บทที่ 5
หลักการเก็บตัวอย่ างปลา
ขันตอนที
้
่สำคัญที่สดุ ขันตอนหนึ
้
ง่ ในกำรศึกษำทำงด้ ำนนิเวศวิทยำของปลำ คือ กำรเก็บ
ตัวอย่ำง หรื อ sampling ทังนี
้ ้เนื่องจำกหำกมีกำรใช้ วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงที่ไม่ถกู ต้ องและเหมำะสมตำม
หลักวิชำกำรแล้ ว ข้ อมูลที่ได้ มำจำกกำรเก็บตัวอย่ำงนันอำจสู
้
ญเปล่ำ หรื อไม่สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ ดงั ที่ตงเป้
ั ้ ำหมำยไว้ ทำให้ นกั วิจยั เกิดกำรสูญเสียทังงบประมำณ
้
เวลำและกำลังคน
ในกำรกำหนดรำยละเอียดต่ำงๆสำหรับกำรเก็บตัวอย่ำงนัน้ จำเป็ นอย่ำงยิ่งที่นกั วิจยั จะต้ อง
คำนึงถึงลักษณะพิเศษของพื ้นที่ที่จะใช้ สำหรับสุม่ เก็บตัวอย่ำงด้ วย โดยเฉพำะกำรเก็บตัวอย่ำงใน
บริ เวณพื ้นที่ชำยฝั่ ง ปำกแม่น ้ำหรื อชวำกทะเล หรื อกำรเก็บตัวอย่ำงบริ เวณพื ้นที่ที่เป็ นโขดหิน แนว
หญ้ ำทะเลหรื อแนวปะกำรัง วัตถุประสงค์และวิธีกำรในกำรเก็บรวบรวมตัวอย่ำงปลำ ต้ องกำหนดไว้
อย่ำงชัดเจนก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิกำรจริ งในภำคสนำม โดยเฉพำะกำรกำหนดชนิดของเครื่ องมือที่จะ
ใช้ สำหรับเก็บรวบรวมตัวอย่ำง วิธีกำรในกำรใช้ เครื่ องมือดังกล่ำว พร้ อมทังกำรเก็
้
บรักษำสภำพ
ตัวอย่ำง วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ ้นมำนันควรค
้
ำนึงถึงควำมเป็ นไปได้ ในกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง โดยให้
พิจำรณำถึงงบประมำณ เวลำ และแรงงำนที่มีอยู่ นอกจำกนันแล้
้ วกำรคำดคะเนถึงปั ญหำและ
อุปสรรคต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ ้นในระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมตัวอย่ำงในพื ้นที่ จะต้ องได้ รับกำรคำดกำรณ์
และมีแนวทำงหรื อทำงเลือกในกำรรับมือกับปั ญหำดังกล่ำวได้ เป็ นอย่ำงดี ทังนี
้ ้เนื่องจำกหำกนักวิจยั
ตัดสินใจเดินทำงไปเก็บตัวอย่ำง ณ พื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ แล้ ว ค่ำใช้ จ่ำยจะเกิดขึ ้นทันที โดยเฉพำะกำร
เก็บตัวอย่ำงปลำในบริ เวณพื ้นที่ชำยฝั่ งนัน้ จะมีคำ่ ใช้ จ่ำยต่ำงๆที่สงู มำก เช่น ค่ำรถ ค่ำเรื อ ค่ำเบี ้ย
เลี ้ยงของนักวิจยั และผู้ช่วยวิจยั เป็ นต้ น ดังนันหำกเกิ
้
ดปั ญหำขึ ้นมำในภำคสนำมและนักวิจยั ไม่ได้
เตรี ยมแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำมำตังแต่
้ ต้น อำจจะส่งผลให้ กำรเดินทำงเพื่อไปยังพื ้นที่ดงั กล่ำว
เกิดกำรสูญเปล่ำและสูญเสียงบประมำณโดยใช่เหตุ
อีกทังในบำงครั
้
ง้ นักวิจยั ได้ วำงแผนกำรเก็บ
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ตัวอย่ำงโดยครอบคลุมถึงปั จจัยทำงด้ ำนวันที่ตำมจันทรคติ หรื อ ระดับน ้ำขึ ้นน ้ำลง ซึง่ หำกนักวิจยั ไม่
สำมำรถเก็บตัวอย่ำงในช่วงเวลำที่กำหนดดังกล่ำวได้
จะทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อแผนกำร
ดำเนินงำนของกำรศึกษำในภำพรวมได้
ดังนันกำรเตรี
้
ยมกำรสำหรับทำงเลือกที่เหมำะสมจึงเป็ น
สิ่งจำเป็ นเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหำต่ำงๆดังกล่ำวในภำยหลัง
ในบทนี ้จะกล่ำวถึงหลักกำรและ
วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงปลำ พร้ อมกับเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรเก็บตัวอย่ำงปลำ เปรี ยบเทียบลักษณะกำรใช้
งำนของเครื่ องมือแต่ละชนิด สัตว์น ้ำเป้ำหมำยที่เก็บโดยใช้ เครื่ องมือแต่ละชนิด พร้ อมทังวิ
้ ธีกำรใน
กำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง
เทคนิคหรื อวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงปลำในแหล่งอำศัยต่ำงๆนัน้ มีหลำยวิธีด้วยกัน โดยในกำร
เลือกใช้ งำนวิธีกำรต่ำงๆนัน้
ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่ำงๆหลำยประกำร โดยเฉพำะวัตถุประสงค์ของ
กำรศึกษำ ชนิดปลำหรื อกลุม่ ชนิดปลำที่เป็ นเป้ำหมำยของกำรศึกษำ และลักษณะพื ้นที่แหล่งอำศัยที่
ต้ องกำรศึกษำ โดยทัว่ ไปแล้ ว วัตถุประสงค์สำหรับกำรศึกษำทำงด้ ำนนิเวศวิทยำของปลำ จะอยู่ใน
กรอบต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้ เช่น (Potts และ Reay, 1987)
1. กำรแพร่ กระจำยและควำมชุกชุมในเขตพื ้นที่ที่กำหนด
ทังตำมระดั
้
บควำมลึกหรื อระดับ
ควำมลึก หรื อแนวดิ่ง และตำมควำมกว้ ำงของพื ้นที่ หรื อแนวนอน
2. กำรเปลี่ยนแปลงควำมชุกชุมในช่วงเวลำต่ำงๆ ทังในระหว่
้
ำงปี ระหว่ำงฤดูกำล ระหว่ำง
เดือน หรื อตำมช่วงเวลำต่ำงๆของวัน
3. โครงสร้ ำงประชำกรหรื อชุมชนของปลำ
4. กำรผลิตหรื อกำรเพิ่มจำนวนของประชำกรหรื อชุมชนของปลำตำมช่วงเวลำของปี
5. กำลังผลิตสูงสุดของประชำกรและชุมชนปลำที่สำมำรถเก็บเกี่ยวได้
6. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปลำและสภำพแวดล้ อมของแหล่งอำศัยทังที
้ ่เป็ นสภำพแวดล้ อมทำง
ธรรมชำติและสภำพแวดล้ อมที่เกิดจำกมนุษย์
7. อำหำรและลักษณะกำรกินอำหำรของปลำ (ในกรณีที่ต้องกำรศึกษำเพิ่มเติม)
8. นิเวศวิทยำทำงอำหำรของปลำในแหล่งอำศัยหรื อช่วงเวลำต่ำงๆ
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ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จำกกำรเก็บตัวอย่ำงนัน้
นอกจำกจะได้ รับกำรบันทึกข้ อมูลเชิง
คุณภำพแล้ ว นักวิจยั ต้ องเก็บข้ อมูลเชิงปริ มำณด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อนำไปใช้ สำหรับกำรเปรี ยบเทียบและ
วิเครำะห์ทำงสถิติ ซึง่ สำมำรถที่จะนำเสนอเพื่อให้ นกั วิจยั นักบริ หำรจัดกำร หรื อผู้สนใจทัว่ ไปสำมำรถ
เข้ ำใจได้ ข้ อมูลดังกล่ำวควรที่จะได้ รับจำกกำรออกแบบกำรทดลองที่เป็ นระบบและเชื่อถือได้ และใช้
งบประมำณและกำลังคนไม่มำกนัก ดังเช่น Rozas และ Minello (1997) ได้ เสนอแนะว่ำ ในกำร
ออกแบบกำรทดลองทำงด้ ำนนิเวศวิทยำของปลำนัน้ นักวิจยั ควรที่จะกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงให้ น้อย
ที่สดุ
แต่ยงั คงสำมำรถที่จะใช้ ในกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบระหว่ำงทรี ทเมนท์หรื อปั จจัยต่ำงๆที่
ต้ องกำรทดสอบได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ในกำรเลือกสถำนที่และช่วงเวลำในกำรเก็บตัวอย่ำงนัน้ ควรคำนึงถึงข้ อมูลพื ้นฐำนหรื อองค์
ควำมรู้ ที่มีอยู่บ้ำงแล้ วทำงด้ ำนกำยภำพ เคมีและชีววิทยำของแหล่งอำศัยดังกล่ำว นอกจำกนันแล้
้ ว
ในกำรวำงแผนกำรเก็บข้ อมูล นักวิจยั ควรพิจำรณำถึงประสิทธิภำพของเครื่ องมือแต่ละชนิด ในกำร
เก็บตัวอย่ำงใสภำพพื ้นที่ที่มีลกั ษณะใดๆ หรื อชนิดของปลำที่ต้องกำรศึกษำ หรื อมีอยู่ในพื ้นที่ดงั กล่ำว
พร้ อมทังกำรพิ
้
จำรณำถึงข้ อจำกัดของเทคนิคหรื อวิธีกำรในกำรเก็บตัวอย่ำง ซึ่งอำจจะส่งผลต่อกำรไม่
สะท้ อนสภำพที่แท้ จริ งของปลำในแหล่งน ้ำธรรมชำติ อุปสรรคที่สำมำรถประสบอยู่เสมอในกำรเก็บ
ตัวอย่ำงปลำ อำจรวมถึง ควำมยุ่งยำกในกำรเก็บตัวอย่ำงปลำที่มีขนำดใหญ่ และมีควำมว่องไวสูง
หรื อปลำที่อำศัยอยู่บริ เวณพื ้นท้ องน ้ำ เป็ นต้ น
ประเด็นสำคัญอีกประกำรหนึง่ ในกระบวนกำรศึกษำวิจยั คือ กำรกำหนดวัตถุประสงค์ กำร
ตังค
้ ำถำม และสมมติฐำน โดยที่ Green (1979) ได้ แนะนำว่ำนักวิจยั ควรปรับวัตถุประสงค์ของกำร
ศึกษำวิจยั ให้ อยู่ในรู ปของคำถำมวิจยั
เพื่อทำให้ วตั ถุประสงค์นนๆมี
ั ้ ขอบเขตที่แคบลงและมีควำม
ชัดเจนยิ่งขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของ Rozas และ Minello (1997) ที่เสนอว่ำ นักวิจยั ควร
ตังสมมติ
้
ฐำนที่สำมำรถทดสอบได้ จำกวัตถุประสงค์ที่กำหนด แล้ ววำงแผนกำรศึกษำที่เหมำะสมเพื่อ
ทดสอบสมมติฐำนดังกล่ำวโดยตรง เมื่อสิ ้นสุดขันตอนกำรก
้
ำหนดสมมติฐำนและวิธีกำรในกำรเก็บ
ข้ อมูลแล้ ว
ในลำดับต่อไปนักวิจยั ต้ องคำนึงถึงจำนวนตัวอย่ำงที่จะต้ องเก็บ ทังนี
้ ้ในกำรกำหนด
จำนวนตัวอย่ำงนัน้ ปั จจัยสำคัญที่จะต้ องพิจำรณำ คือ ชนิดของเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรเก็บตัวอย่ำงปลำ
และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง กำรเก็บตัวอย่ำงมำกเกินไป จะทำให้ สญ
ู เสียเวลำและทรัพยำกร ใน
ขณะเดียวกัน หำกเก็บตัวอย่ำงน้ อยเกินไป จะส่งผลต่อควำมผิดพลำดในกำรทดสอบสมมติฐำน
ในทำงปฏิบตั ิแล้ ว กำรตัดสินใจกำหนดจำนวนตัวอย่ำงนัน้ นักวิจยั จะพิจำรณำเปรี ยบเทียบและหำจุด
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ลงตัวระหว่ำงต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยและควำมถูกต้ อง
นันจะได้
้
กล่ำวไว้ ในลำดับถัดไป

ซึง่ วิธีกำรในกำรกำหนดจำนวนและหน่วยตัวอย่ำง

5.1. การบันทึกข้ อมูล
เมื่อนักวิจยั ลงไปปฏิบตั ิงำนในภำคสนำมแล้ ว สิ่งสำคัญอีกประกำรหนึง่ ที่จะต้ องเตรี ยมกำร
ไว้ ลว่ งหน้ ำ และบ่อยครัง้ ที่นกั วิจยั จะมีควำมสับสน เมื่อลงไปทำงำนในสภำวะที่มีควำมกดดัน
โดยเฉพำะอันเนื่องมำจำกเวลำที่จะใช้ ในกำรทำงำนภำคสนำม นัน่ คือ กำรตัดสินใจเลือกข้ อมูลที่จะ
บันทึก กำรเลือกตัวอย่ำงเพื่อที่จะนำกลับไปวิเครำะห์ในห้ องปฏิบตั ิกำร เป็ นต้ น เพื่อนำข้ อมูลเหล่ำนัน้
กลับไปใช้ ในกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ เนื่องจำกในกำรเก็บตัวอย่ำงปลำจำนวนมำกนัน้ หำกตัวอย่ำงมี
จำนวนมำกเกินไป โดยจรรยำบรรณแล้ ว นักวิจยั ต้ องปล่อยปลำดังกล่ำวกลับคืนสูแ่ หล่งน ้ำธรรมชำติ
เก็บเฉพำะตัวที่จำเป็ นจริ งๆเท่ำนัน้ ดังนันกำรก
้
ำหนดลักษณะของข้ อมูลที่ต้องกำรบันทึกจริ ง จึงเป็ น
สิ่งจำเป็ น โดยทัว่ ไปแล้ วในกำรศึกษำนิเวศวิทยำของปลำ องค์ประกอบของข้ อมูลที่จะนำไปใช้ ในกำร
บันทึกมีอยู่หลำยส่วนด้ วยกัน ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำวิจยั นันๆ
้ โดยที่
Hemingway และ Elliotte (2002) ได้ รวบรวมข้ อมูลที่จะต้ องบันทึกดังต่อไปนี ้ คือ
5.1.1. ความหนาแน่ น
ข้ อมูลทำงด้ ำนควำมหนำแน่นของปลำสำมำรถจำแนกออกได้ เป็ นสองลักษณะด้ วยกัน คือ
ควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ หรื อ Relative density และควำมหนำแน่นสมบูรณ์ หรื อ Absolute density
โดยที่ควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ หมำยถึง ข้ อมูลที่บนั ทึกในลักษณะของอัตรำกำรจับต่อหน่วยกำรลงแรง
หรื อ catch per unit effort ซึง่ ส่วนใหญ่นิยมใช้ กนั มำกในทำงวิทยำศำสตร์ กำรประมง โดยที่หน่วย
กำรลงแรงประมงส่วนใหญ่จะอ้ ำงอิงถึงหน่วยเวลำ (หน่วยที่จบั ได้ /จำนวนชัว่ โมงที่ลำกอวน) หรื อ
หน่วยจำนวนครัง้ ของกำรลงแรง (หน่วยที่จบั ได้ /จำนวนครัง้ ของกำรล้ อมอวน) หรื อทังสองอย่
้
ำง
รวมกัน (หน่วยที่จบั ได้ /จำนวนผืนอวน/วัน ของกำรเก็บตัวอย่ำงโดยอวนติดตำ) โดยที่จดุ อ่อนที่สำคัญ
ที่สดุ ของวิธีนี ้ คือ กำรที่นำไปใช้ ในกำรอ้ ำงอิงยำก ในขณะที่ควำมหนำแน่นสมบูรณ์ หมำยถึง กำร
บันทึกข้ อมูลโดยแปลงหน่วยกำรลงแรงให้ เป็ นหน่วยพื ้นที่ เช่น พื ้นที่ที่อวนลำกลำกผ่ำน หรื อพื ้นที่ที่
อวนล้ อมล้ อมจับตัวอย่ำง อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรนี ้อำจไม่เหมำะสมเมื่อต้ องใช้ บนั ทึกกำรเก็บตัวอย่ำง
โดยอวนติดตำหรื อลอบ
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5.1.2. พารามิเตอร์ เกี่ยวกับชนิดและสังคมปลา
สิ่งจำเป็ นพื ้นฐำนของกำรศึกษำนิเวศวิทยำของปลำ คือ ตัวอย่ำงปลำที่จบั ได้ ต้องได้ รับกำร
จำแนกชนิดให้ ถงึ ระดับสปี ชีส์ให้ ถกู ต้ องและเชื่อถือได้ ในกำรเลือกเอกสำรอ้ ำงอิงสำหรับกำรจำแนก
ชนิดปลำนัน้ นักวิจยั จำเป็ นต้ องเลือกและเตรี ยมเอกสำรที่กล่ำวถึงปลำในพื ้นที่ที่ศกึ ษำหรื อใกล้ เคียง
ให้ มำกที่สดุ เนื่องจำกกำรอ้ ำงอิงเอกสำรทำงวิชำกำรที่กล่ำวถึงปลำในภูมิภำคอื่นนัน้ จะมีโอกำสสูงที่
นักวิจยั จะจำแนกปลำได้ ไม่ถกู ต้ อง นอกจำกนันแล้
้ วหำกข้ อมูลต่ำงๆที่ต้องกำรเก็บในภำคสนำมเสร็ จ
สิ ้นแล้ ว จะต้ องนำตัวอย่ำงปลำกลับไปเก็บไว้ ในสถำนที่ที่เหมำะสม โดยเฉพำะตำมพิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้ำ
ต่ำงๆ เพื่อใช้ ในกำรอ้ ำงอิงในอนำคต ข้ อมูลทำงด้ ำนสังคมอื่นๆซึง่ นักวิจยั ได้ มำจำกกำรนับจำนวน
หรื อกำรชัง่ น ้ำหนักปลำตัวอย่ำง ยังสำมำรถนำไปใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลชุมชนเบื ้องต้ นต่ำงๆได้ เช่น
ควำมหลำกหลำยของชนิด (Species richness) สัดส่วนมวลชีวภำพ (Biomass ratio) และสัดส่วน
ควำมหนำแน่น (Abundance ratio) เป็ นต้ น
5.1.3. การชั่งนา้ หนัก วัดความยาวและบันทึกข้ อมูลอื่นๆ
ภำยหลังจำกกำรจำแนกชนิด นับจำนวนและชัง่ น ้ำหนักตัวอย่ำงปลำที่ จบั มำได้ แล้ ว ใน
บำงครัง้ จะมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องชัง่ น ้ำหนักและวัดควำมยำวรำยตัว จำแนกเพศ ระยะสืบพันธุ์และ
อำยุของตัวอย่ำงปลำ โดยพบว่ำนักวิจยั ส่วนใหญ่จะสุม่ บันทึกข้ อมูลควำมยำวของปลำ ซึง่ ถือว่ำเป็ น
ข้ อมูลที่มีควำมสำคัญมำก (Pauly, 1980) แม้ วำ่ ไม่ได้ กำหนดไว้ อย่ำงชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
กำรศึกษำก็ตำม ดังนัน้
กำรสุม่ วัดควำมยำวของปลำจึงต้ องกระทำก่อนที่จะทิ ้งหรื อปล่อยปลำ
ตัวอย่ำงดังกล่ำวคืนสูแ่ หล่งน ้ำธรรมชำติ ในกำรสุม่ วัดควำมยำวปลำนัน้ โดยปกติปลำที่มีขนำดใหญ่
ที่สดุ และปลำที่มีขนำดเล็กที่สดุ ของกำรจับครัง้ นันๆควรได้
้
รับกำรบันทึก เนื่องจำกจะสำมำรถสะท้ อน
ถึงปลำที่มขี นำดใหญ่และเล็กที่สดุ ที่จบั ได้ ในกำรศึกษำครัง้ นันๆ
้ ในกำรวัดควำมยำวนัน้ อำจเลือกใช้
วิธีกำรใดก็ได้ เช่น ควำมยำวมำตรฐำน ควำมยำวทังหมด
้
และควำมยำวคอดหำง เป็ นต้ น แต่หำก
สำมำรถที่จะดำเนินกำรได้ ทงสำมวิ
ั้
ธี จะทำให้ มีข้อมูลให้ เลือกใช้ มำกขึ ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกใช้ วิธี
ใดในกำรวัดควำมยำวนัน้ สิ่งสำคัญที่สดุ คือ กำรยึดมัน่ กับวิธีใดวิธีหนึง่ ตลอดกำรศึกษำนันๆ
้ กับปลำ
ทุกชนิด
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5.1.4. การบันทึกสัตว์ นา้ อื่นๆที่จับได้ พร้ อมกัน
นักวิจยั ควรบันทึกข้ อมูลสัตว์น ้ำประเภทหรื อกลุม่ อื่นๆที่มไิ ด้ เป็ นสัตว์น ้ำเป้ำหมำย ที่จบั ได้
พร้ อมกลุม่ ปลำที่ต้องกำรศึกษำข้ อมูลในครัง้ นันๆ
้ (By-catch) เนื่องจำกข้ อมูลประกอบจะเป็ นที่เป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิ่ง ในกำรนำไปใช้ ในขันตอนของกำรวิ
้
เครำะห์ข้อมูล โดยเฉพำะกำรวิเครำะห์ถงึ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปลำที่เป็ นเป้ำหมำยกับสัตว์น ้ำอื่นๆดังกล่ำว ซึง่ ในบำงครัง้ นักวิจยั อำจจะพบ
ควำมสัมพันธ์ที่ไม่ได้ คำดคิดมำก่อนและเป็ นประโยชน์ในกำรสร้ ำงองค์ควำมรู้ ทำงด้ ำนนันๆต่
้ อไป
5.2. การเก็บรั กษาสภาพตัวอย่ าง
หลังจำกที่ดำเนินงำนเบื ้องต้ นกับตัวอย่ำงแล้ ว
ตัวอย่ำงที่เก็บมำบำงส่วนจะถูกลำเลียง
กลับไปยังห้ องปฏิบตั ิกำรเพื่อดำเนินกำรหรื อวิเครำะห์ในประเด็นที่ต้องกำรต่อไป ดังนันกำรเก็
้
บรักษำ
สภำพตัวอย่ำงจึงเป็ นขันตอนส
้
ำคัญที่ไม่อำจมองข้ ำมได้ ในบำงครัง้ นักวิจยั อำจจะเสียทังค่
้ ำใช้ จ่ำย
และเวลำเนื่องจำกตัวอย่ำงที่เก็บมำรักษำสภำพไว้ ไม่ดี จนไม่สำมำรถนำไปศึกษำในขันตอนต่
้
อไปได้
เช่น กรณีที่นกั วิจยั ต้ องกำรศึกษำองค์ประกอบทำงอำหำรในกระเพำะอำหำรของปลำที่เก็บตัวอย่ำง
มำ แต่ไม่ดองตัวอย่ำงหรื อเก็บรักษำสภำพทันที ทำให้ อำหำรที่อยู่ภำยในกระเพำะของปลำนันๆถู
้ ก
ย่อยสลำยไปจนหมดโดยจุลินทรี ย์ แม้ วำ่ ปลำตัวอย่ำงนัน้ ยังคงมีสภำพภำยนอกที่ยงั สมบูร ณ์อยู่
หรื อกำรใช้ ระดับควำมเข้ มข้ นของสำรเคมีที่ใช้ รักษำตัวอย่ำงในปริ มำณควำมเข้ มข้ นที่น้อย
ไม่
เพียงพอที่รักษำสภำพของปลำตัวอย่ำง เป็ นต้ น วิธีกำรในกำรเก็บรักษำสภำพตัวอย่ำงนัน้ อำจกระทำ
ได้ โดยวิธีตำ่ งๆ เช่น กำรแช่ลงไว้ ในห้ องเย็นทันที หรื อกำรใช้ สำรเคมีตำ่ งๆ (ฟอร์ มำลีน อัลกอฮอล์ หรื อ
ฟี โนซีโทน) แม้ วำ่ บำงครัง้ วิธีกำรต่ำงๆดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อสภำพสี สภำพเนื ้อเยื่อ หรื อ
น ้ำหนักของปลำตัวอย่ำงได้ (Lockwood และ Daly, 1975)
กำรดองหรื อเก็บรักษำสภำพตัวอย่ำงปลำโดยใช้ สำรเคมี โดยเฉพำะกำรใช้ ฟอร์ มำลีนนัน้
ได้ รับควำมนิยมสูง โดยเฉพำะในขันตอนแรกภำยหลั
้
งกำรเก็บตัวอย่ำงมำจำกแหล่งน ้ำ เนื่องจำกมี
ควำมสะดวกและต้ นทุนต่ำ ในกำรใช้ งำนฟอร์ มำลีนนัน้ ควำมเข้ มข้ น 10% ของฟอร์ มำลีนที่มีขำย
ตำมท้ องตลำด หรื อ เทียบเท่ำกับควำมเข้ มข้ น 4% ของฟอร์ มลั ดีไฮน์ เป็ นระดับที่เหมำะสมในกำร
เก็บรักษำสภำพตัวอย่ำง
โดยเฉพำะสำมำรถนำตัวอย่ำงไปใช้ ในกำรศึกษำทำงด้ ำนเนื ้อเยื่อวิทยำ
ต่อไปได้ กรณีที่ปลำตัวอย่ำงมีขนำดเล็ก ระดับควำมเข้ มข้ นของฟอร์ มำลีนสำมำรถปรับลดได้ อีก
เล็กน้ อย อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกเมื่อทิ ้งไว้ เป็ นระยะเวลำหนึง่ ฟอร์ มำลีนจะมีสภำพเป็ นกรด จึงแนะนำ
ให้ มีกำรเติมสำรละลำยบัฟเฟอร์ เช่น บอแรกซ์ หรื อเฮกซำมีน เข้ ำไปผสมด้ วย ข้ อเสียของกำรใช้
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ฟอร์ มำลีน คือ มีกลิน่ ฉุนและแสบตำ โดยปกติแล้ วในกำรนำตัวอย่ำงปลำเพื่อวิเครำะห์หรื อ
ดำเนินกำรในขันตอนต่
้
อไปนัน้ จะไม่นิยมปฏิบตั ิงำนกับตัวอย่ำงที่ดองในฟอร์ มำลีน
อัลกอฮอล์ที่ระดับควำมเข้ มข้ น 70% เป็ นสำรเคมีอีกชนิดหนึง่ ที่มีกำรใช้ งำนอย่ำงแพร่ หลำย
โดยเฉพำะในระยะถัดจำกกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงโดยใช้ ฟอร์ มำลีน
หลังจำกดองตัวอย่ำงปลำใน
ฟอร์ มำลีนเป็ นระยะเวลำหนึง่ แล้ ว ตัวอย่ำงจะถูกนำไปแช่ในน ้ำจืดเป็ นเวลำประมำณ 1 วัน เพื่อให้
ตัวอย่ำงมีสว่ นประกอบของฟอร์ มำลีนน้ อยที่สดุ
ก่อนที่จะนำไปเก็บรักษำด้ วยอัลกอฮอล์ 70%
สำหรับใช้ ในกำรศึกษำขันต่
้ อไป หรื อใช้ เป็ นตัวอย่ำงอ้ ำงอิงต่อไป อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ สำรเคมี จำเป็ น
ที่จะต้ องระมัดระวังอย่ำงยิ่ง และผู้ปฏิบตั ิงำนต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีปฏิบตั ิในกำรใช้ สำรเคมีดงั กล่ำวอย่ำง
เคร่ งรัด เพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบทังต่
้ อตัวเองและสภำพแวดล้ อม
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีต้องกำรเก็บรักษำสภำพของปลำตัวอย่ำงให้ ดีที่สดุ โดยเฉพำะเมื่อ
ดำเนินกำรศึกษำกับปลำชนิดที่หำยำก หรื อต้ องกำรควำมถูกต้ องสูง นักวิจยั จะต้ องคำนึงถึง
รำยละเอียดอื่นๆประกอบในกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงอีกด้ วย เช่น กรณีศกึ ษำของ Srivastava (1982) ที่
นำตัวอย่ำงปลำวัยอ่อนที่มีชีวิตอยู่ที่จบั ได้ โดยใช้ อวนรุ นมำทำให้ สลบโดยกำรแช่ในสำรละลำย MS222 หลังจำกนันเลื
้ อกวิธีกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงโดยกำรแช่แข็งทันที แทนที่จะใช้ ฟอร์ มำลีน เนื่องจำก
ต้ องกำรได้ ตวั อย่ำงลูกปลำวัยอ่อนที่มีขนำดและน ้ำหนักที่เป็ นจริ ง Hymerlynck และ Cattrijsse
(1994) ต้ องกำรศึกษำเปรี ยบเทียบยุทธศำสตร์ กำรกินอำหำรของปลำสองชนิด โดยเลือกใช้ ขนตอน
ั้
กำรสลบปลำด้ วยยำสลบ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสำลักอำหำรของปลำก่อน แล้ วจึงนำปลำดังกล่ำวไปดอง
ในสำรละลำยฟอร์ มำลีน เป็ นต้ น
5.3. เครื่ องมือและวิธีการในการเก็บตัวอย่ างปลา
ขันตอนส
้
ำคัญที่สดุ ขันตอนหนึ
้
ง่
ที่นกั วิจยั ต้ องประสบในกระบวนกำรศึกษำวิจยั ทำงด้ ำน
นิเวศวิทยำของปลำ คือ กำรพิจำรณำคัดเลือกเครื่ องมือที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพสูง (Gear
selection) สำหรับชนิดปลำ ประชำกรปลำ หรื อสังคมปลำที่ต้องกำรศึกษำ หลักกำรสำคัญที่สดุ ใน
กำรพิจำรณำเลือกเครื่ องมือที่จะใช้ งำนในกำรเก็บตัวอย่ำงสำหรับงำนวิจยั
คือ เป็ นเครื่ องมือที่
ตอบสนองเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั มำกที่สดุ โดยไม่ควรพิจำรณำเลือกเครื่ องมือจำก
ควำมสะดวกในกำรใช้ งำน รำคำถูก มีกำรใช้ งำนมำก่อน หรื อกำรเป็ นเครื่ องมือที่นกั วิจยั คุ้นเคย
(Rozas และ Minello, 1997) ทังนี
้ ้เนื่องจำกผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่สดุ ของกำรศึกษำวิจยั คือ กำรได้ มำ
ซึง่ ข้ อมูล โดยเฉพำะข้ อมูลเชิงปริ มำณที่มีควำมถูกต้ องสูง นัน่ คือ เป็ นเครื่ องมือที่สำมำรถสะท้ อนถึง
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ว่ำข้ อมูลที่ได้ รับจำกกำรเก็บตัวอย่ำงนัน้
มีควำมใกล้ เคียงกับสภำพที่มีอยู่จริ งในแหล่งอำศัยนันๆ
้
(Sokal และ Rohlf, 1981) ดังนันเครื
้ ่ องมือที่ใช้ จงึ ต้ องเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรจับปลำใน
แหล่งน ้ำดังกล่ำวได้ อย่ำงดี และมีเสถียรภำพในกำรจับปลำภำยใต้ สถำนกำรณ์และสภำวกำรณ์ตำ่ งๆ
สูง กำรเลือกใช้ เครื่ องมือที่มีเสถียรภำพของกำรจับปลำต่ำ มีควำมแปรปรวนอันเนื่องมำจำกเครื่ องมือ
สูง จะส่งผลให้ กำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบทำงสถิติจะไม่มีควำมน่ำเชื่อถือ และยอมรับไม่ได้
ประสิทธิภำพในกำรจับปลำของเครื่ องมือชนิดต่ำงๆ
มีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วน
ด้ วยกัน คือ ประสิทธิภำพในกำรจับของเครื่ องมือ (capture efficiency) และประสิทธิภำพในกำรนำ
ปลำขึ ้นมำจำกน ้ำ (recovery efficiency) (Kjelson และ Colby, 1977) โดยในที่นี ้ ประสิทธิภำพใน
กำรจับ หมำยถึง สัดส่วนของปลำเป้ำหมำยภำยในพื ้นที่หน่วยตัวอย่ำงที่จบั ได้ โดยเครื่ องมือนันๆ
้
ประสิทธิภำพในกำรจับอำจลดลงได้ เนื่องจำกกำรหลบหลีกเครื่ องมือของปลำเป้ำหมำย ทังจำกกำรที
้
่
ปลำนันๆว่
้ ำยหลบหลีกเครื่ องมือโดยว่ำยหลบทำงด้ ำนส่วนบนหรื อส่วนล่ำงของเครื่ องมือ หรื อกำรที่
ปลำหลบซ่อนอยู่ในรู ซอก หรื อในโครงสร้ ำงอันซับซ้ อนของพืชพันธุ์ไม้ น ้ำขณะที่มีกำรจับโดยใช้
เครื่ องมือนันๆ
้ ในขณะที่ ประสิทธิภำพในกำรนำปลำขึ ้นมำ หมำยถึง สัดส่วนของปลำเป้ำหมำยที่จบั
ได้ แล้ วหรื ออยู่ภำยในวงล้ อมของเครื่ องมือแล้ ว แต่สำมำรถหลบหนีได้ หรื อเน่ำเสียย่อยสลำยไปเสีย
เช่น กำรที่ปลำขนำดเล็กหลบหนีรอดออกผ่ำนช่องตำอวนของเครื่ องมือนันๆ
้ หรื อกำรที่ปลำตัวอย่ำง
ถูกจับแล้ วแต่ถกู ปล่อยไว้ จนเน่ำสลำยเสียก่อน
ดังนัน้ ในกำรพิจำรณำเลือกเครื่ องมือในกำรเก็บตัวอย่ำงจึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่จะต้ อง
คำนึงถึงประสิทธิภำพในกำรจับปลำ
และประสิทธิภำพในกำรนำปลำขึ ้นมำของเครื่ องมือที่เลือก
โดยทัว่ ไปแล้ ว ประสิทธิภำพในกำรจับของเครื่ องมือจะผันแปรไปตำมลักษณะของพื ้นที่หรื อแหล่ง
อำศัย ดังนันกำรเลื
้
อกใช้ เครื่ องมือใดเครื่ องมือหนึง่ นักวิจยั ต้ องพิจำรณำถึงสภำพของแหล่งน ้ำนัน้
ด้ วยเป็ นสำคัญ และต้ องมัน่ ใจว่ำเครื่ องมือที่เลือกนันมี
้ ประสิทธิภำพเท่ำเทียมกัน เมื่อเก็บตัวอย่ำงใน
สภำพพื ้นที่และช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน Rozas และ Minello (1997) แนะนำว่ำหำกงำนวิจยั ชิ ้นหนึง่ มี
วัตถุประสงค์ที่จะเปรี ยบเทียบควำมหนำแน่นของปลำในแหล่งอำศัยแตกต่ำงกันแล้ ว นักวิจยั ควร
เลือกใช้ เครื่ องมือที่มีประสิทธิภำพเท่ำเทียมกัน เมื่อเก็บตัวอย่ำงในทุกพื ้นที่ที่ต้องกำรเปรี ยบเทียบ
อย่ำงไรก็ตำมกำรเลือกใช้ เครื่ องมือมำกกว่ำหนึง่ ชนิดในกำรศึกษำวิจยั ใดๆ เป็ นสิ่งที่นกั วิจยั มีกำร
เลือกใช้ เช่นกัน โดยที่เมื่อศึกษำในลักษณะของกำรเปรี ยบเทียบตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น หำกนักวิจยั
เลือกที่จะใช้ เครื่ องมือมำกกว่ำหนึง่ ชนิดแล้ ว เครื่ องมือทุกชนิดดังกล่ำวจะถูกนำไปใช้ ในทุกพื ้นที่ที่
ต้ องกำรเปรี ยบเทียบเช่นกัน และเมื่อเข้ ำสูข่ นตอนของกำรวิ
ั้
เครำะห์ข้อมูลแล้ ว ผลที่ได้ จำกเครื่ องมือ
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แต่ละประเภทจะถูกนำไปใช้ ในกำรคำนวณแยกกันต่ำงหำก ผลที่ได้ รับจำกเครื่ องมือชนิดเดียวกันจะ
ถูกนำไปเปรี ยบเทียบแยกกัน โดยอำจจะมีกำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันบ้ ำงในขันตอนของกำร
้
วิเครำะห์ข้อมูล
ในที่นี ้ ได้ รวบรวมและเรี ยบเรี ยงเครื่ องมือและวิธีกำรต่ำงๆที่มีกำรใช้ งำนสำหรับกำรศึกษำ
นิเวศวิทยำของปลำในแหล่งน ้ำต่ำงๆ โดยเฉพำะเป็ นเครื่ องมือที่หำได้ ง่ำยในประเทศไทย นำเสนอ
ข้ อดีข้อเสียและข้ อจำกัดในกำรใช้ เครื่ องมือเก็บตัวอย่ำงปลำดังกล่ำวแต่ละประเภท
พร้ อมทัง้
ยกตัวอย่ำงกำรศึกษำวิจยั โดยใช้ เครื่ องมือดังกล่ำวที่มีกำรอ้ ำงอิงในวำรสำรทำงวิชำกำรต่ำงๆ โดยที่
เครื่ องมือบำงชนิดเป็ นเครื่ องมือที่มีกำรใช้ อยู่อย่ำงแพร่ หลำย ในขณะที่เครื่ องมือบำงชนิดอำจจะไม่
ค่อยได้ พบเห็นว่ำมีกำรใช้ งำนมำกนักในกำรศึกษำ แต่จะนิยมใช้ สำหรับกำรทำกำรประมงเชิงพำณิชย์
หรื อใช้ โดยชำวประมงพื ้นบ้ ำนในพื ้นที่ตำ่ งๆทัว่ ประเทศ
5.3.1. การจัดจาแนกประเภทเครื่ องมือสาหรั บใช้ ในการเก็บรวบรวมตัวอย่ างปลา
เครื่ องมือเก็บตัวอย่ำงปลำ
ที่นิยมนำมำใช้ งำนทำงด้ ำนกำรเก็บตัวอย่ำงปลำสำหรับ
กำรศึกษำด้ ำนนิเวศวิทยำของปลำนันมี
้ อยู่ด้วยกันหลำยชนิด โดยแต่ละชนิดมีจดุ อ่อนและจุดแข็ง
แตกต่ำงกัน มีควำมสำมำรถในกำรใช้ งำนในสภำวะที่แตกต่ำงกัน มีกลุม่ ประชำกรปลำที่เป็ น
เป้ำหมำยแตกต่ำงกัน โดยที่สำมำรถจำแนกเครื่ องมือดังกล่ำวออกได้ เป็ น 6 ประเภทด้ วยกัน คือ
1. เครื่ องมือประเภทลำกหรื อรุน (Trawl and push nets)
2. เครื่ องมือประเภทเบ็ด (Hooks and lines)
3. เครื่ องมือประเภทอวนติดตำ (Gill nets)
4. เครื่ องมือประเภทประจำที่ (Stationary gears)
5. เครื่ องมือประเภทล้ อมจับ (Seine nets)
6. เครื่ องมือหรื อวิธีกำรอื่นๆ (Other gears and methods)
โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับเครื่ องมือแต่ละประเภท พร้ อมวิธีกำรใช้ งำน และเงื่อนไขต่ำงๆใน
กำรใช้ งำนดังต่อไปนี ้
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5.3.1.1. เครื่ องมือประเภทลากหรื อรุ น (Trawl and push nets)
เครื่ องมือที่จดั อยู่ในประเภทนี ้ จะใช้ หลักกำรรุ นหรื อลำกเพื่อครอบคลุมพื ้นที่ที่ต้องกำรศึกษำ
โดยมีจดุ เด่นสำคัญ คือ สำมำรถดำเนินงำนได้ ง่ำย ได้ รับกำรยอมรับสูง ในขณะที่ มีจดุ อ่อน คือ กำรที่
ประสิทธิภำพในกำรจับปลำต่ำ
สำมำรถจับได้ เฉพำะกลุม่ ปลำที่เหมำะสมกับเครื่ องมือประเภทนี ้
เท่ำนัน้ ขนำดและควำมว่องไวของปลำจะเป็ นอุปสรรคสำคัญในกำรใช้ เครื่ องมือประเภทนี ้ เครื่ องมือ
ที่สำคัญที่จดั อยู่ในกลุม่ เครื่ องมือประเภทนี ้ ประกอบด้ วย ถุงลำกแพลงตอน อวนลำก และอวนรุ น
เป็ นต้ น โดยมีรำยละเอียดของเครื่ องมือประเภทต่ำงๆ ดังนี ้
5.3.1.1.1 อวนลากแผ่ นตะเฆ่ (Otter trawl)
อวนลากแผ่ นตะเฆ่่ หมำยถึง อวนลำกที่มีอปุ กรณ์ช่วยถ่ำงปำกอวน เรี ยกว่ำ แผ่นตะเฆ่
จำนวน1 คู่ โดยจะใช้ เรื อลำเดียว แผ่นตะเฆ่ จะติดตังอยู
้ ่หน้ ำปี กอวน ส่วนใหญ่ทำด้ วยไม้ เนื ้อแข็ง
เสริ มเหล็ก รู ปร่ ำงแบนคล้ ำยสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ ำ ด้ ำนหนึง่ ของแผ่นตะเฆ่ มีสำยซุงทำด้ วยโซ่หรื อเหล็กเส้ น
ขนำดใหญ่ สำยซุงจะต่อเข้ ำกับสำยลำกเมื่อทำกำรลำกแผ่นตะเฆ่จะต้ ำนน ้ำและเบนออกทำให้ ปีก
และปำกอวนถ่ำงออกตำมไปด้ วย ปกติแล้ วจะสำมำรถใช้ สำหรับเก็บตัวอย่ำงปลำในระดับควำมลึก
ประมำณ 5-50 เมตร ลักษณะพิเศษของอวนลำกแผ่นตะเฆ่ที่ใช้ สำหรับลำกปลำ คือ ขนำดตำอวนที่
ใหญ่กว่ำอวนลำกกุ้งทัว่ ไป ขันตอนในกำรใช้
้
งำนอวนลำกแผ่นตะเฆ่สำหรับเก็บตัวอย่ำงปลำจะเริ่ ม
จำกกำรเดินเรื อช้ ำๆ ปล่อยส่วนที่เป็ นก้ นถุงลงน ้ำก่อน ตำมด้ วยส่วนต่ำงๆ ของตัวอวน แผ่นตะเฆ่ และ
สำยลำก ตำมลำดับ เร่ งควำมเร็ วเรื อเพิ่มขึ ้นจนแผ่นตะเฆ่เริ่ มต้ ำนน ้ำและเบนออกเต็มที่ จำกนันทยอย
้
ปล่อยสำยลำกต่อไป โดยพยำยำมรักษำให้ ระยะของสำยลำกทังสองที
้
่ลงน ้ำเท่ำกัน จนกระทัง่ แผ่น
ตะเฆ่สมั ผัสพื ้นทะเล สำยลำกจะถูกปล่อยลงน ้ำอีกเล็กน้ อยจนได้ ระยะที่ต้องกำรหรื อประมำณ 5-10
เท่ำของควำมลึกน ้ำ หลังจำกนันตรึ
้ งสำยลำกทังสองเส้
้
นไว้ กบั เรื อทำกำรลำกจนกว่ำจะถึงเวลำกู้อวน
โดยกำรกว้ ำนขึ ้นมำจนส่วนก้ นถุงมำอยู่บนเรื อ เทสัตว์น ้ำออกจำกก้ นถุงออก คัดแยกชนิดตัวอย่ำง
ปลำที่ต้องกำรออก ก่อนที่จะดำเนินกำรลำกอวนในครัง้ ต่อไป ในกำรลำกอวนลำกแผ่นตะเฆ่สำหรับ
จับปลำนัน้ จะใช้ ควำมเร็ วในกำรลำกมำกกว่ำอวนลำกแผ่นตะเฆ่สำหรับสัตว์น ้ำกลุม่ กุ้ง
5.3.1.1.2. อวนลากคู่ (Pair trawl)
เครื่ องมือชนิดนี ้นิยมใช้ โดยชำวประมงพำณิชย์มำก
ดังนันหำกมี
้
งบประมำณในกำร
ศึกษำวิจยั อย่ำงเพียงพอ นักวิจยั สำมำรถที่จะติดต่อใช้ งำนเรื อประมงที่ใช้ เครื่ องมือประเภทนี ้ได้ ไม่
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ยำกนัก หลักกำรทำงำนชองเครื่ องมืออวนลำกคู่ คือ กำรที่ใช้ เรื อยนต์สองลำช่วยถ่ำงปำกอวน และ
ลำกอวนโดยกำรรักษำระยะห่ำงและควำมเร็ วเรื อขณะลำกให้ เท่ำกัน
ส่วนใหญ่จะใช้ สำหรับเก็บ
ตัวอย่ำงปลำหน้ ำดิน ปลำผิวน ้ำและหมึก ที่ระดับควำมลึกประมำณ 5-60 เมตร เครื่ องมือประเภทนี ้
เหมำะสำหรับกำรใช้ งำนในช่วงเวลำกลำงวัน ตังแต่
้ เช้ ำมืดถึงพระอำทิตย์ตกดิน แต่ยงั คงสำมำรถใช้
เก็บตัวอย่ำงในเวลำกลำงคืนได้ บ้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งช่วงเดือนหงำย เรื อจะใช้ ควำมเร็ วในกำรลำก
อวนประมำณ 4-5 ไมล์ทะเลต่อชัว่ โมง ขึ ้นอยู่กบั ขนำดเรื อและเครื่ องยนต์
5.3.1.1.3. อวนรุ นประกอบเครื่ องยนต์ (Mechanized push nets)
อวนรุ น
นับว่ำเป็ นเครื่ องมือที่มีกำรใช้ งำนในเชิงพำณิชย์ในประเทศไทยอย่ำงกว้ ำงขวำง
โดยเฉพำะในพื ้นที่จงั หวัดสุรำษฎร์ ธำนี และปั ตตำนี เครื่ องมืออวนรุ นจะมีลกั ษณะคล้ ำยถุง จับสัตว์
น ้ำโดยวิธีผลักไปข้ ำงหน้ ำด้ วยเครื่ องยนต์ โดยปกติแล้ วอวนรุ นจะจับสัตว์น ้ำกลุม่ กุ้งเป็ นหลัก โดยมี
ปลำเป็ นสัตว์น ้ำรอง เนื่องจำกอวนรุ นจะใช้ เนื ้ออวนตำค่อนข้ ำงถี่ ทำให้ เหมำะสำหรับใช้ ในกำรศึกษำ
เกี่ยวกับปลำวัยอ่อน เครื่ องมืออวนรุ น จะประกอบด้ วยคันรุน 1 คู่ ควำมยำวประมำณ 2 เท่ำของเรื อ
ทำด้ วยไม้ ไผ่ ไม้ สน หรื อท่อเหล็ก นำมำเชื่อมต่อเป็ นคันรุ น ขณะทำกำรประมงปลำยคันรุน แต่ละข้ ำง
จะพำดกับหัวเรื อและยึดติดกัน และอีกปลำยหนึง่ ซึง่ อยู่ด้ำนล่ำงจะมีสกีทำด้ วยไม้ หรื อโลหะแบน เพื่อ
ชวยให้ ลื่นไถลไปตำมพื ้นทะเลได้ ดี ที่ปลำยคันรุนด้ ำนล่ำงจะผูกทุ่นขนำดใหญ่เพื่อลดแรงกด และใช้
ปรับระดับปลำยคันรุนให้ ยกสูงขึ ้นจำกพื ้นทะเลหรื อสัมผัสพื ้นทะเลตำมต้ องกำร
ปำกอวนเป็ นรู ป
สำมเหลี่ยม ขอบล่ำงด้ ำนหน้ ำปำกอวนมีควำมกว้ ำงที่ขึ ้นอยู่กบั ควำมยำวของคันรุ นและขนำดเรื อ ใช้
โซ่เป็ นตัวถ่วงน ้ำหนักโดยผูกเป็ นช่วงตลอดคร่ ำวล่ำง ปำกอวนก้ นถุงมีเชือกดึงปำกก้ นถุง ขอบ
ด้ ำนข้ ำงที่ผกู กับคันรุ นทัง้ 2 ของปำกอวนจะยำวกว่ำขอบปำกล่ำงเล็กน้ อย มีเชือกสำหรับผูกยึดกับ
คันรุ นเป็ นระยะ ถัดมำเป็ นส่วนที่เป็ นตัวอวนและก้ นถุง ควำมยำวของอวนจะน้ อยกว่ำควำมยำวของ
เรื อเล็กน้ อย บริ เวณปำกอวนจะใช้ เนื ้ออวนโปลีเอทธีลีน เครื่ องมือประเภทนี ้เหมำะสำหรับใช้ ในกำร
สำรวจสัตว์น ้ำในช่วงเวลำกลำงคืน
5.3.1.1.4. อวนรุ นไม่ ใช้ เครื่ องยนต์ (Push nets)
เป็ นเครื่ องมือเก็บตัวอย่ำงปลำบริ เวณพื ้นที่น ้ำตื ้น มีหลักกำรทำงำนเหมือนกับเครื่ องมืออวน
รุ นที่ใช้ ประกอบเครื่ องยนต์ กล่ำวคือ นำเอำอวนขนำดตำต่ำงๆ ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของสัตว์น ้ำเป้ำหมำย ที่
มีลกั ษณะเป็ นรู ปสำมเหลี่ยม ผูกประกอบกับคันไม้ 2 อัน โดยที่บริ เวณปลำยสุดของคันไม้ ทงสองนั
ั้
น้
จะสำนติดกันบริ เวณปลำยสุดของคันไม้ โดยมีสลักไม้ เป็ นจุดหมุนสำหรับกำรปิ ดเปิ ดปำกอวน ในกำร
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ปฏิบตั ิงำนเก็บตัวอย่ำงนัน้ จะเริ่ มโดยกำรเลือกจุดที่จะสำรวจตัวอย่ำง แล้ วใช้ แรงงำนคนจำนวน 1
คน ในกำรรุ นอวนให้ ได้ ตำมระยะทำงหรื อเวลำที่กำหนด แล้ วยกอวนขึ ้น เก็บตัวอย่ำงปลำที่จบั ได้
สำหรับใช้ ในกำรวิเครำะห์ในระดับสูงต่อไป
5.3.1.1.5. ถุงลากแพลงตอน (Plankton net)
ถุงลำกแพลงตอน ที่มีขนำดตำอวนมำกกว่ำ 200 ไมครอนนัน้ นอกจำกใช้ สำหรับกำรเก็บ
รวบรวมแพลงตอนสัตว์หลำยชนิดแล้ ว ยังสำมำรถนำมำใช้ ในกำรเก็บตัวอย่ำงไข่และลูกปลำวัยอ่อน
ได้ ด้วย (ชัยชำญ, 2531) โดยถุงลำกแพลงตอนที่สำมำรถนำมำใช้ ในกำรเก็บตัวอย่ำงไข่และลูกปลำ
วัยอ่อนที่มีกำรใช้ งำนบ่อย คือ ถุงลำกแพลงตอนแบบปิ ดเปิ ดของนันเซน (Nansen) ถุงลำกแพลงตอน
แบบแฮนเซน (Hansen) และ ถุงลำกแพลงตอนแบบ WP-2 หลักกำรสำคัญในกำรใช้ ถงุ ลำกแพลง
ตอนจะคล้ ำยคลึงกับกรรมวิธีใช้ อวนลำก โดยกำรนำเอำถุงลำกแพลงตอนลำกไปในน ้ำทังในแนวดิ
้
่ง
(Vertical) หรื อในแนวรำบ (Horizontal) ในระดับควำมลึกที่กำหนด หรื อกำรทำให้ น ้ำที่ต้องกำรศึกษำ
สิ่งมีชีวิตกลุม่ ดังกล่ำวผ่ำนเข้ ำไปในถุงลำกแพลงตอน เพื่อกรองเอำสิ่งมีชีวิตในช่วงเวลำหรื อปริ มำตร
หรื อระยะทำงที่กำหนด หำกต้ องกำรข้ อมูลเชิงปริ มำณ (Quantitative data) นักวิจยั ต้ องประกอบถุง
ลำกแพลงตอนนันๆด้
้ วยเครื่ องวัดปริ มำณน ้ำ (Flow meter) เพื่อนำไปใช้ ในกำรคำนวณหำปริ มำณ
ของแพลงตอนต่อปริ มำตรในพื ้นที่ หรื อแหล่งอำศัยนันๆต่
้ อไป กำรลำกด้ วยควำมเร็ วต่ำจะทำให้ ได้ ลกู
ปลำวัยอ่อนที่มีลกั ษณะสมบูรณ์ โดยปกติแล้ วในกำรลำกนันจะใช้
้
ควำมเร็ วประมำณ 1-2 ไมล์ทะเล
ต่อชัว่ โมง และควรลำกด้ วยควำมเร็ วสม่ำเสมอ
5.3.1.1.6. ถุงลากลูกปลาชนิด Bongo net
เครื่ องมือประเภทนี ้จะใช้ งำนสำหรับกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ทำงวิทยำศำสตร์ เท่ำนัน้ ยังไม่
เป็ นที่แน่ชดั ว่ำมีกำรนำไปใช้ งำนเชิงพำณิชย์ นับว่ำเป็ นเครื่ องมือที่มีกำรใช้ อย่ำงแพร่ หลำยสำหรับ
กำรรวบรวมแพลงตอนสัตว์ที่มีขนำดใหญ่ โดยเฉพำะกลุม่ ลูกปลำวัยอ่อน หรื อลูกปลำวัยรุ่ น โดยจะมี
ขนำดตำอวนประมำณ 300-500 ไมครอน ประกอบด้ วยถุงลำกแพลงตอนจำนวน 2 ใบ ผูกติดเข้ ำ
ด้ วยกัน โครงของถุงลำกทำด้ วยอลูมิเนียม แต่ละใบมีเส้ นผ่ำศูนย์กลำงปำกถุง 60 เซนติเมตร มีแกน
ติดต่อกันตรงกลำง แกนนี ้มีลวดสลิงผูกไว้ ทำงด้ ำนบนสำหรับลำก มีต้ มุ น ้ำหนัก ถ่วงทำงด้ ำนล่ำง
สำหรับกำรลำกในแนวเฉียง ตัวถุงใช้ ผ้ำ Nitex หรื อผ้ ำที่มีคณ
ุ สมบัติเทียบเท่ำกับ monofilament ส่วน
ปลำยของถุงเป็ นผ้ ำเนื ้ออ่อน ป้องกันกำรกระดอนกลับของตัวอย่ำง กำรใช้ ถงุ บองโกนี ้ควรจะมีเครื่ อง
สำหรับวัดมุมเอียงด้ วยบนตัวเรื อ
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5.3.1.2. เครื่ องมือประเภทเบ็ด (Hooks and lines)
5.3.1.2.1. เบ็ดมือ (Hand line)
เบ็ดตกปลำ นอกจำกเป็ นเครื่ องมือที่สำมำรถใช้ ในกำรศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ แล้ ว ยังเป็ น
เครื่ องมือที่มีกำรใช้ งำนโดยชำวประมงในเชิงพำณิชย์ด้วย
และนับว่ำเป็ นเครื่ องมือจับสัตว์น ้ำที่มี
ประสิทธิภำพในกำรเลือกจับสูง ลักษณะเด่นของเครื่ องมือประเภทนี ้ คือ กำรที่มีสำยเบ็ดหลักที่เป็ น
เชือกหรื อเอ็นเพียงเส้ นเดียว โดยจะประกอบด้ วยเบ็ดจำนวนตังแต่
้ หนึง่ ตัว ไปจนถึงนับเป็ นสิบๆตัว
ผูกพ่วงเข้ ำกับเส้ นเชือกหรื อเอ็นหลักดังกล่ำว เครื่ องมือประเภทนี ้ส่วนใหญ่จะใช้ เหยื่อเกี่ยวที่ปลำย
เบ็ด อำจเป็ นเหยื่อสดหรื อเหยื่อปลอมที่ประดิษฐ์ ขึ ้นมำก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของปลำที่ต้องกำร
ศึกษำ นักวิจยั สำมำรถใช้ เบ็ดตกปลำทังโดยกำรใช้
้
เรื อและไม่ต้องใช้ เรื อ ทังโดยกำรลำกด้
้
วยเรื อ เช่น
เบ็ดลำกปลำอินทรี ย์ หรื อปลำทูน่ำ และโดยกำรจอดสมอเรื อให้ อยู่กบั ที่ โดยปกติแล้ วกำรศึกษำ
นิเวศวิทยำของปลำโดยใช้ เบ็ดตกปลำนัน้
จะดำเนินกำรในกรณีที่พื ้นที่ดงั กล่ำวไม่สำมำรถใช้
เครื่ องมือประเภทอื่นๆได้
หรื อปลำชนิดดังกล่ำวไม่สำมำรถจับโดยใช้ เครื่ องมือประเภทอื่นๆได้
อย่ำงไรก็ตำมจุดอ่อนที่สำคัญของเครื่ องมือประเภทนี ้ คือ ผลสัมฤทธิ์ในกำรจับจะขึ ้นอยู่กบั ทักษะและ
ควำมเชี่ยวชำญของนักวิจยั และชนิดเหยื่อที่ใช้ ในกำรตกปลำ ซึง่ ทำให้ เกิดควำมลำเอียงในกำรศึกษำ
5.3.1.2.2.เบ็ดราว (Long lines)
เบ็ดรำวปลำ นับว่ำเป็ นเครื่ องมืออีกชนิดหนึง่ ที่มีกำรใช้ งำนในเชิงพำณิชย์ และยังสำมำรถใช้
สำหรับกำรศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ ได้ อีกด้ วย เครื่ องมือประเภทนี ้จะประกอบด้ วยอุปกรณ์ที่เป็ นเบ็ด
ตัวเบ็ดผูกกับสำยคร่ ำวเบ็ดห่ำงกันระยะหนึง่ ขึ ้นอยู่กบั ควำมยำวของคร่ ำว สำยคร่ ำวจะมีควำมยำว
ขึ ้นอยู่กบั จำนวนตัวเบ็ด มีท่นุ พยุงสำยคร่ ำวผูกไว้ เป็ นระยะทุกระยะ ตัวเบ็ด 4-6 ตัว ที่ปลำยของคร่ ำว
เบ็ดจะถ่วงน ้ำหนักไว้ สำหรับยึดเบ็ดรำว ในกำรดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงปลำโดยใช้ เบ็ดรำวปลำนัน้
นักวิจยั จะวำงเบ็ดในช่วงเย็นบริ เวณใกล้ ฝั่ง เมื่อเลือกแหล่งอำศัยที่ต้องกำรศึกษำแล้ ว จะต่อสำยเบ็ด
แต่ละชุดไว้ แล้ วปล่อยน ้ำหนักถ่วงและสำยทุ่นด้ ำนหนึง่ ลงน ้ำก่อน ยื่นไม้ เก็บเบ็ดให้ พ้นกรำบเรื อใน
แนวตังฉำกแล้
้
วแล่นเรื อไปข้ ำงหน้ ำ ตัวเบ็ดจะหลุดจำกไม้ เก็บเบ็ดไปเรื่ อย ๆ ปล่อยเบ็ดไว้ จนเช้ ำจึงกู้
เบ็ดเก็บเข้ ำไม้ เก็บเบ็ดตำมเดิม พร้ อมกับใช้ น ้ำมันพืชทำตัวเบ็ดป้องกันสนิม กำรวำงเบ็ดจะวำงเพียง
แถวเดียวในทิศทำงขนำนหรื อตังฉำกกั
้
บแนวชำยฝั่ ง เบ็ดรำวที่วำงไว้ จะอยู่เรี่ ย ๆ กับพื ้นทะเล เป็ นเบ็ด
ไม่มีเงี่ยงและไม่ใช้ เหยื่อ จับสัตว์น ้ำขนำดใหญ่โดยอำศัยจำนวนเบ็ดที่มำกและอยู่ใกล้ กนั ควำมคม
ของตัวเบ็ดจะเกี่ยวติดสัตว์น ้ำที่วำ่ ยผ่ำนระหว่ำงตัวเบ็ด กำรเก็บตัวอย่ำงปลำโดยวิธีนี ้จะดำเนินกำรที่
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ควำมลึกระดับ 2-20 เมตร หรื อบำงครัง้ มีกำรนำไปใช้ งำนสำหรับกำรศึกษำในแหล่งน ้ำที่มีระดับ
ควำมลึกของน ้ำมำก แม้ ว่ำเบ็ดรำวปลำมีควำมเหมำะสมสำหรับกำรศึกษำเชิงคุณภำพเท่ำนัน้ แต่
นับว่ำเป็ นเครื่ องมือที่ได้ รับควำมนิยมสำหรับกำรศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ มำกอีกชนิดหนึง่
5.3.1.3. เครื่ องมือประเภทอวนติดตา (Gill nets)
5.3.1.3.1. อวนติดตา (Gill net)
อวนติดตา หมำยถึง เครื่ องมือประมงที่มีลกั ษณะเป็ นผืนอวนคล้ ำยสี่เหลี่ยมผืนผ้ ำ
วิธีกำรใช้ เครื่ องมือจับสัตว์น ้ำจะวำงขวำงหรื อปิ ดล้ อมสัตว์น ้ำ เพื่อให้ สตั ว์น ้ำว่ำยชนแล้ วติดหรื อพันตำ
อวน เครื่ องมือที่จดั อยู่ในประเภทนี ้ได้ แก่ เครื่ องมือที่นิยม เรี ยกว่ำ ข่ำย อวนลอย อวนจม กัด และ
อวนล้ อมติด หรื ออวนติด บำงครัง้ เรี ยกอวนแล้ วตำมด้ วยชื่อสัตว์น ้ำเป้ำหมำยหลัก เช่น อวนกุ้ง อวนปู
อวนปลำทู อวนปลำกุเรำเป็ นต้ น เครื่ องมือประเภทนี ้ชำวประมงพื ้นบ้ ำนนิยมใช้ กนั มำกที่สดุ บำงชนิด
ใช้ กบั เรื อประมงพำณิชย์ด้วย เช่น อวนลอยปลำอินทรี อวนล้ อมติดปลำทู ลักษณะเครื่ องมืออวน เป็ น
ผืนอวนรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ำค่อนข้ ำงยำว ขณะใช้ ปฏิบตั ิงำนผืนอวนจะวำงตัวในแนวดิ่ง เอนตำมทิศและ
ควำมแรงของกระแสน ้ำ สัตว์น ้ำที่จบั ได้ ทกุ ตัวจะติดหรื อพันที่ตำอวน ประสิทธิภำพของเครื่ องมือ
ขึ ้นอยู่กบั ควำมยำวอวน ขนำดตำอวน ควำมลึกอวน และอัตรำกำรย่นของเนื ้ออวน โดยเฉพำะกำร
เลือกขนำดตำอวนต้ องเหมำะสมกับชนิดและขนำดของสัตว์น ้ำที่เป็ นเป้ำหมำยหลัก วิธีใช้ เครื่ องมือ
จับสัตว์น ้ำมีทงแบบวำงเป็
ั้
นแนวตรงขวำงทำงเดินสัตว์น ้ำโดยปล่อยผืนอวนทิ ้งไว้ ให้ สตั ว์น ้ำว่ำยชนตำ
อวน และแบบวำงอวนปิ ดล้ อมสัตว์น ้ำ แล้ วทำให้ สตั ว์น ้ำตกใจ หรื อกำรกระทุ้งน ้ำ และว่ำยชนตำอวน
เครื่ องมือประเภทนี ้สำมำรถใช้ ได้ ในหลำยสภำพพื ้นที่ ไม่วำ่ จะเป็ นบริ เวณที่มีหินใต้ น ้ำ หรื อบริ เวณพื ้น
ทะเลที่รำบเรี ยบ บำงชนิดกำงกันเฉพำะปลำบริ
้
เวณผิวน ้ำหรื อที่พื ้นทะเล แต่บำงชนิดกำงกันสั
้ ตว์น ้ำ
ตังแต่
้ ผิวน ้ำถึงพื ้นทะเล ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั กำรออกแบบควำมลึกอวนให้ เหมำะสมและสอดคล้ องกับระดับ
กำรว่ำยน ้ำของสัตว์น ้ำเป้ำหมำย ชนิดของสัตว์น ้ำที่จบั ได้ มีหลำยชนิด ได้ แก่ กลุ่มปลำผิวน ้ำ กลุม่ ปลำ
หน้ ำดิน และสัตว์น ้ำอื่นๆ กำรจำแนกชนิดของเครื่ องมือประเภทอวนติดตำได้ แบ่งออกเป็ นหลำยชนิด
โดยเรี ยกตำมชื่อชนิดสัตว์น ้ำที่เป็ นเป้ำหมำยหลัก และวิธีวำงอวน
5.3.1.3.2.อวนลอยสามชัน้ (Trammel net)
เครื่ องมือจับปลำชนิดอวนลอยสำมชัน้ เป็ นเครื่ องมือที่มีกำรใช้ งำนทังในเชิ
้ งพำณิชย์และกำร
ใช้ ประโยชน์ทำงวิทยำศำสตร์ โดยผืนอวนจะประกอบด้ วยเนื ้ออวน 3 ชันผู
้ กเข้ ำด้ วยกัน โดยเนื ้ออวน
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ชันนอกทั
้
งสองด้
้
ำนที่คลุมเนื ้ออวนชันในจะมี
้
ขนำดตำอวนที่กว้ ำงกว่ำเนื ้ออวนชันใน
้
ปลำจะว่ำยน ้ำ
ชนเนื ้ออวนชันนอกและอำจติ
้
ดเข้ ำกับเนื ้ออวนชัน้ ใน หรื ออำจว่ำยน ้ำดันเนื ้ออวนทังชั
้ นในและชั
้
นนอก
้
ต่อไปจนไปติดกับเนื ้ออวนชันนอกของอี
้
กด้ ำนหนึง่ กำรเก็บตัวอย่ำงโดยวิธีจะสำมำรถเลือกขนำดและ
ชนิดของปลำได้ โดยกำรออกแบบขนำดตำอวนทังสำมชั
้
นให้
้ สอดคล้ องกับขนำดและพฤติกรรมของ
ปลำดังกล่ำว
5.3.1.4. เครื่ องมือประเภทประจาที่ (Stationary gears)
5.3.1.4.1. โป๊ ะ (Fyke/trap)
โป๊ ะเป็ นเครื่ องมือประจำที่ มีลกู ขังรู ปทรงต่ำง ๆ และมีสว่ นปี กเป็ นทำงนำให้ สตั ว์น ้ำเข้ ำสูล่ กู
ขัง โป๊ ะมี 2 แบบ คือ โป๊ ะน ้ำตื ้น และโป๊ ะยก
โป๊ ะน ้ำตื ้น เป็ นโป๊ ะชนิดที่พบมำกที่สดุ เหมำะสำหรับกำรเก็บตัวอย่ำงปลำบริ เวณชำยฝั่ ง
หรื อในคลอง ในเขตน ้ำขึ ้นน ้ำลง โดยที่เมื่อเวลำน ้ำลงปลำจะว่ำยลงตำมน ้ำเข้ ำสูพ่ ื ้นที่ของปี กอวน
ปลำจะถูกต้ อนเข้ ำสูล่ กู ขังเจ้ ำของโป๊ ะจะนำเรื อไปเปิ ดช่องด้ ำนหลังโป๊ ะ แล้ วใช้ สวิงจับปลำ
โป๊ ะยก เป็ นโป๊ ะน ้ำลึก คล้ ำยโป๊ ะน ้ำตื ้น แต่มีขนำดใหญ่กว่ำ ทำในระดับน ้ำลึกกว่ำ และมี
อวนที่ลกู ขังสำมำรถยกได้ ปี กโป๊ ะและปำกประตูโป๊ ะจะสร้ ำงรับทิศทำงน ้ำไหลลง ด้ ำนข้ ำงของก้ นขัง
ทำช่องให้ เรื อเข้ ำไปได้ ด้ ำนบนใกล้ ปำกประตูโป๊ ะนำไม้ มำพำดเป็ นร้ ำนสำหรับยืนใช้ กว้ ำน มีที่พกั ง่ำย
ๆ สำหรับเฝ้ำโป๊ ะ มีอวนไนล่อนเย็บเป็ นรู ปกล่องสี่เหลี่ยม กู้อวนโดยจะนำเรื อไปปลดเชือกที่ยดึ คร่ ำว
ล่ำงออกหมดแล้ วกว้ ำนอวนจำกด้ ำนปำกประตูลกู ขัง ให้ ขอบล่ำงของอวนยกขึ ้นเหนือผิวน ้ำ จำกนัน้
นำเรื อเข้ ำทำงช่องที่ด้ำนข้ ำง แล้ วกู้ตอ่ จนสำมำรถใช้ สวิงตักปลำใส่เรื อได้ เมื่อเสร็ จก็ขงึ อวนไว้
ตำมเดิม
5.3.1.4.2. คอกและโพงพาง (Block/stop net)
โพงพำง เป็ นเครื่ องมือจบปลำที่ใช้ อวนรู ปถุง ปำกอวนติดตังให้
้ กำงรับสัตว์น ้ำที่พดั ตำม
กระแสน ้ำเข้ ำถุงอวน ปำกอวนสูงใกล้ เคียงกับควำมลึกของน ้ำช่วงขึ ้นสูงสุด ตัวอวนจะเรี ยวเล็กลง
ตำมลำดับ ปำกอวนจะวำงในทิศทำงหันรับกับกระแสน ้ำ มีไม้ หลักที่มีสมอค ้ำยันด้ ำนหน้ ำและหลัง
ไม้ หลักจะปั กห่ำงกันตำมขนำดปำกอวน ด้ ำนบนมีไม้ คำดไว้ กนั ไม้ หลักเอนเข้ ำหำกันปำกอวนจะมัด
กับเสำหลัก ส่วนตัวอวนจะกดไว้ ด้วยไม้ กดโดยไม่ใช้ ท่นุ และตะกัว่ ถ่วง เนื ้ออวนเป็ นโปลีเอธีลีน อวน
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บริ เวณปำกจะมีขนำดตำใหญ่ที่สดุ แล้ วเล็กลงมำตำมลำดับ ปลำยถุงสำมำรถเปิ ดออกได้ โดยมัดเชือก
ไว้ กำรวำงโพงพำงจะทำหลำยช่องเรี ยงกันเป็ นแถว ในกำรปฏิบตั ิงำน นักวิจยั สำมำรถวำงอวนได้ ทงั ้
กลำงวันและกลำงคืน ในช่วงน ้ำขึ ้นเต็มที่หรื อลงเต็มที่ โดยประกอบอวนเข้ ำกับไม้ กดอวนแล้ วนำไป
ผูกกับไม้ หลัก แล้ วจอดเรื อไว้ ที่ตำแหน่งก้ นถุง รอให้ กระแสน ้ำพัดสัตว์น ้ำเข้ ำอวนสักพักจึงกู้ก้นอวน
ขึ ้นมำเทสัตว์น ้ำออก แล้ วมัดก้ นถุงวำงใหม่ตอ่ ไป
5.3.1.4.2. ลอบ (Pots)
ลอบปลา เป็ นเครื่ องมืออีกชนิดหนึง่ ที่มีกำรใช้ งำนในเชิงพำณิชย์โดยชำวประมง และ
สำมำรถนำมำใช้ ในกำรศึกษำทำงด้ ำนนิเวศวิทยำและชีววิทยำของปลำ เครื่ องมือประเภทนี ้ นับว่ำ
เป็ นเครื่ องมือที่มีระดับกำรคัดเลือกชนิดและขนำดปลำสูง (Selectivity) ลอบจะประกอบด้ วย
โครงสร้ ำงแข็งที่อำจทำจำกไม้ หรื อโลหะ คลุมด้ วยอวนหรื อลวดสำนเป็ นตำข่ำย ขนำดของลอบและ
ขนำดตำอวนที่ใช้ จะขึ ้นอยู่กบั ชนิดสัตว์น ้ำเป้ำหมำย และแหล่งอำศัยที่ต้องกำรนำลอบไปดัก ในกำร
วำงลอบเพื่อดักจับปลำนัน้ จะใช้ ท่นุ จมผูกติดไว้ เพื่อให้ ลอบวำงในตำแหน่งที่ต้องกำร และใช้ ท่นุ ลอย
สำหรับแสดงเป็ นเครื่ องหมำยสถำนที่หรื อตำแหน่งที่มีกำรนำลอบไปวำง ลอบบำงชนิดอำจจะต้ องใช้
เหยื่อเพื่อล่อปลำ ในขณะที่บำงชนิดไม่จำเป็ นต้ องใช้ เหยื่อล่อ โดยปกติแล้ วกำรเก็บตัวอย่ำงโดยใช้
ลอบนัน้ จะดำเนินกำรในพื ้นที่บริ เวณแนวปะกำรัง ทังแนวปะกำรั
้
งธรรมชำติและปะกำรังเทียม หรื อ
ในพื ้นที่ป่ำชำยเลน ที่ไม่สำมำรถใช้ เครื่ องมือประเภทอื่นเข้ ำไปจับปลำบำงชนิดได้ ปลำชนิดเด่นที่จบั
โดยลอบส่วนใหญ่ประกอบด้ วย กลุม่ ปลำกะรัง ปลำสลิดหิน ปลำตะกรับจุด ปลำกะพงข้ ำงปำน เป็ น
ต้ น
5.3.1.5. เครื่ องมือประเภทล้ อมจับ
5.3.1.5.1. อวนล้ อมปลาหน้ าดิน (Demersal seine)
อวนล้ อมปลำหน้ ำดินโขดหิน บำงแห่งเรี ยกว่ำอวนปลำหลังหิน หรื ออวนล้ อมหลังหิน เป็ น
อวนล้ อมจับ นับว่ำเป็ นเครื่ องมือประมงเชิงพำณิชย์ที่สำรถนำมำใช้ งำนทำงด้ ำนกำรศึกษำวิจยั ทำง
วิทยำศำสตร์ ได้ โดยที่เครื่ องมือประเภทนี ้จะมีลกั ษณะเป็ นผืนอวนคล้ ำยสี่เหลี่ยมผืนผ้ ำ เก็บตัวอย่ำง
ปลำโดยกำรปล่อยผืนอวนล้ อมรอบสัตว์น ้ำบริ เวณกองหิน แล้ วดำน ้ำลงไปกลัดขอบอวนด้ ำนล่ำงให้
ติดกัน ไม่ใช้ สำยมำนเนื่องจำกผืนอวนอำจฉีกขำดจำกหิน จึงใช้ กำรดำลงไปกลัดขอและปลดสิ่งที่
เกี่ยวอวนออกไปแทนปลำที่จบั ได้ คือปลำชนิดต่ำงๆ ที่อยู่ตำมแนวหินหรื อปะกำรัง เช่น ปลำโฉมงำม
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ปลำกะรัง และกลุม่ ปลำกะพง เป็ นต้ น เครื่ องมือประเภทนี ้จะใช้ งำนได้ ในเวลำกลำงวัน โดยเลือก
บริ เวณพื ้นที่แหล่งอำศัยใกล้ เกำะหรื อหินใต้ น ้ำหรื อปะกำรัง หรื อปะกำรังเทียม ที่ระดับน ้ำลึกรำว 5-20
เมตร เมื่อเลือกสถำนที่ได้ แล้ วจะปล่อยอวนล้ อมไว้ ให้ เรื ออยู่ด้ำนนอก แล้ วให้ ลกู เรื อดำน ้ำลงไปกลัด
ขอบคร่ ำวล่ำงของปี กอวนซ้ ำยขวำให้ ติดกัน ถ้ ำพบอวนเกี่ยวติดหินก็จะปล่อยออกก่อน แล้ วดึงอวน
ขึ ้นเรื อจนปลำไปรวมกันที่อวนกัน้ จึงตักปลำใส่เรื อ
5.3.1.5.1. อวนทับตลิ่ง (Beach seine)
อวนทับตลิ่ง เป็ นกำรเก็บตัวอย่ำงปลำโดยปล่อยอวนกำงกันสั
้ ตว์น ้ำแล้ วฉุดลำกปลำยสุด
ของอวนด้ ำนหนึง่ หรื อทังสองด้
้
ำนเข้ ำหำฝั่ ง
อวนประเภทนี ้สำมำรถเก็บตัวอย่ำงปลำได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถนำไปใช้ ในกำรวิเครำะห์เชิงปริ มำณได้ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ ขนำดควำม
ยำวและควำมลึกของอวน และขนำดช่องตำอวนจะขึ ้นอยู่กบั แหล่งอำศัยที่ต้องกำรศึกษำ ชนิดและ
ขนำดของปลำที่เป็ นเป้ำหมำย และกำลังแรงงำน เครื่ องมือประเภทนี ้สำมำรถจับปลำที่ระดับควำม
ลึกตังแต่
้ 1-4 เมตร ตำมบริ เวณแนวชำยฝั่ ง กำรใช้ อวนทับตลิ่งในกำรเก็บตัวอย่ำงปลำนัน้ อำจมีเรื อ
หรื อไม่มีเรื อก็ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภำพมีท่นุ พยุงอวนด้ ำนบนเป็ นระยะ คร่ ำวล่ำงประกอบด้ วยลูกถ่วง
หรื อ โซ่ ปลำยสุดของอวนแต่ละด้ ำนอำจผูกติดกับไม้ มีเชือกฉุดหูอวน ข้ ำงละ 1 เส้ น บำงครัง้ นักวิจยั
ได้ จดั ให้ มีก้นถุงอวน บริ เวณส่วนกลำงของอวน เพื่อควำมสะดวกในกำรไล่ปลำให้ เข้ ำไป และกำรเก็บ
รวบรวมปลำ ในกำรเก็บตัวอย่ำงโดยใช้ อวนทับตลิ่งนัน้ จำเป็ นที่จะต้ องใช้ คนในกำรชักลำกอวน โดย
ที่จำนวนคนจะขึ ้นอยู่กบั ขนำดและควำมยำวของอวน อวนบำงขนำดสำมำรถใช้ คนเพียงคนเดียวใน
กำรดำเนินกำร ในขณะที่อวนบำงขนำดอำจจะต้ องใช้ คนมำกถึง 20-30 คน ในกำรปฏิบตั ิกำร นักวิจยั
จะปล่อยอวนล้ อมไว้ เป็ นรู ปเกือกม้ ำ หรื อรู ปครึ่งวงกลม จำกนันผู
้ ้ ที่อยู่บนฝั่ งจะนำสำยลำกทัง้ 2 ข้ ำง
ช่วยกันฉุดลำกเข้ ำหำฝั่ ง เมื่อปลำยปี กอวนทัง้ 2 ด้ ำนเกยฝั่ งก็นำอวนมำชิดกันดึงอวนมำกองไว้ ที่
ชำยหำดจนถึงกึง่ กลำงอวน หลังจำกนันจะล้
้ อมเป็ นวงกลมแล้ วถือขอบปำกถุงอวนไว้
5.3.1.6. เครื่ องมือและวิธีการอื่นๆ
5.3.1.6.1. สวิง (Dip net)
เครื่ องมือจับปลำที่อยู่ในกลุม่ นี ้ คือ สวิงชนิดต่ำงๆที่มีขนำดแตกต่ำงกันขึ ้นอยู่กบั ปลำชนิด
เป้ำหมำยและแหล่งอำศัยที่ต้องกำรจับปลำดังกล่ำว โดยทัว่ ไปแล้ วสวิงจะมีลกั ษณะเป็ นกรอบกลมๆ
แล้ วเย็บติดด้ วยเนื ้ออวน ทำเป็ นถุง มีด้ำมสันหรื
้ อยำวต่ำงๆกัน ใช้ งำนโดยใช้ มือในกำรตักปลำหรื อ
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สัตว์น ้ำเป้ำหมำยในแหล่งอำศัยที่ต้องกำร โดยปกติแล้ ว กำรใช้ สวิงจะนิยมใช้ สำหรับกำรศึกษำเชิง
คุณภำพเป็ นหลัก โดยเฉพำะกำรศึกษำอนุกรมวิธำนของปลำ และไม่สำมำรถนำมำใช้ ในกำรศึกษำ
เชิงปริ มำณได้ สวิงจะใช้ งำนได้ ดีมำกในแหล่งอำศัยที่มีกำรปกคลุมของพืชพันธุ์ไม้ น ้ำ โดยกำรช้ อนตัก
ปลำที่หลบซ่อนอยู่ใต้ พืชพันธุ์ดงั กล่ำว อย่ำงไรก็ตำมต่อมำพัฒนำกำรของสวิงเจริ ญก้ ำวหน้ ำมำกขึ ้น
เป็ นลำดับ จนกลำยเป็ นสวิงขนำดใหญ่ที่ใช้ ประกอบแสงไฟล่อ กลำยเป็ นอวนช้ อนปลำกะตักใน
ปั จจุบนั ที่ต้องใช้ เรื อขนำดใหญ่ในกำรจับปลำ
5.3.1.6.2. การสังเกต (Direct visual observation)
กำรศึกษำนิเวศวิทยำของปลำโดยวิธีกำรสังเกตด้ วยสำยตำ
นับว่ำเป็ นวิธีกำรที่ง่ำยและ
สะดวก ที่มีกำรประยุกต์ใช้ กนั อย่ำงแพร่ หลำย โดยปกติแล้ วกำรศึกษำโดยวิธีนี ้สำมำรถที่จะเก็บข้ อมูล
หรื อวิเครำะห์ได้ ถงึ กำรแพร่ กระจำย ควำมชุกชุม องค์ประกอบชนิด โครงสร้ ำงประชำกร พฤติกรรม
ของปลำที่สมั พันธ์กนั กับแหล่งอำศัย หรื อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ Hemingway และ Elliott (2002) กล่ำว
ว่ำวิธีกำรนี ้เป็ นวิธีที่มีประสิทธิภำพที่สดุ สำหรับศึกษำพฤติกรรมปลำและกำรใช้ แหล่งอำศัยต่ำงๆ
โดยเฉพำะกำรศึกษำปลำในแนวปะกำรัง หรื อกองหิน ที่วิธีกำรอื่นๆ เช่น กำรใช้ เบ็ดตกปลำและกำรใช้
ลอบ ไม่สำมำรถจับปลำได้ ทกุ ชนิด ในขณะที่วิธีนี ้สำมำรถสังเกตกลุม่ ปลำได้ เกือบทุกชนิด เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ที่จำเป็ นสำหรับกำรศึกษำโดยวิธีนี ้ประกอบด้ วย อุปกรณ์สำหรับดำน ้ำชนิด SCUBA
กล้ องวิดีโอและถ่ำยภำพนิ่งสำหรับบันทึกรูปภำพใต้ น ้ำ
ในกำรสังเกตและบันทึกข้ อมูลในน ้ำนัน้
นักวิจยั ซึง่ เป็ นนักดำน ้ำอำจจะใช้ วิธีกำรใดวิธีกำรหนึง่ ในกำรศึกษำ เช่น กำรที่นกั วิจยั ลอยตัวนิ่งๆอยู่
ในตำแหน่งที่กำหนด แล้ วสังเกตและบันทึกปลำที่ว่ำยน ้ำอยู่ในบริ เวณที่กำหนดนันภำยในระยะเวลำ
้
ที่กำหนด (St. John et al., 1990) หรื ออำจจะเลือกวิธีกำรที่นกั วิจยั ว่ำยน ้ำเคลื่อนตัวไปตำมเส้ น Line
transect ที่วำงไว้ แล้ วสังเกตและบันทึกรำยละเอียดของปลำที่อยู่ในรัศมีที่กำหนดรอบแนว Line
transect (Zander, 1992) โดยที่ในขณะดำน ้ำหรื อว่ำยน ้ำอยู่นนนั
ั ้ กวิจยั จะทำกำรบันทึกข้ อมูลปลำ
โดยใช้ เทคนิคกำรบันทึกที่เรี ยกว่ำ Visual census ซึง่ ปรำกฏมีกำรศึกษำกันอย่ำงกว้ ำงขวำงทัว่ โลก
อย่ำงไรก็ตำมจุดอ่อนที่สำคัญที่สดุ ของวิธีกำรนี ้ คือ ธรรมชำติและพฤติกรรมของปลำที่แตกต่ำงกัน
เนื่องจำกปลำบำงชนิดสำมำรถสังเกตได้ ง่ำยในขณะที่บำงชนิดสังเกตได้ ยำก ปั จจัยทำงด้ ำนสภำพ
อำกำศ ควำมขุ่นใสของน ้ำ และอื่นๆ อำจจะส่งผลต่อควำมผิดพลำดในกำรรำยงำนผลกำรศึกษำได้
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5.3.1.6.3. เอคโคซาวเดอร์ (Echo sounder)
กำรใช้ เครื่ องมืออิเล็คทรอนิคส์ เอคโค ซำวเดอร์ (Eco sounder) นับว่ำเป็ นวิวฒ
ั นำกำรที่เกิด
ขึ ้นมำใหม่ในกำรศึกษำทำงด้ ำนนิเวศวิทยำสัตว์น ้ำ โดยเฉพำะปลำ หลักกำรสำคัญของกำรใช้
เครื่ องมือประเภทนี ้ คือ กำรปล่อยคลื่นเสียงอัลตรำโซนิก ลงไปใต้ น ้ำแล้ วตกกระทบเข้ ำกับปลำ
โดยเฉพำะส่วนถุงลมของปลำ (Air bladder) ส่งสัญญำนดังกล่ำวไปที่สว่ นรับและแปรผลภำพ ที่
สำมำรถบันทึกและพริ๊ นออกมำได้ ในภำยหลัง มีรำยงำนว่ำนักวิจยั เริ่ มนำเอำเครื่ องมืออิเล็คทรอนิคส์
ประเภทนี ้มำใช้ ในทศวรรษ 1980 โดยใช้ สำหรับกำรประเมินปริ มำณ วิเครำะห์กำรแพร่ กระจำย และ
กำรอพยพของปลำ (MacLennan และ Simmonds, 1991) รวมทังกำรศึ
้
กษำทำงด้ ำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงปลำที่เป็ นผู้ลำ่ และเหยื่อ (Rutstram et al., 1989) ในเชิงพำณิชย์ กำรใช้ เครื่ อง เอคโค ซำว
เดอร์ พบว่ำมีอยู่อย่ำงแพร่ หลำยทัว่ ประเทศไทย
5.3.1.6.4. ทาเครื่ องหมายแล้ วจับคืน (Marking and tagging)
กำรศึกษำโดยวิธีติดเครื่ องหมำยแล้ วจับคืน
นับว่ำเป็ นวิธีที่ดำเนินกำรได้ ง่ำยอีกวิธีหนึง่
เหมำะสำหรับกำรใช้ งำนในพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งน ้ำปิ ด วิธีกำรนี ้สำมำรถวิเครำะห์ได้ ถงึ ควำมหนำแน่น
พฤติกรรมกำรอพยพ และช่วงชีวิตของปลำที่สนใจ วิธีกำรนี ้ดำเนินกำรโดยจับปลำที่ต้องกำรศึกษำมำ
ติดเครื่ องหมำย แล้ วปล่อยปลำเหล่ำนันคื
้ นสู่แหล่งน ้ำ เป็ นระยะเวลำหนึง่ ก่อนที่จะจับกลุม่ ประหลำ
ดังกล่ำวขึ ้นมำ เพื่อตรวจสอบจำนวนปลำที่ติดเครื่ องหมำยจำกกำรปล่อยก่อนหน้ ำนี ้ เพื่อวิเครำะห์ถงึ
ข้ อมูลอื่นๆต่อไป กำรติดเครื่ องหมำยบนตัวปลำสำมำรถทำได้ หลำยวิธีด้วยกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของ
ปลำ ชนิดของเครื่ องหมำยที่จะติด และแหล่งน ้ำที่จะทำกำรศึกษำ อย่ำงไรก็ตำมเครื่ องหมำยที่ติดบน
ตัวประหลำดังกล่ำวควรมีขนำดเล็ก และไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรว่ำยน ้ำ หรื อลดประสิทธิภำพของกำร
ว่ำยน ้ำของปลำ หรื อทำให้ ปลำอ่อนแอ และตำยในที่สดุ ในบำงครัง้ นักวิจยั ใช้ วิธีกำรติดเครื่ องหมำย
และจับคืนสำหรับกำรประเมินประสิทธิภำพของเครื่ องมือสำหรับจับสัตว์น ้ำบำงชนิด (Hajisamae,
2002)
5.3.1.6.5. การใช้ ไฟฟ้ า (Electrofishing)
เครื่ องช็อตปลำ อำจเป็ นเครื่ องมือเก็บตัวอย่ำงปลำที่ไม่ใช้ เรื อ หรื อใช้ เรื อพำย หรื อเรื อยนต์ก็
ได้ โดยปกติในประเทศไทยไม่ปรำกฏกำรใช้ เครื่ องมือนี ้ในกำรศึกษำวิจยั แต่มีปรำกฏในรำยงำนกำร
ศึกษำวิจยั ในต่ำงประเทศบ้ ำง ในประเทศไทย พบว่ำมีกำรใช้ กระแสไฟฟ้ำในกำรจับปลำอยู่ โดยมี
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ลักษณะของวิธีกำร คือ ใช้ หม้ อแบตเตอรี่ ขนำด 12 โวลท์ ประกอบเข้ ำกับเครื่ องแปลงไฟให้ เป็ น 120
โวลท์ ซึง่ มีขนำดเล็ก สำมำรถนำไปใช้ ได้ ทกุ สถำนที่ อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบด้ วยด้ ำมจับ อำจจะต่อ
ส่วนปลำยด้ วยสวิงใช้ ตกั ปลำไปด้ วย ในกำรปฏิบตั ิงำนนันวิ
้ ธีกำรนี ้เหมำะสำหรับกำรศึกษำในพื ้นที่ที่
ไม่สำมำรถใช้ วิธีอื่นๆได้ แล้ ว และมีกำรขออนุญำตตำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้ อง และต้ องระมัดระวัง
ควำมปลอดภัยจำกกใช้ วิธีกำรนี ้
5.3.1.6.6. การใช้ ยาเบื่อและสารเคมี (Chemo method)
ยำเบื่อ เป็ นสำรเคมีที่ถกู ลักลอบนำมำใช้ เบื่อปลำมำนำนแล้ ว และมีกำรนำมำใช้ ในกำรเก็บ
ตัวอย่ำงปลำอยู่บ้ำงในบำงพื ้นที่ โดยอุปกรณ์อำจใช้ เรื อประมง อำจไม่ใช้ เรื อ หรื อใช้ เรื อพำย หรื อหำง
ยำว ในประเทศไทยมีกำรใช้ ยำเบื่อซึง่ อำจนำไปประยุกต์ใช้ ในกำรเก็บตัวอย่ำงปลำในบำงกรณีได้
โดยพบว่ำ มีวิธีกำรใช้ ยำเบื่อทังสิ
้ ้นหลำยวิธีด้วยกัน เช่น ใช้ ยำเบื่อในเขตพื ้นที่จำกัด เช่น หนองน ้ำ บ่อ
ปลำ ใช้ ยำเบื่อในพื ้นน ้ำที่โล่ง ในลำคลอง รวมทังในทะเล
้
โดยละลำยยำกับน ้ำไว้ ก่อน แล้ วถ่ำยลงไป
ในน ้ำให้ ยำละลำย เมื่อปลำขึ ้นเหนือน ้ำก็จะจับ บำงที่ใช้ ยำเบื่อในกองหิน เพื่อไล่ลกู ปลำออกมำแล้ ว
จับด้ วยมือ ใช้ ยำเบื่อร่ วมกับอวนต่ำงๆ เป็ นต้ น
5.3.1.6.7. การใช้ ระเบิด (Explosives)
กำรใช้ ระเบิดเป็ นกำรเก็บตัวอย่ำงที่มีกำรใช้ จริ งน้ อยมำก เนื่องจำกเป็ นวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงที่
อันตรำย อีกทังยั
้ งเป็ นกำรทำลำยตัวอย่ำงที่ต้องกำรเก็บด้ วย อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรเก็บตัวอย่ำงปลำ
โดยใช้ กำรระเบิดนัน้ อำจจะประยุกต์จำกกำรใช้ งำนของชำวประมงในบำงพื ้นที่ ในกำรทำระเบิด
สำหรับระเบิดปลำนัน้ จะนำเอำดินระเบิด แอมโมเนียมไนเตรท และน ้ำมันตำมอัตรำส่วนผสมใส่ลง
ในภำชนะ เสียบสำยชนวนให้ มีควำมยำวตำมแต่จะให้ ระเบิดที่ผิวน ้ำ กลำงน ้ำ หรื อท้ องทะเล แล้ วใช้
ครั่งอุดปำกไว้ ให้ แน่น โดยปกติควรทำช่วงน ้ำตำย
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เครื่ องมือเก็บตัวอย่ำงปลำชนิดต่ำงๆ พร้ อมทังคุ
้ ณสมบัติและเงื่อนไขในกำรใช้ เครื่ องมือ
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5.4. การกาหนดจุดเก็บตัวอย่ าง
ปั ญหำสำคัญอีกประกำรหนึง่
ที่ทำให้ นกั วิจยั ต้ องขบคิดเมื่อต้ องกำรทำวิจยั ทำงด้ ำน
นิเวศวิทยำของปลำ คือ กำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง เมื่อต้ องกำรเก็บตัวอย่ำงในพื ้นที่หนึง่ ๆ โดยทัว่ ไปแล้ ว
มีรูปแบบกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงในกำรศึกษำทำงด้ ำนนี ้หลำยรู ปแบบด้ วยกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยที่
ต้ องกำรทดสอบเป็ นหลัก
เช่น
เมื่อนักวิจยั ต้ องกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของประชำคมปลำที่
แพร่ กระจำยตำมควำมเค็มระดับต่ำงๆ นักวิจยั จะออกแบบสถำนีหรื อจุดเก็บตัวอย่ำงโดยใช้ คำ่ ควำมเค็ม
ของน ้ำเป็ นแนวในกำรกำหนดจุด หรื อเมื่อต้ องกำรศึกษำผลของแหล่งอำศัยย่อยต่อควำมหนำแน่นของ
ปลำ นักวิจยั จะกำหนดแหล่งอำศัยย่อยที่ต้องกำรศึกษำ หรื อเมื่อต้ องกำรศึกษำผลของน ้ำทิ ้งจำกโรงงำน
อุตสำหกรรมต่อกำรแพร่ กระจำยของปลำ นักวิจยั ก็อำจจะกำหนดจุดเพื่อให้ ครอบคลุมแหล่งดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำมได้ มีกำรสรุ ปรู ปแบบมำตรฐำนในกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง ซึง่ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ในกำรศึกษำทำงด้ ำนนิเวศวิทยำของปลำด้ วยได้ โดยที่ Bakus (1990) ได้ จำแนกวิธีกำรสำหรับกำรเก็บ
ตัวอย่ำงทำงด้ ำนนิเวศวิทยำและชีววิทยำทำงทะเลออกเป็ น 2 วิธีด้วยกัน ซึง่ วิธีกำรทังสองวิ
้
ธีดงั กล่ำว
ประกอบด้ วย
5.4.1. การกาหนดจุดเก็บตัวอย่ างโดยกาหนดขอบเขตที่แน่ นอน (Plot method)
หลักกำรในกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงด้ วยวิธีนี ้
นับว่ำเป็ นวิธีกำรที่ใช้ หน่วยพื ้นที่เป็ น
ตัวกำหนด โดยอำจจะออกแบบพื ้นที่ในกำรศึกษำให้ อยู่ในรู ปสี่เหลี่ยมจตุรัส (quadrat) หรื อ
สี่เหลี่ยมผืนผ้ ำ (rectangular) หรื อ ทรงกลม (square) หรื อรู ปร่ ำงอื่นๆที่สะดวกในกำรเก็บรวบรวม
ตัวอย่ำง โดยตัวอย่ำงสิ่งมีชีวิต ในที่นี ้หมำยถึงปลำจะถูกเก็บรวบรวมจำกภำยในพื ้นที่ที่กำหนด โดยใช้
เครื่ องมือเก็บตัวอย่ำงที่เหมำะสม วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงหรื อเครื่ องมือในกำรเก็บตัวอย่ำงที่สอดคล้ องกับ
หลักกำรนี ้ ประกอบด้ วย อวนทับตลิ่ง แห อวนล้ อม เป็ นต้ น
โดยปกติแล้ ว กำรเลือกจุดเก็บตัวอย่ำงโดยใช้ หลักกำรนี ้ จะมีวิธีกำรปฏิบตั ิในกำรทำงำน
ภำคสนำมออกเป็ น 3 รู ปแบบด้ วยกัน (Cochran, 1977) คือ
5.4.1.1. การสุ่มตัวอย่ างอย่ างง่ าย (Simple random sampling)
กำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงโดยวิธีนี ้ จะใช้ แนวเส้ น (grid) หรื อเส้ นแสดงควำมสัมพันธ์ หรื อ
ทรำนเซค (transect) หรื อกำรใช้ ตำรำงเลขสุม่ ในกำรเลือกพื ้นที่ที่จะทำกำรเก็บตัวอย่ำง โดยที่ขนำดพื ้นที่
ที่ต้องกำรเก็บข้ อมูลนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของตัวอย่ำงและขอบเขตของพื ้นที่ทงหมดที
ั้
่ต้องกำรศึกษำ อย่ำงไร
ก็ตำมวิธีกำรนี ้ไม่เหมำะสมสำหรับกำรศึกษำที่มีขอบเขตพื ้นที่กว้ ำง
เนื่องจำกนักวิจยั จะต้ องเสียเวลำ
อย่ำงมำกในกำรเดินทำงจำกที่หนึง่
เพื่อไปเก็บข้ อมูลยังอีกที่หนึง่
ดังนันจึ
้ งเป็ นวิธีที่เหมำะสำหรับ
กำรศึกษำในพื ้นที่แคบๆ และใช้ เครื่ องมือที่ใช้ งำนได้ ง่ำยในกำรจับปลำ เช่น แห และสวิง เป็ นต้ น ดัง
ตัวอย่ำงกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงในรู ปที่ 5.1 ก และ ข โดยจัดแบ่งพื ้นที่ศกึ ษำออกเป็ น quadrat
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จำนวน 9 quadrat จำกกำรทดสอบเบื ้องต้ นพบว่ำต้ องเก็บตัวอย่ำงให้ ครอบคลุมพื ้นที่ตำ่ งๆจำนวน 3
ตัวอย่ำง จำกกำรใช้ ตำรำงเลขสุม่ พบว่ำต้ องเก็บในพื ้นที่ 1, 3 และ 4 จึงเลือกพื ้นที่ 1, 3 และ 4 ดังกล่ำว
เป็ นหน่วยตัวอย่ำง (รู ปที่ 5.1 ข)
ก.
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ข.

รู ปที่ 5.1 แสดงกำรเลือกสถำนีเก็บตัวอย่ำงโดยใช้ วิธี กำรสุม่ ตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (ดัดแปลงจำก Bakus
1990)
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5.4.1.2 การสุ่มตัวอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง (Stratified random sampling)
กำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงโดยวิธีนี ้ จะเลือกหน่วยตัวอย่ำงย่อยโดยใช้ ตำรำงเลขสุม่ จำก
พล็อตหรื อ quadrat หลัก โดยอำจจะไม่จำเป็ นต้ องดำเนินกำรโดยวิธีสมุ่ วิธีกำรนี ้ส่วนใหญ่จะใช้ ในกรณีที่
ต้ องเก็บตัวอย่ำงที่ต้องกำรให้ ครอบคลุมพื ้นที่ตำ่ งๆทังหมด
้
(รูปที่ 5.2)
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รู ปที่ 5.2 แสดงกำรเลือกสถำนีเก็บตัวอย่ำงโดยใช้ วิธี กำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (ดัดแปลงจำก
Bakus 1990)
5.4.1.3 การสุ่มตัวอย่ างแบบเป็ นระบบ (Systematic sampling)
กำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงโดยวิธีนี ้ จะใช้ หลักกำรของกำรเลือกจุดเก็บตัวอย่ำงที่เป็ นระบบ
ภำยในพื ้นที่ที่กำหนด เช่น อำจจะกำหนดให้ เก็บตัวอย่ำงทุกๆหนึง่ หน่วยระยะทำงหรื อหนึง่ หน่วยพื ้นที่ตอ่
กำรเก็บตัวอย่ำงหนึง่ จุด กำรประยุกต์ใช้ วิธีกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงโดยวิธีกำรนี ้ได้ รับควำมนิยมอย่ำง
ยิ่งสำหรับกำรศึกษำทำงด้ ำนนิเวศวิทยำของปลำ โดยเฉพำะในแหล่งน ้ำทะเล เนื่องจำกเป็ นวิธีกำรที่ช่วย
ลดค่ำใช้ จ่ำยและกำรลงแรงในกำรเก็บตัวอย่ำงเป็ นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกวิธีกำรนี ้ เป็ นวิธีกำร
เลือกพื ้นที่แบบเป็ นระบบและเฉพำะเจำะจง ไม่ได้ เป็ นไปตำมหลักกำรพื ้นฐำนที่สำคัญของข้ อมูลสำหรับ
กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ เนื่องจำกไม่ได้ ดำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงแบบสุม่ ดังนันบำงครั
้
ง้ นักวิจยั จึงเลือกที่จะ
ใช้ กำรผสมผสำนของวิธีกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง เช่น นักวิจยั กำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงในพื ้นที่เก็บ
ตัวอย่ำงที่มีขนำดใหญ่ออกเป็ นจุดต่ำงๆด้ วยวิธี systematic sampling หลังจำกนันจ
้ ำแนกพื ้นที่ภำยใน
จุดเก็บตัวอย่ำงเหล่ำนัน้ โดยใช้ Stratified random sampling ออกเป็ นจุดเก็บตัวอย่ำงย่อยจำนวน
หลำยๆจุด เพื่อควำมน่ำเชื่อถือของข้ อมูลที่ได้ และสำมำรถนำไปใช้ ในกำรวิเครำะห์ทำงสถิติได้ อย่ำงมี
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ประสิทธิภำพ เช่น กรณีรูปที่ 5.3 เลือกสุม่ ตัวอย่ำงโดยเลือก quadrat ต่ำงๆโดยใช้ วิธีกำรกำหนดให้ เลือก
จำก quadrat ที่อยู่ห่ำงจำก quadrat ที่ผ่ำนมำจำนวน 5 ช่อง ทำให้ ได้ จำนวน quadrat ที่จะต้ องเก็บ
ตัวอย่ำงจำนวน ทังสิ
้ ้น 8 quadrat เป็ นต้ น
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รู ปที่ 5.3 แสดงกำรเลือกสถำนีเก็บตัวอย่ำงโดยใช้ วิธี กำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบเป็ นระบบ (ดัดแปลงจำก
Bakus 1990)

5.4.2. การกาหนดจุดเก็บตัวอย่ างโดยไม่ กาหนดขอบเขตที่แน่ นอน (Plot-less method)
หลักกำรในกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงด้ วยวิธีนี ้ จะพบอย่ำงกว้ ำงขวำงในกำรศึกษำทำงด้ ำน
นิเวศวิทยำของปลำ โดยเฉพำะกำรศึกษำในท้ องทะเลลึก ที่ไม่สำมำรถใช้ วิธีกำรกำหนดพื ้นที่ให้ ชดั เจน
ดังเช่นหลักกำรของ Plot method วิธีกำรจะไม่มีกำรกำหนดกรอบพื ้นที่ที่ชดั เจนในกำรกำหนดจุดเก็บ
ตัวอย่ำง แต่จะใช้ เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมปลำเป็ นหลัก ในที่นี ้จะขอยกตัวอย่ำงวิธีกำรกำหนดจุดเก็บ
ตัวอย่ำงโดยวิธีนี ้ พร้ อมทังเครื
้ ่ องมือที่ใช้ สำหรับเก็บตัวอย่ำงโดยนำเอำหลักกำรดังกล่ำวนี ้ไปประยุกต์ใช้
กำรกำหนดแนวเส้ น Line transect สำหรับนักประดำน ้ำในกำรสำรวจเรื่ ององค์ประกอบชนิด
และควำมชุกชุมของปลำในเขตแนวปะกำรัง โดยนักวิจยั อำจใช้ วิธีกำรนำเอำมำตรวัดควำมยำววำงเป็ น
แนวยำวในระยะทำงที่กำหนด แล้ วว่ำยน ้ำหรื อดำน ้ำไปตำมแนวเส้ นดังกล่ำว ในระดับควำมเร็ วที่คงที่
พร้ อมทังบั
้ นทึกข้ อมูลปลำที่ต้องกำรที่ผ่ำนในแนวเส้ นที่กำหนดหรื อพื ้นที่ที่กำหนด
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วิธีกำรทำเครื่ องหมำยแล้ วจับคืน (mark-recapture method) นับว่ำเป็ นอีกวิธีกำรหนึง่ ที่
สอดคล้ องกับหลักกำรนี ้ กล่ำวคือ
นักวิจยั จะจับปลำตัวอย่ำงจำกพื ้นที่ที่ต้องกำรศึกษำแห่งหนึง่
โดยเฉพำะพื ้นที่ปิดที่ไม่มีรอยต่อกับพื ้นที่อื่นๆ
โดยนำปลำดังกล่ำวมำติดเครื่ องหมำยแล้ วปล่อยคืนสู่
แหล่งน ้ำนันๆ
้ หลังจำกนันนั
้ กวิจยั จะจับปลำในแหล่งน ้ำนันอี
้ กครัง้ พร้ อมทังบั
้ นทึกปริ มำณปลำที่จบั ได้ วำ่
มีสดั ส่วนปลำที่ทำเครื่ องหมำยและไม่ทำเครื่ องหมำยอยู่ปริ มำณเท่ำใด โดยข้ อมูลดังกล่ำวจะใช้ สำหรับ
กำรคำนวณควำมชุกชุม และลักษณะทำงนิเวศวิทยำของปลำในแหล่งน ้ำนันๆต่
้ อไป
กำรใช้ เครื่ องมืออวนลำก และเครื่ องมืออวนติดตำในกำรเก็บตัวอย่ำงปลำ ซึง่ ได้ รับควำมนิยม
มำกในกำรเก็บตัวอย่ำงปลำในแหล่งน ้ำธรรมชำติโดยเฉพำะในท้ องทะเล หรื อทะเลสำบขนำดใหญ่ ถือว่ำ
สอดคล้ องกับหลักกำรนี ้เช่นกัน โดยปริ มำณตัวอย่ำงที่จบั ได้ จะอยู่ในรู ปอัตรำกำรจับต่อหน่วยกำรลงแรง
(catch per unit effort หรื อ CPUE) ซึง่ อำจจะมีหน่วยเป็ นปริ มำณควำมชุกชุมของปลำต่อชัว่ โมง เป็ นต้ น
นอกจำกนันวิ
้ ธีกำรนี ้ยังสำมำรถแสดงให้ เห็นถึงองค์ประกอบชนิดของประชำกรในพื ้นที่ดงั กล่ำวอีกด้ วย
แม้ วำ่ กำรใช้ เครื่ องมือทังสองชนิ
้
ดนี ้จะไม่กำหนดพื ้นที่เป็ นกรอบสี่เหลี่ยม หรื อวงกลม แต่นกั วิจยั ต้ องมีกำร
กำหนดจุดที่จะเก็บตัวอย่ำงเบื ้องต้ นก่อน โดยจะมีกำรระบุตำแหน่งที่ต้องกำรเก็บข้ อมูล ลงบนแผนที่
ก่อนที่จะดำเนินกำรเก็บข้ อมูลในภำคสนำมจริ ง ดังนันจะเห็
้
นได้ วำ่ แม้ วำ่ จะใช้ วิธีกำร plotless method ก็
ตำม แต่นกั วิจยั จะมีกำรประยุกต์ใช้ หลักกำรของ plot method บ้ ำงเช่นกัน
อย่ำงไรก็ตำมกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำง หรื อกำรเลือกใช้ เครื่ องมือที่เหมำะสมสำหรับกำร
กำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงนัน้ จำเป็ นอย่ำงยิ่งที่นกั วิจยั ต้ องมีควำมเข้ ำใจในวิธีกำรดังกล่ำวอย่ำงดี กำร
ปรึกษำผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญ กำรศึกษำจำกเอกสำรอ้ ำงอิงต่ำงๆ จะช่วยให้ นกั วิจยั มีควำมมัน่ ใจในกำร
เลือกใช้ วิธีกำรกำหนดจุดหรื อกำรเลือกใช้ เครื่ องมือที่เหมำะสมกับกำรกำหนดจุดได้ ดีขึ ้น อันจะส่งผลต่อ
กำรได้ รับข้ อมูลที่สำมำรถนำไปใช้ ในกำรวิเครำะห์ทำงสถิตไิ ด้ อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
ในที่นี ้ ได้ แสดงตัวอย่ำงกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงประกอบจำกกำรศึกษำในพื ้นที่ตำ่ งๆ เช่น รู ป
ที่ 5.4 แสดงตัวอย่ำงกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงปลำบริ เวณอ่ำว Sepitiba ประเทศบรำซิล (de Azevedo
และคณะ, 2007) โดยแบ่งพื ้นที่กำรเก็บตัวอย่ำงออกเป็ น 3 โซน คือ Inner zone, Middle zone และ
Outer zone ในแต่ละโซนได้ กำหนดสถำนีเก็บตัวอย่ำงออกได้ อีกโซนละ 3 สถำนี โดยใช้ อวนลำกเก็บ
ตัวอย่ำงปลำในสถำนีตำ่ งๆดังกล่ำว
รู ปที่ 5.5 แสดงกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงประชำกรปลำในบริ เวณอ่ำวปั ตตำนี จังหวัดปั ตตำนี
โดยแบ่งสถำนีเก็บตัวอย่ำงออกได้ เป็ น 11 สถำนีด้วยกัน โดยกำหนดให้ กระจำยไปยังบริ เวณต่ำงๆของ
อ่ำวปั ตตำนีเพื่อเป็ นตัวแทนที่ดที ี่สดุ ของอ่ำว (Hajisamae และคณะ 2006)
รู ปที่ 5.6 แสดงกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงปลำวัยอ่อนบริ เวณพื ้นที่ปำกแม่น ้ำในแนวป่ ำชำยเลน
ในจังหวัดตรัง (Ikejima และคณะ 2003) โดยได้ แบ่งสถำนีเก็บตัวอย่ำงออกได้ เป็ น 3 แห่งด้ วยกัน คือ
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สถำนี MB ซึง่ เป็ นสถำนีในแนวเขตน ้ำขึ ้นน ้ำลง สภำพพื ้นเป็ นโคลน ในแนวเขตป่ ำชำยเลน สถำนี SB ซึง่
เป็ นสถำนีในแนวเขตน ้ำขึ ้นน ้ำลง สภำพพื ้นเป็ นป่ ำทรำย ไม่มปี ่ ำชำยเลน และสถำนี MC ซึง่ เป็ นร่ องน ้ำใน
เขตป่ ำชำยเลน เก็บตัวอย่ำงลูกปลำโดยใช้ อวนทับตลิ่งขนำดเล็กในสถำนีตำ่ งๆดังกล่ำว
5.5. จานวนหน่ วยตัวอย่ างที่ต้องเก็บสาหรั บวิธีการเก็บตัวอย่ างแบบสุ่มอย่ างง่ าย
โดยปกติแล้ วนักวิจยั จะต้ องคำนวณจำนวนหน่วยตัวอย่ำงที่ต้องกำรเก็บ
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่
สำมำรถใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็ นที่ยอมรับ มีควำมถูกต้ องและเป็ น
มำตรฐำน
N =

б2(Z.05)2/L2

โดยที่
N = จ่ำนวนตัวอย่ำงที่ต้องเก็บ
б

= ความแปรปรวน

L

= ควำมผิดพลำดจำกค่ำเฉลี่ยที่ยอมรับได้ (ประมำณ 10% ที่ยงั คงยอมรับได้ )

Z.05 = 1.96
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รู ปที่ 5.4

แสดงกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงปลำในอ่ำว Sepitiba ประเทศบรำซิล (de Azevedo
และคณะ, 2007)

รู ปที่ 5.5

แสดงกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงปลำบริ เวณอ่ำวปั ตตำนี จังหวัดปั ตตำนี (Hajisamae
และคณะ 2006)
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รู ปที่ 5.6

แสดงกำรกำหนดจุดเก็บตัวอย่ำงในกำรศึกษำปลำวัยอ่อนในพื ้นที่ป่ำชำยเลนอำเภอสิ
เกำ จังหวัดตรัง (Ikijima และคณะ 2003)
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ตัวอย่ าง;
สุม่ หำควำมหนำแน่นของปลำแป้นเบื ้องต้ นในแหล่งน ้ำหนึง่ ๆ ที่ได้ จำกกำรเก็บตัวอย่ำง
โดยใช้ แหจำนวน 6 ครัง้ มีดงั ต่อไปนี ้ 3, 5, 17, 7, 8, 5 ตัว/ตำรำงเมตร จงคำนวณหำจำนวนหน่วย
ตัวอย่ำงที่จะต้ องเก็บตัวอย่ำงในพื ้นที่ดงั กล่ำว

จำกสมกำร
N = б2(Z.05)2/L2
ค่ำเฉลี่ยของควำมหนำแน่น = 8 ตัว/ตำรำงเมตร
б

= 5.38

L

= 0.8 (10% error)

ดังนัน้ จำนวนหน่วย ตัวอย่ำงที่ต้องกำรเก็บ
N = 29(3.84)/0.64
=

174 หน่วยตัวอย่ำง

ดังนัน้ จำนวนหน่วยตัวอย่ำงที่ต้องเก็บ คือ 174 หน่วยตัวอย่ำง
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