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ประกาศกรมประมง
เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ําไทย
ที่ทําประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่องด้วยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
(Indian Ocean Tuna Commission ; IOTC) อันทําให้ประเทศไทยมีสิทธิเข้าไปทําการประมงในเขต
พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมาธิ การดั งกล่ าวภายใต้ ม าตรการควบคุ ม และการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรประมง กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะออกไปทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
ในบริเวณดังกล่าวทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้ําไทยที่จะต้องปฏิบัติหากเข้าไป
ทําการประมงในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ทุ่นข้อมูล” หมายความว่า อุปกรณ์ลอยน้ํา ทั้งแบบปล่อยลอยหรือยึดอยู่กับที่ ซึ่งใช้งานโดย
หน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรวิท ยาศาสตร์ที่เป็ นที่ยอมรับ เพื่ อ วัตถุป ระสงค์ในการเก็บรวบรวมและ
ตรวจวัดข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมประมง
“เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงทุกขนาดที่ทําการประมงโดยใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ
เบ็ดราวทูน่า อวนติดตา เบ็ดตวัด เบ็ดมือ หรือเบ็ดลาก
ข้อ ๒ พื้ น ที่ แ ละชนิ ด ของสั ต ว์ น้ํ า ที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมาธิ ก ารปลาทู น่ า
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission ; IOTC) ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๓ เรือประมง เรือเสริม เรือส่งเสบียงและอุปกรณ์หรือเรือสนับสนุนซึ่งทําการประมงหรือ
ขนถ่ายสัตว์น้ํานอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทยในพื้นที่และชนิดสัตว์น้ําตามข้อ ๒ หรือนําสัตว์น้ํา
ชนิดดังกล่าวขึ้นท่าเทียบเรือ จะต้องเป็นเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตของคณะกรรมาธิการ
ปลาทู น่ าแห่ งมหาสมุ ทรอิ นเดี ย (Indian Ocean Tuna Commission ; IOTC) ซึ่ งสามารถตรวจสอบได้
จากเว็บไซต์ www.iotc.org
ผู้ประกอบการและเจ้าของเรือที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมง
ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งไม่ มี ส่ ว นร่ วมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทํ าการประมงหรือ ขนถ่ ายสั ต ว์น้ํ าชนิ ด ตามข้ อ ๒
กับเรือไร้สัญชาติหรือเรือที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ได้รับอนุญาตขององค์การบริหารจัดการประมงดังกล่าว
เรือทุกลําต้องแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรือต้องสงสัยว่าไร้สัญชาติ โดยแจ้งต่อกองควบคุมการประมง
นอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง
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ข้อ ๔ ในกรณีที่เรือประมงได้รับอนุญาตให้ทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝั่งอื่น
ผู้ควบคุมเรือประมงต้องบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึ กการทําการประมง และจัดส่งสําเนาเฉพาะส่วน
ที่ได้ทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝั่งนั้นให้กับหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐชายฝั่งดังกล่าว
ข้อ ๕ เรือประมงต้องจัดทําเครื่องหมายของเครื่องมือประมงและอุปกรณ์ช่วยทําการประมง
โดยระบุชื่อเรือและสัญญาณเรียกขานหรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนของเรือประมงแสดงไว้อย่างชัดเจน
การจัดทําเครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กรณี เครื่ อ งมื อ ที่ มี ก ารใช้ ส ายคร่ า ว ให้ ติ ด เครื่ อ งหมายที่ ป ลายของอวนหรื อ สายคร่ า ว
ของเครื่องมือนั้นประกอบกับต้องติดทุ่นธงหรือทุ่นเรดาร์ในตอนกลางวัน และติดทุ่นไฟโดยต้องสามารถ
มองเห็ น แสงไฟได้ ในสภาวะการมองเห็ น ตามปกติ สํ า หรั บ ตอนกลางคื น ทั้ ง นี้ ธงหรื อ ทุ่ น ดั ง กล่ า ว
ต้องสามารถใช้ระบุตําแหน่งและขอบเขตของเครื่องมือประมงได้
(๒) กรณี แพล่อปลาประเภทประจําที่ (Anchored Fish Aggregating Device : AFADs)
ให้ติดเครื่องหมายในบริเวณที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัด สําหรับกรณีแพล่อปลาประเภทปล่อยลอย
(Drifting Fish Aggregating Device : DFADs) จะต้ อ งติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ร ะบุ ตํ า แหน่ งดาวเที ย มด้ ว ย
ทั้ ง นี้ แพล่ อ ปลาประเภทปล่ อ ยลอยและประเภทประจํ า ที่ ต้ อ งมี ห มายเลขประจํ า แพที่ ไ ม่ ซ้ํ า กั น
โดยเรียงลําดับในแต่ละประเภท
ข้อ ๖ แพล่ อ ปลาประเภทปล่ อ ยลอย (Drifting Fish Aggregating Device : DFADs)
สามารถวางอยู่ ในพื้ น ที่ ต ามข้อ ๒ ได้ ไม่ เกิ น สามร้อ ยห้ าสิ บ แพ โดยจะสลั บ การใช้ แ พได้ รวมกั น แล้ ว
ต้องไม่เกินเจ็ดร้อยแพต่อลําต่อปี
การใช้แพล่อปลาตามวรรคหนึ่งต้องรายงานจํานวนทุ่นอุปกรณ์ที่ได้เปิดหรือปิดการใช้งานของปีที่ผ่านมา
ภายในวัน ที่ ๓๑ มกราคมของทุ ก ปี ต่ อ กองควบคุ ม การประมงนอกน่ านน้ํ าและการขนถ่ ายสั ต ว์น้ํ า
กรมประมง ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ เรือ ประมงที่ ทํ าการประมงโดยใช้ แ พล่ อ ปลาต้ อ งบั น ทึ ก กิ จ กรรมการทํ าการประมง
ที่ใช้แพล่อปลาลงในแบบฟอร์มบันทึกการตรวจและวางแพล่อปลา (FADs LOGBOOK) แนบท้ายประกาศนี้
และส่งให้กับ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง ทุกครั้งที่ มีการ
ขนถ่ายสัตว์น้ําหรือนําสัตว์น้ําขึ้นท่า
ข้อ ๘ เรือประมงที่ทําการประมงโดยใช้แพล่อปลาต้องส่งแผนการจัดการการใช้แพล่อปลา
ของเรือแต่ละลําต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง โดยต้องส่งก่อน
เรือแจ้งออกไปทําประมง
รายละเอียดของแผนการจัดการการใช้แพล่อปลาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก
และภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๙ ห้ามมิให้เรือประมงใช้หรืออาศัยแสงไฟเพื่อวัตถุประสงค์ในการล่อปลาทูน่าและชนิด
พันธุ์คล้ายปลาทูน่า
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ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้เรือประมงใช้อากาศยานหรืออากาศยานไร้คนขับเป็นเครื่องช่วยในการทําการประมง
ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้เรือประมงทํ าการประมงหรือกระทํ ากิจกรรมอื่นใดในรัศมีห นึ่งไมล์นับ จาก
ตัวทุ่นข้อมูล เว้นแต่เป็นการนําทุ่นข้อมูลขึ้นมาบนเรือเมื่อได้รับการอนุญาตหรือร้องขอเป็นการเฉพาะ
จากเจ้าของผู้รับผิดชอบทุ่น
ข้อ ๑๒ ห้ามเรือประมงมีปลาฉลามครีบขาว (oceanic whitetip sharks) และปลาฉลามหางยาว
(thresher sharks) ไว้ในครอบครอง
สํ าหรั บ กรณี ที่ จั บ ปลาฉลามชนิ ด อื่ น ได้ ถ้ าเป็ น ปลาฉลามวั ย อ่ อ น หรื อ ปลาฉลามที่ ตั้ งท้ อ ง
ต้องปล่อยปลาฉลามดังกล่าว
ข้อ ๑๓ การเก็บรักษาปลาฉลามชนิดอื่นนอกเหนือไปจากข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง โดยวิธีแช่แข็ง
ห้ ามเก็ บ ครีบ ของปลาฉลามเกิ น กว่าร้อ ยละห้ าของน้ํ าหนั ก ปลาฉลามที่ มี อ ยู่ ในเรือ จนกว่าเรือ จะมาถึ ง
ณ จุดที่นําสัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือครั้งแรก
สําหรับการเก็บรักษาปลาฉลามตามวรรคหนึ่งแบบสด จะต้องเป็นการเก็บรักษาทั้งตัว จนกว่า
เรือจะมาถึง ณ จุดที่นําสัตว์น้ําขึ้นท่าเทียบเรือครั้งแรก
ข้อ ๑๔ ห้ามเรือประมงที่ทําการประมงโดยใช้เครื่องมืออวนล้อมจับสัตว์น้ําจําพวกวาฬ โลมา
พะยูน เต่าทะเล หรือปลาฉลามวาฬ
หากมีการพบเห็นหรือทําการประมงครั้งใดติดสัตว์น้ําจําพวกวาฬ โลมา พะยูน เต่าทะเล หรือ
ปลาฉลามวาฬ ต้องปล่อยสัตว์น้ําดังกล่าวและบันทึกรายละเอียดการติดสัตว์น้ําตามแบบฟอร์มแนบท้าย
ประกาศนี้ โดยส่งต่อกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา กรมประมง ทุกครั้ง
เมื่อมีการขนถ่ายสัตว์น้ําหรือนําสัตว์น้ําขึ้นท่า
ในกรณีเต่าทะเลที่ได้จากการทําประมง มีสภาพอ่อนแรงหรือบาดเจ็บ ต้องนําเต่าทะเลดังกล่าว
ขึ้นเรือและอนุบาลให้แข็งแรงก่อนที่จะปล่อย
ข้อ ๑๕ เรื อ ประมงที่ ทํ า การประมงโดยใช้ เครื่ อ งมื อ อวนล้ อ มจั บ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาปลาทู น่ า
ปลาจรวด (rainbow runner) ปลาอีโต้มอญ (dolphin fish) ปลาวัว (triggerfish) ปลากระโทงแทง
(billfish) ปลาอินทรี (wahoo) และปลาสาก (barracuda) ไว้บนเรือและนํามาขึ้นท่า เว้นแต่พิจารณา
เห็นว่าปลาดังกล่าวไม่เหมาะต่อการบริโภค
เรือประมงที่ทําการประมงโดยใช้เครื่องมืออวนล้อมจับต้องมีสวิงสําหรับตักเพื่อช่วยชีวิตเต่าทะเล
ข้อ ๑๖ เรือประมงที่ทําการประมงโดยใช้เครื่องมือเบ็ดราว ต้องจัดให้มีอุปกรณ์การตัดสายเบ็ด
และปลดเบ็ด (line cutters และ de-hookers) เพื่อช่วยในการปล่อยสัตว์น้ํา
ข้อ ๑๗ เรือประมงที่ทําการประมงโดยใช้เครื่องมือเบ็ดราวบริเวณละติจูดยี่สิบห้าองศาใต้ลงไป
ต้องปฏิบัติตามมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อลดการจับนกทะเลอย่างน้อยสองจากสามตามตารางที่ ๑
แนบท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๑๘ ห้ามใช้เครื่องมืออวนลอยขนาดใหญ่ หรืออวนติดตาน้ําลึก ซึ่งเป็นอวนติดตาหรืออวนอื่น ๆ
ที่มีขนาดความยาวรวมกันเกินกว่าสองจุดห้ากิโลเมตร
ข้อ ๑๙ การส่งข้อมูลและการรายงานตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๔ ให้ ส่งหรือ
รายงานโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจํากองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา
กรมประมง หรื อ ผ่ า นทางเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถตรวจสอบและนํ า กลั บ มาใช้
โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaifoc@fisheries.go.th ที่ส่งผ่านมา
จากทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวตนของอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
ข้อ ๒๐ เนื่องจากหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย
(Indian Ocean Tuna Commission ; IOTC) มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาตามข้อมูลต่าง ๆ
ที่กําหนดจากการประชุมของประเทศสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปทําการประมงในพื้นที่และชนิดสัตว์น้ํา
ตามข้อ ๒ จึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission ; IOTC)

สัตว์น้ําที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission ; IOTC)
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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
ปลาทูน่าครีบน้ําเงินใต้
ปลาโอดํา
ปลาโอลาย
ปลาโอขาว,ปลาโอแกลบ
ปลาโอหลอด
ปลาอินทรีบั้ง
ปลาอินทรีจุด
ปลากระโทงแทงครีบน้ําเงิน
ปลากระโทงแทงดํา
ปลากระโทงแทงลาย
ปลากระโทงแทงร่ม
ปลากระโทงแทงดาบ

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

แบบรายงานจานวนทุ่นอุปกรณ์ซึ่งสามารถระบุตาแหน่งได้ด้วยดาวเทียม
Name of vessel/ชื่อเรือ …………………………………………………………………….….........…………………………………
RFMOs number/ หมายเลข RFMOs………………...…………………………………………………………...…….………..…
Reporting Name/ชื่อผู้รายงาน......................................................................................................................
รายงานการใช้ทุ่นตั้งแต่…………………………………….………………………ถึง…………………………………….………………
Report date/วันที่รายงาน……………………………………………………………………………………………………..…………

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

จานวนแพ
ล่อปลา

จานวนทุ่น
ที่ได้รับการ
ทีใ่ ช้งาน
กระตุ้นให้ใช้ ทีป่ ิดการใช้งาน
ทั้งหมด
อยู่
งานได้
(deactivated)
(active)
(activated)

หมายเหตุ

ผนวก ก
การจัดทาแผนการจัดการแพล่อปลาแบบปล่อยลอย
๑. ขอบเขตข้อมูล: รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
(๑) ประเภทของเรือและเรือสนับสนุน
(๒) จานวนแพล่อปลาแบบปล่อยลอย และจานวนทุ่นส่งสัญญาณที่ใช้
(๓) แผนการติดตามและการนาแพล่อปลาแบบปล่อยลอย ที่สูญหายกลับคืน
2. คุณลักษณะและโครงสร้างของแพล่อปลาแบบปล่อยลอย ให้อธิบายโดยครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) อธิบายโครงสร้างลักษณะของแพล่อปลาแบบปล่อยลอย
(๒) ทาเครื่องหมาย และระบุความเป็นเจ้าของแพล่อปลาแบบปล่อยลอย รวมทั้งทุ่นส่งสัญญาณ DFAD beacon
(๓) ต้องติดดวงไฟ
(๔) มีตัวสะท้อนเรดาร์
(๕) ระบุระยะการมองเห็น
(๖) ทุ่นวิทยุ radio buoys ต้องมีเลข serial numbers กากับ
(๗) ตัวรับสัญญาณดาวเทียม satellite transceivers ต้องมีเลข serial numbers กากับ
3. บริเวณที่นาแพล่อปลาแบบปล่อยลอยไปใช้ ให้ระบุรายละเอียดของขอบเขตพื้นที่ปิดหรือช่วงเวลาปิดใดๆ
เช่น ทะเลอาณาเขต เส้นทางเดินเรือ ระยะใกล้กับการประมงพื้นบ้าน ฯลฯ
4. ระบุช่วงเวลาที่จะใช้แผนการจัดการแพล่อปลาแบบปล่อยลอยว่าครอบคลุมระยะเวลาหรือช่วงเวลาใด
5. DFADs logbook ต้องปรากฏรายละเอียด
(๑) รายงานปริมาณการจับที่ได้จากแพล่อปลาแบบปล่อยลอย :
(๒) แต่ละครั้งที่ไปทีแ่ พล่อปลาแบบปล่อยลอย ไม่ว่าจะมีการวางอวนหรือไม่ก็ตาม ให้ทาการบันทึก
(ก) พิกัดของแพล่อปลาแบบปล่อยลอย
(ข) วันที่
(ค) เครื่องหมายของแพล่อปลาแบบปล่อยลอย หรือข้อมูลอื่นใดที่ระบุเจ้าของแพล่อปลาแบบปล่อยลอย
(ง) ประเภทแพล่อปลาแบบปล่อยลอย (แพล่อปลาแบบปล่อยลอยที่ทาจากวัสดุธรรมชาติ แพล่อปลาแบบ
ปล่อยลอยทีจ่ ัดสร้างขึ้น)
(จ) ลักษณะและโครงสร้างของแพล่อปลาแบบปล่อยลอย (ขนาดและรูปร่าง วัสดุที่เป็นทุ่นลอย และ
โครงสร้างที่จมอยู่ใต้น้า)
(ฉ) วัตถุประสงค์ของการไปที่แพล่อปลาแบบปล่อยลอย (เพื่อวางอวน กู้อวน เก็บแพล่อปลาแบบปล่อยลอย
ในกรณีการขาดหายของสัญญาณจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดอยู่ที่แพล่อปลาแบบปล่อยลอย)
(๓) ถ้าในการไปที่แพล่ อปลาแบบปล่อยลอย แล้วมีการวางอวนเพื่อล้อมสัตว์น้า จะต้องบันทึกปริมาณสัตว์น้า
ที่จับได้ และปริมาณสัตว์น้าที่พลอยจับได้

ผนวก ข
การจัดทาแผนการจัดการแพล่อปลาแบบประจาที่
๑.ขอบเขตข้อมูล: รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
(๑) ประเภทเรือ
(๒) จานวนแพล่อปลาแบบประจาที่ และ/หรือ จานวนทุ่นส่งสัญญาณที่ใช้
(๓) ระยะห่างระหว่างแพล่อปลาแบบประจาที่
(๔) อธิ บ ายการติ ด ตั้ งเพื่ อ ใช้ ง าน รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การติ ด เครื่อ งหมาย ลั ก ษณะ และอุ ป กรณ์ ที่ ใช้
พิกัดที่จัดวาง วันที่จัดวาง การสูญหาย และการติดตั้งใหม่
(๕) แผนการติดตามและการนาแพล่อปลาแบบประจาที่ ที่หายกลับคืน
(๖) การเปลี่ยนแพล่อปลาแบบประจาที่ รวมถึงการซ่อมแซมและการบารุงรักษา
2. คุณลักษณะและโครงสร้างของแพล่อปลาแบบประจาที่ ให้อธิบาย
(๑) ลักษณะแพล่อปลาแบบประจาที่ (อธิบายโครงสร้างของวัสดุลอยน้า และโครงสร้างที่อยู่ใต้น้า ต้องระบุ
หากมีการใช้วัสดุที่เป็นตาข่าย)
(๒) สมอที่ใช้ในการยึดแพล่อปลาแบบประจาที่
(๓) การทาเครื่องหมาย และการระบุความเป็นเจ้าของแพล่อปลาแบบประจาที่ รวมทั้งทุ่นส่งสัญญาณวิทยุ
หรือ beacon (ถ้ามี)
(๔) การติดตั้งดวงไฟ
(๕) ตัวสะท้อนเรดาร์
(๖) ระบุระยะการมองเห็น
(๗) ทุ่นวิทยุ ต้องมีเลข serial numbers กากับ
(๘) ตัวรับสัญญาณดาวเทียม ต้องมีเลข serial numbers กากับ
(๙) เอคโค่ ซาวน์เดอร์
๓. บริเวณที่นาแพล่อปลาแบบประจาทีไ่ ปใช้
(๑) ระบุพื้นที่ที่จะนาไปใช้ โดยระบุพิกัด หากมี
(๒) ระบุรายละเอียดของพื้นที่ปิดใดๆ เช่น เส้นทางเดินเรือ พื้นที่คุ้มครองทางทะเลเขตสงวน ฯลฯ
๔. AFAD logbook ต้องปรากฏรายละเอียด
(๑) รายงานปริมาณการจับที่ได้จากแพล่อปลาแบบประจาที่
(๒) แต่ละครั้งที่ไปทีแ่ พล่อปลาแบบประจาที่ ไม่ว่าจะมีการวางอวนหรือไม่ก็ตาม ให้ทาการบันทึก
(ก) พิกัดของแพล่อปลาแบบประจาที่
(ข) วันที่
(ค) ข้อมูลเครื่องหมายระบุแพล่อปลาแบบประจาที่ (เช่น AFAD Marking หรือ beacon ID หรือ ข้อมูล
อื่นใดที่ระบุเจ้าของแพล่อปลาแบบประจาที)่
(๓) ถ้าในการไปที่แพล่อปลาประจาทีแ่ ล้ว มีการวางอวนเพื่อจับสัตว์น้า จะต้องบันทึกปริมาณสัตว์น้าที่จับได้
และปริมาณสัตว์น้าพลอยจับได้

ตารางที่ ๑
มาตรการบรรเทาผลกระทบและลดการจับนกทะเล
มาตรการป้องกัน
การท าประมงใน
เวลากลางคื น โดย
ใช้ ไฟดาดฟ้ า น้ อ ย
ที่สุด

วิธีการ
-ไม่ ท าประมงในตอน
รุ่งเช้า และเวลาก่อน
ค่า
-ให้ มี แ สงไฟดาดฟ้ า
น้อยที่สุด
ส า ย ไล่ น ก Bird- ต้ อ ง ใช้ ส า ย ไล่ น ก
scaring lines
ระหว่างที่วางเบ็ดราว
เพื่ อ ไม่ ให้ น กเข้ า ใกล้
สายเบ็ด

รายละเอียด
• ก าหนดเวลารุ่ งเช้ า และเวลาก่ อ นค่ าไว้ ในตาราง Nautical
Almanac สาหรับแต่ละละติจูด เวลาท้องถิ่น และวันที่
• แสงไฟดาดฟ้าที่น้อยที่สุ ดนั้น ไม่ควรละเมิดมาตรฐานต่าสุ ด
ที่กาหนดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อการเดินเรือ
สาหรับเรือ ที่มีขนาดความยาวเรือตั้งแต่ ๓๕ เมตร:
• ใช้ ส ายไล่ น ก bird-scaring line อย่ า งน้ อ ย ๑ สาย และ
หากทาได้ ควรใช้ ๒ สายหากนกชุกชุม; สาย ไล่นก ทั้งสองเส้น
ต้องใช้พร้อมกันในแต่ละด้านของสายคร่าว
• สายไล่นก ต้องเป็นสายที่ยาวและมีความยาวที่พ้นจากผิวน้า
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
• ต้องใช้สายริ้ว streamers ที่มีความยาวเพียงพอที่จะแตะผิว
น้าในสภาพคลื่นลมที่สงบ
• สายริ้ว steamer ที่ยาวถึงผิวน้า ให้ติดเป็นช่วง ห่างกันไม่เกิน
ช่วงละ ๕ เมตร
สาหรับเรือ ที่มีขนาดความยาวเรือต่ากว่า ๓๕ เมตร:
• ใช้ bird-scaring line อย่างน้อย ๑ เส้น
• bird-scaring lines ต้องเป็นสายที่ ยาวและมีความยาวที่พ้ น
จากผิวน้าอยู่บนอากาศมากกว่าหรือเท่ากับไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร
• ใช้ส ายริ้ว streamers แบบยาว และ/หรือ สั้ น (แต่ต้องยาว
กว่า ๑ เมตร ) โดยติดเป็นช่วงๆ ดังนี้:
-แบบสั้น Short: ติดเป็นช่วง ห่างกันไม่เกินช่วงละ ๒ เมตร
-แบบยาว Long: ติ ด เป็ น ช่ ว ง ห่ างกั น ไม่ เกิ น ช่ ว งละ ๕ เมตร
สาหรับ ๕๕ เมตรแรกของ bird scaring line

การถ่ ว งสายเบ็ ด ติ ด ตั ว ถ่ ว งสายที่ เบ็ ด ใช้ตุ้มถ่วงหนักขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ กรัม ติดในระยะ ๑ เมตร
Line weighting ก่อนการวางเบ็ด
จากเบ็ด หรือใช้ ตุ้มถ่วงหนักขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ กรัม ติดใน
ระยะ ๓.๕ เมตร จากเบ็ด หรือใช้ตุ้มถ่วงหนักขนาดไม่น้อยกว่า
๙๘ กรัม ติดในระยะ ๔ เมตร จากเบ็ด

- ๒ไดอะแกรมของสายไล่

การออกแบบสายไล่นก
๑. ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในแต่ละส่วนของสายไล่นก เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวในอากาศ
๒. ส่วนของสายที่อยู่เหนือน้า ต้องมีน้าหนักเบาซึ่งทาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยง
การทาให้นกเกิดความเคยชิน และต้องมีน้าหนักเพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการโก่งตัวของสายไปตามลม
๓. สายไล่นกต้องยึดติดกับเรือด้วยลูกหมุน เพื่อลดการพันกัน
๔. สายริ้ว (streamer) ควรทาจากวัสดุซึ่งเห็นได้ชัดเจนและเกิดการเคลื่อนไหวที่คาดเดาไม่ได้ และมีชีวิตชีวา
เช่น สายเส้นเล็กแข็งแรง หุ้มด้วยหลอดยูรีเทนสีแดง โดยห้อยลงมาจากลูกหมุนสามทางที่ยึดอยู่กับสายไล่นก
เพื่อลดการพันกัน
- แต่ละสายริ้ว ต้องประกอบด้วยสายไม่น้อยกว่า ๒ เส้น
- แต่ละคู่ของเส้นริ้ว ควรจะเกี่ยวหรือปลดออกได้ใช้คลิป (clip)
การใช้งานสายไล่นก
๑. สายไล่นกควรห้อยลงมาจากเสาที่ติดอยู่กับเรือ และควรจะตั้งให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อปกป้องเหยื่อ
ที่ ป ล่ อยจากทางท้ ายเรื อ การกะระยะที่ เหมาะสมของเรื อจะท าให้ ไม่ เกิ ดการพั นกั บเครื่ องมื อประมง
ความสูงของเสาที่มากขึ้นจะช่วยปกป้องเหยื่อได้ดีขึ้น เช่น ความสูงประมาณ ๗ เมตรเหนือระดับน้ าทะเล
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 (streamer line)
๖. ในกรณี ใช้เครื่องจักรในการเกี่ย วเหยื่อ (bait casting machine (BCM)) ต้องแน่ใจว่ามี การประสาน
การทางานระหว่า งสายไล่น 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

