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ทิศทางการไหลของกระแสน้ําจากก้นโป๊ะไปยังลูกขังที่ทําให้
เกิดการยกตัวของปากทางเข้าก้นโป๊ะต้องใช้เวลาสักระยะ
ไม่เกิดทันทีทันใด จากทิศ SE ไปยังทิศ NW (ไปยังลูกขัง)

ผลการทดลอง (2) การยกตัวและจมตัวของทางเข้าก้นโป๊ะตามการเปลี่ยนแปลงของทิศทาง ความเร็วของกระแสน้ําทั้ง 2 ลักษณะ
ทิศทางการไหล：ลูกขัง→ทางเข้าก้นโป๊ะ→ก้นโป๊ะ

ทิศทางการไหล：ลูกขัง←ทางเข้าก้นโป๊ะ←ก้นโป๊ะ
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ทางเข้าก้นโป๊ะที่เป็นจุดเปลี่ยนของทิศทางการไหล
ของกระแสน้ํา (เส้นประ)

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

ติดตั้งเครื่องมือวัดกระแสน้ํา (2 ชุด) ชนิดมีหน่วยความจําภายใน
(Infinity-EM, JFE Advantech Co.,Ltd.) ที่ตําแหน่งปลายปีกด้านนอก
ของโป๊ะเชือก ตั้งเวลาบันทึกความเร็วและทิศทางของกระแสน้ํา ทุกๆ
20 นาที ต่อ 1 ชุดข้อมูล (ติดตั้งที่โป๊ะเชือกชุดที่อยู่ไกลฝั่ง 2 ระดับน้ํา
คือ ใกล้ผิวน้ําและกลางน้ํา)
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ความเร็วสูงสุดที่บันทึกได้ 25 ซ.ม./วินาที (0.25 ม./วินาที) ส่งผลให้
ปากทางเข้าก้นโป๊ะยกตัวขึ้นสูงสุดที่ระดับน้ํา 4 เมตรจากผิวน้ํา
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

ติดตั้งเครื่องมือวัดความลึกน้ํา ชนิดมีหน่วยความจําภายใน (CompactTD, JFE Advantech Co.,Ltd.) ที่ตําแหน่งปลายสุดของปากทางเข้าก้น
โป๊ะ ตั้งเวลาบันทึกความลึกของปากทางเข้าก้นโป๊ะ ทุกๆ 10 นาที ต่อ 1
ข้อมูล (ติดตั้งที่โป๊ะเชือกทั้ง 2 ชุด)

พื้นที่ทําการประมงของโครงการโป๊ะเชือก จํานวน 2 ชุด ตั้งอยู่ห่างจากชายหาด
ประมาณ 4.6 กม. ระดับน้ําลึก 12-13 เมตร พื้นท้องทะเลเป็นทราย

ความเร็ ว (ซ.ม./วินาที)

โครงการศึกษาทดลองเครื่องมือประมงโป๊ะเชือกแบบโอะโตะชิอะมิ (Otoshi
ami-type Set-net) เริ่มขึ้นเมื่อปี 2546 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน (ปีที่ 11) ณ
บริเวณนอกชายฝั่งหาดแม่รําพึง จ.ระยอง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการ
ประมง มีการเก็บข้อมูลผลจับและมูลค่าสัตว์น้ําจากโป๊ะเชือกอย่างต่อเนื่อง
และในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางด้าน
กระแสน้ําที่มีผลโดยตรงต่อรูปร่างลักษณะของโป๊ะเชือกและประสิทธิภาพการ
จับสัตว์น้ํา ซึซงจะไดนามาเปนประโยชนในการพฒนาเครองมอประมงเพอการ
่งจะได้นํามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือประมงเพื่อการ
จบสตวนา
เลือกจับสัตว์น้ํา และเข้าใจถึงกลไกในการจับสัตว์น้ําของเครื่องมือประกอบ
กับผลการศึกษาการประเมินทรัพยากรสัตว์น้ําโดยใช้เครื่องมือเอคโคซาวน์
เดอร์ (echo-sounder) ต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการไหลของกระแสน้ําในแต่ละความเร็วกับระดับการยก-จมตัวของปากทางเข้าของก้นโป๊ะ (9-11 ม.ค. 2556)

・การยกตัวของทางเข้าก้นโป๊ะจะเป็นไปหลังจากกระแสน้ําเริ่มไหลได้สักพัก
(ส่งผลช้ากว่า) แต่จะกลับคืนสู่ตําแหน่งเดิมได้อย่างรวดเร็วทันทีหลังจาก
กระแสน้ําหยุดไหล
・มีการยกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนของทางเข้าก้นโป๊ะที่ระดับความเร็วของ
กระแสน้ํา 20 ซ.ม./วินาที (0.2 ม./วินาที) วัดได้ที่ระดับ 6 เมตรจากผิวน้ํา

・ทางเข้าก้นโป๊ะมีการยกตัวในลักษณะสัมพันธ์โดยตรงกับ
ความเร็วของกระแสน้ําที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ตาม
・แนวโน้มของการยกตัวมีความคงที่ในทิศทางเดิม
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(1) เฉพาะส่วนของลูกขังใกล้ผิวน้ําเท่านั้นที่มี
การยกตัว ในขณะที่เชือกโครงคร่าว
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(2) ส่วนของเชือกโครงคร่าวด้านลูกขัง (ลูกศรสีส้ม) (3) ทางเข้าก้นโป๊ะและก้นโป๊ะมีการยกตัวสูงสุด
จมตัวลง สวนทางกระแสน้ํา ในขณะที่ทางเข้าก้น เป็นไปตามความเร็วของกระแสน้ําที่สูงสุด
โป๊ะและก้นโป๊ะ (ลููกศรสีน้ําเงิน)เริ่มยกตัวขึ้นจาก
ทางเข้าก้นโป๊ะจะตีบและแคบลง
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นไปตามความเร็วของกระแสน้ําที่สงงสด
ในขณะที่ก้นโป๊ะและปากทางเข้าก้นโป๊ะยกตัว
สูสงสดเป็
งสุดเปนไปตามความเรวของกระแสนาทสู
สุด ในขณะทกนโปะและปากทางเขากนโปะยกตว
สูงขึ้นตามระดับของกระแสน้ําที่แรงขึ้น

เชือกโครงคร่าว
ลูกขัง

ทางเข้าก้นโป๊ะ
ก้นโป๊ะ

(1) กระแสน้ําไหลจากก้นโป๊ะไปยังทางเข้าก้นโป๊ะ
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