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บทนํา
โครงการศึกษาทดลองเคร่ืองมือประมงโป๊ะเชือกแบบโอะโตะชิอะมิ (Otoshi 
ami-type Set-net) เร่ิมข้ึนเม่ือปี 2546 ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน (ปีที่ 11)  ณ 
บริเวณนอกชายฝั่งหาดแม่รําพึง จ.ระยอง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการ
ประมง มีการเก็บข้อมูลผลจับและมูลค่าสัตว์นํ้าจากโป๊ะเชือกอย่างต่อเน่ือง 
และในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางด้าน
กระแสนํ้าที่มีผลโดยตรงต่อรูปร่างลักษณะของโป๊ะเชือกและประสิทธิภาพการ
จับสัตว์นํ้า ซ่ึงจะได้นํามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเคร่ืองมือประมงเพื่อการ

อ่าวไทยอ่าวไทย

พื้นที่ทําการประมงของโครงการโป๊ะเชือก จํานวน 2 ชุด ตั้งอยู่ห่างจากชายหาด
ประมาณ 4.6 กม. ระดับนํ้าลึก 12-13 เมตร พื้นท้องทะเลเป็นทราย
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ผลการทดลอง (1) ป ี่ ป ิ  ็ ้ํ ่ ั ั ้ ้ โป๊  

ประเทศไทยประเทศไทย
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ความถี่ของทิศทางการไหลของกระแสน้ํา

ลูกขัง 

ปากทางเข้าก้นโป๊ะ

ก้นโป๊ะ
1010

จบสตวนา ซงจะไดนามาเปนประโยชนในการพฒนาเครองมอประมงเพอการ
เลือกจับสัตว์นํ้า และเข้าใจถึงกลไกในการจับสัตว์นํ้าของเคร่ืองมือประกอบ
กับผลการศึกษาการประเมินทรัพยากรสัตว์นํ้าโดยใช้เคร่ืองมือเอคโคซาวน์
เดอร์ (echo-sounder) ต่อไป 
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ของกระแสนํ้าไปยังก้นโป๊ะ (SE)
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จุดที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของการยกตัวของปากจุดที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของการยกตัวของปาก

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ติดต้ังเคร่ืองมือวัดความลึกนํ้า ชนิดมีหน่วยความจําภายใน (Compact-
TD, JFE Advantech Co.,Ltd.) ที่ตําแหน่งปลายสุดของปากทางเข้าก้น
โป๊ะ ต้ังเวลาบันทึกความลึกของปากทางเข้าก้นโป๊ะ ทุกๆ 10 นาที ต่อ 1 
ข้อมูล (ติดต้ังที่โป๊ะเชือกทั้ง 2 ชุด)
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ผลการทดลอง (1) การเปลียนแปลงของทิศทาง ความเร็วของกระแสนําต่อการยกตัวและจมตัวของทางเข้าก้นโป๊ะ 
(บันทึกเป็นระยะเวลานาน 2 วัน ระหว่างการทําการประมงวันที่ 9-11 มกราคม 2556)

ซ.ม./วินาทีซ.ม./วินาที

‐10

‐9

‐8

‐7

‐6

‐5

‐4

‐3

คว
าม

ลึก
นํา้

 (ม
.)

‐2 20 20 ทิศทางและความเร็วของกระแสนํ้า [9-11 ม.ค. 2556]

ภาพแสดงระดับการยก-จมตัวของปากทางเข้าโป๊ะ [9-11 ม.ค. 2556]

ความเร็วสูงสุดที่บันทึกได้ 25 ซ.ม./วินาที (0.25 ม./วินาที) ส่งผลให้
ปากทางเข้าก้นโป๊ะยกตัวข้ึนสูงสุดที่ระดับนํ้า 4 เมตรจากผิวนํ้า
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ทิศทางการไหลของกระแสน้ําจากก้นโป๊ะไปยังลูกขังที่ทําให้
เกิดการยกตัวของปากทางเข้าก้นโป๊ะต้องใช้เวลาสักระยะ 
ไม่เกิดทันทีทันใด จากทิศ SE ไปยังทิศ NW (ไปยังลูกขัง)
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เคร่ืองมือวัดความลึกน้ํา

ลูกขังก้นโป๊ะ

ะ

ทางเข้าก้นโป๊ะ
ความลึกของปาก
ทางเข้าก้นโป๊ะ 9 ม.
ความลึกของปาก
ทางเข้าก้นโป๊ะ 9 ม.
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ผลการทดลอง (2) การยกตัวและจมตัวของทางเข้าก้นโป๊ะตามการเปล่ียนแปลงของทิศทาง ความเร็วของกระแสนํ้าทั้ง 2 ลักษณะ

ทิศทางการไหล：ลูกขัง←ทางเข้าก้นโป๊ะ←ก้นโป๊ะ ทิศทางการไหล：ลูกขัง→ทางเข้าก้นโป๊ะ→ก้นโป๊ะ

吹かれ始め

吹かれの中頃

吹かれ終わり

ํ ็ ้ ั้ ่ ื ั  ปี 2555 ึ ปั ั  ื ิ ์

เคร่ืองมือวัดกระแสน้ําแผนผังแสดงส่วนประกอบของโป๊ะเชือก

ติดต้ังเคร่ืองมือวัดกระแสนํ้า (2 ชุด) ชนิดมีหน่วยความจําภายใน 
(Infinity-EM, JFE Advantech Co.,Ltd.) ที่ตําแหน่งปลายปีกด้านนอก
ของโป๊ะเชือก ต้ังเวลาบันทึกความเร็วและทิศทางของกระแสน้ํา ทุกๆ 
20 นาที ต่อ 1 ชุดข้อมูล (ติดต้ังที่โป๊ะเชือกชุดที่อยู่ไกลฝั่ง 2 ระดับนํ้า 
คือ ใกล้ผิวนํ้าและกลางนํ้า)
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สรปและวิจารณ์ผล  การเปล่ียนแปลงรปร่างของทางเข้าก้นโป๊ะจากผลของกระแสน้ําใน 2 ทิศทาง (มมมองด้านข้างของโป๊ะ)
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ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการไหลของกระแสน้ําในแต่ละความเร็วกับระดับการยก-จมตัวของปากทางเข้าของก้นโป๊ะ (9-11 ม.ค. 2556) 

・ทางเข้าก้นโป๊ะมีการยกตัวในลักษณะสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความเร็วของกระแสนํ้าที่เพ่ิมข้ึน ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ตาม
・แนวโน้มของการยกตัวมีความคงที่ในทิศทางเดิม
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・การยกตัวของทางเข้าก้นโป๊ะจะเป็นไปหลังจากกระแสนํ้าเร่ิมไหลได้สักพัก 
(ส่งผลช้ากว่า) แต่จะกลับคืนสู่ตําแหน่งเดิมได้อย่างรวดเร็วทันทีหลังจาก
กระแสนํ้าหยุดไหล
・มีการยกตัวสูงข้ึนอย่างชัดเจนของทางเข้าก้นโป๊ะที่ระดับความเร็วของ
กระแสนํ้า 20 ซ.ม./วินาที (0.2 ม./วินาที) วัดได้ที่ระดับ 6 เมตรจากผิวนํ้า

・การยกตัวของทางเข้าก้นโป๊ะจะเป็นไปหลังจากกระแสนํ้าเร่ิมไหลได้สักพัก 
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กระแสนํ้า 20 ซ.ม./วินาที (0.2 ม./วินาที) วัดได้ที่ระดับ 6 เมตรจากผิวนํ้า

ทาการเกบขอมูลตงแตเดอนธนวาคม ป 2555 ถงปจจุบน เลอกวเคราะห
ข้อมูลบางส่วน คือ ต้ังแต่วันที่ 9-11 มกราคม 2556 และวันที่ได้ผลจับสูง 
คือ วันที่ 11 มกราคม 2556 โดยประมวลผลข้อมูลรวมกัน

สรุปและวจารณผล : การเปลยนแปลงรูปรางของทางเขากนโปะจากผลของกระแสนาใน 2 ทศทาง (มุมมองดานขางของโปะ)

ลูกขัง

ทางเข้าก้นโป๊ะ

เชือกโครงคร่าว

(1) เฉพาะส่วนของลูกขังใกล้ผิวนํ้าเท่าน้ันที่มี
การยกตัว ในขณะที่เชือกโครงคร่าว 
ทางเข้าก้นโป๊ะและก้นโป๊ะไม่มีการ

(2) ส่วนของเชือกโครงคร่าวด้านลูกขัง (ลูกศรสีส้ม) 
จมตัวลง สวนทางกระแสน้ํา ในขณะที่ทางเข้าก้น
โป๊ะและก้นโป๊ะ (ลูกศรสีนํ้าเงิน)เร่ิมยกตัวขึ้นจาก

(3) ทางเข้าก้นโป๊ะและก้นโป๊ะมีการยกตัวสูงสุด
เป็นไปตามความเร็วของกระแสนํ้าที่สูงสุด 
ทางเข้าก้นโป๊ะจะตีบและแคบลง

ก้นโป๊ะ
ก้นโป๊ะ ก้นโป๊ะ

เชือกโครงคร่าว เชือกโครงคร่าว

ลูกขัง ลูกขัง

ทางเข้าก้นโป๊ะ
ทางเข้าก้นโป๊ะ

การเปล่ียนแปลงรูปร่างของทางเข้าก้นโป๊ะที่เป็นผลจากทิศทางการไหลของกระแสน้ํา จาก (1)ลูกขัง → (2)ปากทางเข้าก้นโป๊ะ →(3)ก้นโป๊ะ (ซ้ายไปขวา)การเปล่ียนแปลงรูปร่างของทางเข้าก้นโป๊ะที่เป็นผลจากทิศทางการไหลของกระแสน้ํา จาก (1)ลูกขัง → (2)ปากทางเข้าก้นโป๊ะ →(3)ก้นโป๊ะ (ซ้ายไปขวา)

กระแสน้ํา

ไม่มีกระแสน้าํ

การเปล่ียนแปลงรูปร่างของทางเข้าก้นโป๊ะที่เป็นผลจากทิศทางการไหลของกระแสน้ํา (1)จากก้นโป๊ะ→(2)ทางเข้าก้นโป๊ะ →(3)ลูกขัง (ขวาไปซ้าย)การเปล่ียนแปลงรูปร่างของทางเข้าก้นโป๊ะที่เป็นผลจากทิศทางการไหลของกระแสน้ํา (1)จากก้นโป๊ะ→(2)ทางเข้าก้นโป๊ะ →(3)ลูกขัง (ขวาไปซ้าย)

ทิศทางการไหลของกระแสน้ําส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างของทางเข้าก้นโป๊ะ มีผล

ิ ิ ั ั ์ ้ํ โ ๊ ื

ทิศทางการไหลของกระแสน้ําส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างของทางเข้าก้นโป๊ะ มีผล

ิ ิ ั ั ์ ้ํ โ ๊ ื

เปล่ียนแปลง
ู

ความเร็วของกระแสนํ้าที่สูงขึ้นตามลําดับ

(3) ก้นโป๊ะ ทางเข้าก้นโป๊ะและลูกขังมีการยกตัว
สงสดเป็นไปตามความเร็วของกระแสนํ้าที่สงสด

(2) เชือกโครงคร่าวด้านก้นโป๊ะจมตัวลง 
ในขณะที่ก้นโป๊ะและปากทางเข้าก้นโป๊ะยกตัว

(1) กระแสนํ้าไหลจากก้นโป๊ะไปยังทางเข้าก้นโป๊ะ
ทําให้ส่วนล่างของก้นโป๊ะและทางเข้าก้นโป๊ะเร่ิม

ก้นโป๊ะ
ก้นโป๊ะก้นโป๊ะ

เชือกโครงคร่าว เชือกโครงคร่าว เชือกโครงคร่าว

ลูกขัง ลูกขัง ลูกขังทางเข้าก้นโป๊ะ ทางเข้าก้นโป๊ะ ทางเข้าก้นโป๊ะ

การทดสอบแบบจําลองโป๊ะเชือกญี่ปุ่น (มีก้นโป๊ะ 2 ส่วน) 
ในห้องทดลอง ขณะที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ําจากก้น
โป๊ะ-2 ไหลไปสู่ลูกขัง (ขวาไปซ้าย)

มีกระแสน้ําไหล

ต่อประสิทธิภาพการจับสัตว์นําของโป๊ะเชือกต่อประสิทธิภาพการจับสัตว์นําของโป๊ะเชือก
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