำงชนิดไมจ่ ำเป็นต้องใช้เหย่ือลอ่ โดยปกติแล้วกำรเก็บตวัอย่ำงโดยใช้
ลอบนัน้ จะด ำเนินกำรในพืน้ท่ีบริเวณแนวปะกำรัง ทัง้แนวปะกำรังธรรมชำติและปะกำรังเทียม หรือ
ในพืน้ท่ีป่ำชำยเลน ท่ีไมส่ำมำรถใช้เคร่ืองมือประเภทอื่นเข้ำไปจบัปลำบำงชนิดได้ ปลำชนิดเดน่ท่ีจบั
โดยลอบสว่นใหญ่ประกอบด้วย กลุม่ปลำกะรัง ปลำสลิดหิน ปลำตะกรับจดุ ปลำกะพงข้ำงปำน เป็น
ต้น 

5.3.1.5. เคร่ืองมือประเภทล้อมจับ  

5.3.1.5.1. อวนล้อมปลาหน้าดนิ (Demersal seine) 

อวนล้อมปลำหน้ำดินโขดหิน บำงแห่งเรียกวำ่อวนปลำหลงัหิน หรืออวนล้อมหลงัหิน เป็น
อวนล้อมจบั นบัวำ่เป็นเคร่ืองมือประมงเชิงพำณิชย์ท่ีสำรถน ำมำใช้งำนทำงด้ำนกำรศกึษำวิจยัทำง
วิทยำศำสตร์ได้ โดยท่ีเคร่ืองมือประเภทนีจ้ะมีลกัษณะเป็นผืนอวนคล้ำยสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ เกบ็ตวัอย่ำง
ปลำโดยกำรปลอ่ยผืนอวนล้อมรอบสตัว์น ำ้บริเวณกองหิน แล้วด ำน ำ้ลงไปกลดัขอบอวนด้ำนลำ่งให้
ติดกนั ไมใ่ช้สำยมำนเน่ืองจำกผืนอวนอำจฉีกขำดจำกหิน จงึใช้กำรด ำลงไปกลดัขอและปลดสิ่งท่ี
เก่ียวอวนออกไปแทนปลำท่ีจบัได้คือปลำชนิดตำ่งๆ ท่ีอยู่ตำมแนวหินหรือปะกำรัง เช่น ปลำโฉมงำม 
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ปลำกะรัง และกลุม่ปลำกะพง เป็นต้น เคร่ืองมือประเภทนีจ้ะใช้งำนได้ในเวลำกลำงวนั โดยเลือก
บริเวณพืน้ท่ีแหลง่อำศยัใกล้เกำะหรือหินใต้น ำ้หรือปะกำรัง หรือปะกำรังเทียม ท่ีระดบัน ำ้ลกึรำว 5-20 
เมตร เม่ือเลือกสถำนท่ีได้แล้วจะปลอ่ยอวนล้อมไว้ ให้เรืออยู่ด้ำนนอก แล้วให้ลกูเรือด ำน ำ้ลงไปกลดั
ขอบคร่ำวลำ่งของปีกอวนซ้ำยขวำให้ติดกนั ถ้ำพบอวนเก่ียวติดหินก็จะปลอ่ยออกก่อน แล้วดงึอวน
ขึน้เรือจนปลำไปรวมกนัท่ีอวนกัน้ จงึตกัปลำใสเ่รือ  

5.3.1.5.1. อวนทบัตลิ่ง (Beach seine) 

อวนทบัตลิ่ง เป็นกำรเก็บตวัอย่ำงปลำโดยปลอ่ยอวนกำงกัน้สตัว์น ำ้แล้วฉดุลำกปลำยสดุ
ของอวนด้ำนหนึง่หรือทัง้สองด้ำนเข้ำหำฝ่ัง อวนประเภทนีส้ำมำรถเก็บตวัอย่ำงปลำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณได้อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ขนำดควำม
ยำวและควำมลกึของอวน และขนำดช่องตำอวนจะขึน้อยู่กบัแหลง่อำศยัท่ีต้องกำรศกึษำ ชนิดและ
ขนำดของปลำท่ีเป็นเป้ำหมำย และก ำลงัแรงงำน เคร่ืองมือประเภทนีส้ำมำรถจับปลำท่ีระดบัควำม
ลกึตัง้แต ่ 1-4 เมตร ตำมบริเวณแนวชำยฝ่ัง กำรใช้อวนทบัตลิ่งในกำรเก็บตวัอย่ำงปลำนัน้ อำจมีเรือ
หรือไมม่ีเรือก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภำพมีทุ่นพยงุอวนด้ำนบนเป็นระยะ คร่ำวลำ่งประกอบด้วยลกูถ่วง 
หรือ โซ ่ปลำยสดุของอวนแตล่ะด้ำนอำจผกูติดกบัไม้ มีเชือกฉดุหอูวน ข้ำงละ 1 เส้น บำงครัง้นกัวิจยั
ได้จดัให้มีก้นถงุอวน บริเวณสว่นกลำงของอวน เพ่ือควำมสะดวกในกำรไลป่ลำให้เข้ำไป และกำรเก็บ
รวบรวมปลำ ในกำรเก็บตวัอย่ำงโดยใช้อวนทบัตลิ่งนัน้ จ ำเป็นท่ีจะต้องใช้คนในกำรชกัลำกอวน โดย
ท่ีจ ำนวนคนจะขึน้อยู่กบัขนำดและควำมยำวของอวน อวนบำงขนำดสำมำรถใช้คนเพียงคนเดียวใน
กำรด ำเนินกำร ในขณะท่ีอวนบำงขนำดอำจจะต้องใช้คนมำกถงึ 20-30 คน ในกำรปฏิบตัิกำร นกัวิจยั
จะปลอ่ยอวนล้อมไว้เป็นรูปเกือกม้ำ หรือรูปคร่ึงวงกลม จำกนัน้ผู้ ท่ีอยู่บนฝ่ังจะน ำสำยลำกทัง้ 2 ข้ำง
ช่วยกนัฉดุลำกเข้ำหำฝ่ัง เม่ือปลำยปีกอวนทัง้ 2 ด้ำนเกยฝ่ังก็น ำอวนมำชิดกนัดงึอวนมำกองไว้ท่ี
ชำยหำดจนถงึกึง่กลำงอวน หลงัจำกนัน้จะล้อมเป็นวงกลมแล้วถือขอบปำกถงุอวนไว้ 

5.3.1.6. เคร่ืองมือและวิธีการอื่นๆ  

5.3.1.6.1. สวงิ (Dip net) 

เคร่ืองมือจบัปลำท่ีอยู่ในกลุม่นี ้ คือ สวิงชนิดตำ่งๆท่ีมีขนำดแตกตำ่งกนัขึน้อยู่กบัปลำชนิด
เป้ำหมำยและแหลง่อำศยัท่ีต้องกำรจบัปลำดงักลำ่ว โดยทัว่ไปแล้วสวิงจะมีลกัษณะเป็นกรอบกลมๆ 
แล้วเย็บติดด้วยเนือ้อวน ท ำเป็นถงุ มีด้ำมสัน้หรือยำวตำ่งๆกนั ใช้งำนโดยใช้มือในกำรตกัปลำหรือ
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สตัว์น ำ้เป้ำหมำยในแหลง่อำศยัท่ีต้องกำร โดยปกติแล้ว กำรใช้สวิงจะนิยมใช้ส ำหรับกำรศกึษำเชิง
คณุภำพเป็นหลกั โดยเฉพำะกำรศกึษำอนกุรมวิธำนของปลำ และไมส่ำมำรถน ำมำใช้ในกำรศกึษำ
เชิงปริมำณได้ สวิงจะใช้งำนได้ดีมำกในแหลง่อำศยัท่ีมีกำรปกคลมุของพืชพนัธุ์ไม้น ำ้ โดยกำรช้อนตกั
ปลำท่ีหลบซอ่นอยู่ใต้พืชพนัธุ์ดงักลำ่ว อย่ำงไรก็ตำมตอ่มำพฒันำกำรของสวิงเจริญก้ำวหน้ำมำกขึน้
เป็นล ำดบั จนกลำยเป็นสวิงขนำดใหญ่ท่ีใช้ประกอบแสงไฟลอ่ กลำยเป็นอวนช้อนปลำกะตกัใน
ปัจจบุนั ท่ีต้องใช้เรือขนำดใหญ่ในกำรจบัปลำ 

5.3.1.6.2. การสังเกต (Direct visual observation) 

กำรศกึษำนิเวศวิทยำของปลำโดยวิธีกำรสงัเกตด้วยสำยตำ นบัวำ่เป็นวิธีกำรที่ง่ำยและ
สะดวก ท่ีมีกำรประยกุต์ใช้กนัอย่ำงแพร่หลำย โดยปกติแล้วกำรศกึษำโดยวิธีนีส้ำมำรถท่ีจะเก็บข้อมลู
หรือวิเครำะห์ได้ถงึกำรแพร่กระจำย ควำมชกุชมุ องค์ประกอบชนิด โครงสร้ำงประชำกร พฤติกรรม
ของปลำท่ีสมัพนัธ์กนักบัแหลง่อำศยั หรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ Hemingway และ Elliott (2002) กลำ่ว
วำ่วิธีกำรนีเ้ป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภำพท่ีสดุส ำหรับศกึษำพฤติกรรมปลำและกำรใช้แหลง่อำศยัตำ่งๆ 
โดยเฉพำะกำรศกึษำปลำในแนวปะกำรัง หรือกองหิน ท่ีวิธีกำรอื่นๆ เช่น กำรใช้เบ็ดตกปลำและกำรใช้
ลอบ ไมส่ำมำรถจบัปลำได้ทกุชนิด ในขณะท่ีวิธีนีส้ำมำรถสงัเกตกลุม่ปลำได้เกือบทกุชนิด เคร่ืองมือ
และอปุกรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรศกึษำโดยวิธีนีป้ระกอบด้วย อุปกรณ์ส ำหรับด ำน ำ้ชนิด SCUBA 
กล้องวิดีโอและถ่ำยภำพน่ิงส ำหรับบนัทกึรูปภำพใต้น ำ้ ในกำรสงัเกตและบนัทกึข้อมลูในน ำ้นัน้ 
นกัวิจยัซึง่เป็นนกัด ำน ำ้อำจจะใช้วิธีกำรใดวิธีกำรหนึง่ในกำรศกึษำ เช่น กำรที่นกัวิจยัลอยตวัน่ิงๆอยู่
ในต ำแหน่งท่ีก ำหนด แล้วสงัเกตและบนัทกึปลำท่ีว่ำยน ำ้อยู่ในบริเวณท่ีก ำหนดนัน้ภำยในระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด (St. John et al., 1990) หรืออำจจะเลือกวิธีกำรที่นกัวิจยัวำ่ยน ำ้เคลื่อนตวัไปตำมเส้น Line 
transect ท่ีวำงไว้ แล้วสงัเกตและบนัทกึรำยละเอียดของปลำท่ีอยู่ในรัศมีท่ีก ำหนดรอบแนว Line 
transect (Zander, 1992) โดยท่ีในขณะด ำน ำ้หรือวำ่ยน ำ้อยู่นัน้นกัวิจยัจะท ำกำรบนัทกึข้อมลูปลำ 
โดยใช้เทคนิคกำรบนัทกึท่ีเรียกวำ่ Visual census ซึง่ปรำกฏมีกำรศกึษำกนัอย่ำงกว้ำงขวำงทัว่โลก 
อย่ำงไรก็ตำมจดุออ่นท่ีส ำคญัท่ีสดุของวิธีกำรนี ้ คือ ธรรมชำติและพฤติกรรมของปลำท่ีแตกตำ่งกนั 
เน่ืองจำกปลำบำงชนิดสำมำรถสงัเกตได้ง่ำยในขณะท่ีบำงชนิดสงัเกตได้ยำก ปัจจยัทำงด้ำนสภำพ
อำกำศ ควำมขุ่นใสของน ำ้ และอื่นๆ อำจจะสง่ผลตอ่ควำมผิดพลำดในกำรรำยงำนผลกำรศกึษำได้ 

 

 



 76 

5.3.1.6.3. เอคโคซาวเดอร์ (Echo sounder) 

กำรใช้เคร่ืองมืออิเลค็ทรอนิคส์ เอคโค ซำวเดอร์ (Eco sounder) นบัวำ่เป็นวิวฒันำกำรที่เกิด
ขึน้มำใหมใ่นกำรศกึษำทำงด้ำนนิเวศวิทยำสตัว์น ำ้ โดยเฉพำะปลำ หลกักำรส ำคญัของกำรใช้
เคร่ืองมือประเภทนี ้ คือ กำรปลอ่ยคลื่นเสียงอลัตรำโซนิก ลงไปใต้น ำ้แล้วตกกระทบเข้ำกบัปลำ
โดยเฉพำะสว่นถงุลมของปลำ (Air bladder) สง่สญัญำนดงักลำ่วไปท่ีสว่นรับและแปรผลภำพ ท่ี
สำมำรถบนัทกึและพร๊ินออกมำได้ในภำยหลงั มีรำยงำนวำ่นกัวิจยัเร่ิมน ำเอำเคร่ืองมืออิเล็คทรอนิคส์
ประเภทนีม้ำใช้ในทศวรรษ 1980 โดยใช้ส ำหรับกำรประเมินปริมำณ วิเครำะห์กำรแพร่กระจำย และ
กำรอพยพของปลำ (MacLennan และ Simmonds, 1991) รวมทัง้กำรศกึษำทำงด้ำนควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งปลำท่ีเป็นผู้ลำ่และเหย่ือ (Rutstram et al., 1989) ในเชิงพำณิชย์ กำรใช้เคร่ือง เอคโค ซำว
เดอร์ พบวำ่มีอยู่อย่ำงแพร่หลำยทัว่ประเทศไทย 

5.3.1.6.4. ท าเคร่ืองหมายแล้วจับคืน (Marking and tagging) 

กำรศกึษำโดยวิธีติดเคร่ืองหมำยแล้วจบัคืน นบัวำ่เป็นวิธีท่ีด ำเนินกำรได้ง่ำยอีกวิธีหนึง่ 
เหมำะส ำหรับกำรใช้งำนในพืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่น ำ้ปิด วิธีกำรนีส้ำมำรถวิเครำะห์ได้ถงึควำมหนำแนน่ 
พฤติกรรมกำรอพยพ และช่วงชีวิตของปลำท่ีสนใจ วิธีกำรนีด้ ำเนินกำรโดยจบัปลำท่ีต้องกำรศกึษำมำ
ติดเคร่ืองหมำย แล้วปลอ่ยปลำเหลำ่นัน้คืนสู่แหลง่น ำ้ เป็นระยะเวลำหนึง่ก่อนท่ีจะจบักลุม่ประหลำ
ดงักลำ่วขึน้มำ เพ่ือตรวจสอบจ ำนวนปลำท่ีติดเคร่ืองหมำยจำกกำรปลอ่ยก่อนหน้ำนี ้ เพ่ือวิเครำะห์ถงึ
ข้อมลูอื่นๆตอ่ไป กำรติดเคร่ืองหมำยบนตวัปลำสำมำรถท ำได้หลำยวิธีด้วยกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชนิดของ
ปลำ ชนิดของเคร่ืองหมำยท่ีจะติด และแหลง่น ำ้ท่ีจะท ำกำรศกึษำ อย่ำงไรก็ตำมเคร่ืองหมำยท่ีติดบน
ตวัประหลำดงักลำ่วควรมีขนำดเลก็ และไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กำรวำ่ยน ำ้ หรือลดประสิทธิภำพของกำร
วำ่ยน ำ้ของปลำ หรือท ำให้ปลำออ่นแอ และตำยในท่ีสดุ ในบำงครัง้นกัวิจยัใช้วิธีกำรติดเคร่ืองหมำย
และจบัคืนส ำหรับกำรประเมินประสิทธิภำพของเคร่ืองมือส ำหรับจบัสตัว์น ำ้บำงชนิด (Hajisamae, 
2002)   

5.3.1.6.5. การใช้ไฟฟ้า (Electrofishing) 

เคร่ืองช็อตปลำ อำจเป็นเคร่ืองมือเก็บตวัอย่ำงปลำท่ีไมใ่ช้เรือ หรือใช้เรือพำย หรือเรือยนต์ก็
ได้ โดยปกติในประเทศไทยไมป่รำกฏกำรใช้เคร่ืองมือนีใ้นกำรศกึษำวิจยั แตม่ีปรำกฏในรำยงำนกำร
ศกึษำวิจยัในตำ่งประเทศบ้ำง ในประเทศไทย พบวำ่มีกำรใช้กระแสไฟฟ้ำในกำรจบัปลำอยู่ โดยมี
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ลกัษณะของวิธีกำร คือ ใช้หม้อแบตเตอร่ีขนำด 12 โวลท์ ประกอบเข้ำกบัเคร่ืองแปลงไฟให้เป็น 120 
โวลท์ ซึง่มีขนำดเลก็ สำมำรถน ำไปใช้ได้ทกุสถำนท่ี อปุกรณ์อื่นๆ ประกอบด้วยด้ำมจบั อำจจะตอ่
สว่นปลำยด้วยสวิงใช้ตกัปลำไปด้วย ในกำรปฏิบตัิงำนนัน้วิธีกำรนีเ้หมำะส ำหรับกำรศกึษำในพืน้ท่ีท่ี
ไมส่ำมำรถใช้วิธีอื่นๆได้แล้ว และมีกำรขออนญุำตตำมกฎหมำยอย่ำงถกูต้อง และต้องระมดัระวงั
ควำมปลอดภยัจำกกใช้วิธีกำรนี ้ 

5.3.1.6.6. การใช้ยาเบื่อและสารเคมี (Chemo method) 

ยำเบ่ือ เป็นสำรเคมีท่ีถกูลกัลอบน ำมำใช้เบ่ือปลำมำนำนแล้ว และมีกำรน ำมำใช้ในกำรเก็บ
ตวัอย่ำงปลำอยู่บ้ำงในบำงพืน้ท่ี โดยอปุกรณ์อำจใช้เรือประมง อำจไมใ่ช้เรือ หรือใช้เรือพำย หรือหำง
ยำว ในประเทศไทยมีกำรใช้ยำเบ่ือซึง่อำจน ำไปประยกุต์ใช้ในกำรเก็บตวัอย่ำงปลำในบำงกรณีได้ 
โดยพบวำ่ มีวิธีกำรใช้ยำเบ่ือทัง้สิน้หลำยวิธีด้วยกนั เชน่ ใช้ยำเบ่ือในเขตพืน้ท่ีจ ำกดั เช่น หนองน ำ้ บ่อ
ปลำ ใช้ยำเบ่ือในพืน้น ำ้ท่ีโลง่ ในล ำคลอง รวมทัง้ในทะเล โดยละลำยยำกบัน ำ้ไว้ก่อน แล้วถ่ำยลงไป
ในน ำ้ให้ยำละลำย เม่ือปลำขึน้เหนือน ำ้ก็จะจบั บำงท่ีใช้ยำเบ่ือในกองหิน เพ่ือไลล่กูปลำออกมำแล้ว
จบัด้วยมือ ใช้ยำเบ่ือร่วมกบัอวนตำ่งๆ เป็นต้น  

5.3.1.6.7. การใช้ระเบดิ (Explosives) 

กำรใช้ระเบิดเป็นกำรเก็บตวัอยำ่งท่ีมีกำรใช้จริงน้อยมำก เน่ืองจำกเป็นวิธีกำรเก็บตวัอย่ำงท่ี
อนัตรำย อีกทัง้ยงัเป็นกำรท ำลำยตวัอย่ำงท่ีต้องกำรเก็บด้วย อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรเก็บตวัอย่ำงปลำ
โดยใช้กำรระเบิดนัน้ อำจจะประยกุต์จำกกำรใช้งำนของชำวประมงในบำงพืน้ท่ี  ในกำรท ำระเบิด
ส ำหรับระเบิดปลำนัน้ จะน ำเอำดินระเบิด แอมโมเนียมไนเตรท และน ำ้มนัตำมอตัรำสว่นผสมใสล่ง
ในภำชนะ เสียบสำยชนวนให้มีควำมยำวตำมแตจ่ะให้ระเบิดท่ีผิวน ำ้ กลำงน ำ้ หรือท้องทะเล แล้วใช้
คร่ังอดุปำกไว้ให้แน่น โดยปกตคิวรท ำช่วงน ำ้ตำย  
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ตารางที่ 5.1       เคร่ืองมือเก็บตวัอย่ำงปลำชนิดตำ่งๆ พร้อมทัง้คณุสมบตัิและเง่ือนไขในกำรใช้เคร่ืองมือ 

ประเภทเคร่ืองมือ 
 
 

ชนิดเคร่ืองมือ วธีิใช้ ข้อจ ากัด/สิ่งท่ีต้องการ ลักษณะพืน้ กระแสน า้ ลักษณะแหล่งอาศัย 

 

เช
ิงพ
ำณิ

ชย์
 

ทำ
งว
ิทย
ำศ
ำส
ตร์

 

กำ
รเข้

ำถ
งึข
อบ
ฝั่ง

 

นกั
ปร
ะด
ำน
 ำ้ 

เรือ
ขน
ำด
เล
ก็ 

เรือ
ขน
ำด
ให
ญ่

 

โค
รง
สร้
ำง
ถำ
วร

 

นุ่ม
 

แข
็ง 

ต ่ำ
 

สงู
 

น ำ้
จืด
ใน
แน
วน
 ำ้ข
ึน้น
 ำ้ล
ง 

น ำ้
ขึน้
น ำ้
ลง
พืน้

นุ่ม
 

น ำ้
ขึน้
น ำ้
ลง
พืน้

แข
ง็ 

ใต้
เข
ตน
 ำ้ข
ึน้น
 ำ้ล
งพื
น้น

ุ่ม 

ใต้
เข
ตน
 ำ้ข
ึน้น
 ำ้ล
งพื
น้แ
ข็ง

 
 ใต้
น ำ้
ขึน้
น ำ้
ลง
มีพื

ชป
กค
ลมุ

 

แน
วป
ะก
ำรั
งชี
วภ
ำพ

 

แน
วป
ะก
ำรั
ง 

 ป่ำ
ชำ
ยเ
ลน

 

ผิว
น ำ้

 

ประเภทล้อมจบั  อวนล้อมปลำหน้ำดนิ X     X  X  X X    X      X 

อวนทบัตลิง่ X X X  X   X  X X  X  X  X    X 
อวนยก X X X  X  X X X X  X X X X X X X X X X 
อวนครอบ  X X X  X   X X X  X X X X  X   X X 

ประเภทลำกหรือรุน  อวนลำกแผ่นตะเฆ่  X X   X  P X  X X X X  X      P 
อวนลำกคู ่ X X   X P  X  X X X   X      P 

อวนลำกผิวน ำ้ X X    X  X  X X    X X X    P 
อวนรุนประกอบ
เคร่ืองยนต์ 

X X   X X  X  X X X X  X      P 

อวนรุนใช้มือ  X X  P P  X  X  X X  X       
ครำด X X X  X   X X X X  X  X X X X X   

ถงุลำกแพลงตอน  X   X P  N N X X X   X X X   X X 
ถงุลำกลกูปลำชนิด 
Bongo  

 X   X   N N X X X   X X X   X X 

ประเภทอวนตดิตำ  อวนตดิตำ X X   X X P X  X X X X X X X X  X X X 

อวนลอยสำมชัน้ X X P  X  X X X X X X X X X X  X  X X 
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ประเภทเคร่ืองมือ 
 
 

ชนิดเคร่ืองมือ วธีิใช้ ข้อจ ากัด/สิ่งท่ีต้องการ ลักษณะพืน้ กระแสน า้ ลักษณะแหล่งอาศัย 

 

เช
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งึข
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ะด
ำน
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ขน
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ให
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โค
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สร้
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ถำ
วร

 

นุ่ม
 

แข
็ง 

ต ่ำ
 

สงู
 

น ำ้
จืด
ใน
แน
วน
 ำ้ข
ึน้น
 ำ้ล
ง 

น ำ้
ขึน้
น ำ้
ลง
พืน้

นุ่ม
 

น ำ้
ขึน้
น ำ้
ลง
พืน้

แข
ง็ 

ใต้
เข
ตน
 ำ้ข
ึน้น
 ำ้ล
งพื
น้น

ุ่ม 

ใต้
เข
ตน
 ำ้ข
ึน้น
 ำ้ล
งพื
น้แ
ข็ง

 
 ใต้
น ำ้
ขึน้
น ำ้
ลง
มีพื

ชป
กค
ลมุ

 

แน
วป
ะก
ำรั
งชี
วภ
ำพ

 

แน
วป
ะก
ำรั
ง 

 ป่ำ
ชำ
ยเ
ลน

 

ผิว
น ำ้

 

ประเภทประจ ำท่ี โป๊ะ X X X  X X X X X X P X X X X X X X X X  
คอกและโพงพำง  X   X X X X X X X X X X X X X X X X  
ลอบ X X   X   X X X P X X X X X X X X X  

ประเภทเบ็ด  เบ็ดรำว X X X  X P  X X X X    X X X X X X X 
เบ็ด X X X  X P  X X X X X X X X X X X X X X 

ประเภทหรือวิธีกำรอ่ืนๆ สวิง  X X  P P  X X X  X   X X X     
กำรสงัเกต   X P X P   X X X  X X X X X X X X X X 

เอคโคซำวเดอร์   X   X P  X X X X    X X X    X 
ท ำเคร่ืองหมำยแล้วจบั
คืน  

 X   X     X X X X X X X X X X X X 

กำรใช้ไฟฟ้ำ   X X  X     X  X          
กำรใช้สำรเคมี   X X       X  X X X        
กำรใช้ระเบิด   X   X     X X    X X X    X 
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5.4. การก าหนดจุดเกบ็ตัวอย่าง 

ปัญหำส ำคญัอีกประกำรหนึง่ ท่ีท ำให้นกัวิจยัต้องขบคิดเม่ือต้องกำรท ำวิจยัทำงด้ำน
นิเวศวิทยำของปลำ คือ กำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำง เม่ือต้องกำรเก็บตวัอย่ำงในพืน้ท่ีหนึง่ๆ โดยทัว่ไปแล้ว
มีรูปแบบกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงในกำรศกึษำทำงด้ำนนีห้ลำยรูปแบบด้วยกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัท่ี
ต้องกำรทดสอบเป็นหลกั เช่น เม่ือนกัวิจยัต้องกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของประชำคมปลำท่ี
แพร่กระจำยตำมควำมเค็มระดบัตำ่งๆ นกัวิจยัจะออกแบบสถำนีหรือจดุเก็บตวัอย่ำงโดยใช้คำ่ควำมเคม็
ของน ำ้เป็นแนวในกำรก ำหนดจดุ หรือเมื่อต้องกำรศกึษำผลของแหลง่อำศยัย่อยตอ่ควำมหนำแน่นของ
ปลำ นกัวิจยัจะก ำหนดแหลง่อำศยัย่อยท่ีต้องกำรศกึษำ หรือเมื่อต้องกำรศกึษำผลของน ำ้ทิง้จำกโรงงำน
อตุสำหกรรมตอ่กำรแพร่กระจำยของปลำ นกัวิจยัก็อำจจะก ำหนดจดุเพ่ือให้ครอบคลมุแหลง่ดงักลำ่ว 
อย่ำงไรก็ตำมได้มีกำรสรุปรูปแบบมำตรฐำนในกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำง ซึง่สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้
ในกำรศกึษำทำงด้ำนนิเวศวิทยำของปลำด้วยได้ โดยท่ี Bakus (1990) ได้จ ำแนกวิธีกำรส ำหรับกำรเก็บ
ตวัอย่ำงทำงด้ำนนิเวศวิทยำและชีววิทยำทำงทะเลออกเป็น 2 วิธีด้วยกนั ซึง่วิธีกำรทัง้สองวิธีดงักลำ่ว
ประกอบด้วย 

5.4.1. การก าหนดจุดเกบ็ตัวอย่างโดยก าหนดขอบเขตที่แน่นอน (Plot method) 

หลกักำรในกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงด้วยวิธีนี ้ นบัวำ่เป็นวิธีกำรที่ใช้หน่วยพืน้ท่ีเป็น
ตวัก ำหนด โดยอำจจะออกแบบพืน้ท่ีในกำรศกึษำให้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตรัุส (quadrat) หรือ
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ (rectangular) หรือ ทรงกลม (square) หรือรูปร่ำงอ่ืนๆท่ีสะดวกในกำรเก็บรวบรวม
ตวัอย่ำง โดยตวัอย่ำงสิ่งมีชีวิต ในท่ีนีห้มำยถงึปลำจะถกูเกบ็รวบรวมจำกภำยในพืน้ท่ีท่ีก ำหนด โดยใช้
เคร่ืองมือเก็บตวัอย่ำงท่ีเหมำะสม วิธีกำรเก็บตวัอย่ำงหรือเคร่ืองมือในกำรเก็บตวัอย่ำงท่ีสอดคล้องกบั
หลกักำรนี ้ประกอบด้วย อวนทบัตลิ่ง แห อวนล้อม เป็นต้น 

โดยปกติแล้ว กำรเลือกจดุเก็บตวัอย่ำงโดยใช้หลกักำรนี ้ จะมีวิธีกำรปฏิบตัิในกำรท ำงำน
ภำคสนำมออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกนั (Cochran, 1977) คือ   

5.4.1.1. การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) 

กำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงโดยวิธีนี ้ จะใช้แนวเส้น (grid) หรือเส้นแสดงควำมสมัพนัธ์ หรือ 
ทรำนเซค (transect) หรือกำรใช้ตำรำงเลขสุม่ในกำรเลือกพืน้ท่ีท่ีจะท ำกำรเก็บตวัอย่ำง โดยท่ีขนำดพืน้ท่ี
ท่ีต้องกำรเก็บข้อมลูนัน้ ขึน้อยูก่บัชนิดของตวัอย่ำงและขอบเขตของพืน้ท่ีทัง้หมดท่ีต้องกำรศกึษำ อย่ำงไร
ก็ตำมวิธีกำรนีไ้มเ่หมำะสมส ำหรับกำรศกึษำท่ีมีขอบเขตพืน้ท่ีกว้ำง เน่ืองจำกนกัวิจยัจะต้องเสียเวลำ
อย่ำงมำกในกำรเดินทำงจำกท่ีหนึง่ เพ่ือไปเก็บข้อมลูยงัอีกท่ีหนึง่ ดงันัน้จงึเป็นวิธีท่ีเหมำะส ำหรับ
กำรศกึษำในพืน้ท่ีแคบๆ และใช้เคร่ืองมือท่ีใช้งำนได้ง่ำยในกำรจบัปลำ เช่น แห และสวิง เป็นต้น ดงั
ตวัอย่ำงกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงในรูปท่ี 5.1 ก และ ข โดยจดัแบ่งพืน้ท่ีศกึษำออกเป็น quadrat 
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จ ำนวน 9 quadrat จำกกำรทดสอบเบือ้งต้นพบวำ่ต้องเก็บตวัอย่ำงให้ครอบคลมุพืน้ท่ีตำ่งๆจ ำนวน 3 
ตวัอย่ำง จำกกำรใช้ตำรำงเลขสุม่พบวำ่ต้องเก็บในพืน้ท่ี 1, 3 และ 4 จงึเลือกพืน้ท่ี 1, 3 และ 4 ดงักลำ่ว
เป็นหน่วยตวัอย่ำง (รูปท่ี 5.1 ข) 

ก.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 ข.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 

รูปที่ 5.1 แสดงกำรเลือกสถำนีเก็บตวัอย่ำงโดยใช้วิธี กำรสุม่ตวัอย่ำงอย่ำงง่ำย (ดดัแปลงจำก Bakus 
1990) 

 

 



 82 

5.4.1.2 การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Stratified random sampling) 

กำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงโดยวิธีนี ้ จะเลือกหน่วยตวัอย่ำงย่อยโดยใช้ตำรำงเลขสุม่ จำก
พลอ็ตหรือ quadrat หลกั โดยอำจจะไมจ่ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโดยวิธีสุม่ วิธีกำรนีส้ว่นใหญ่จะใช้ในกรณีท่ี
ต้องเก็บตวัอย่ำงท่ีต้องกำรให้ครอบคลมุพืน้ท่ีตำ่งๆทัง้หมด (รูปท่ี 5.2)   

 

1  2  3  

      

4  5  6  

      

7  8  9  

      

  

รูปที่ 5.2 แสดงกำรเลือกสถำนีเก็บตวัอย่ำงโดยใช้วิธี กำรสุม่ตวัอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (ดดัแปลงจำก 
Bakus 1990) 

5.4.1.3 การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic sampling)  

กำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงโดยวิธีนี ้ จะใช้หลกักำรของกำรเลือกจดุเก็บตวัอย่ำงท่ีเป็นระบบ 
ภำยในพืน้ท่ีท่ีก ำหนด เชน่ อำจจะก ำหนดให้เก็บตวัอย่ำงทกุๆหนึง่หน่วยระยะทำงหรือหนึง่หน่วยพืน้ท่ีตอ่
กำรเก็บตวัอย่ำงหนึง่จดุ กำรประยกุต์ใช้วิธีกำรก ำหนดจดุเกบ็ตวัอย่ำงโดยวิธีกำรนีไ้ด้รับควำมนิยมอย่ำง
ย่ิงส ำหรับกำรศกึษำทำงด้ำนนิเวศวิทยำของปลำ โดยเฉพำะในแหลง่น ำ้ทะเล เน่ืองจำกเป็นวิธีกำรที่ช่วย
ลดคำ่ใช้จ่ำยและกำรลงแรงในกำรเก็บตวัอย่ำงเป็นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกวิธีกำรนี ้ เป็นวิธีกำร
เลือกพืน้ท่ีแบบเป็นระบบและเฉพำะเจำะจง ไมไ่ด้เป็นไปตำมหลกักำรพืน้ฐำนท่ีส ำคญัของข้อมลูส ำหรับ
กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ เน่ืองจำกไมไ่ด้ด ำเนินกำรเก็บตวัอย่ำงแบบสุม่ ดงันัน้บำงครัง้นกัวิจยัจงึเลือกท่ีจะ
ใช้กำรผสมผสำนของวิธีกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำง เช่น นกัวิจยัก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงในพืน้ท่ีเก็บ
ตวัอย่ำงท่ีมีขนำดใหญ่ออกเป็นจดุตำ่งๆด้วยวิธี systematic sampling หลงัจำกนัน้จ ำแนกพืน้ท่ีภำยใน
จดุเก็บตวัอย่ำงเหลำ่นัน้ โดยใช้ Stratified random sampling ออกเป็นจดุเก็บตวัอย่ำงย่อยจ ำนวน
หลำยๆจดุ เพ่ือควำมน่ำเช่ือถือของข้อมลูที่ได้ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ทำงสถิติได้อย่ำงมี



 83 

ประสิทธิภำพ เช่น กรณีรูปท่ี 5.3 เลือกสุม่ตวัอย่ำงโดยเลือก quadrat ตำ่งๆโดยใช้วิธีกำรก ำหนดให้เลือก
จำก quadrat ท่ีอยู่ห่ำงจำก quadrat ท่ีผ่ำนมำจ ำนวน 5 ช่อง ท ำให้ได้จ ำนวน quadrat ท่ีจะต้องเก็บ
ตวัอย่ำงจ ำนวน ทัง้สิน้ 8 quadrat เป็นต้น 

 

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 

รูปที่ 5.3  แสดงกำรเลือกสถำนีเก็บตวัอย่ำงโดยใช้วิธี กำรสุม่ตวัอย่ำงแบบเป็นระบบ (ดดัแปลงจำก 
Bakus 1990) 

 

5.4.2. การก าหนดจุดเกบ็ตัวอย่างโดยไม่ก าหนดขอบเขตที่แน่นอน (Plot-less method) 

หลกักำรในกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงด้วยวิธีนี ้ จะพบอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรศกึษำทำงด้ำน
นิเวศวิทยำของปลำ โดยเฉพำะกำรศกึษำในท้องทะเลลกึ ท่ีไมส่ำมำรถใช้วิธีกำรก ำหนดพืน้ท่ีให้ชดัเจน
ดงัเช่นหลกักำรของ Plot method วิธีกำรจะไมม่ีกำรก ำหนดกรอบพืน้ท่ีท่ีชดัเจนในกำรก ำหนดจดุเก็บ
ตวัอย่ำง แตจ่ะใช้เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมปลำเป็นหลกั ในท่ีนีจ้ะขอยกตวัอย่ำงวิธีกำรก ำหนดจดุเก็บ
ตวัอย่ำงโดยวิธีนี ้พร้อมทัง้เคร่ืองมือท่ีใช้ส ำหรับเก็บตวัอย่ำงโดยน ำเอำหลกักำรดงักลำ่วนีไ้ปประยกุต์ใช้  

กำรก ำหนดแนวเส้น Line transect ส ำหรับนกัประดำน ำ้ในกำรส ำรวจเร่ืององค์ประกอบชนิด
และควำมชกุชมุของปลำในเขตแนวปะกำรัง โดยนกัวิจยัอำจใช้วิธีกำรน ำเอำมำตรวดัควำมยำววำงเป็น
แนวยำวในระยะทำงท่ีก ำหนด แล้ววำ่ยน ำ้หรือด ำน ำ้ไปตำมแนวเส้นดงักลำ่ว ในระดบัควำมเร็วท่ีคงท่ี 
พร้อมทัง้บนัทกึข้อมลูปลำท่ีต้องกำรที่ผ่ำนในแนวเส้นท่ีก ำหนดหรือพืน้ท่ีท่ีก ำหนด 
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วิธีกำรท ำเคร่ืองหมำยแล้วจบัคืน (mark-recapture method) นบัวำ่เป็นอีกวิธีกำรหนึง่ท่ี
สอดคล้องกบัหลกักำรนี ้ กลำ่วคือ นกัวิจยัจะจบัปลำตวัอย่ำงจำกพืน้ท่ีท่ีต้องกำรศกึษำแห่งหนึง่ 
โดยเฉพำะพืน้ท่ีปิดท่ีไมม่ีรอยตอ่กบัพืน้ท่ีอื่นๆ โดยน ำปลำดงักลำ่วมำติดเคร่ืองหมำยแล้วปลอ่ยคืนสู่
แหลง่น ำ้นัน้ๆ หลงัจำกนัน้นกัวิจยัจะจบัปลำในแหลง่น ำ้นัน้อกีครัง้พร้อมทัง้บนัทกึปริมำณปลำท่ีจบัได้วำ่
มีสดัสว่นปลำท่ีท ำเคร่ืองหมำยและไมท่ ำเคร่ืองหมำยอยู่ปริมำณเท่ำใด โดยข้อมลูดงักลำ่วจะใช้ส ำหรับ
กำรค ำนวณควำมชกุชมุ และลกัษณะทำงนิเวศวิทยำของปลำในแหลง่น ำ้นัน้ๆตอ่ไป 

กำรใช้เคร่ืองมืออวนลำก และเคร่ืองมืออวนติดตำในกำรเก็บตวัอย่ำงปลำ ซึง่ได้รับควำมนิยม
มำกในกำรเก็บตวัอย่ำงปลำในแหลง่น ำ้ธรรมชำติโดยเฉพำะในท้องทะเล หรือทะเลสำบขนำดใหญ่ ถือวำ่
สอดคล้องกบัหลกักำรนีเ้ชน่กนั โดยปริมำณตวัอย่ำงท่ีจบัได้จะอยู่ในรูปอตัรำกำรจบัตอ่หนว่ยกำรลงแรง 
(catch per unit effort หรือ CPUE) ซึง่อำจจะมีหน่วยเป็นปริมำณควำมชกุชมุของปลำตอ่ชัว่โมง เป็นต้น 
นอกจำกนัน้วิธีกำรนีย้งัสำมำรถแสดงให้เห็นถงึองค์ประกอบชนิดของประชำกรในพืน้ท่ีดงักลำ่วอีกด้วย 
แม้วำ่กำรใช้เคร่ืองมือทัง้สองชนิดนีจ้ะไมก่ ำหนดพืน้ท่ีเป็นกรอบสี่เหลี่ยม หรือวงกลม แตน่กัวิจยัต้องมีกำร
ก ำหนดจดุท่ีจะเก็บตวัอย่ำงเบือ้งต้นก่อน โดยจะมีกำรระบตุ ำแหน่งท่ีต้องกำรเก็บข้อมลู ลงบนแผนท่ี
ก่อนท่ีจะด ำเนินกำรเก็บข้อมลูในภำคสนำมจริง ดงันัน้จะเหน็ได้วำ่แม้วำ่จะใช้วิธีกำร plotless method ก็
ตำม แตน่กัวิจยัจะมีกำรประยกุต์ใช้หลกักำรของ plot method บ้ำงเช่นกนั 

อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำง หรือกำรเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีเหมำะสมส ำหรับกำร
ก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงนัน้ จ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีนกัวิจยัต้องมีควำมเข้ำใจในวิธีกำรดงักลำ่วอย่ำงดี กำร
ปรึกษำผู้ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญ กำรศกึษำจำกเอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ จะช่วยให้นกัวิจยัมีควำมมัน่ใจในกำร
เลือกใช้วิธีกำรก ำหนดจดุหรือกำรเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีเหมำะสมกบักำรก ำหนดจดุได้ดีขึน้ อนัจะสง่ผลตอ่
กำรได้รับข้อมลูที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์ทำงสถิตไิด้อย่ำงมีประสิทธิภำพตอ่ไป  

ในท่ีนี ้ ได้แสดงตวัอย่ำงกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงประกอบจำกกำรศกึษำในพืน้ท่ีตำ่งๆ เช่น รูป
ท่ี 5.4 แสดงตวัอย่ำงกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงปลำบริเวณอ่ำว Sepitiba ประเทศบรำซิล (de Azevedo 
และคณะ, 2007) โดยแบ่งพืน้ท่ีกำรเก็บตวัอย่ำงออกเป็น 3 โซน คือ Inner zone, Middle zone และ 
Outer zone ในแตล่ะโซนได้ก ำหนดสถำนีเก็บตวัอย่ำงออกได้อีกโซนละ 3 สถำนี โดยใช้อวนลำกเก็บ
ตวัอย่ำงปลำในสถำนีตำ่งๆดงักลำ่ว  

รูปท่ี 5.5 แสดงกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงประชำกรปลำในบริเวณอำ่วปัตตำนี จงัหวดัปัตตำนี 
โดยแบ่งสถำนีเก็บตวัอย่ำงออกได้เป็น 11 สถำนีด้วยกนั โดยก ำหนดให้กระจำยไปยงับริเวณตำ่งๆของ
อำ่วปัตตำนีเพ่ือเป็นตวัแทนท่ีดท่ีีสดุของอำ่ว (Hajisamae และคณะ 2006) 

รูปท่ี 5.6 แสดงกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงปลำวยัออ่นบริเวณพืน้ท่ีปำกแมน่ ำ้ในแนวป่ำชำยเลน
ในจงัหวดัตรัง (Ikejima และคณะ 2003) โดยได้แบ่งสถำนีเก็บตวัอย่ำงออกได้เป็น 3 แห่งด้วยกนั คือ 
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สถำนี MB ซึง่เป็นสถำนีในแนวเขตน ำ้ขึน้น ำ้ลง สภำพพืน้เป็นโคลน ในแนวเขตป่ำชำยเลน สถำนี SB ซึง่
เป็นสถำนีในแนวเขตน ำ้ขึน้น ำ้ลง สภำพพืน้เป็นป่ำทรำย ไมม่ป่ีำชำยเลน และสถำนี MC ซึง่เป็นร่องน ำ้ใน
เขตป่ำชำยเลน เก็บตวัอย่ำงลกูปลำโดยใช้อวนทบัตลิ่งขนำดเลก็ในสถำนีตำ่งๆดงักลำ่ว  

5.5. จ านวนหน่วยตัวอย่างที่ต้องเกบ็ส าหรับวิธีการเกบ็ตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย 

 โดยปกติแล้วนกัวิจยัจะต้องค ำนวณจ ำนวนหน่วยตวัอย่ำงท่ีต้องกำรเก็บ เพ่ือให้ได้ข้อมลูที่
สำมำรถใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลูทำงสถิติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นท่ียอมรับ มีควำมถกูต้องและเป็น
มำตรฐำน  

N   =    б2(Z.05)2/L2 

โดยท่ี 

N     = จ  ่ำนวนตวัอย่ำงท่ีต้องเก็บ 

б     = ความแปรปรวน 

L      = ควำมผิดพลำดจำกคำ่เฉลี่ยท่ียอมรับได้ (ประมำณ 10% ท่ียงัคงยอมรับได้) 

Z.05 = 1.96 
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รูปที่ 5.4 แสดงกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงปลำในอำ่ว Sepitiba ประเทศบรำซิล (de Azevedo 
และคณะ, 2007)  

 

รูปที่ 5.5  แสดงกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงปลำบริเวณอำ่วปัตตำนี จงัหวดัปัตตำนี (Hajisamae 
และคณะ 2006) 
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รูปที่ 5.6 แสดงกำรก ำหนดจดุเก็บตวัอย่ำงในกำรศกึษำปลำวยัออ่นในพืน้ท่ีป่ำชำยเลนอ ำเภอสิ
เกำ จงัหวดัตรัง (Ikijima และคณะ 2003) 
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ตัวอย่าง; สุม่หำควำมหนำแน่นของปลำแป้นเบือ้งต้นในแหลง่น ำ้หนึง่ๆ ท่ีได้จำกกำรเก็บตวัอย่ำง
โดยใช้แหจ ำนวน 6 ครัง้ มีดงัตอ่ไปนี ้ 3, 5, 17, 7, 8, 5 ตวั/ตำรำงเมตร จงค ำนวณหำจ ำนวนหน่วย
ตวัอย่ำงท่ีจะต้องเก็บตวัอย่ำงในพืน้ท่ีดงักลำ่ว 

 

จำกสมกำร  

N = б2(Z.05)2/L2 

คำ่เฉลี่ยของควำมหนำแน่น = 8 ตวั/ตำรำงเมตร 

б = 5.38 

L          = 0.8 (10% error) 

ดงันัน้ จ ำนวนหน่วย ตวัอย่ำงท่ีต้องกำรเก็บ 

N =     29(3.84)/0.64 

   =      174  หน่วยตวัอย่ำง 

ดงันัน้ จ ำนวนหน่วยตวัอย่ำงท่ีต้องเก็บ คือ 174 หน่วยตวัอย่ำง 
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