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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้าไทย
ที่ท้าประมงในเขตพืนที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูนา่ แห่งมหาสมุทรอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๖๕
เนื่ องด้ว ยมาตรา 49 แห่ งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ก้าหนดให้ผู้ได้รับ
ใบอนุ ญ าตท้ า การประมงนอกน่ า นน้ า ไทยที่ ท้ า การประมงในเขตของรั ฐ ชายฝั่ ง หรื อ ในเขตที่ อ ยู่
ในความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชก้าหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
และมาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศนัน
โดยที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean
Tuna Commission, IOTC) อั น ท้ า ให้ ป ระเทศไทยมี สิ ท ธิ เ ข้ า ไปท้ า การประมงในเขตพื นที่ ที่ อ ยู่
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ประกอบกับในการประชุมภาคีสมาชิก IOTC ประจ้าปี
ได้ มี ก ารแก้ ไ ขและเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มติ บ างประการ เพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มติ ดั ง กล่ า ว
กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะออกไปท้าการประมงนอกน่านน้าไทยในบริเวณดังกล่าว
ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้าไทยที่จะต้องปฏิบัติหากเข้าไปท้าการประมง
หรือด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประมงในเขตพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ
ปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้าไทย
ที่ท้าประมงในเขตพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
(๒) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้าไทย
ที่ท้าประมงในเขตพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
ข้อ ๒ ในประกาศนี
“ทุ่นข้อมูล” หมายความว่า อุปกรณ์ลอยน้า ทังแบบปล่อยลอยหรือยึดอยู่กับที่ ซึ่งใช้งานโดย
หน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและ
ตรวจวัดข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมประมง
“เรือประมง” หมายความว่า เรือที่ใช้ท้าการประมง และให้หมายความรวมถึง เรือเสริม
(auxiliary vessel) เรือสนับสนุน (support vessel) และเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ (supply vessel)
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ที่ ช่ ว ยหาฝู ง ปลา วางแพ ตรวจแพ หรื อ กู้ แ พ ที่ ท้ า การประมงนอกน่ า นน้ า ไทยในเขตพื นที่ ที่ อยู่
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
“เรือไร้สัญชาติ” หมายความว่า เรือซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้สทิ ธิ
ที่จะชักธงของรัฐใด หรือเรือตามข้อ 92 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
ซึ่งออกทะเลโดยชักธงของรัฐสองรัฐหรือมากกว่านันตามความสะดวก
“กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง” หมายถึง การด้าเนินการใดที่เป็นการสนับสนุน หรือมีส่วน
ในการเตรียมท้าการประมง ซึ่งรวมถึงการน้าขึนท่า การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป การขนถ่ายหรือ
ขนส่งสัตว์น้าที่ยังไม่เคยน้าขึนท่ามาก่อน ตลอดจนการจัดหาบุคลากร เชือเพลิง เครื่องมือประมง
และเสบียงอื่น ๆ เพื่อใช้ในทะเล
ข้อ ๓ พืนที่แ ละชนิ ด ของสัต ว์น้าที่อยู่ในความรับผิด ชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่ า
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC) ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี
ข้อ ๔ เรือประมงที่ท้าการประมงนอกน่านน้าไทยในเขตพืนที่และชนิดของสัตว์น้าตามข้อ ๓
จะต้องเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
(Indian Ocean Tuna Commission, IOTC) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ www.iotc.org
เจ้าของเรือประมง และผู้ควบคุมเรือ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหาร
จัดการประมงตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการท้าประมงหรือขนถ่ายชนิดของสัตว์น้า
ตามข้อ 3 หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงกับเรือไร้สัญชาติหรือเรือที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ
ที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว
หากพบเห็ น เรื อ ต้ อ งสงสั ย ว่ า เป็ นเรื อ ไร้ สั ญ ชาติ หรื อ ที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี เ รื อ ที่ ไ ด้รั บ อนุญาต
ขององค์การบริหารจัดการประมงตามวรรคหนึ่งก้าลังท้าประมง ขนถ่ายสัตว์น้าหรือกระท้ากิจกรรมใด ๆ
ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ การบริ ห ารจั ด การประมงดัง กล่ า ว ผู้ ค วบคุ ม เรื อ ต้ อ งแจ้ ง ข้อ มู ลให้
กองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง ทราบโดยพลัน ตามแบบรายงาน
การพบเห็ น เรื อ ต้ อ งสงสั ย (Report of sighting vessel presumed engaging IUU fishing)
(กปน.๑๘) แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๕ ในกรณีที่เรือประมงได้รับอนุญาตให้ท้าการประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของรัฐ
ชายฝั่งอื่น ผู้ควบคุมเรือประมงต้องบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกการท้าการประมง และจัดส่งส้าเนา
เฉพาะส่วนที่ได้ท้าประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของรัฐชายฝั่งนันให้กับหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐ
ชายฝั่งดังกล่าว
ข้อ ๖ เรือประมงต้องจัดท้าเครื่องหมายประจ้าเครื่องมือประมงและอุปกรณ์ช่วยท้าการประมง
โดยให้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี
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(๑) กรณีเครื่องมือที่มีการใช้สายคร่าว ให้ติด เครื่องหมายที่ปลายของอวนหรือสายคร่าว
ของเครื่ อ งมื อ นั นประกอบกั บ ต้ อ งติ ด ทุ่ น ธงหรื อ ทุ่ น เรดาร์ ใ นตอนกลางวั น และติ ด ทุ่ น ไฟโดยต้ อ ง
สามารถมองเห็นแสงไฟได้ในสภาวะการมองเห็นตามปกติส้าหรับตอนกลางคืน ทังนี ธงหรือทุ่นดังกล่าว
ต้องสามารถใช้ระบุต้าแหน่งและขอบเขตของเครื่องมือประมงได้
(๒) กรณีเครื่องมือประมงประจ้าที่ ต้องจัด ให้มีทุ่นหรือวัสดุที่คล้ายทุ่นที่ลอยอยู่บนผิวน้า
เพื่อบอกต้าแหน่งของเครื่องมือประมงนัน และต้องจัดท้าเครื่องหมายที่แสดงไว้อย่างชัดเจนตลอดเวลา
ด้วยอักษรและ/หรือ ตัวเลขของเรือที่เป็นเจ้าของเครื่องมือประมง
(๓) กรณีแพล่อปลาประเภทประจ้าที่ (Anchored Fish Aggregating Device : AFADs)
และแพล่อปลาประเภทปล่อยลอย (Drifting Fish Aggregating Device: DFADs) ให้ติดเครื่องหมาย
ในบริ เ วณที่เ หมาะสมสามารถมองเห็ น ได้ชั ด โดยต้องมี หมายเลขประจ้ าแพที่ ไม่ซ้า กัน และในกรณี
แพล่อปลาประเภทปล่อยลอย (Drifting Fish Aggregating Device: DFADs) ต้องจัดท้าหมายเลข
ประจ้ า ตั ว เฉพาะของทุ่ น ที่ ไ ม่ ซ้ า กั น (ID ที่ จั ด ท้ า โดยผู้ ผ ลิ ต ทุ่ น เครื่ อ งมื อ ) และหมายเลข IOTC
ของเรือที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจะต้องติดตังอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งผ่านดาวเทียมด้วย
ข้อ ๗ แพล่ อ ปลาประเภทปล่อ ยลอย (Drifting Fish Aggregating Device : DFADs)
เรือประมงอวนล้อมจับแต่ละล้าสามารถมีแพล่อปลาได้ไม่เกินห้าร้อยแพต่อปี โดยวางแพล่อปลาได้
ครังละไม่เกินสามร้อยแพ
หากเจ้ า ของเรื อ ประสงค์ ใ ช้ แ พล่ อ ปลาประเภทปล่ อ ยลอย (Drifting Fish Aggregating
Device : DFADs) ต้องมีทุ่นเครื่องมือที่ติดตังอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งผ่านดาวเทียมและต้องแจ้งจ้านวน
รวมทังหมายเลขประจ้าตัวเฉพาะของทุ่นที่ไม่ซ้ากันทังก่อนและหลังการออกไปท้าการประมงแต่ละครัง
ตามแบบรายงานจ้านวนแพและทุ่นอุปกรณ์แนบท้ายประกาศนี
แพล่อปลาตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ โดยค้านึงถึงการออกแบบ
และวัสดุที่ไม่ท้าให้สัตว์น้ามาติด
ข้อ ๘ เรือประมงที่ท้าการประมงโดยใช้แพล่อปลาต้องบันทึกกิจกรรมการท้าการประมง
ที่ใช้แพล่อปลาลงในแบบบันทึกการตรวจและวางแพล่อปลา (FADs LOGBOOK) แนบท้ายประกาศนี
และส่งให้กองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง ทุกครังที่มีการขนถ่ายสัตว์น้า
หรือน้าสัตว์น้าขึนท่า
ข้อ ๙ ห้ า มมิ ใ ห้ เ รือ ประมงใช้ห รืออาศั ยแสงไฟเพื่ อวั ต ถุประสงค์ใ นการล่ อปลาทูน่าและ
ชนิดพันธุ์คล้ายปลาทูน่า
ข้อ ๑๐ ห้ ามมิให้ เรือประมงใช้อากาศยานหรื ออากาศยานไร้คนขับเป็น เครื่องช่วยในการ
ท้าการประมง
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ข้อ ๑๑ ห้ ามมิให้ เรือประมงท้าการประมงหรือกระท้ากิจกรรมอื่นใดในรัศมีหนึ่งไมล์ทะเล
นับจากตัวทุ่นข้อมูล และห้ามมิให้น้าทุ่นข้อมูลขึนเรือ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตหรือร้องขอเป็นการเฉพาะ
จากเจ้าของผู้รับผิดชอบทุ่น
ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้เรือประมงเก็บปลาฉลามครีบขาว (oceanic whitetip sharks) ปลาฉลาม
หางยาว (thresher sharks) และสั ต ว์ น้ า กลุ่ ม ปลากระเบนปี ศ าจ (mobulid rays) ที่ ไ ด้ จ าก
การท้าประมงไว้บนเรือ รวมทังห้ามขนถ่าย น้าขึนท่า ขาย หรือเสนอขาย
ข้อ ๑๓ การเก็บรักษาปลาฉลามชนิดอื่นนอกเหนือไปจากข้อ ๑๒ ต้องเก็บปลาฉลามทุกส่วน
ไว้บนเรือ ยกเว้นหัว อวัยวะภายในและหนังจนกว่าเรือจะมาถึง ณ จุดที่น้าสัตว์น้าขึนท่าเทียบเรือ
ครังแรก
ส้าหรับการเก็บรักษาปลาฉลามตามวรรคหนึ่งแบบแช่เย็น ห้ามตัดครีบปลาฉลาม จนกว่าเรือ
จะมาถึง ณ จุดที่น้าสัตว์น้าขึนท่าเทียบเรือครังแรก
ส้าหรับการเก็บรักษาปลาฉลามตามวรรคหนึ่งแบบวิธีแช่แข็ง สามารถตัดครีบปลาฉลามได้
แต่ห้ามเก็บครีบของปลาฉลามเกินกว่าร้อยละห้าของน้าหนักปลาฉลามที่มีอยู่ในเรือจนกว่าเรือจะมาถึง
ณ จุดที่น้าสัตว์น้าขึนท่าเทียบเรือครังแรก
ส้าหรับกรณีที่จับปลาฉลามตามวรรคหนึ่งได้ หากเป็นปลาฉลามวัยอ่อน หรือปลาฉลามที่ตังท้อง
ต้องปล่อยปลาฉลามดังกล่าว
ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้เรือประมงอวนล้อมจับท้าการประมงบริเวณที่พบเห็นสัตว์ทะเลเลียงลูกด้วยนม
จ้าพวกวาฬ โลมา พะยูน เต่าทะเล หรือปลาฉลามวาฬ
ข้อ ๑๕ เรื อ ประมงที่ท้ าการประมงโดยใช้เครื่องมื ออวนล้ อมจั บ ต้ อ งเก็บรักษาปลาทูน่ า
(tuna) ปลาจรวด (rainbow runner) ปลาอี โ ต้ ม อญ (dolphin fish) ปลาวั ว (triggerfish)
ปลากระโทงแทง (billfish) ปลาอิ น ทรี (wahoo) และปลาน้ า ดอกไม้ (barracuda) ไว้ บ นเรื อ
และน้ามาขึนท่า เว้นแต่พิจารณาแล้วเห็นว่าปลาดังกล่าวไม่เหมาะต่อการบริโภค
ข้อ ๑๖ เรื อ ประมงที่ ท้ า การประมงโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ อวนล้ อ มจั บ ต้ อ งมี ส วิ ง ส้ า หรั บ ตั ก
เพื่อช่วยชีวิตเต่าทะเล
ข้อ ๑๗ ห้ า มมิ ใ ห้ เ รือ ประมงติด ตังเครื่ องมือ ประมงหรือ ท้ าการประมงปลากระเบนปีศาจ
เป็นสัตว์น้าเป้าหมาย เมื่อพบเห็นกลุ่มสัตว์น้าดังกล่าว
ข้อ ๑๘ หากท้าการประมงครังใดติดสัตว์น้าจ้าพวกสัตว์ทะเลเลียงลูกด้วยนม เช่น โลมา
(dolphin) วาฬ (whale) พะยูน (dugong) เป็นต้น เต่าทะเล (marine turtle) สัต ว์น้ากลุ่ม
ปลากระเบนปีศาจ (mobulid rays) ปลาฉลามครีบขาว (oceanic whitetip sharks) ปลาฉลาม
หางยาว (thresher sharks) ปลาฉลามสีน้าเงิน (blue shark) ปลาฉลามหัวค้อนหยัก (Scalloped
hammerhead sharks) ปลาฉลามวาฬ (whale shark) หรือนกทะเล (sea bird) ต้องปล่อยสัตว์น้า
ดั ง กล่ า ว และบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการติ ด สั ต ว์ น้ า ตามแบบแบบบั น ทึ ก การติ ด สั ต ว์ น้ า โดยบั ง เอิ ญ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

(Incidental catch log sheet of IOTC) แนบท้ า ยประกาศนี โดยส่ ง ให้ ก องบริ ห ารจั ด การ
เรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง ทุกครังเมื่อมีการขนถ่ายสัตว์น้าหรือน้าสัตว์น้าขึนท่า
ในกรณีที่มีการพบเห็ นสัต ว์น้ าจ้าพวกสัตว์ทะเลเลียงลูกด้วยนม เช่น วาฬ โลมา พะยูน
เป็นต้น ให้รายงานการพบเห็นสัตว์ทะเลเลียงลูกด้วยนมตามแบบรายงานการพบเห็นสัตว์เลียงลูกด้วยนม
(Report Of Sighting Marine Mammal) แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๑๙ ในกรณีเต่าทะเลที่จับได้จากการท้าประมง มีสภาพอ่อนแรงหรือบาดเจ็บ ต้องน้า
เต่าทะเลดังกล่าวขึนเรือ ช่วยให้ฟื้นและให้แข็งแรงก่อนที่จะปล่อยลงน้า โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการ
จ้าแนกชนิดและช่วยชีวิตเต่าทะเลตามแนบท้ายประกาศนี
ในกรณีสัตว์น้ากลุ่มปลากระเบนปีศาจที่จับได้จากการท้าประมงและยังมีชีวิตต้องปล่อยสัตว์น้า
ดังกล่าวทันที โดยก่อนท้าการประมงลูกเรือต้องเตรียมตาข่ายหรือผ้าใบไว้บนดาดฟ้าเรือ โดยปฏิบัติตาม
คู่มือการช่วยชีวิตและปล่อยสัตว์น้ากลุ่มปลากระเบนปีศาจตามแนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๒๐ เพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล เรือประมงที่ท้าการประมงโดยใช้เครื่องมือเบ็ดราว ต้องจัดให้มี
อุปกรณ์ตัดสายเบ็ดและปลดเบ็ดในการช่วยปล่อยเต่าทะเล
เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของปลาฉลามสีน้าเงิน (blue shark) และเพื่อลด
ผลกระทบจากการจับสัตว์น้าดังกล่าวโดยบังเอิญ เรือประมงควรหลีกเลี่ยงการใช้สายเบ็ดโลหะ
ข้อ ๒๑ เรือประมงที่ท้าการประมงโดยใช้เครื่องมือเบ็ดราวบริเวณละติจูดยี่สิบห้าองศาใต้ลงไป
ต้องปฏิบัติตามมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อลดการจั บนกทะเลอย่างน้อยสองจากสามมาตรการ
ตามตารางที่ ๑ แนบท้ายประกาศนี
ข้อ ๒๒ เครื่ อ งมื อ อวนติ ด ตาขนาดใหญ่ หรื อ อวนอื่ น ๆ ต้ อ งมี ค วามยาวรวมกั น ไม่ เ กิ น
สองพั น ห้ า ร้ อ ยเมตร ซึ่ ง ท้ า การประมงในลั ก ษณะให้ สั ต ว์ น้ า ติ ด หรื อ พั น ตาอวนเมื่ อ ว่ า ยมาปะทะ
และขณะท้าการประมงผืนอวนจะต้องอยู่ใต้ผิวน้าไม่ต่้ากว่าสองเมตร
ข้อ ๒๓ เรือประมงทุกล้าที่ท้าการประมงในเขตพืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ
ปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC) ต้องจ้ากัดปริมาณ
การจับสัตว์น้าตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านนา้ ไทย ทังนี ต้องไม่เกินสิทธิ
ที่ประเทศไทยได้รับตามข้อมติของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย รายละเอียดตามแนบ
ท้ายประกาศนี
ข้อ ๒๔ เรือประมงต้องไม่เก็บรักษา ขนถ่าย หรือน้าขึนท่า ซึ่งสัตว์น้าจ้าพวกปลากระโทงแทงลาย
(Striped Marlin) ปลากระโทงแทงด้า (Black Marlin) ปลากระโทงแทงน้าเงิน (Blue Marlin)
และปลากระโทงแทงร่ม (Indo-pacific Sailfish) ที่มีขนาดความยาวจากขากรรไกรล่างไปจนถึงส้อมหาง
(LJFL) น้ อ ยกว่ า หกสิ บ เซนติ เ มตร โดยต้ อ งท้ า การปล่ อ ยสั ต ว์ น้ า ดั ง กล่ า วกลั บ คื น สู่ ท ะเลทั น ที
ทังนี ต้องค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือในขณะด้าเนินการดังกล่าวด้วย
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ในกรณีที่จับปลากระโทงแทง ซึ่งมีขนาดเล็กจากการท้าประมงอวนล้อมจับโดยไม่ได้ตังใจ
และแช่แข็งไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์น้าที่จับได้ ทังนี หากมิได้น้าสัตว์น้านันออกขาย มิให้ถือว่าเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ข้อ 25 กรณีเรือสนับสนุน (support vessel) หรือเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ (supply vessel)
ที่ช่วยหาฝูงปลา วางแพ ตรวจแพ หรือกู้แพ จ้านวนสามล้าสามารถสนับสนุนเรือประมงอวนล้อมจับได้
ไม่น้อยกว่าสิบล้า ซึ่งเรือทังหมดต้องมีสัญชาติไทย
กรณีเรือประมงอวนล้อมจับสามารถได้รับการสนับสนุนจากเรือสนับสนุน (support vessel)
หรื อ เรื อส่ งเสบี ยงและอุป กรณ์ (supply vessel) ที่ ช่ ว ยหาฝูง ปลา วางแพ ตรวจแพ หรือกู้แ พ
ที่มีสัญชาติเดียวกันครังละหนึ่งล้า ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ทังนี โดยจะไม่อนุญาตให้ขึนทะเบียนเป็นเรือใหม่หรือเพิ่มเติมในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาต
ของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission ; IOTC)
ส้าหรับเรือสนับสนุน (support vessel) หรือเรือส่งเสบียงและอุปกรณ์ (supply vessel) ที่ช่วยหา
ฝูงปลา วางแพ ตรวจแพ หรือกู้แพ
ข้อ ๒๖ เรือประมงเบ็ดราวที่ประสงค์จะท้าการขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเล ต้องได้รับอนุญาต
จากกรมประมงก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้า ทังนี ก่อนการขนถ่ายสัตว์น้าเรือประมงนันมีหน้าที่
อ้านวยความสะดวกให้ผู้สังเกตการณ์ระดับภูมิภาค (IOTC Regional Observer) เพื่อด้าเนินการ
ดังต่อไปนี
ก) ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตท้าการประมงในพืนที่ IOTC
ข) ตรวจสอบและบันทึกปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ทังหมดบนเรือ และปริมาณที่จะ
ท้าการขนถ่ายไปยังเรือขนถ่ายสัตว์น้า
ค) ตรวจสอบระบบติ ด ตามเรื อ ประมง (VMS) และตรวจสอบสมุ ด บั น ทึ ก
การท้าการประมง
ง) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้า
ข้อ ๒๗ ก่อนเริ่มท้าการขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเล เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงเบ็ดราว
ปลาทูน่าขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่ายี่สิบสี่เมตร) ต้องขออนุญาตท้าการขนถ่ายสัตว์น้าต่อกองบริหารจัดการ
เรือประมงและการท้าการประมง กรมประมง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้า
เมื่อด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเลแล้วเสร็จ เรือประมงต้องรายงานการขนถ่ายสัตว์น้า
ตามแบบฟอร์ม IOTC Transhipment Declaration และส่งไปยังกองบริหารจัดการเรือประมงและ
การท้าการประมง กรมประมง ไม่เกินสิบห้าวันภายหลังจากได้ด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเล
เสร็จสินแล้ว
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ข้อ ๒๘ เรือประมงที่ประสงค์ท้าการขนถ่ายสัตว์น้าที่ท่าเทียบเรือ ต้องแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่
ผู้มีอ้านาจของรัฐเจ้าของท่านัน ก่อนท้าการขนถ่ายสัตว์น้าไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง ดังต่อไปนี
ก) ชื่อเรือประมง และหมายเลข IOTC
ข) ชื่อเรือขนถ่ายสัตว์น้า และสัตว์น้าที่จะท้าการขนถ่าย
ค) ปริมาณสัตว์น้าที่จะขนถ่าย (หน่วยเป็นตัน)
ง) วันที่และพิกัดที่จะท้าการขนถ่าย
จ) แหล่งท้าการประมงหลัก
ข้อ ๒๙ กรณีการขนถ่ายสัต ว์น้าในเขตท่าเทียบเรือ เมื่อด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้าในเขต
ท่าเทียบเรือแล้วเสร็จ ผู้ควบคุมเรือประมงจะต้องรายงานการด้าเนินการขนถ่ายสัตว์น้าตามแบบฟอร์ม
IOTC Transhipment Declaration และส่งให้กองบริหารจัดการเรือประมงและการท้าการประมง
กรมประมงไม่เกินสิบห้าวันภายหลังจากท้าการขนถ่ายสัตว์น้าเสร็จสินแล้ว
ข้อ ๓๐ เรือประมงต้องเก็บเอกสารประจ้าเรือที่ออกให้และรับรองโดยหน่วยงานรัฐที่มีอ้านาจ
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
ก) ใบอนุ ญ าตท้ า การประมง (license, permit) หรื อ สิ ท ธิ ใ นการท้ า ประมง
และข้ อตกลงหรือเงื่อ นไขที่แ นบกับ ใบอนุญาตท้า การประมง (license, permit) หรื อสิทธิในการ
ท้าประมง
ข) ชื่อเรือ
ค) เมืองท่าขึนทะเบียน และหมายเลขทะเบียนเรือ
ง) สัญญาณเรียกขานสากล
จ) ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเรือ และชื่อและที่อยู่ของผู้เช่าเรือ
ฉ) ความยาวตลอดล้า
ช) ก้าลังของเครื่องยนต์เป็นกิโลวัตต์/แรงม้า
ข้อ ๓๑ การแจ้ง การส่งข้อมูล และการรายงาน ตามข้อ ๔ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๘
ต้ อ งแจ้ ง ส่ ง หรื อรายงานโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่ประจ้ ากองบริหารจั ด การเรือประมงและ
การท้าการประมง กรมประมง หรือผ่านทางเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบและ
น้ากลับมาใช้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th
ข้อ ๓๒ ผู้ที่ประสงค์จะท้าการประมงในพืนที่และชนิดสัตว์น้าตามข้อ ๓ ควรต้องติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
มีการปรับปรุงแก้ไขทุกปีตามข้อมติที่รับรองจากการประชุมของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทร
อินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อ ๓๓ ผู้ ซึ่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ห รื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ารบริ ห ารจั ด การประมง
ภายใต้คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)
จะมีความผิดตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์
อธิบดีกรมประมง

พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะธรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)

สัตว์น้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission, IOTC)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อวิทยาศาสตร์
Thunnus albacares
Katsuwonus pelamis
Thunnus obesus
Thunnus alalunga
Thunnus maccoyii
Thunnus tonggol
Euthynnus affinis
Auxis thazard
Auxis rochei
Scomberomorus commerson
Scomberomorus guttatus
Makaira nigricans
Makaira indica
Tetrapturus audax
Istiophorus platypterus
Xiphias gladius

ชื่อสามัญ
Yellowfin tuna
Skipjack
Bigeye tuna
Albacore tuna
Southern Bluefin tuna
Longtail tuna
Kawakawa
Frigate tuna
Bullet tuna
Narrow barred Spanish Mackerel
Indo-Pacific king mackerel
Blue Marlin
Black Marlin
Striped Marlin
Indo-Pacific Sailfish
Swordfish

ชื่อไทย
ปลาทูน่าครีบเหลือง
ปลาทูน่าท้องแถบ
ปลาทูน่าตาโต
ปลาทูน่าครีบยาว
ปลาทูน่าครีบน้้าเงินใต้
ปลาโอด้า
ปลาโอลาย
ปลาโอขาว,ปลาโอแกลบ
ปลาโอหลอด
ปลาอินทรีบั้ง
ปลาอินทรีจุด
ปลากระโทงแทงครีบน้้าเงิน
ปลากระโทงแทงด้า
ปลากระโทงแทงลาย
ปลากระโทงแทงร่ม
ปลากระโทงแทงดาบ

FAO code
YFT
SKJ
BET
ALB
SBT
LOT
KAW
FRI
BLT
COM
GUT
BUM
BLM
MLS
SFA
SWO

กปน. ๑๘
แบบรายงานการพบเห็นเรือต้องสงสัย
(Report of sighting vessel presumed engaging IUU fishing)
ข้อมูลเรือที่รายงาน
ชื่อเรือที่รายงาน
หมายเลขทะเบียนเรือ
ข้อมูลเรือต้องสงสัย
ชื่อเรือ
หมายเลขทะเบียนเรือ
IMO (ถ้ามี)
สัญญาณเรียกขาน
ธงเรือ
วันที่และเวลาที่พบเรือต้องสงสัย

วันที่..................เดือน..................................................พ.ศ. ............................

พิกัดทีพ่ บเรือต้องสงสัย

ละติจูด...................°..........................́ ลองจิจูด...................°...........................́

ภาพถ่ายของเรือต้องสงสัย

 มี

 ไม่มี

หน้า……/………
แบบรายงานจานวนแพและทุ่นอุปกรณ์
Name of vessel/ชื่อเรือ………………………………………………………………….….........……IOTC number/ หมายเลข IOTC ………………...……………………...………..………..…
DFAD/จานวนแพก่อนออกไปทาประมง...................................................................... Buoy/จานวนทุ่นอุปกรณ์ก่อนออกไปทาประมง.....................................................
DFAD/จานวนแพหลังเข้าเทียบท่า.............................................................................. Buoy/จานวนทุ่นอุปกรณ์หลังเข้าเทียบท่า.............................................................
ลำดับ

ก่อนออกทำ
กำรประมง

หมำยเลขประจำตัวของแพ

หมายเหตุ: ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ  ในกรณีที่มีบนเรือ

หลังกลับ
เข้ำท่ำ

หมำยเลขประจำตัวเฉพำะของทุ่น

ก่อนออกทำ
กำรประมง

หลังกลับ
เข้ำท่ำ

× ในกรณีที่ไม่มีบนเรือ

 ก่อนออกไปทาประมง
ชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
เจ้าของเรือ
วันที่.................................................................

ลำดับ

รับรองการตรวจสอบ
ชื่อ....................................................................
(...................................................................)
เจ้าหน้าที่ PIPO
วันที่................................................................

 หลังกลับเข้าเทียบท่า
ชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
เจ้าของเรือ
วันที่.................................................................

รับรองการตรวจสอบ
ชื่อ....................................................................
(...................................................................)
เจ้าหน้าที่ PIPO
วันที่................................................................

หน้า……/………
แบบรายงานจานวนแพและทุ่นอุปกรณ์
Name of vessel/ชื่อเรือ………………………………………………………………….….........……IOTC number/ หมายเลข IOTC ………………...……………………...………..………..…
ลำดับ

ก่อนออกทำ
กำรประมง

หมำยเลขประจำตัวของแพ

หมายเหตุ: ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ  ในกรณีที่มีบนเรือ

หลังกลับ
เข้ำท่ำ

หมำยเลขประจำตัวเฉพำะของทุ่น

ก่อนออกทำ
กำรประมง

หลังกลับ
เข้ำท่ำ

× ในกรณีที่ไม่มีบนเรือ

 ก่อนออกไปทาประมง
ชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
เจ้าของเรือ
วันที่.................................................................

ลำดับ

รับรองการตรวจสอบ
ชื่อ....................................................................
(...................................................................)
เจ้าหน้าที่ PIPO
วันที่................................................................

 หลังกลับเข้าเทียบท่า
ชื่อ.....................................................................
(...................................................................)
เจ้าของเรือ
วันที่.................................................................

รับรองการตรวจสอบ
ชื่อ....................................................................
(...................................................................)
เจ้าหน้าที่ PIPO
วันที่................................................................

แบบบันทึกการตรวจและวางแพล่อปลา (FADs LOGBOOK)
Name of vessel/ชื่อเรือ …………….…………………………………………………………..………………………ทะเบียนเรือ……………………………………………… IOTC number/ หมายเลข IOTC…………………………….……...……….….....…
Marking Vessel/เครื่องหมายประจาเรือ………………………...……….……………………………………………………… Reporting Name/ชื่อผู้รายงาน………………………………………………………………………………………..……………………
Total number of DFADs/จานวนแพล่อปลาแบบปล่อยลอย………………………แพ Material of DFADs/วัสดุที่ใช้ประกอบแพ………………………..………………………Size/ขนาดของแพ (ก*ย)……………..……….meter/ เมตร
Total number of AFADs/จานวนแพล่อปลาแบบประจาที่…………………………แพ Material of AFADs/วัสดุที่ใช้ประกอบแพ……………………………………..……..….Size/ขนาดของแพ (ก*ย)……………………….meter/ เมตร
Date Time Type of FADs
FADs ID/
Buoy ID/
กิจกรรมวาง จานวนแพ/
สิ่งที่ตรวจพบบริเวณแพ
ปริมาณ
Latitude
Longitude
วันที่
เวลา ชนิดของแพล่อปลา เครื่องหมาย เครื่องหมาย
แพ/ตรวจ ทุ่นที่สูญหาย
เช่น ฝูงปลา ฉลาม และ
สัตว์นา
(วัน เดือน
degrees Minutes N/S degrees Minutes E/W
(1) DFADs แพล่อ ประจาแพ/
ประจาทุ่น
แพ/เก็บกูแ้ พ
อื่นๆ
ที่จับได้ (kg)
ปี)
องศา
ลิ
ป
ดา
องศา
ลิ
ป
ดา
ปลาแบบปล่อย
วัสดุลอยนา
ลอย (2) AFADs
แพล่อปลาแบบ
ประจาที่
(๓) วัสดุลอยนา
อื่นๆ
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

แบบบันทึกการติดสัตว์น้าโดยบังเอิญ (Incidental catch log sheet of IOTC)
Name of vessel/ชื่อเรือ ………………………….........……………………………………………………………………………RFMOs number/ หมายเลข RFMOs………………...………..…….………..…
Marking Vessel/เครื่องหมายประจ้าเรือ.......................................................................... Reporting Name/ชื่อผู้รายงาน.......................................................................................
โลมา (dolphin) วาฬ (whale) พะยูน (dugong) ฉลามครีบขาว (oceanic whitetip sharks) ฉลามหางยาว (thresher sharks) ฉลามสีน้าเงิน (blue shark) ฉลามหัวค้อนหยัก
(Scalloped hammerhead sharks) ฉลามวาฬ (whale shark) สัตว์น้ำกลุ่มกระเบนปีศำจ (mobulid rays) เต่าทะเล (marine turtle) หรือนกทะเล (sea bird)
กำรพบเห็นหรือ
Latitude แลต. Longitude ลอง.
assessment
ท้ำประมงติด
Date
Number of of the life
Remark
Degree
Degree
Time
N
E
วันที่
สัตว์น้ำ
Species ชนิดสัตว์น้ำ
individual
(หมำยเหตุ :
(N/S)
(E/W)
status
เวลำ
/
/
พบ
โดยบังเอิญ
จ้ำนวนตัว
อธิบำยวิธีกำรปล่อย )
องศำ
องศำ
(วัน เดือน ปี)
ประเมิ
น
S
W
(เหนือ/ใต้)
(ออก/ตก)
กำรรอดชีวิต
º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

º

'

"

รายงานการพบเห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
(Report of sighting Marine Mammal)
Name of vessel/ชื่อเรือ ………………………….........…………………………………………………………………IOTC number/ หมายเลข IOTC………………...……………..…............….………..…
Registration number/หมายเลขทะเบียนเรือ........................................................................ Master’s name/ชื่อผู้ควบคุมเรือ.............................................................................
Latitude แลต.
Longitude ลอง.
Species ชนิดสัตว์น้าที่พบ
Number จ้านวน (ตัว)
Date
Time
Degree
(N/S)
Degree
(E/W)
วันที่
เวลา
(วัน เดือน ปี)
องศา
(เหนือ/ใต้)
องศา
(ออก/ตก)
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

คู่มือการจาแนกชนิดและช่วยชีวิตเต่าทะเล
การจาแนกชนิดเต่าทะเล

FAMILY DERMOCHELYIDAE
Dermochelys coriacea
FAO code: DKK
Leatherback turtle เต่ามะเฟือง
ลักษณะกระดองไม่เป็นเกล็ด มีลักษณะเป็นแผ่นหนังหนาสีดาอาจมีแต้มสีขาวประๆ ทั่วตัว กระดองมี
ลักษณะเป็นสันนูนจานวน 5 แถว พาดยาวไปตามแนวลาตัว ขาคู่หน้าไม่มีเล็บ

FAMILY CHELONIDAE
กระดองไม่มีสันนูน มีแผ่นเกล็ดบนกระดองแข็งและขนาดใหญ่ ขาคู่หน้ามี 1 เล็บ หรือมากกว่า
- ชนิดที่มีแผ่นเกล็ดบนกระดองแถวด้านข้าง 4 เกล็ด
Eretmochelys imbricata
FAO code: TTH
Hawksbill sea turtle เต่ากระ
จะงอยปากค่อนข้างแหลมงุ้มคล้ายปากเหยี่ยว (hawklike) ขอบปากเรียบ เกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า
(Prefrontal scute, Pf) มี 2 คู่ แผ่น เกล็ดบนหลัง แถวด้านข้าง (Costal scute) มีจานวนข้า งละ 4 เกล็ด
เกล็ดอันแรกไม่ชิดกับเกล็ดขอบคอ (Nuchal scute) ลักษณะเด่นชัดคือ กระดองมีรูปร่างเป็นรูปไข่ เกล็ดบน
กระดองมีลวดลายริ้วใสสวยงาม และลักษณะเกล็ดซ้อนกันเห็นได้ชัดเจน

Chelonia mydas
FAO code: TUG
Green turtle เต่าตนุ
จะงอยปากหยัก เกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า (Prefrontal scute) มีจานวน 1 คู่ เกล็ดด้านหลังตา 4 เกล็ด
เกล็ดบนกระดองแถวข้าง (Costal scute) มีจานวน 4 เกล็ด เกล็ดแรกสุดไม่ติดกับเกล็ดขอบคอ (Nuchal
scute) ลักษณะขอบของเกล็ดจะเชื่อมต่อกันไม่ซ้อนกัน สีสันและลวดลายสวยงาม โดยมีกระดองสีน้าตาล
อมเหลืองมีลายริ้วสีจางกว่ากระจายจากส่วนกลางเกล็ด จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเต่าแสงอาทิตย์

Natator depressus
FAO code: FBT
Flatback turtle เต่าหลังแบน
จะงอยปากเรียบ เกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า (Prefrontal scute) มีจานวน 1 คู่ เกล็ดด้านหลังตา 3 เกล็ด
ขาคู่หน้ามีเล็บ 1 เล็บ ลักษณะรูปทรงของกระดองหลังจะค่อนข้างกลมและแบน เกล็ดใต้ท้องด้านข้างมีจานวน
4 เกล็ด ไม่มีรูเปิด
-ชนิดที่มีแผ่นเกล็ดบนกระดองแถวด้านข้าง 5 เกล็ด

Caretta caretta
FAO code: TTL
Loggerhead turtle เต่าหัวค้อน
ลั กษณะทั่ว ๆ ไปคล้ ายเต่าหญ้ าและเต่ าตนุม าก ต่างกันที่เกล็ ดบนส่ ว นหั ว ตอนหน้า (Prefrontal
scute) มีจานวน 2 คู่ เท่ากับเต่าหญ้าแต่เกล็ดบนกระดองหลังแถวข้าง (Costal scute) มีจานวน 5 แผ่น และ
แผ่นแรกอยู่ชิดติดกับเกล็ดขอบคอ (Nuchal scute) เกล็ดใต้ท้องด้านข้างมีจานวน 3 แผ่น ลักษณะรูปทรง
ของกระดองหลังจะเรียวเล็กลงมาทางส่วนท้าย

Lepidochelys olivacea
FAO code: LKV
Olive ridley turtle เต่าหญ้า
กระดองเรียบสีเทาอมเขียว สีสันของกระดองไม่สวยงามเท่าเต่ากระ และเต่าตนุ ส่วนหัวค่อนข้างโต
จะงอยปากมนกว่า เต่าตนุที่แตกต่างกันชัดคือเกล็ดบนส่วนหัวตอนหน้า (Prefront scute) มีจานวน 2 คู่ และ
เกล็ดบนกระดองหลังแถวข้าง (Costal scute) มีจานวน 6-8 แผ่น เกล็ดหลังแถวข้างอันแรกชิดติดกับเกล็ด
ขอบคอ (Nuchal scute) และลั ก ษณะพิ เ ศษของเต่ า หญ้ า คื อ กระดองส่ ว นท้ อ งแถวกลาง (Inframarginal
scale) มีรูสาหรับขับถ่ายหรือรูเปิดสาหรับประสาทรับความรู้สึกจานวน 5 คู่

Lepidochelys kempii
FAO code: LKY
Kemp's ridley turtle เต่าริดลีย์แคมป์ หรือ เต่าหญ้าแอตแลนติก
เกล็ดบนกระดองหลังแถวข้าง (Costal scute) มีจานวน 5 แผ่น เต่าที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่จะ
อาศัยอยู่แถบอ่าวเม็กซิโกและนอกชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ที่ 16 องศาเหนือ

ที่มา https://iucn-mtsg.org/about-turtles/species/kemps-ridley/

ภาพแสดงวงจรชีวิตของเต่าทะเล
ข้อกาหนดในการจัดการและปล่อยเต่าทะเล
ส่วนที่ 1 ความรับผิดชอบของเรือเมื่อมองเห็นเต่าทะเลในระยะไกล หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไปข้างหน้า
เมื่อมองเห็นเต่าทะเลให้ลดความเร็วเรือและเก็บสายเบ็ดลง ถ้าไม่สามารถลดความเร็วได้ให้หยุดเรือ ดึงสายเบ็ด
ให้ช้าลง อย่าใช้วัตถุมีคมไปดึงเต่า ประเมินสภาพและขนาดของเต่าและไม่ว่าจะติ ดหรือพันกัน มีสามอย่างที่
เป็นไปได้ สายพันแต่ไม่ติดเบ็ด ติดเบ็ดแต่ไม่มีสายพัน และติดทั้งเบ็ดและสายพัน ถ้าติดเบ็ดให้ประเมินตาแหน่ง
ของเบ็ด เรือต้องหยุดเพื่อประเมินและดูการว่ายน้าของเต่า เต่าทะเลที่มีขนาดสามฟุต (ประมาณ 90 ซม.) ใน
ความยาวกระดองสามารถว่ายได้อย่างปลอดภัยหากสภาพทะเลเอื้ออานวย ถ้าเต่าไม่สามารถว่ายน้าได้ให้ปฏิบัติตาม
ส่วนที่ 2 ของข้อกาหนด เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้เต่าควรจะว่ายน้าและส่วนที่ 3 ของข้อกาหนดที่ควรปฏิบัติตาม
เรือต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเต่าตั้งแต่แรกเห็นจนกระทั่งปล่อย

ส่วนที่ 2 เต่าทะเลไม่ว่ายน้า ควรนาเต่าทะเลไว้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่อาจต้องใช้เวลาสั้น ๆ
ทาการกาจัดเครื่องมืออย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการดูแลอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้บาดเจ็บอีกเป็นสิ่งสาคัญ
อันดับแรก อุปกรณ์ควบคุมเต่าหรือสายโยงสามารถนามาใช้เพื่อช่วยในการควบคุม โดยต้องปลดออกจากสายเบ็ด
ที่ปลดตะขอด้ามยาวใช้เพื่อตัดสายเบ็ดที่พันเต่า ถ้าเต่าอยู่ใกล้กับเรือ ให้ใช้ที่ปลดตะขอด้ามยาวที่ตะของุ้มเข้า
ด้านในใช้เพื่อถอดเบ็ดด้านในออกจากเต่าทะเลที่ไม่สามารถว่ายน้าได้ และใช้ที่ปลดตะขอด้ามยาวที่ตะขออยู่
ด้านนอกใช้เพื่อปลดเบ็ดออกจากขาคู่หน้า และอุปกรณ์ที่มีด้ามยาวตัว V ใช้เพื่อดึงในระหว่างที่พันกัน ช่วยใน
การตัดสาย และสามารถใช้ตะขอเกี่ยวกับเรือได้
ส่วนที่ 3 การว่ายน้าของเต่าทะเล สิ่งสาคัญคือจะไม่ดึงเต่าโดยการดึงสายเบ็ด ถ้าเต่ามีขนาดเล็กพอ
สามารถใช้สวิงตักเต่าได้ สาหรับเต่าขนาดใหญ่สามารถใช้เครน เครนเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่เหมือนกระเช้าที่ยก
ลงและยกขึ้นได้โดยเครนไฮดรอลิกหรือแขนบูม ขณะที่อยู่บนเรือเต่าต้องเก็บความชุ่มชื้นและอยู่ในที่ร่มทาให้
อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่า 60º F (15.5º C) หรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิของน้าทะเลที่จับได้ และต้องวางแยก
บนพื้นผิวที่กันกระแทก เครนจะใช้สาหรับเต่าขนาดใหญ่ ยางรถยนต์จะใช้สาหรับเต่าที่มีขนาดเล็ก เต่าทะเล
อ่อนแอควรจะฟื้น ขึ้น มาก่อนที่จ ะถูกปล่ อยออกไป สามารถเก็บเต่าไว้บนดาดฟ้าเป็นเวลา 24 ชั่ว โมงเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการกู้ชีพ เต่าที่เก็บไว้บนดาดฟ้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยไม่มีสัญญาณของชีวิตอาจถูกถือว่าตาย
แล้วและควรถูกนากลับคืนสู่น้า ในกรณีไม่แน่ใจว่าการปลดเบ็ดจะทาให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ควรถอดเบ็ด
ภายนอกออกทั้งหมด ตะขอในปากควรปลดออก แต่ไม่ควรถอดตะขอที่กลืนเข้าไปเมื่อไม่สามารถมองเห็นจุดที่
แทรกได้ หากไม่สามารถถอดเบ็ดได้ควรตัดสายให้ใกล้เคียงกับตาของเบ็ดมากที่สุด
วิธีการช่วยชีวิตเต่าทะเล
หากมองเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเบ็ดควรตัดด้วยคีมและดึงเบ็ดออก ถ้าติดด้านในต้องเปิดปากเต่า
บล็อกจมูก หรือคลุมจมูกและดันเบาๆ ไปที่มุมด้านหน้าของดวงตาด้วยมือข้างหนึ่งและดันไปที่คอและส่วนอื่น ๆ
ใช้ลูปที่หุ้มด้วยท่อป้องกันเพื่อเปิดปากเต่า จากนั้นทาการง้างปากเต่าด้วยอุปกรณ์ดังนี้ กระดูก หรือพลาสติกที่มี
ปลายหุ้มทั้งสองด้าน ท่อพีวีซี รวมทั้งเชือกลูปปกคลุมด้วยสายยาง สายรัดข้อมือ ชุดสายรัด ข้อต่อพีวีซี หรือ
สายรัดปากเปล่าขนาดใหญ่ บล็อกไม้ เพื่อให้ปากเปิดค้างไว้ เพื่อให้ได้มุมมองที่ดีขึ้นหลังจากปากเปิดขึ้นให้ใส่คู่
จมูกเข็ม (ในตาแหน่งที่ปิด) ลงในหลอดอาหารส่วนบนแล้วเปิดคีม ใช้คีมสลักเกลียวหรือที่ปลดตะขอแบบสั้น
เพื่อเอาเบ็ดภายนอกออก เมื่อเครื่องมือถูกถอดออกแล้วเต่าจะฟื้นตัว การปล่อยให้เต่าว่ายลงน้าควรปล่อยลงใน
น้ าที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับ ขณะจั บโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ได้ทาการประมง ปล่ อยเต่าโดยการลดลงเหนือ
ส่วนท้ายของเรือใกล้ผิวน้าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องมือ ประมงและเครื่องยนต์ และพฤติกรรมการว่ายน้าของเต่าและ
ความสามารถในการดาน้าควรได้รับการตรวจสอบหลังจากปล่อยเต่าและบันทึกไว้ในสมุดบันทึกประจาวัน

แสดงวิธีการดึงและยกเลิกการจับเต่าที่จับได้ในเครื่องมือเบ็ดราว และแสดงวิธีการช่วยชีวิตเต่าทะเลใน
ระหว่างทาการประมง แสดงอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้ชาวประมงใช้วิธีปฏิบั ติที่ดีที่สุดในการจัดการและปล่อย
เต่าที่ติดมา ปฐมพยาบาลและลดการบาดเจ็บของเต่า ซึ่งเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ที่ต้องมีบนเรือเบ็ด
ราวหน้าดิน

ก) การกู้เต่าทะเล
ประเมินขนาดของเต่าแล้วปล่อยเต่าหรือนาขึ้นเรือ ถ้าเต่าใหญ่เกินไปที่จะนามาขึ้นเรือให้นามาใกล้กับ
เรือมากที่สุดโดยไม่ทาให้เกิดความเครียดมากเกินไปแล้วตัดสายให้ใกล้เต่าอย่างที่เป็นประโยชน์ ถ้าเต่าเล็กใช้
สวิงเพื่อยกเต่าขึ้นเรือ ห้ามใช้ตะขอและอย่าดึงสายหรือคว้าขอบตาเพื่อนาเต่าขึ้นเรือ

ข) การเอาเต่าทะเลออกจากตะขอหรือเบ็ด
วางชิ้นส่วนของไม้ในปากของเต่าเพื่อไม่ให้กัดแล้วตัดตะขอหรือเบ็ด หากมองเห็นเงี่ยงของเบ็ดให้ใช้คีม
เพื่อตัดเบ็ดครึ่งหนึ่งและนาทั้งสองส่วนแยกออกจากกัน หากมองไม่เห็นเบ็ดให้ถอดสายมากเท่าที่จะทาได้โดยไม่
ต้องดึงสายแรงเกินไปและตัดให้ใกล้กับเต่าเพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
เต่าทะเลที่ถูกกู้คืนจากการจับได้ในอวนลาก เบ็ดหรือติดอยู่ในเครื่องมืออื่น ๆ อาจเกิดความเครียด
แต่ส่วนใหญ่มีสติและสามารถที่จะว่ายน้าออกไปหลังจากการหลุดออกจากตาข่าย แต่บางตัวก็อาจจะเหนื่อย
หรือไม่มีชีวิตชีวา เต่าที่ไม่มีชีวิตชีวาไม่จาเป็นต้องตาย เต่าอาจจะโคม่า เต่ากลับลงไปในน้าก่อนที่จะฟื้นตัวจาก
อาการโคม่าจะจมน้าตาย เต่าอาจฟื้นตัวขึ้นมาบนเรือเมื่อปอดได้ระบายน้าแล้ว อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง ทา
ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อช่วยป้องกันการตายของเต่าที่ไม่จาเป็น

วางเต่าทะเลบนพื้นเรือ

(สังเกตการหายใจหรือการเคลื่อนที่)

ถ้าฟื้น

ถ้าไม่ฟื้น

การเคลื่อนไหวอย่างแข็งแรงและหายใจเป็นปกติ
ค่อยๆ นาเต่าลงในน้าด้วย: (ก) เครื่องยนต์
ระดับกลางถ้าเป็นไปได้ (ข) ตาข่ายไม่รั้งท้าย และ
(ค) โดยไม่ต้องวางเต่าลงบนดาดฟ้า

เก็บเต่าไว้บนเรือ: (ก) ยกขาหลังประมาณ
20 ซม. จากพื้นเพื่อระบายปอด (ข) ให้ร่ม
เงาและความชื้น และ (ค) อนุญาตให้กู้คืน
ได้นานถึง 24 ชั่วโมง

บันทึกทุกครั้ง

(ก)
(ข)

(ค)
(ช)
(ง)
(จ)

(ฉ)

(ซ)
(ญ)

(ฌ)
(ฎ)

[ก] ที่ตัดสายเบ็ดด้ามยาว
[ข] อุปกรณ์ช่วยปลดเบ็ดที่มีด้ามยาว ในกรณีที่มีเบ็ดติดอยู่ภายใน
[ค] อุปกรณ์ช่วยปลดเบ็ดที่มีด้ามยาว ในกรณีที่มีเบ็ดติดอยู่ภายนอก และอุปกรณ์ที่มีด้ามยาวตัว v เพื่อดึงตะขอ
[ง] สวิง
[จ] ยางรถยนต์
[ฉ] อุปกรณ์ช่วยปลดเบ็ดที่มีด้ามสั้น ในกรณีที่มีเบ็ดติดอยู่ภายใน
[ช] อุปกรณ์ช่วยปลดเบ็ดที่มีด้ามสั้น ในกรณีที่มีเบ็ดติดอยู่ภายนอก
[ซ] คีมจมูก
[ฌ] คีม
[ญ] เครื่องตัดสายเบ็ดแบบไนล่อน (monofilament)
[ฎ] อุปกรณ์ง้างปากเต่า (ซึ่งอาจเป็นกระดูก หรือพลาสติกที่มีปลายหุ้มทั้งสองด้าน ท่อพีวีซี รวมทั้งเชือกลูปปก
คลุมด้วยสายยาง สายรัดข้อมือ ชุดสายรัด ข้อต่อพีวีซีสี่ชุด หรือสายรัดปากเปล่าขนาดใหญ่)
การปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ ควรสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการทาประมงอย่างมีความรับผิดชอบ
(Code of Conduct for Responsible Fisheries) เกี่ยวกับการทาประมงอย่างมีความรับผิ ดชอบในระบบ
นิ เวศทางทะเลด้วยการพิจารณาเกี่ย วกับระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลัก
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
1. การทาการประมง
1.1 การจัดการที่เหมาะสมและการปล่อย เพื่อลดการบาดเจ็บและเพิ่มโอกาสในการอยู่รอด
(ก) ข้อกาหนดสาหรับการจัดการที่เหมาะสมรวมทั้งการช่วยชีวิตหรือปล่อยสัตว์น้าพลอยจับ ได้ทั้งหมด
โดยเร็วหรือเต่าทะเลที่ติดโดยบังเอิญ (ติดตะขอหรือพันกับอวน)
(ข) การรักษาและการใช้เครื่องมือที่จาเป็นในการปล่อยสัตว์น้าพลอยจับหรือเต่าทะเลที่ติดโดยบังเอิญ
อย่างเหมาะสม
1.2 อวนลากชายฝั่ง
(ก) ในการทาประมงอวนลากกุ้งชายฝั่ง ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการแยกเต่าทะเลออกจากอวน
(TED) หรือมาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน ในการลดการจับและการตายของเต่าทะเลที่ติดโดยบังเอิญ
(ข) ในการทาประมงอวนลากชายฝั่งอื่น ๆ ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อระบุข้อมูลของเต่าทะเลที่ติดอวนและเมื่อ
จาเป็นให้ดาเนินการวิจัยในเรื่องที่เป็นไปได้ในการออกมาตรการเพื่อลดการสูญเสียจากการจับโดยบังเอิญหรือ
การตายของเต่าทะเล
(ค) การใช้วิธีการที่พัฒนามาจาก 1.2 (ก)
1.3 อวนล้อมจับ
(ก) หลีกเลี่ยงการล้อมจับเต่าทะเลเท่าที่เป็นไปได้
(ข) ถ้าวางอวนล้อมหรือพันกับอวนให้ใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อปล่อยเต่าทะเลอย่างปลอดภัย
(ค) สาหรับการใช้แพล่อปลา (FADs) ที่ทาให้เต่าทะเลมาติดกับอุปกรณ์ ให้ ใช้มาตรการที่จาเป็นในการ
ตรวจสอบแพล่อปลาและปล่อยเต่าทะเล จากนั้นให้เก็บแพล่อปลาขึ้นมาเมื่อไม่ใช้งาน
(ง) ทาการวิจัยและพัฒนาแพล่อปลา (FADs) เพื่อลดและกาจัดสิ่งกีดขวาง
(จ) การใช้วิธีการที่พัฒนามาจาก 1.3 (ง)

1.4 เบ็ดราว
(ก) การพัฒนาและการออกแบบชุดเบ็ดที่เหมาะสม รูปแบบ ชนิดของเหยื่อ ความลึก เครื่องมือที่จาเพาะ
เจาะจงและวิธีปฏิบัติในการทาประมงเพื่อลดการจับสัตว์น้าพลอยจับได้ (bycatch) หรือการจับโดยบังเอิญและ
การตายของเต่าทะเล จากการศึกษาพบว่า
- ใช้ตะขอแบบวงกลมขนาดใหญ่ไม่เกิน 10 องศา รวมกับเหยื่อปลาทั้งตัว มาตรการนี้แสดงให้เห็นว่ามี
ประสิทธิภาพในการลดการติดเบ็ดและการตายของเต่าทะเล
- การจัดตาแหน่งเครื่องมือและการตั้งค่าเพื่อให้ตะขอเบ็ดยังคงใช้งานได้เฉพาะที่ระดับความลึกเกินกว่า
ช่วงความลึกทีเ่ ต่าทะเลสามารถมาติดเบ็ด และ
- ซ่อมเครื่องมือเบ็ดราว ในช่วงเช้าและลดเวลาในการวางเบ็ดในน้านานๆ
(ข) การวิจั ย ควรรวมถึงการพิจ ารณาผลกระทบของมาตรการป้องกันต่าง ๆ ของเต่าทะเลชนิดที่เป็น
เป้าหมายและสัตว์น้าพลอยจับได้ หรือชนิดที่จับได้โดยบังเอิญ เช่น ฉลามและนกทะเล
(ค) การเก็บรักษาและการใช้อุปกรณ์ที่จาเป็นเพื่ อการปล่อยสัตว์น้าพลอยจับ ได้ และเต่าทะเลที่ติดโดย
บังเอิญรวมทั้งเครื่องมือปลดเบ็ด เครื่องมือตัดสายเบ็ดและสวิงขนาดใหญ่
1.5 การทาประมงประเภทอื่น
(ก) การประเมินและการเฝ้าระวังการทาประมงที่อาจจะติดสัตว์น้าพลอยจับหรือจับได้โดยบังเอิญ และ
การตายของเต่าทะเล
(ข) การวิจัยและพัฒนามาตรการที่จาเป็นสาหรับการลดการจับสัตว์น้าพลอยได้ หรือการจับสัตว์น้าโดย
บังเอิญ หรือการควบคุมอัตราการตายจากการทาประมงอื่น ๆ โดยให้ความสาคัญกับการลดลงของการจับสัตว์น้า
พลอยได้ หรือการจับโดยบังเอิญในเครื่องมืออวนลอยหรืออวนติดตา
(ค) ในเครื่องมืออวนติดตาอื่น ๆ ให้ระบุข้อมูลพฤติกรรมของเต่าทะเลเมื่อต้องการวิจัยเกี่ยวกับมาตรการที่
เป็นไปได้ในการลดการจับ การจับโดยบังเอิญ และการตายของเต่าทะเล
(ง) การใช้วิธีการที่พัฒนามาจาก 1.5 (ข) และ (ค)
1.6 มาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมสาหรับการทาประมงทุกประเภท
(ก) การควบคุมพื้นที่และเวลาของการทาประมง โดยเฉพาะในพื้นที่และระหว่างช่วงเวลานั้นมีเต่าทะเลอยู่
(ข) การจัดการและควบคุมการลงแรงประมง หากประสงค์ที่จะอนุรักษ์และบริหารจัดการชนิดพันธุ์ที่เป็น
เป้าหมายหรือกลุ่มของชนิดพันธุ์ที่เป็นเป้าหมาย
(ค) แผนการที่พัฒนาและหวังผลสาเร็จของการเก็บรักษาและการนากลับมาใช้ใหม่ของอวน เพื่อลดการทิ้ง
เครื่องมือประมงและขยะในทะเล และเพื่อช่วยให้สามารถนากลับคืนมาได้ง่ายขึ้น
มีวิธีการประมงหลายแบบและการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงเพื่อการลดการติดของเต่าทะเลในการ
ทาประมงเบ็ดราวโดยไม่กระทบต่ออัตราการจับสัตว์น้ากลุ่มเป้าหมาย วิธีการเหล่านี้รวมถึง
(ก) ใช้ตะขอแบบกว้าง
(ข) ใช้ปลามากกว่าปลาหมึกสาหรับใช้เป็นเหยื่อ
(ค) การตั้งตะขอให้ลึกกว่าพื้นที่ที่เต่าชุกชุม (40-100 เมตร)
ปัจจุบันมีการทดสอบวิธีอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง:
(ก) ใช้ตะขอรูปวงกลมขนาดเล็ก (= 4.6 ซม.)
(ข) การเกี่ยวปลาเหยื่อเพียงครั้งเดียวมากกว่าเกี่ยวเบ็ดผ่านเหยื่อหลายครั้ง
(ค) ลดเวลาการปล่อยเครื่องมืออยู่ในน้าและเก็บเครื่องมือในช่วงกลางวัน
(ง) หลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมการสื่อสารอย่างรวดเร็วในการจับและพื้นที่และการปิดฤดูกาล

เบ็ดและเหยื่อปลา
เบ็ดรูปตัว J (J hook) เบ็ดแบบญี่ปุ่น (Japanese tuna hook) เบ็ดรูปตัว C (Circle hook) เบ็ดทั้ง 3
ชนิดนี้มักใช้ในการทาประมงเบ็ดราว

ชนิดของตะขอที่ใช้ในการทาประมงเบ็ดราว

ภาพแสดงตัวอย่างการติดเบ็ดและติดพันเครื่องมือประมงของเต่าทะเล

โดยปกติเต่าทะเลมักจะอยู่ในบริเวณความลึกของน้าไม่เกิน 40 เมตร เต่าหัวค้อนและเต่าหญ้าจะอยู่ที่
ไม่เกิน 100 เมตร ถึงแม้ว่าเต่ามะเฟืองจะสามารถดาน้าได้ลึกถึง 900 เมตรก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่
ในช่วง 200 เมตร
ผลของระดับ ความลึกของการวางเบ็ดต่ออัตราการจับสัตว์น้าเป้าหมายในการทาประมงเบ็ด ราว
การทาประมงบางชนิดไม่สามารถติดตั้งเครื่องมือได้ลึกกว่า 100 เมตร แต่การทาประมงบางประเภทก็สามารถ
ติดตั้งให้อยู่ในระดับที่มากกว่า 100 เมตรได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการจับสัตว์น้าที่เป็นเป้าหมาย โดยการทา
ประมงเบ็ดราวก็สามารถติดตั้งเบ็ดไว้ในระดับความลึกที่มากกว่า 100 เมตรได้ โดยเพิ่มความยาวของสายเบ็ดที่
ต่อจากทุ่น เพื่อเพิ่มความลึกของเบ็ด โดยที่เต่าจะไม่มาติดเบ็ด

การกาหนดค่าเครื่องมือเบ็ดถ่วงน้าหนักที่มี 20 ตะขอต่อช่วงและความลึก สาหรับสายตะขอสั้น 120
เมตร ตัวอย่างของสัตว์น้าเป้าหมายและที่ไม่ใช่เป้าหมาย ภาพแสดง: สูงกว่า 100 เมตร รวมถึงเต่าทะเล ฉลาม
และปลากระโทงแทงต่ากว่า 100 ม. รวมถึงปลาทูน่า Big eye, broadbill swordfish ตะขอเหยื่อทั้งหมดอยู่
ลึกว่า 100 เมตร (Beverly และ Robinson, 2004)
ตารางแสดงข้อดีและข้อเสียเครื่องมือเบ็ดราวที่วางลึกกว่า 100 เมตร
วิธีการหลีกเลี่ยงการจับโดยบังเอิญ
ข้อดี
การวางเบ็ดราวลึกกว่าบริเวณที่เต่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเต่าทะเล
อยู่ นั่นคือมากกว่า 100 เมตร
น้อยมาก

ข้อเสีย
อาจไม่เป็นการลดรายจ่ายเต่าที่ติด
เบ็ดอาจจมน้าก่อนที่จะกู้

สรุปวิธีการที่ใช้ในการลดการติดเต่าทะเลและเพิ่มโอกาสให้เต่าทะเลรอดจากการทาประมง

คู่มือการช่วยชีวิตและปล่อยสัตว์น้ากลุ่มปลากระเบนปีศาจ
ขั้นตอนการปล่อยตามคู่มือการช่วยชีวิตและปล่อยสัตว์น้ากลุ่มปลากระเบนปีศาจ ดังนี้
๑) ห้ามใช้ฉมวกหรือตะขอ
๒) ห้ามยกสัตว์น้ากลุ่มปลากระเบนปีศาจที่ช่องเปิดเหงือก (gill slit) หรือช่องหายใจ (spiracle)
๓) ห้ามเจาะรูผ่านล้าตัวของสัตว์น้ากลุ่ม ปลากระเบนปีศาจ (เช่น สอดเชือกผ่านเพื่อยกสัตว์น้ากลุ่ม ปลา
กระเบนปีศาจ)
๔) สัตว์น้ากลุ่มปลากระเบนปีศาจให้ปล่อยลงทะเลทันทีก่อนน้าขึ้นเรือ หากไม่สามารถปล่อยได้อย่าง
ปลอดภัยให้น้าขึ้นบนเรือได้โดยมีวิธีการปล่อย ดังนี้
ก) ยกด้วยมือได้อย่างปลอดภัยโดยให้จับที่ ด้านข้างของปีกทั้งสองข้าง และจับให้ห่างออกจากตัว เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนหาง
ข) ใช้ทางลาดจากดาดฟ้าที่เชื่อมต่อกับช่องเปิดด้านข้างของเรือ หรือหากไม่มีทางลาดดังกล่าว ให้ใช้สลิง
หรือตาข่ายผ้าใบที่สามารถใช้เครนยกได้

ตารางที่ ๑
มาตรการบรรเทาผลกระทบและลดการจับนกทะเล
มาตรการป้องกัน
วิธีการ
การทาประมงในเวลา -ไม่ ท าประมงในระหว่าง
ก ล า งคื น โด ย ใช้ ไฟ เวลารุง่ เช้าถึงเวลาก่อนค่า
ดาดฟ้าน้อยที่สุด
-ให้ มี แ สงไฟดาดฟ้ าน้ อ ย
ที่สุด
สายไล่นก
ต้ อ งใช้ ส ายไล่ น กตลอด
(Bird-scaring lines ระหว่ า งการวางเบ็ ด ราว
หรือ Tori lines)
เพื่ อไม่ให้ น กเข้ าใกล้ ส าย
เบ็ด

การถ่วงสายเบ็ด
(Line weighting)

รายละเอียด
• กาหนดเวลารุ่งเช้าและเวลาก่อนค่าไว้ในตาราง Nautical
Almanac สาหรับแต่ละละติจูด เวลาท้องถิ่น และวันที่
• แสงไฟดาดฟ้าที่น้อยที่สุดนั้น ไม่ควรละเมิดมาตรฐานต่าสุด
ที่กาหนดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อการเดินเรือ
สาหรับเรือ ที่มีขนาดความยาวเรือตั้งแต่ ๓๕ เมตรขึ้นไป
• ใช้ ส ายไล่ นกอย่างน้ อย ๑ สาย และหากทาได้ ค วรใช้ ๒
สาย หากนกมีปริมาณชุกชุม โดยสายไล่นกทั้งสองเส้น ต้องใช้
พร้อมกันในแต่ละด้านของสายคร่าว
• สายไล่นกช่วงที่อยู่เหนือผิวน้าต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า
๑๐๐ เมตร
• ต้องใช้สายริ้ว (streamer) ที่มีความยาวถึงผิวน้าในสภาพ
คลื่นลมสงบ
• สายริ้วให้ติดเป็นช่วงห่างกันไม่เกินช่วงละ ๕ เมตร
สาหรับเรือ ที่มีขนาดความยาวเรือต่ากว่า ๓๕ เมตร
• ใช้สายไล่นกอย่างน้อย ๑ เส้น
• สายไล่นกช่วงที่อยู่เหนือผิวน้าต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า
๗๕ เมตร
• ใช้ ส ายริ้ ว แบบยาว และ/หรื อ สั้ น (แต่ ต้ อ งมี ค วามยาว
มากกว่า ๑ เมตร) โดยติดเป็นช่วงๆ ดังนี้
- แบบสั้น ให้ตดิ เป็นช่วงห่างกันไม่เกินช่วงละ ๒ เมตร
- แบบยาว ให้ ติ ด เป็ น ช่ ว งห่ า งกั น ไม่ เกิ น ช่ ว งละ ๕ เมตร
สาหรับ ๕๕ เมตรแรกของสายไล่นก
ติดตัวถ่วงสายที่เบ็ด ก่อน ใช้ ตุ้ ม ถ่ ว งหนั ก ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๕ กรั ม ติ ด ในระยะ ๑
การวางเบ็ด
เมตร จากตัวเบ็ด หรือใช้ตุ้มถ่วงหนักขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐
กรัม ติดในระยะ ๓.๕ เมตร จากตัวเบ็ด หรือใช้ตุ้มถ่วงหนัก
ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๘ กรัม ติดในระยะ ๔ เมตร จากตัวเบ็ด

ไดอะแกรมของสายไล่

การออกแบบสายไล่นก
๑. อุปกรณ์ดึงสายไล่นกที่อยู่ในน้าต้องมีความเหมาะสม เพื่อให้สายไล่นกส่วนที่อยู่ในอากาศมีความตึงตัวที่ดี
๒. ส่วนของสายไล่น กที่อยู่เหนือน้า ต้องมีน้าหนักเบาซึ่งทาให้เกิดการเคลื่ อนไหวได้อย่างอิสระ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการทาให้นกเกิดความเคยชิน และต้องมีน้าหนักเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการสะบัดของสายไป
ตามลม
๓. สายไล่นกต้องยึดติดกับเรือด้วยลูกหมุน เพื่อลดการพันกัน
๔. สายริ้ว (streamer) ควรทาจากวัสดุซึ่งเห็ นได้ชัดเจนและเกิดการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และมีชีวิตชีวา
เช่น สายเส้นเล็กแข็งแรง หุ้มด้วยหลอดยูรีเทนสีแดง โดยห้อยลงมาจากลูกหมุนสามทางที่ยึดอยู่กับสายไล่นก
เพื่อลดการพันกัน
- แต่ละสายริ้ว ต้องประกอบด้วยสายไม่น้อยกว่า ๒ เส้น
- แต่ละคู่ของเส้นริ้ว ควรจะเกี่ยวหรือปลดออกได้ใช้คลิป (clip)
การติดตั้งสายไล่นก
๑. สายไล่นกควรห้อยลงมาจากเสาที่ติดอยู่กับเรือ และควรจะตั้งให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันเหยื่อ
ที่ปล่อยจากทางท้ายเรือ และไม่เกิดการพันกับเครื่องมือประมงความสูงของเสาที่มากขึ้นจะช่วยป้องกันเหยื่อ
ได้ดีขึ้น เช่น ความสูงประมาณ ๗ เมตรเหนือระดับน้าทะเล สามารถป้องกันเหยื่อได้ในระยะประมาณ
๑๐๐ เมตร
๒. ควรใช้สายไล่นกหลายเส้น เพื่อการป้องกันเหยื่อจากนกที่ดียิ่งขึ้น
๓. หากเรือใช้สายไล่นกเส้นเดียว ควรจะติดตั้งตามลมไปในตาแหน่งที่เหยื่อลงน้า ถ้าเบ็ดที่เกี่ยวเหยื่อแล้ว
ถูกปล่อยออกจากเรือนอกตัวเรือ สายริ้ว (streamer) ที่มีจุดยึดอยู่ที่เรือต้องอยู่ห่างหลายเมตรออกนอก
ตัวเรือซึ่งเป็นตาแหน่งของเหยื่อ
๔. หากเรือใช้สายไล่นกเส้นเดียวสองเส้น ควรมีการวางเบ็ดในพื้นที่ระหว่างสายไล่นกทั้งสองเส้นนั้น
๕. ควรมี การส ารองสายไล่ นกไว้ในเรื อ เพื่ อทดแทนเส้ นที่ ขาดเสี ยหาย ซึ่ งการขาดของสายไล่ นกอาจส่ งผล
ต่อความปลอดภัย และอาจการทาการประมงติดขัด เนื่องจากการพันกันของทุ่นเบ็ดราวหรือการพันกัน
ระหว่างสายเบ็ดราวและสายริ้ว
๖. ในกรณี ใช้เครื่องจักรในการเกี่ย วเหยื่อ (bait casting machine (BCM)) ต้องแน่ใจว่ามี การประสาน
การทางานระหว่างสายไล่น กและเครื่องเกี่ยวเหยื่อ โดยสายเบ็ดได้ถูกปล่อยภายใต้การป้องกันสาย
ในกรณีที่เครื่องเกี่ยวเหยื่อหลายเครื่องหรือเป็นเครื่องเกี่ยวเหยื่อที่สามารถปล่อยเบ็ดได้ทั้งจากทางกราบซ้าย
และกราบขวาของเรือ (port and starboard) ควรต้องใช้สายไล่นกสองเส้น
๗. ในกรณี ป ล่ อ ยเบ็ ด ด้ ว ยมื อ ต้ อ งแน่ ใ จว่ า เบ็ ด ที่ เกี่ ย วเหยื่ อ แล้ ว กั บ ส่ ว นของสายเบ็ ด ได้ ถู ก ปล่ อ ย
ภายใต้การป้องกันสาย เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นที่เกิดจากใบพัดซึ่งทาให้เหยื่อจมได้ช้าลง

ปริมาณการจับสัตว์น้าที่ประเทศไทยได้รับตามข้อมติ IOTC 2021/01 และ 2018/05 ดังนี
๑. ปลาทูน่าครีบเหลืองรวมกันไม่เกินสองพันตันต่อปีปฏิทิน
๒. ปลากระโทงแทงลาย (Striped Marlin) รวมกันไม่เกินสามพันสองร้อยหกสิบตันต่อปีปฏิทิน
3. ปลากระโทงแทงดา (Black Marlin) รวมกันไม่เกินเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสองตันต่อปีปฏิทิน
4. ปลากระโทงแทงนาเงิน (Blue Marlin) รวมกันไม่เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบตันต่อปีปฏิทิน
5. ปลากระโทงแทงร่ม (Indo-pacific Sailfish) รวมกันไม่เกินสองหมื่นห้าพันตันต่อปีปฏิทิน

