
 

 

 

หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรบัลูกเรือประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมยุโรป กระทรวงการตา่งประเทศ 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
คำนำ 1 
โครงสร้างและขอบเขตของหลักสูตร 
เนื้อหา 

3 

   การเริ่มต้นเพ่ือเข้าสู่อาชีพการทำการประมง 6 
          ความสำคัญของทรัพยากรประมงและโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย 11 
          การจัดการประมงและการประเมินค่าผลผลิตที่สูงสุด 21 
          จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ 33 
          ความรู้เรื่องเครื่องมือประมง 39 
          กฎหมายประมงและการแบ่งเขตทะเล 77 
          การปิดอ่าวและกฎหมายเก่ียวกับเครื่องมือประมง 91 
          การแจ้งเข้าออกเรือประมง 107 
          การบันทึกข้อมูลการทำประมง 122 
          การใช้ระบบติดตามเรือประมง 139 
          การขนถ่ายสัตว์น้ำ 154 
         สัตว์น้ำที่ห้ามขึ้นเรือ สัตว์คุ้มครองและสัตว์สงวน 158 
         แผนที่และการเดินเรือ 168 
         ความปลอดภัยทางทะเล 190 
         การดำรงชีพในทะเล 196 
         การปฐมพยาบาลบนเรือเบื้องต้น 205 
         สุขอนามัยบนเรือ 228 
         สิ่งแวดล้อมทางทะเลและขยะทะเล 249 
         สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของลูกเรือ 270 
  

 



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
 

 

1 คำนำ 

คำนำ 
 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญของโลก โดยผลผลิตส่วนใหญ่มาจากการจับจากทะเล  
โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รายงานข้อมูลผลการจับสัตว์น้ำจากทะเลในปี ค.ศ. 2016 
ของประเทศไทยพบว่าอยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญอันดับ 4 ของโลก 
ทั้งนี้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป หรือ EU เป็นกลุ่มประเทศผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำที่สำคัญของไทย ในอดีต    
ที ่ผ ่านมาการทำการประมงที ่ของประเทศไทยมีสภาวะบางส่วนที ่เป็นการทำการประมงผิดกฎหมาย           
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( Illegal Unreported and Unregulated Fishing) หรือที่เรียกอย่าง   
สั้นว่า IUU fishing และส่งผลให้สหภาพยุโรปให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย เพื่อเป็นการเตือนว่า หากไม่มี     
การแก้ไขประเทศไทยจะได้ใบแดง ไม่สามารถส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมประมงเข้าไปขายในประเทศ        
ในกลุ่มสหภาพยุโรปได้ ซึ ่งโดยในภาพรวมจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการส่งออกจำนวนมาก        
ผู้ประกอบอาชีพทำการประมงทั้งระบบจะประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเรือประมงในประเทศ 
แรงงานทั้งไทยและแรงงานต่างด้าว รวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำแข็ง เครื่องมือ 
อุปกรณ์การประมง เป็นต้น รวมถึงผู้ประกอบการออกสินค้า ผู้จัดจำหน่ายอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับ IUU fishing หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินการในด้าน  
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ จนในที่สุด สหภาพยุโรป
ได้ยกเลิกการให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการยกเลิกใบเหลือง         
แต่ก็ยังคงต้องมีการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันไม่ได้การทำประมงแบบ        
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้การดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้ได้ผลดีนั้น ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือผู้ทำการประมง เช่น เจ้าของเรือ 
นายท้ายเรือ ไต๋เรือ และลูกเรือ จำเป็นต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าปร ะมง    
ที่ส่งออกไปต่างประเทศต่อตลาดโลกและประเทศผู้นำเข้าให้เกิดการยอมรับอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวสามารถทำได้ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ควรมีคู่มือหรือหลักสูตรการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

 
ทั้งนี้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะชาวประมงไทยเดินทางไปดูงานสหกรณ์ชาวประมง    
ที่สหพันธรัฐเยอรมันนี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และผลจากการดูงานข้างต้นได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำ
หลักสูตรเกี่ยวกับการทำการประมงให้แก่ผู ้เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในการนี้ กองสหภาพยุโรป กรมยุโรป 
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์      
ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป 
ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาค
ยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป ได้เล็งเห็นความสำคัญในการค้าสินค้าสัตว์น้ำระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป และเห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมง             
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2 คำนำ 

แบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยสามารถ
ดำเนินการต่อไปได้ เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย และเป็นการต่อยอดจากข้อเสนอแนะที่ได้จากการดูงานสหกรณ์ชาวประมง
ท ี ่ สหพ ันธร ั ฐ เยอรม ันน ี  กรมย ุ โ รป  กระทรวงการต ่ า งประ เทศ จ ึ ง ได้ จ ั ดจ ้ า ง  คณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำหลักสูตรสำหรับการอบรมลูกเรือประมง เพื่อเป็นคู่มือในการฝึกอบรมให้แก่
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสามารถนำไปใช้ได้โดยมีมาตรฐานเดียวกันต่อไป  และเป็นการเพิ ่มศักยภาพใน           
การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ  ไร้การควบคุม      
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
คณะผู้จัดทำ 

นายเมธี  แก้วเนิน 
นายวรัณทัต  ดุลยพฤกษ์ 

นางสาวศิริสุดา  จำนงทรง 
นายอนุกรณ์  บุตรสันต์ 

นายจุฑา  มุกดาสนิท 
คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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3 โครงสร้างและขอบเขตของหลักสตูร 

โครงสร้างและขอบเขตของหลักสูตร 
 

การจัดทำหลักสูตรฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ที่กำลังประกอบอาชีพ
ด้านการทำการประมง โดยเป็นเจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ และลูกเรืออยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็น
การให้ความรู้แก่ผู้สนใจรายใหม่ที่ประสงค์จะเข้าสู่อาชีพการทำการประมงพาณิชย์ จึงได้กล่าวถึงข้อควรรู้ที่
สำคัญในบท การเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่อาชีพการทำการประมง และเม่ือเข้าสู่อาชีพการทำการประมงแล้วสามารถ
เรียนรู้เนื้อหาส่วนต่างๆในหลักสูตรฉบับนี้ต่อไป 

 
โครงสร้าง 
 
หลักสูตรสำหรับการอบรมสำหรับลูกเรือประมงฉบับนี้ จัดโครงสร้างของหลักสูตรโดยจัดหมวดของ

เนื้อหาเพ่ือให้สามารถนำไปใช้สำหรับการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 
1. เจ้าของเรือ  
2. นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
3. ลูกเรือ 

 
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้  
 
1. ความสำคัญของทรัพยากรประมงและโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย  
2. การจัดการประมงและการประเมินค่าผลผลิตที่สูงสุด  
3. จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ  
4. ความรู้เรื่องเครื่องมือประมง  
5. กฎหมายประมงและการแบ่งเขตทะเล 
6. การปิดอ่าวและกฏหมายเกี่ยวกับเครื่องมือประมง  
7. การแจ้งเข้าออกเรือประมง  
8. การบันทึกข้อมูลการทำประมง  
9. การใช้ระบบติดตามเรือประมง  
10. การขนถ่ายสัตว์น้ำ  
11. สัตว์น้ำที่ห้ามขึ้นเรือ สัตว์คุ้มครองและสัตว์สงวน  
12. แผนที่และการเดินเรือ  
13. ความปลอดภัยทางทะเล 
14. การดำรงชีพในทะเล  
15. การปฐมพยาบาลบนเรือเบื้องต้น  
16. สุขอนามัยบนเรือ  
17. สิ่งแวดล้อมทางทะเลและขยะทะเล 
18. สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของลูกเรือ  
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4 โครงสร้างและขอบเขตของหลักสตูร 

เนื้อหาในแต่ละเรื่องอธิบายถึงความสำคัญ หลักการหรือวิธีปฏิบัติที่สำคัญ จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ใน
การอบรม วิธีการอบรม การประเมิน และคุณสมบัติของวิทยากร โดยเนื้อหาข้างต้นส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่มี
ความสำคัญและทุกกลุ่มเป้าหมายควรทราบ ในขณะที่เนื้อหาบางเรื่องเป็นเรื่องที่จำเพาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
บางกลุ่มเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เนื้อถูกนำไปใช้ในการอบรมให้ความรู้แก่กลุ ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 
หลักสูตรฉบับนี้จึงจัดกลุ่มเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ คณะประมง มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และจัดจำนวนชั่วโมงที่เหมาะสม ตามผลการทดสอบการอบรมซึ่งจัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ 2 – 10 ตุลาคม พ.ศ.  2562 ณ ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จ. สมุทรปราการ ดังนี้ 

 
 ตารางแสดงการจำแนกเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนชั่วโมงสำหรับการอบรม 
  

เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย จำนวนชั่วโมงในการอบรม 
ความสำค ัญของทร ั พยากรประม งและ
โครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย 

เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

1.5 

การจัดการประมงและการประเมินค่าผลผลิตที่
สูงสุด 

เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

1.5 

จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

3 

ความรู้เรื่องเครื่องมือประมง เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

3 

กฎหมายประมงและการแบ่งเขตทะเล เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

3 

การปิดอ่าวและกฏหมายเกี ่ยวกับเครื ่องมือ
ประมง 

เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

3 

การแจ้งเข้าออกเรือประมง เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ 

3 

การบันทึกข้อมูลการทำประมง เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ 

3 

การใช้ระบบติดตามเรือประมง เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ 

3 

 



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
 

 

5 โครงสร้างและขอบเขตของหลักสตูร 

เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย จำนวนชั่วโมงในการอบรม 
การขนถ่ายสัตว์น้ำ เจ้าของเรือ  

นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ 
1 

สัตว์น้ำที ่ห้ามขึ ้นเรือ สัตว์คุ ้มครองและสัตว์
สงวน 

เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

1.5 

แผนที่และการเดินเรือ เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ 

6 

ความปลอดภัยทางทะเล เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

1 

การดำรงชีพในทะเล เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

3 

การปฐมพยาบาลบนเรือเบื้องต้น  เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

3 

สุขอนามัยบนเรือ เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

3 

สิ่งแวดล้อมทางทะเลและขยะทะเล เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

1.5 

สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของลูกเรือ เจ้าของเรือ  
นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
ลูกเรือ 

1.5 

 
ขอบเขตของหลักสูตร 
 
หลักสูตรจัดทำขึ้นโดยมีขอบเขตเพ่ือใช้ในการอบรมกลุ่มแก่เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ และ

ลูกเรือชาวไทยของเรือประมงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งนี้ข้อกฎหมาย ประกาศหรือระเบียบที่ใช้ในการอ้างอิงเพ่ือ
จัดทำหลักสูตรฉบับนี้อ้างอิงถึงกฏหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่มี การประกาศใช้ล่าสุด ณ เดือนตุลาคม     
พ.ศ. 2562  

 
เนื่องด้วยหลักสูตรฉบับนี้จัดทำขึ้นในระหว่างที่มีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบบางฉบับ ที่เกี่ยวข้อง

กับเนื้อหาในหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมสำหรับลูกเรือประมงฉบับนี้ กำลังมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเนื้อหาบางส่วนในหลักสูตรฉบับนี้อาจต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยขึ้นในอนาคต 
ผู้นำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ในการอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายจึงควรพิจารณาความทันสมัยของเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง 
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6 การเริม่ต้นเพื่อเข้าสู่อาชีพการทำการประมง 

การเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่อาชีพการทำการประมง 

การประกอบอาชีพในการทำการประมง หรือที่รู ้จักเป็นการทั่วไปว่าเป็นชาวประมงนั้น เป็นอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำ ซึ่งเริ่มต้นจากอาชีพดั่งเดิมที่อาศัยการจับสัตว์น้ำต่าง ๆ จากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้เพื่อการ
บริโภคในครัวเรือนหรือการก่อให้เกิดรายจากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และอาจพัฒนาต่อ เนื่องสู่การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ เช่น การทำนากุ้ง การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ในการประกอบอาชีพเป็นชาวประมงนั ้น โดยทั่วไปควรมีคุณสมบัติดังนี ้ ( อ้างถึง 
https://naenaew.blogspot.com) 

 1.  มีความแข็งแรงของร่างกาย 

2.  มีความชำนาญ มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำ  

3.  รู้จักเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์น้ำ และพืชน้ำ 

4.  มีความระเอียดรอบครอบ 

นอกจากคุณสมบัติทั ่วไปข้างต้นแล้ว เนื่องด้วยในการประกอบอาชีพเป็นชาวประมงเพื่อจับสัตว์น้ำ  
โดยเฉพาะประมงพาณิชย์ มีกฏหมายที่เกี ่ยวข้องหลายฉบับ สำหรับผู้ที่ เริ ่มต้นเข้าสู่อาชีพนี้จึงต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดพ้ืนฐานที่สำคัญดังนี้ 

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง 

 ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงต้องมีคุณสมบัติและข้อปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การข้ึนทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ในกรณีลูกจ้างในเรือประมงทะเลต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 
18 ปี หรือ ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนหรือผู้ปกครองของผู้นั้น ในกรณีเป็นนิติ
บุคคลต้องจดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นร้อยละ 70 ขึ้นไป 

2. ต้องยื่นแบบคำขอ ทบ. 3-1 พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และ สำเนาทะเบียนบ้าน 
หรือ แสดงหลักฐานอ่ืนๆที่สามารถยืนยันรหัสประจำบ้านของผู้ยื่นได้ รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตาม
ระบุในแบบคำขอ ต่อ สำนักงานประมงจังหวัด หรือ หน่วยงานที่ประกาศกำหนด ในกรณีผู้รับ
ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ตามมาตรา 174 ให้ยกเว้นการมีหนังสือรับรองดังกล่าวได้ 
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7 การเริม่ต้นเพื่อเข้าสู่อาชีพการทำการประมง 

การขออนุญาติในการทำการประมงพาณิชย์ 

ผู้ประสงค์จะทำการประมงพาณิชย์สามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ซึ ่งอธิบดีมอบหมาย 
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  
สถานที่  ดังนี้ กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กรมประมง ส่วนจังหวัดอ่ืน  
ให้ยื่น  ณ  ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานประมงอําเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล  หรือสถานที่และวิธีการอ่ืน
ตามท่ีอธิบดีกําหนด  (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/009/6.PDF)   

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสิทธิทําการประมงตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 

2.   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 

3.   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่จะทําการประมง 

4.   เรือประมงต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ทําการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

5.   เรือประมงต้องเป็นเรือที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป หรือเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์ มีกําลังแรงม้าถึง
ขนาดที่กําหนด หรือเป็นเรือที่มีหรือใช้เครื่องมือทําการประมงตามประเภท วิธี จํานวนแรงงานที่ใช้ หรือลักษณะ
การทําการประมงตามที่กําหนด 

6. ในกรณีที่เรือประมงเป็นเรือประมงไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่า
ด้วยเรือไทย รวมทั้งต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอสําหรับเรือที่มีลักษณะตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
กําหนด ในกรณีไม่ใช่เรือของประเทศไทย ต้องเป็นเรือประมงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐเจ้าของธงซึ่ง
สามารถใช้ทําการประมงในเขตการประมงไทยตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย และต้อง
มีเลข IMO (International Maritime Organization) 

7.  เครื่องมือทําการประมงท่ีจะขออนุญาตใช้ทําการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือทําการประมงที่ห้ามใช้ทํา
การประมงหรือเป็นเครื่องมือทําการประมงท่ีห้ามใช้ทําการประมงในทะเลนอกชายฝั่ง 

8.  เรือประมงต้องมีใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย ประเภทการใช้ทําการ
ประมงซึ่งมีอายุอยู่ในวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตและในวันที่ออกใบอนุญาต 

9.  เรือประมงมีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
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8 การเริม่ต้นเพื่อเข้าสู่อาชีพการทำการประมง 

10.  เรือประมงต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือกรณีเป็นเรือประมง
ที่เคยถูกใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหลักฐานแสดงว่าเจ้าของ
เรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตทําการประมงเดิมของเรือที่ใช้ในการกระทําความผิดไม่มีผลประโยชน์ได้
เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอํานาจควบคุมเรือประมงดังกล่าวอีกต่อไป 

11. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 

การจดทะเบียนเรือไทย และการเปลี่ยนชื่อเรือ  

ในกรณีการออกใบอนุญาตใช้เรือ (การจดทะเบียนเรือครั้งแรก) 

1. ผู้ประสงค์จะขอออกใบอนุญาตใช้เรือ หรือการจดทะเบียนเรือครั้งแรกให้ยื่นคำขอได้ที่กองทะเบียน
เรือกรมเจ้าท่า หรือ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เจ้าของเรือมี
ภูมิลำเนา  

2. โดยเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ดังนี้ 

•  คำร้องแบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่า 

• เรื่องขอจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรก (แบบ ก.5) 

• คำขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ (แบบ บ.1) 

• คำขอจดทะเบียนเรือไทย (แบบ บ.57) 
3. เอกสารที่ใช้แสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของเรือ ประกอบไปด้วย 

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ต้องไม่หมดอายุ) 

• สำเนาทะเบียนบ้าน 

• หนังสือแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

• หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 

• ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 

• หนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 

• หนังสือรับรอง 

• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
4. เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเรือท่ีใช้จดทะเบียนเรือ / ใบอนุญาตใช้เรือ 

  ก. เรือที่ต่อหรือซื้อภายในประเทศ 

• ใบเสร็จรับเงินของอู่ต่อเรือหรือผู้รับจ้างต่อเรือหรือผู้ขายเรือ 
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• ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

• สัญญาจ้างต่อเรือ (ถ้ามี) 

• ใบเสร็จรับเงินขายเครื่องจักรยนต์ 

• สัญญาซื้อขายเรือและเครื่องจักรยนต์ 

  ข. เรือท่ีต่อหรือซื้อจากต่างประเทศ 

• หนังสือสัญญาซื้อขายเรือพร้อมคำแปลภาษาไทย 

• ใบเสร็จรับเงินพร้อมคำแปลภาษาไทย 

• หนังสือรับรองการถอนทะเบียนเรือจากต่างประเทศ พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย 

• หลักฐานการนำเข้าในราชอาณาจักรจากกรมศุลกากร (แบบที่ 32) ใบเสร็จรับเงินชำระค่าภาษี
ของกรมศุลกากร 

 หมายเหตุ 

  * ในกรณีที่ยังไม่นำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรให้จดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 68 
(พ.ศ.2540) เมื่อนำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรและผ่านพิธีการทางศุลกากรให้เจ้าของเรือนำหลักฐานการนำเข้า
จากกรมศุลกากรมายื่นต่อกรมเจ้าท่า 

* ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือและจดทะเบียนเรือประเภทเรือประมงจะต้องมีหนังสือจากกรมประมง
อนุญาตให้จดทะเบียนเรือมาแสดงก่อน 

  การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้ว จะ
ยื่น ณ กองทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาใดก็ได้ 

การขออนุญาตใช้เรือ 

ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนยื่นคำร้องขอใบอนุญาตใช้เรือตามแบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่า พร้อมหลักฐาน 

ต่างๆ ตามที่กำหนดตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

• สำเนาบัตรประชาชน 

• ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างประเทศ 

• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้เป็น
เจ้าของเรือ (ถ้าเป็นบริษัท) 
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• หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเรือ เช่น ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายหรือผู้ต่อเรือ ใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์ 
และหากเป็นกรณีซ้ือจากต่างประเทศ จะต้องมีหลักฐานในการนำเข้าราชอาณาจักรจากกรม
ศุลกากร และหากเรือได้จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศแล้วต้องมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอน
ทะเบียนเรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ของประเทศนั้น 

การขอใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ และใบสำคัญรับรองอ่ืน ๆ 

1. ขอใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ือขอจดทะเบียนเรือใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือให้ยื่นคำร้อง
พร้อมหลักฐาน ต่าง ๆ ดังนี้ 

• คำร้องขอจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรกหรือต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ 

• คำร้องขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ(แบบ บ.1) 

• คำร้องขอจดทะเบียนเรือไทย (แบบ บ.57) 

• คำร้องยื่นเรื่องราวต่าง ๆ (แบบ ก.5 ด้านหลัง) 

• หนังสือมอบอำนาจกรณี ผู้อื่นยื่นคำร้องแทน (แบบ บ.92) 

โดยการดำเนินการ ให้ยื่นหลักฐานตามท่ีกำหนดตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดยยื่นในส่วน
ของทะเบียนเรือหลังจากนั้นหน่วยทะเบียนเรือจะผ่านเรื่องไปยังหน่วยตรวจเรือเพ่ือนัดหมายไปตรวจสภาพเรือ 
หากพบว่ำสภาพเรือไม่ปลอดภัยและไม่พร้อมเจ้าพนักงานตรวจเรือจะแจ้งให้เจ้าของเรือแก้ไขตามหนังสือแนบ ร.
25 พร้อมทั้งนัดหมายเพ่ือตรวจสอบอีกจนกว่าจะแล้วเสร็จและออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือให้ 

 2.    ติดต่อขอใบสำคัญรับรองอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญรับรองขนาดตัน แนวน้ำ บรรทุกอุปกรณ์เพ่ือความ
ปลอดภัย รับรองตัวเรือและอุปกรณ์วิทยุให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

• แบบคำร้อง ก.5 

• สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ 

• หนังสือมอบอำนาจของบริษัทเจ้าของเรือ 

• นำเอกสารหลักฐานเดิมมาแสดงด้วย 

โดยการดำเนินการจะเป็นไปเช่นเดียวกับการขอรับใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ือขอจดทะเบียนเรือ
ใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ 

รายละเอียดเพิ่มเติม                                                                                                  
สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 0_1 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง ความสำคัญของอุตสาหกรรมประมงต่อการพัฒนาประเทศ 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   1.5  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
 อุตสาหกรรมประมงไทยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ โดยเริ่มต้น
จากการก่อให้เกิดการจ้างงานและผลผลิตประมงที่มีมูลค่าภายในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) เนื่องจากเป็น
แหล่งโปรตีนทีมีคุณภาพดีที่สุดสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถก่อให้เกิดรายได้หรือการได้
ดุลการค้าจากการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศผ่านการส่งออกในทุกๆ ปี 
 ความเข้าใจถึงระบบโครงสร้างที่สำคัญของอุตสาหกรรมประมงย่อมทำให้เห็นความเชื่อมโยงทั้งระบบ
ของอุตสาหกรรมประมงในประเทศ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดัน
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมประมงเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือให้ทราบถึง ความสำคัญของอุตสาหกรรมประมงต่อการพัฒนาประเทศ โครงสร้างอุตสากรรม
ประมงไทย และ ข้อมูลสำคัญที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมประมงไทย 
 
เนื้อหาสาระ 
 
ความสำคัญของอุตสาหกรรมประมงต่อการพัฒนาประเทศ 
  
 เป้าหมายของการพัฒนาประเทศ คือ ให้คนในประเทศมีงานทำ สร้างเสถียรภาพทางการเงินของ
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
 
 อุตสาหกรรมประมงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
  
 1. สร้างรายได้ให้กับประเทศในส่วนของภาคเกษตร  
    ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคประมงในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ระหว่างร้อยละ 
1-3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 
 
 2. ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
    เป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาต่อเนื่องจากภาคประมง เช่น โรงน้ำแข็ง โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ห้องเย็น 
อุตสาหกรรมต่อเรือ เป็นต้น 
 
 3. สร้างการจ้างงาน 
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    สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เมื่อเกิดกิจกรรมหรืออาชีพใหม่ก่อให้เกิดการจ้าง
งานในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
 
 4. ผลิตอาหารโปรตีนสูงจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูงให้กับสังคม 
    ปลาเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก เป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย เมื่อหุงต้มแล้วจะไม่เหนียวและไม่หดตัวมาก 
นอกจากนี้ยังมีฟอสฟอรัสสูง ปลาเล็กปลาน้อยจะให้แคลเซียมมาก ปลาทะเลให้ไอโอดีน น้ำมันตับปลาให้
วิตามินเอ และวิตามินดี เนื้อปลามีไขมันต่ำ และกรดอะมิโนสูงเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์อ่ืน ๆ 
 
 5. นำเข้าเงินตราต่างประเทศ 
    ประเทศไทยส่งออกสินค้าสัตว์น้ำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สัตว์น้ำมีชีวิต (ปลาสวยงาม) ปลาป่น 
ผลิตภัณฑ์สด (แช่เย็น แช่แข็ง) น้ำมันหอยบรรจุภาชนะอัดลม ตากแห้ง รมควัน 
 
โครงสร้างอุตสาหกรรมประมง 
 
โครงสร้างอุตสาหกรรมประมง แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 
 
 1. การผลิต  
    เป็นการสร้างผลผลิตสัตว์นำ้ ทำได้ 2 วิธี คือ 
  - การจับ (capture)  
    เป็นวิธีดั้งเดิมของการทำประมง ในประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมากการจับจะ
มาจากการประมงทะเล 
  - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
    เป็นส่วนที่พัฒนาขึ้นมาภายหลังเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม จำแนกได้ 3 
ประเภท คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปละการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล 
 
 2. การแปรรูป 
    เกิดข้ึนด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ เก็บเพ่ือใช้บริโภคในอนาคต เพิ่มมูลค่าของสินค้า และให้ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 
 3. การตลาด 
    ประกอบด้วย ตลาดภายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนา หากคนไทยนิยมบริโภค
ปลาจะทำให้อุตสาหกรรมประมงไทยพัฒนาอย่างรวดเร็ว และตลาดต่างประเทศ จะเป็นตัวเร่งการพัฒนา 
 
 
 ข้อมูลสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงไทย 
  

จากภาพประกอบแรกแสดงสถิติผลผลิตสัตว์น้ำจากทั่วโลก ที่รายงานโดยองค์การเกษตรและอาหาร
แห่งสหประชาชาติ (2018) จะพบว่า ผลผลิตสัตว์น้ำจากท่ัวโลกเริ่มประสบปัญหาการลดลงจากผลผลิตสัตว์น้ำ
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 15 ความสำคญัของอุตสาหกรรมประมงต่อการพัฒนาประเทศ 

 
 

ที่มา: กรมประมง 
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 16 ความสำคญัของอุตสาหกรรมประมงต่อการพัฒนาประเทศ 

 
 

ที่มา: กรมประมง 
 

รูปภาพกราฟที่แสดงให้เห็นทิศทางการลดลงของปริมาณสัตว์น้ำทะเลที่จับได้จากธรรมชาติของประเทศไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาการลดลงของปริมาณสัตว์น้ำทั่วโลก ในขณะที่ปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากธรรมชาติ
กลับมีทิศทางเพ่ิมขึ้น จึงอาจใช้เป็นข้อสังเกตในการแสดงปัญหาการจับสัตว์น้ำเกินอัตรา (Overfishing) ในฝั่ง
ของการประมงทะเลได้ 
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 20 ความสำคญัของอุตสาหกรรมประมงต่อการพัฒนาประเทศ 

การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ทั่วไปด้านการประมง ทรัพยากรประมง โครงสร้างอุตสาหกรรมประมงและการทำประมง 
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 21 การจัดการประมงและผลผลิตสูงสดุที่ยั่งยืน 

วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง การจัดการประมงและผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   1.5  ชั่วโมง 
 
 
สาระสำคัญ 
 การจัดการประมงที่ถูกต้องจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในหลักของการจัดการประมงรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญในการจัดการ ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ แนวคิด และ 
มาตรการในการจัดการประมงแบบสากล ในการนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสมในการจัดการทรัพยากรประมง
ของประเทศไทย โดยความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานที่ถูกต้องจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ ตัวผู้ประกอบกิจกรรมการ
ประมง รวมถึงผู้กำหนดนโยบายจากทางภาครัฐ ย่อมมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดการประมง 
และ สร้างความยั่งยืนเชิงนโยบายประมงในท้ายที่สุด 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดและมาตรการทางการจัดการประมงแบบสากล ปัจจัยที่สำคัญต่อทรัพยากร
ประมง และ ข้อมูลสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการประมงไทย 

 
เนื้อหาสาระ 
 
การจัดการประมง 

 
หลักการพื้นฐานในการทำประมง 

  
 1. ทรัพยากรประมงเป็นทรัพยากรที่คนในสังคมทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน (common property) 
    ทุกคนในประเทศร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพยากรประมงที่อยู่ในน่านน้ำของประเทศ (ยกเว้นแหล่งน้ำ
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือนิติบุคคล) แต่ไม่สามารถแบ่งได้ว่าสัตว์น้ำตัวใดเป็นของใคร 
 
 2. การทำการประมงเป็นแบบเสรี (open access) 
    คนในสังคมทุกคนสามารถทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด 
 
 ด้วยหลักการดังกล่าวทำให้มีการใช้ทรัพยากรประมงโดยไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์ ทุกคนพยายามจับ
สัตว์น้ำให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้ เพราะหากปล่อยไว้คนอ่ืนก็จะจับไป ทรัพยากรประมงจึงถูกใช้โดยคนจำนวน
มาก และไม่มีผู้ใดดูแลรักษา ผลสุดท้ายประเทศที่มีการพัฒนาการประมงจึงพบกับปัญหาทรัพยากรประมง
เสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องมีการจัดการประมงท่ีเหมาะสม เพ่ือความยั่งยืนของอุตสาหกรรมประมง 
 
 



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
 

 22 การจัดการประมงและผลผลิตสูงสดุที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการจัดการประมง 
 
 1. วัตถุประสงค์ทางชีววิทยา 
    มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพ่ือให้มีใช้ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ได้ผลผลิตถาวรสูงสุด 
(maximum sustainable yield: MSY) 
 
 2. วัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
    มุ่งเน้นการได้รับกำไรสูงสุดจากทรัพยากรประมง โดยมุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนถาวรสูงสุด 
(maximum sustainable economic yield: MEY) 
 
 3. วัตุประสงค์ทางด้านสังคม 
    ผลประโยชน์ของทรัพยากรประมงควรได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 
มุ่งหวังให้ได้ผลประโยชน์ถาวรสูงสุดแก่สังคม (maximum sustainable social yield: MScY) 
 
ความรู้พื้นฐานในการจัดการประมง 
 
 การจัดการประมงจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านชีววิทยาประมง (fishery biology) เศรษฐกิจการประมง 
(fishery economic) และสังคมศาสตร์ (social science) มาบูรณาการเข้าด้วยกัน จึงจะสามารถจัดการ
ประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในการจัดการประมงองค์ความรู้ด้านชีววิทยาประมงเป็นสิ่งแรกท่ีจำเป็นในการประเมินปริมาณสัตว์น้ำ
ในน่านน้ำของประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์สัตว์น้ำได้มากที่สุดปีละเท่าใด โดยไม่ทำให้ทรัพยากรเสื่อม
โทรม จึงต้องมีการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 1. ประชากรสัตว์น้ำ (population) 
    หมายถึง กลุ่มของสัตว์น้ำชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน 
และลักษณะนี้แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ โดยประชากรจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมภายในกลุ่ม ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวจะเป็นสิ่งสำคัญในการจำแนกประชากร 
 
 2. สต๊อคสัตว์น้ำ (stock) 
    หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากร เช่น  
  - สต๊อคที่ใช้ประโยชน์ได้ (usable stock) คือ ส่วนของประชากรที่โตพอจะนำมาใช้ประโยชน์
ทางการประมงได ้
  - สต๊อคของพ่อแม่ (parental stock) คือ ส่วนของประชากรที่อยู่ในวัยที่สามารถสืบพันธุ์ได้ 
  - สต๊อคที่ไม่มีการทำประมง (virgin stock) คือ ส่วนของประชากรที่ยังไม่มีการนำมาใช้
ประโยชน์ทางการประมง 
 
 3. การลงแรงประมง (Fishing Effort) 
  



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
 

 23 การจัดการประมงและผลผลิตสูงสดุที่ยั่งยืน 

ปัจจัยท่ีควบคุมประชากรสัตว์น้ำ 
 
 1. การทดแทนที่ (recruitment) 
    หมายถึง การที่สัตว์น้ำรุ่นใหม่ที่โตได้ขนาดแล้วเข้ามารวมกับสต๊อคที่ใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือทำหน้าที่
เดียวกับสัตว์ที่มีอยู่เดิมในสต๊อค เป็นการชดเชยการตายของสัตว์ในสต๊อค ทำให้น้ำหนักในสต๊อคเปลี่ยนแปลง 
สามารถแบ่งเป็นระยะต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
  - ช่วงก่อนการทดแทนที่ (pre-recruit phase) เป็นช่วงที่สัตว์น้ำรุ่นใหม่มีขนาดเล็กมาก ยัง
ไม่ได้รวมฝูงกับสัตว์น้ำรุ่นก่อน 
  - ช่วงหลังการทดแทนที่ (post-recruit phase) เป็นช่วงที่สัตว์น้ำรุ่นใหม่มีขนาดโตพอที่จะ
เข้ามารวมฝูงกับสัตว์น้ำรุ่นก่อน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
   pre-exploited phase เป็นช่วงที่สัตว์น้ำยังมีขนาดเล็ก ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการ
ประมงได ้
   exploited phase เป็นช่วงที่สัตว์น้ำมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการ
ประมงได ้
 
 2. การเติบโต (growth) 
    หมายถึง การเพ่ิมขนาดหรือน้ำหนักของสัตว์ในประชากร เป็นการชดเชยน้ำหนักที่สูญเสียไปจาก
การตาย 
 
 3. การตายโดยธรรมชาติ (natural mortality) 
    เป็นการตายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางธรรมชาติ ได้แก่ การตายจากเชื้อโรค การตายจากผู้ล่า 
 
 4. การตายโดยการทำประมง (fishing mortality) 
    เป็นการตายจากการทำประมงเพ่ือให้ได้ผลจับ (catch, yield) มาใช้ประโยชน์ อัตราการตายโดย
การทำประมงขึ้นอยู่กับปริมาณการลงแรงประมง (fishing effort) ซึ่งประเมินจากประเภทและจำนวน
เรือประมง เครื่องมือประมง และประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำของชาวประมง 
 
 จากตัวแปรทั้งหมด สามารถนำมาเขียนเป็น Russel Model (E.F. Russel, 1931) ดังนี้ 
 

E = B + (R+G) – (M+F) 
 

   E = น้ำหนักสต๊อคของสัตว์น้ำตอนปลายปี 
   B = น้ำหนักสต๊อคของสัตว์น้ำตอนต้นปี 
   R = การทดแทนที่ 
   G = การเติบโต 
   M = การตายโดยธรรมชาติ 
   F = การตายโดยการทำประมง 
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 ซึ่งหากต้องการให้สต๊อคสัตว์น้ำคงท่ี (E=B) จะต้องทำให้ R+G = M+F ซึ่งการจัดการประมงสามารถ
ควบคุมได้เพียงค่าเดียว คือ ค่า F ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น ความคุมจำนวนเรือ เครื่องมือประมง และ
ชาวประมงให้อยู่ในระดับเหมาะสม นั่นคือการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง 
 

หากอ้างอิงจากสมการข้างต้น เพ่ือการมีผลผลิตที่ยั่งยืน  (Sustainable Yield: SY) เป็นการสร้าง
สมดุลระหว่างผลการจับสัตว์น้ำที่ก่อให้เกิดผลผลิตจากการทำการประมง กับ ปริมาณของสัตว์น้ำในการ
ทดแทนกลับเข้ามาในระบบตามธรรมชาติ เช่น อัตราการทดแทนประชากรสัตว์น้ำ (Recruitment rate) และ 
อัตราการเจริญเติบโต (Growth rate) และผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) จึง
เป็นการสร้างสมดุลระหว่างผลการจับสัตว์น้ำที่ก่อให้เกิดผลผลผลิตจากการทำการประมง กับ ปริมาณของสัตว์
น้ำในการทดแทนกลับเข้ามาในระบบตามธรรมชาติร่วมกับอัตราการเจริญเติบโต ณ จุดที่ธรรมชาติสามารถ
รองรับได้สูงที่สุด โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการประมงในหลากหลายสาขาวิชา เช่น ชีววิทยาสัตว์น้ำ และ 
นิเวศวิทยาสัตว์น้ำ เป็นต้น  

คำว่า ‘ยั่งยืน’ ดังกล่าวอาจหมายถึง การมีอยู่ตลอดไปที่เกิดจากสมดุลระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สัตว์น้ำจากปริมาณผลผลิตจากการทำประมง และ ปริมาณการทดแทนและการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของ
สัตว์น้ำ ซึ่งหากปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจากการประมงสูงกว่าปริมาณการทดแทนและการเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติของสัตว์น้ำย่อมก่อให้เกิดปัญหาการลดลงของปริมาณ/ชนิดสัตว์น้ำตามธรรมชาติและอาจนำไปสู่การ
สูญพันธุ์ในท้ายที่สุดได้ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมประมงในท้ายที่สุด 
ในทางกลับกัน หากปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจากการประมงมีค่าต่ำกว่าปริมาณการทดแทนและการเจริญเติบโต
ตามธรรมของสัตว์น้ำย่อมก่อให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรประมงแบบไร้ประสิทธิภาพ (inefficiency) ซึ่งย่อม
มีผลกระทบต่อความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมประมงเช่นกัน 
 
วิธีการจัดการประมง 
 
 1. การจัดการโดยรัฐ (government-based management)  
    เป็นวิธีที่มีมาตั้งแต่เริ่มจัดการประมงจนถึงปัจจุบัน รัฐมีอำนาจในการจัดการประมงเพียงผู้เดียว โดย
ออกกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ตามข้อมูลวิชาการที่มีอยู่ แต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทำให้ไม่สามารถรักษา
ทรัพยากรประมงไว้ได้ 
 
 2. การร่วมกันจัดการประมง (fishery co-management) 
    เป็นการร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชน โดยจะร่วมกันรับผิดชอบในการจัดการประมงในเขตทะเลของ
แต่ละชุมชน ชุมชนสามารถเสนอแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมกับชุมชนแก่ภาครัฐ 
 
 3. การจัดการประมงโดยชุมชน (community-based fishery management)  
    หลังจากมีการจัดการประมงไปถึงจุดหนึ่งจะเกิดการจัดการประมงโดยชุมชนขึ้น ในระบบนี้รัฐจะ
กระจายอำนาจให้กับชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ รัฐจะเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านกฎหมาย และหาข้อยุติใน
ปัญหาต่าง ๆ ชุมชนสามารถกำหนดมาตรการจัดการประมงด้วยตนเอง แต่ต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบของรัฐ 
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แนวคิดในการจัดการประมง 
 
 1. ecosystem-based management (EBM) 
    เป็นการจัดการทรัพยากรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไป
กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 
 2. right-based management (RBM) 
    เป็นการให้สิทธิการทำประมง สิทธิการทำประมง (การออกใบอนุญาต) จะให้แก่องค์กรประมงโดย
ไม่อนุญาตเป็นรายบุคคล ต้องมีการกำหนดสิทธิให้ชัดเจนว่ามีสิทธิด้านไหนบ้าง ใช้วิธีการควบคุม 2 ลักษณะ 
คือ ควบคุมวิธีการทำประมง (จำกัดเครื่องมือ กำหนดจำนวนเรือในการเข้าทำประมง) และการควบคุมผลจับ 
(กำหนดจำนวนผลจับ โควต้า) 
 
 3. fishery co-management (FCM) 
    เป็นแนวคิดที่ช่วยขจัดความขัดแย้งโดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยจัดสรรความ
รับผิดชอบและหน้าที่ในการจัดการประมงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากรประมง 
 
 4. community-based management (CBM) 
    เป็นการจัดการประมงโดยชุมชน รัฐมอบอำนาจให้ชุมชนโดยรัฐจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการ หลักการที่สำคัญของแนวคิดนี้ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ความเสมอภาค การ
รักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อสินค้าพ้ืนเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
เท่าเทียมกันทางเพศ 
 
 5. market-based management (MBM) 
    เป็นแนวคิดที่ใช้กลไกการตลาดมาเป็นแรงผลักดันในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมองว่าผู้บริโภคมี
ความสำคัญในการควบคุมการผลิต มีการทำฉลากสิ่งแวดล้อม (eco-label) เพ่ือสื่อว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรการในการจัดการประมง 
 
 1. มาตรการทางอ้อม (indirect measures) 
    การใช้ระบบภาษี และการให้เงินอุดหนุน วิธีนี้การลงแรงประมงจะไม่เปลี่ยนทันที เพราะเป็นการ
ควบคุมการลงแรงประมงโดยความสมัครใจของชาวประมง จึงไม่ค่อยนิยมใช้มากนักเนื่องจากไม่ค่อยได้ผล 
 
 2. มาตรการทางตรง (direct measures) 
    เมื่อนำมาใช้การลงแรงประมงจะเปลี่ยนแปลงทันที เพราะเป็นการบังคับชาวประมงให้ปฏิบัติตาม 
ได้แก่ 
  - การห้ามทำการประมงในบางพื้นท่ี (area closure)  
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    เป็นการห้ามทำประมงในพ้ืนที่หนึ่งตลอดทั้งปี เพ่ือให้สัตว์น้ำปลอดภัยจากการทำประมง 
เมื่อสัตว์น้ำชุกชุมก็จะอพยพไปยังพื้นท่ีอ่ืนให้ได้ใช้ประโยชน์ 
 
  - การห้ามทำประมงในบางฤดูกาล (seasonal closure) 
    เป็นการใช้ข้อมูลทางวิชาการกำหนดห้ามทำประมงในพ้ืนที่ที่กำหนดว่าเป็นพ้ืนที่สืบพันธุ์
วางไข่ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น การห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือบางประเภทในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 
พฤษภาคม ของทุกปี 
 
  - การควบคุมเครื่องมือทำการประมง (fishing gear restriction) 
    เป็นการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง เช่น กำหนดขนาดตาอวน 
 
  - การควบคุมจำนวนเรือประมง (limit entry) 
    เป็นการควบคุมการลงแรงประมงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยใช้กลไกทางภาษีหรือการ
ออกใบอนุญาต 
 
  - การกำหนดโควตาในการจับสัตว์น้ำ (catch quota) 
    ใช้ได้กับประเทศที่มีการเก็บสถิติที่ทันสมัย และมีข้อมูลการประเมินสต๊อคสัตว์น้ำที่
เหมาะสม 
 
ข้อมูลสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการประมงไทย 
 
 จากภาพแสดงทิศทางของสถานะทรัพยากรประมงโลกในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1974 – 2015 พบว่า
สัดส่วนของทรัพยากรประมงที่ถูกจับเกินอัตรา (Overfishing) มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่
คุกคามความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงทั่วโลก ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ตามแผนภาพแรก  
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การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
มีความเข้าใจสำคัญในการการจัดการประมง และแนวคิดการจับสัตว์น้ำเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตยั่งยืนสูงที่สุด 
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ
อภิปรายและเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านทรัพยากรประมง และการจัดการประมง 
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33 จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ 

วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 

จรรยาบรรณสากลในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักการ  
ต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ควรใช้ในการอนุรักษ์ จัดการ และการพัฒนาการประมงทั้งปวงในรูปแบบที่มิใช่การ
บังคับใช้ โดยจรรยาบรรณดังกล่าวนี้มีกรอบสำหรับการดำเนินงานทั้งในระดับชาติและระดับสากลเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีชีวิตในน้ำอย่างยั่งยืนและกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม 

จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบจึงควรต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามข้อกำหนด
หลักการและมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจในการอนุรักษ์ การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรที่มีชีวิตในน้ำ
อย่างมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเช่นกัน จรรยาบรรณ
ตระหนักดีถึงความสำคัญด้านโภชนาการ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของการประมง รวมทั้ง
ผลประโยชน์ของทุกคนที่เก่ียวข้องกับภาคประมง 

เนื่องจากจรรยาบรรณฯ ถูกกำหนดขึ้นโดยสากล คือ องค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาติ  
(FAO) และประเทศไทยได้ลงนามยอมรับ จรรยาบรรณฯ นี้แล้วในเดือน มีนาคม 1994 การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ประเทศก็จะได้รับการยอมรับในระดับสากล มีสิทธิมีเสียงในเวทีนานาชาติ สามารถส่งสินค้าออก
ไปขายตลาดต่างประเทศ ในส่วนชาวประมง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการทำประมง ก็สามารถขายสัตว์น้ำให้แก่
โรงงานหรือผู้ที่มารับซื้อเพื่อการส่งออกได้ ที่สำคัญจรรยาบรรณฯ ถูกคิดและกำหนดขึ้นเพื่อการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งตัวทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสัตว์น้ำได้บริโภคในระยะยาวและ
สามารถตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือให้ทราบถึงที่มา ข้อกำหนดหลักการและมาตรฐานสากลของจรรยาบรรณในการทำประมงอย่าง
รับผิดชอบ ตลอดถึงข้อควรปฏิบัติของชาวประ 
 
เนื้อหาสาระ 
 จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบมีที่มาจากปัญหาการจับสัตว์น้ำทั่วทั้งโลกมีแนวโน้ม
ลดลงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สำคัญได้แก่สัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมานั้นมีสัตว์น้ำพลอยจับได้และถูก
ทิ้งไป (bycatch and discards) เป็นจำนวนมาก จากรายงานฉบับที่ 339 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ FAO ในปี 1994 ชื่อ A global of fisheries bycatch and discards เป็นผลการศึกษาของ 
Alverson และคณะ ได้รายงานว่า 27 เปอร์เซ็นต์/ปี (ประมาณ 27 ล้านตัน/ปี) ของสัตว์น้ำทั่วโลกเป็นสัตว์น้ำ
พลอยจับได้และถูกทิ้งไป ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมหาศาล (ประเทศไทยปัจจุบันจับสัตว์น้ำประมาณ 1.5 ล้านตัน/
ปี) รายงานดังกล่าวสร้างผลกระทบในความตระหนักถึงความสูญเสียของสัตว์น้ำทั่วโลกอันเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังกล่าว ถัดจากนั้นมาเพียง 1 ปี (1995) FAO จึงได้มีการออกจรรยาบรรณการทำประมงอย่างรับผิดชอบ 
และอ่ืนๆ ตามมา หลังจากนั้น 
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สาเหตุที่ตองมีจรรยาบรรณในการ ทําประมงอยางรับผิดชอบ 

1. ประชากรเพ่ิมมากข้ึน  
2. ความตองการอาหารมากขึ้น  
3. ทรัพยากรลดลง และเสื่อมโทรมลง (ทําประมงมากเกินไป วิธีทําประมงท่ีทําลายเกินไป ฯ)  
4. เทคโนโลยีกาวหนามากขึ้น  
5. กระแสการอนุรักษ  
6. ปญหาสัตวน้ําพลอยจับได (bycatch) และถูกท้ิงไป (discards) 

 
ภูมิหลังของการจัดทําจรรยาบรรณฯ 
 การประชุมสมัชชาองคการ FAO สมัยที่ 28 เริ่มคิดจัดทํา 19 มีนาคม 2534 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ประมงของ FAO แนะนําให พัฒนาแนวคิดทางการประมงอยางรับผิดชอบ และจัดทําจรรยาบรรณ พฤษภาคม 
2535 ประชุมนานาชาติวาดวยการทําประมงอยางรับผิดชอบที่ เมืองแคนคูน เม็กซิโก ออกปฏิญญาแคนคูน 
แนวคิดครอบคลุมถึงการใช ประโยชนจากทรัพยากรประมงอยางยั่งยืนและกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ทั้ง 
การจับและการเพาะเลี้ยง มีนาคม 2542 ไทยลงนามยอมรับพรอม 126 ประเทศ ณ กรุงโรม อิตาลี 
 
ความหมายของจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ ที่ผูประกอบวิชาชีพ การงานแตละอยาง กําหนดขึ้น  
เพ่ือรักษา และสรางเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเปนลายลักษณอักษร หรือไมก็ได 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 
 ส่วนความหมายของจรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ปี 1995 นั้นได้เขียนความหมายไว้
ในเล่ม (มาตราที่ ุ6.1) ใจความโดยภาพรวม ความว่า “รัฐและผูที่ใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีชีวิตในน้ำ ควร
อนุรักษ ระบบนิเวศทางน้ำ สิทธิทําการประมงนั้นมีพันธกรณีท่ีตอง กระทําในลักษณะที่รับผิดชอบเพ่ือใหมั่นใจ
ในการอนุรักษและ การจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในน้ำอยางมีประสิทธิผล” (The right to fish carries with it 
the obligation to do so in a responsible manner so as to ensure effective conservation and 
management of the living aquatic resources) 
 
มาตราต่าง ๆ ของจรรยาบรรณ 

จรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบมีทั้งหมด 12 มาตรา โดยมาตราที่จะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับชาวประมงจับสัตว์น้ำ ได้แก่ มาตราที่ 8 ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 ลักษณะและขอบเขตของจรรยาบรรณ ซึ่งโดยมีลักษณะอาศัยความสมัครใจ และอ้างอิง
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ ทำใช้กำหนดหลักการและมาตรฐานในการอนุรักษ์ การ
จัดการและการประมง การแปรรูปสัตว์น้ำ การค้า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การปฏิบัติทางการประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ การวิจัยทางการประมง และ การผสมผสานเพื่อการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง 
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 มาตรา 2 วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณ โดยหลักกฎเกณฑ์จะคำนึงถึงในแง่ชีววิทยา เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ การพาณิชย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกันในการกำหนด
และการปฏิบัติข้อปฏิบัติทั้งในและระหว่างประเทศ 
 มาตรา 3 ความสัมพันธ์กับตราสารระหว่างประเทศอื่นๆ โดยเน้นหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 เป็น
ต้น 
 มาตรา 4 การใช้ปฏิบัติ การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง มุ่งเน้นการร่วมปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภาระบทบาทตั้งแต่ระบบขององค์การสหประชาชาติ องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ โดยเลขาธิการจะต้องรายงานผลต่อคณะกรรมาธิการประมง (COFI) รวมถึงบทบาทของรัฐและ
องค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณและนำไปใช้ปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิผล 
 มาตรา 5 ความต้องการพิเศษของประเทศกำลังพัฒนา โดยให้โอกาสแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการ
ปฏิบัติตามคำแนะนำตามสมควร โดยรัฐ หรือ องค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ และ องค์พัฒนาเอกชน ตลอดจน
สถาบันทางการเงิน สามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงิน ทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การฝึกอบรม และความร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น 
 มาตรา 6 หลักการทั่วไป มุ่งเน้นในเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงที่ไม่เกินกำลังผลิต ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางน้ำ โดยส่งเสริมให้เกิดการรักษาคุณภาพ ความหลากหลาย และการคงอยู่ของ
ทรัพยากรประมง ตามหลักฐานทางวิชาการท่ีดีที่สุด เช่น การหลักการป้องกันไว้ก่อนดีกว่าการแก้ไขในภายหลัง 
การพัฒนาเครื่องมือประมงที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การแปรรูปและการจำหน่ายที่จะคงคุณค่า
ทางโภชนาการ การส่งเสริมทางเลือกของการผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสม การปฏิบัติตาม
และการใช้มาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพจากความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้ง
ในและระหว่างประเทศ 
 มาตรา 7 การจัดการประมง ที ่มุ ่งเน้นการจัดทำมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนโดยอ้างอิงจากหลักฐานทางวิชาการ งานวิจัยและข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องที่ดี
ที่สุดเท่าที่จะหาได้ และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ภายในประเทศจนถึงระหว่างประเทศสำหรับ
ความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำภายในประเทศจนถึงทรัพยากรสัตว์น้ำชนิดที่อยู่ข้ามแดน ตามลำดับ 
รวมทั้งการจัดทำกรอบกฎหมายและการบริหารตั้งแต่ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ พร้อมการติดตามตรวจสอบ 
ควบคุม และ บังคับใช้กฎหมายประมงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการดังกล่าวถูกกำหนด
ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำประมงมากเกินควร การสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงที่มาจากการทำประมงอย่าง
รับผิดชอบ การคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวประมงในทุกระดับ การอนุรักษ์ความหลากหลายและระบบ
นิเวศน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือคุ้มครองพืชหรือสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ การฟื้นฟูทรัพยากรในกลุ่มที่เสื่อมโทรมอย่าง
จริงจัง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการกระทำของมนุษย์พร้อมการดำเนินการแก้ไข และ การลด
มลภาวะและของเสียที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางสถิติ และ การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่เก่ียวกับทรัพยากรและผลกระทบในด้านต่างๆ เป็นต้น 
 มาตรา 8 การปฏิบัติการประมง โดยแบ่งระดับออกเป็น หน้าที่การปฏิบัติการของรัฐ ในการตรวจสอบ 
ควบคุม จัดระบบติดตาม การดูแลมาตรฐานด้านการอนามัยและความปลอดภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ทะเล การจัดเก็บข้อมูลและการขึ้นทะเบียนชาวประมง และการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับหน้าที่ของรัฐเจ้าของ
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ธงและรัฐเจ้าของท่าเรือ มีส่วนเพิ่มเติมในการควบคุมดูแลเรือประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนด บทบัญญัติแห่งชาติ หลักกฎหมายระหว่างประเทศ และ อนุสัญญาระหว่างประเทศ เป็นต้น  
 ส่วนด้านการปฏิบัติการประมง มุ่งเน้นการคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และกฎข้อบังคับเพ่ือ
ป้องกันเรือชนกันในทะเลขององค์การพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ (IMO) การห้ามใช้วัตถุระเบิด วัตถุมีพิษ 
และ การประมงเชิงทำลายล้าง การเก็บข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมงเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
และเป็นข้อมูลในการประเมินประชากรสัตว์น้ำ การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องการการประมงเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการลด
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประมงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การออกแบบ
ท่าเรือและท่าขึ้นปลาที่มีมาตรฐาน และ การสร้างปะการังเทียมและอุปกรณ์ล่อฝูงปลาที่เหมาะสม 
 มาตรา 9 การพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำ ที่มุ ่งเน้นเรื ่องการพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำอย่าง
รับผิดชอบเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยการประเมินผลกระทบที่อาจส่งผลต่อความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและความสมบูรณ์โดยรวมของระบบนิเวศน์  สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งระบบนิเวศน์ที่มีส่วนเชื่อมโยงข้ามพรมแดน โดยต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
ตามความเหมาะสมที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างประเทศ  
 มาตรา 10 การผสมผสานการประมงกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง  โดยกำหนดกรอบองค์กรทางด้าน
นโยบาย กฎหมาย และ องค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุผลในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและผสมผสาน โดย
เกิดจากความร่วมมือของภาคประมงและชุมชนในการร่วมตัดสินใจและวางแผนการจัดการและพัฒนาพื้นที่
ชายฝั่งร่วมกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาค 
 มาตรา 11 การแปรรูปสัตว์น้ำหลังการจับและการค้า โดยรัฐต้องเข้ามาควบคุม ดูแล และ นวยความ
สะดวกต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการประกันสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความปลอดภัย เสริม
สุขภาพ และ ปราศจากสารเจือปน จากการบริโภคสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งสามารถอ้างอิงจากระบบการประกันความ
ปลอดภัยและคุณภาพระดับสากลที ่ยอมรับโดย FAO/WHO Codex Alimentarius Commission หรือ
ข้อตกลงสากลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่มาจากกิจกรรมการแปรรูป จำหน่ายสินค้า เก็บรักษา และ ขนส่งสัตว์น้ำ ที่มี
มาตรฐานในระดับสากล และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในระดับการค้าระหว่างประเทศ กิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ หลักการ สิทธิและพันธกรณี ที่กำหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยองค์การกการค้าโลก 
(WTO) 
 มาตรา 12 การวิจัยทางการประมง รัฐควรสนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่เหมาะสมในทุกด้านของการ
ประมง รวมทั้งชีววิทยา นิเวศวิทยา เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ โภชนาการศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องตามที่ต้องการในการ
ติดตามและประเมินสถานะของการประมงและระบบนิเวศน์อย่างต่อเนื่อง โดยอาจได้รับหรือร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศทางด้านเทคนิคและทางการเงิน 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตองมีสวนในความรับผิดชอบและแกปญหาไปดวยกัน แกปญหาทางเทคนิค แกปญหาในการจัดการ 
แกปญหาในเรื่องคุณธรรม ความสํานึกในการรับผิดชอบต่อทรัพยากร 

1. ชาวประมง/บริษัทประมง  
2. ผูจัดการ/เจาหนาที่  
3. นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร  
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4. ผูคา/ผูบริโภค 
 
เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ได้แก่ 

1. การทําประมงเกินกําลังผลิต  
2. การลดลงของสตอกสัตวน้ำ  
3. วิกฤตปญหาประมง และเรื่องที่เก่ียวข้อง เช่น IUU 
4. ความยากจน ความหิวโหย 
5. สิ่งแวดลอม 

 
ขอควรปฏิบัติและไม่ควรปฎิบัติ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณฯ ของชาวประมง 

1. ไม่จับสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กเกินไป 
2. ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข 
3. ไม่จับสัตวสงวน-หายาก 
4. ไม่จับสัตว์น้ำที่ไม่ต้องการ เช่น ชนิดไม่ใช่ เพศไมใช 
5. ไม่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสมกับแหลงประมง เช่น ใช้อวนลากบริเวณปะการัง 
6. ใชเครื่องมือประมงที่เลือกจับสูง‐พัฒนาเครื่องมือประมงใหเลือกจับ  
7. ใช้ตาอวนขนาดที่เหมาะสม วิธีการทําประมงไมเหมาะสม ใน 
8. ถาจับมาแลวใชประโยชนใหคุม ถาไมมีประโยชนพยามปล่อยสู่ธรรมชาติ (แบบมีชีวิต) 
9. ปองกันการเกิดประมงผี (ghost fishing) เช็คเครื่องมือใหพรอม ไมทิ้งลงทะเล 
10. อ่ืนๆ ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืน 

 
ถาไมทําตามจรรยาบรรณฯ จะเกิดอะไรขึ้น 

1. ผลตอประเทศ ไมไดการยอมรับในระดับสากล (ลงนามไปแลวแตไมปฏิบัติตาม) อาจจะมีผลลบอ่ืน
ตามมา เชน โดนกีดกันทางการคา เอาสินคาไปขายใน ตลาดโลกไมได รายไดเขาประเทศก็จะลดลง  

2. ตอชาวประมง อาจะมีผลตอการซื้อขายสัตวน้ําโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับตลาด ตางประเทศ ที่สําคัญ
คือหากทําประมงแบบไมรับผิดชอบ สัตวน้ําก็อาจจะลด นอยถอยลง สภาพแวดลอมหรือที่อยูอาศัยก็
จะถูกทําลาย จนกระท่ังอาจจะสูญ พันธุไมมีสัตวน้ําใหจับไดอีกตอไป  

3. บางจรรยาบรรณฯ ถูกกําหนดเปนกฎหมาย มีบทลงโทษตามกฎหมายถาหากมี การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตาม 

 
สิ่งทาทายที่ตองทําเพ่ือการประมงอยางยั่งยืน 

1. รักษาที่อยูของสัตวน้ำ (ปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล ฯ)  
2. ใช-พัฒนาเครื่องมือประมงใหเลือกจับ  
3. ลดผลกระทบเชิงลบจากเครื่องมือประมง วิธีการทําประมง  
4. การบริหารจัดการที่ดี  
5. งานศึกษาวิจัย เพ่ือใหไดความรู  
6. ทัศนคติและความรวมมือ 
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การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
มีจรรยาบรรณในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ  
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิปราย
และเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร  

กรณศีึึึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการทำประมงอย่างรับผิดชอบที่ประสพความสำเร็จ 
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านการทำการประมง จรรยาบรรณในการทำประมง 
 
เอกสารอ้างอิง 
 จรรยาบรรณ ในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร, 2542  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 3_1 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง ความรู้เรื่องเครื่องมือประมง การจำแนกประเภทและชนิดของเครื่องมือประมง 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
 
สาระสำคัญ 

ประเภทและชนิดของเครื่องมือประมงทะเลโดยเน้นการทำประมงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ในการการ
จำแนกประเภทและชนิดของเครื่องมือประมง มีความเชื่อมโยงกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ชาวประมงต้องปฏิบัติเพื่อให้การใช้เครื่องมือประมงเพ่ือทำการประมงเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้นความรู้
เรื่องเครื่องมือประมง การจำแนกประเภทและชนิดของเครื่องมือประมง จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ชาวประมง    
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจำแนกประเภทและชนิดของเครื่องมือ
ประมงทะเลของประเทศไทย หลักเกณฑ์ในการจำแนกฯ วิธีการทำประมง แหล่งประมง ตลอดจนถึงระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญของเครื่องมือประมง การอนุญาตการทำประมงและอ่ืนๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงาน
ราชการ ที่เก่ียวข้องการกับทำประมงจับสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประมงพาณิชย์ 
 
เนื้อหาสาระ 
 สัตว์น้ำหรือปลาแต่ละชนิดมีที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน หากแบ่งตามระดับชั้นน้ำ หลักๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ พวก
ปลาผิวน้ำถึงกลางน้ำ พวกกลุ่มปลาที่อาศัยอยู่ลึกลงมาจากชั้นแรก อยู่เหนือบริเวณหน้าดิน พ้ืนท้องทะเล และ
อีกกลุ่ม คือ พวกนี้ส่วนมากแล้วจะอยู่หากินบริเวณหน้าดินเลย ซึ่งด้วยเหตุนี้เอง เมื่อเราต้องการจับปลาชนิด
หนึ่งชนิดใด ทำให้ต้องคิดหาวิธีที่จะจับพวกมัน คิดหาวิธีที่สะดวก และต้องจับให้ได้มากๆ วิธีการที่เหมาะสม จึง
เป็นเหตุให้มีเครื่องมือประมงถูกคิดประดิษฐ์ขึ้นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีมากมายหลายประเภทหลายชนิด 
เครื่องมือประมงหนึ่งอาจถูกเรียกชื่อและจัดจำแนกได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการเรียกหรือการจัดแบ่ง 
เช่น อวนดำ อาจจะถูกเรียกว่า อวนล้อมปลาทู อวนปลาทู อวนล้อมปั่นไฟ อวนล้อมซั้ง เป็นต้น ดังนั้น การจัด
จำแนกเครื่องมือประมงจึงมคีวามมีความจำเป็นเพ่ือการเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งจะมีผลต่อการบันทึกสถิติการ
จับของประเทศ นอกจากนี้ประเภทและชนิดของเครื่องมือประมงอาจมีผลในการตีความในแง่ของกฎหมาย 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
หลักการจับสัตว์น้ำ 5 วิธี ได้แก่ 

1. การไล่ต้อนสัตว์น้ำให้เข้าไปหาเครื่องมือประมง 
2. การล่อสัตว์น้ำทั้งการใช้แสงไฟ เหยื่อ หรืออ่ืนๆ 
3. การปิดกันเส้นทางการเคลื่อนที่ของสัตว์น้ำ เช่น การใช้อวนลอยขวางเส้นทางว่ายน้ำของปลา  
4. การกรองสัตว์น้ำหรือการช้อนสัตว์น้ำออกจากแหล่งอาศัย 
5. การกระทำโดยตรงต่อตัวสัตว์น้ำ เช่น การใช้ฉมวก แหลน หอก แทงสัตว์น้ำ 
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- ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านเครื่องมือประมง การทำการประมง 
 
เอกสารอ้างอิง 

เครื่องมือประมงของไทย (SEAFDEC, 2529)  
คำนิยามและการจำแนกเครื่องมือประมงทะเลของไทย (กรมประมง, 2540)  
Fishing Gear and Methods in Southeast Asia: 1. Thailand (SEAFDEC, 2004) 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
            สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 4_1 ถึง 4_3 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง กฎหมายประมงและการแบ่งเขตทะเลชายฝั่ง 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทรัพยากรประมงในประเทศมีลดน้อยลง มีการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาวประมงและประเทศเป็นอย่างมาก 
จากปัญหาดังกล่าวทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องได้ร่วมมือกันแก้ไข และทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องป รับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการประมง รวมถึงมีการแบ่งเขตทะเลที่ชัดเจนขึ้น เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มี
ความยั่งยืนต่อไป จึงมีความจำเป็นที่ผู้ที่เข้าการอบรมจะได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ด้านกฎหมายประมง 
การแบ่งเขตทะเล และประเภทการทำการประมงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
โดยเฉพาะการทำการประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูล ความรู้ ด้านกฎหมายประมง  
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูล ความรู้ ด้านการแบ่งเขตทะเล และประเภทการทำการประมง 

ตามกฎหมายประมง 
 
เนื้อหาสาระ 
 
   1) กฎหมายประมง: พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
ความเป็นมาของกฎหมายประมง  
กฎหมายประมงฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ. 120 (ประมาณปี 

พ.ศ. 2444) ซึ่งมีความมุ่งหมาย 3 ประการ คือเพื่อเก็บเงินภาษีอากร เพื่อให้มีสัตว์น้ำเพียงพอเพื่อเป็นอาหาร
ของประชาชน และเพื่อให้สัตว์น้ำเป็นสินค้าของบ้านเมือง ต่อมาได้มีการประกาศใช้  พระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการประมงที่มีการกำหนดนิยามศัพท์ต่างๆ ที่สำคัญ การดูแลที่จับ
สัตว์น้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ การจดทะเบียนและการขออนุญาต สถิติการประมง การควบคุม และบทกำหนดโทษ 
เกี่ยวกับการประมงท่ีชัดเจนมากข้ึน ตัวอย่างมาตรการที่สำคัญ จากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เช่น 
การห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ การห้ามจับปลาหน้าวัด โดยส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่ดูแลการทำการประมงใน
ประเทศ ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงนอกน่านน้ำ เพราะตอนนั้นยังไม่มีความสามารถไป
จับปลานอกน่านน้ำ พระราชบัญญัติการประมงฉบับนี้ได้มีการใช้มาอย่างยาวนาน จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2558 
ประเทศไทยได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมง โดยเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมง ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยในขณะนั้น กฎหมาย
ว่าด้วยการประมงฉบับดังกล่าว คือ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป  
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- จรรยาบรรณว่าด้วยการทำประมงอย่างรับผิดชอบ (พ.ศ. 2538) :FAOs Code of Conduct 
for Responsible Fisheries (CCRF) 

  จรรยาบรรณว่าด้วยการทำประมงอย่างรับผิดชอบเป็นข้อตกลงที่ประเทศสมาชิกองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟ เอ โอ) ให้การรับรองเมื่อปี พ.ศ. 2538 จรรยาบรรณฯ นี้ไม่ได้เป็น
กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีการบังคับใช้ แต่เป็นมาตรการความร่วมมือที่ให้ประเทศสมาชิกองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ  นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการประมงของตนตามความ
สมัครใจ 

หลักการสำคัญของ จรรยาบรรณฯ คือ กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
การจัดการและการพัฒนาการประมงที่ครอบคลุมกิจกรรมการทำประมงในทุกสาขา  เช่น การทำการประมง 
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การวิจัยทางการ
ประมง และการบูรณาการการทำประมงกับการจัดการพื ้นที ่ชายฝั ่งโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญในด้านความเป็นอยู่ ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับการทำประมงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ  
 

- แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (พ.ศ. 2544) : FAOs International Plan of Action on Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) 

 หลักการสำคัญของแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (พ.ศ. 2544) (แผนปฏิบัติการสากล ไอพีโอเอ-ไอยูยู) คือ “… การกำหนด
มาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันและต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ( IUU fishing) ของรัฐเจ้าของ
ธง รัฐเจ้าของท่าเรือ รัฐชายฝั่ง และมาตรการที่เกี ่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับ
อนุสัญญาฯ กฎหมายทะเล (UNCLOS 1982) …” 
 
 - ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่า เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงที่
   ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing): Port State Measure  
   Agreement (PSMA) 
  มุ่งห่วงใยอย่างจริงจัง “ถึงการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชากรสัตว์น้ำ ระบบนิเวศทางทะเล และ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่ถูกกฎหมาย และความต้องการด้านความมั่นคงด้านอาหารที่กำลังเพิ่ม มาก
ขึ้นในระดับโลก” 

ตระหนัก “ถึงบทบาทของรัฐเจ้าของท่าในการรับเอามาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เพ่ือ
ส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์ทรัพยากรในระยะยาว” 
  ยอมรับ “ว่ามาตรการของรัฐเจ้าของท่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการป้องกัน 
ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม” 
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 - องค์การจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค: Regional Fisheries Management  
   Organization (RFMO) 
  การจัดตั้งองค์การจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค ได้ดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการและ
ควบคุมการทำการประมง ในเขตทะเลหลวง เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศต่าง ๆ ที่มี
ความสนใจด้านการประมงในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง โดยแต่ละองค์การมีการมุ่งเน้นที่แตกต่างกันไป เช่น องค์การที่
มุ่งเน้นไปที่สายพันธุ์อพยพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทูน่า ได้แก่ คณะกรรมาธิการปลานูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
(องค์การ Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) และองค์การที่มุ่งเน้นจัดการสต็อกปลาทั้งหมดที่พบใน
พื้นที ่เฉพาะแห่ง ได้แก่ องค์การบริหารจัดการประมงตามกรอบความตกลงว่าด้วยการทำการประมงใน
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (South Indian Ocean Fisheries Agreement: SIOFA) 
 

การเปรียบเทียบโครงสร้างของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และพระราชกำหนดการประมง 
พ.ศ. 2558  

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 แบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่  หมวดที่ 1 ที่จับสัตว์น้ำ, หมวด
ที่ 2 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ, หมวดที่ 3 การจดทะเบียนและการขออนุญาต, หมวดที่ 4 สถิติการประมง, หมวดที่ 5 
การควบคุม และ หมวดที่ 6 บทกำหนดโทษ ในขณะที่พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ฉบับปัจจุบัน ได้
มีการเพิ่มบทบัญญัติต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น การประมงนอกน่านน้ำและสุขอนามัยของสัตว์น้ำ เป็นต้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 11 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 บททั่วไป, หมวดที่ 2 การบริหารจัดการด้านการประมง, หมวดที่ 3 การ
ทำการประมงในน่านน้ำไทย, หมวดที่ 4 การทำการประมงนอกน่านน้ำไทย, หมวดที่ 5 มาตรการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการ, หมวดที่ 6 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, หมวดที่ 7 การควบคุมเฝ้าระวัง  สืบค้นและการ
ตรวจสอบ, หมวดที่ 8 สุขอนามัยสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, หมวดที่ 9 พนักงานเจ้าหน้าที่, หมวดที่ 10 
มาตรการปกครอง, และ หมวดที่ 11 บทกำหนดโทษ (ภาพท่ี 3) 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบโครงสร้างของกฎหมายว่าด้วยการประมงระหว่าง พระราชบัญัติการประมง 
พ.ศ. 2490 และ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
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มาตรา 4: เจตนารมณ์ของพระราชกำหนด 
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 นี้ มุ่งหมาย เพื่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทย

และในน่านน้ำทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ
ให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศ เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของคนประจำเรือ และป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง 

มาตรา 5: นิยามศัพท์  
ในมาตรา 5 ได้มีการกำหนดนิยามศัพท์ที่สำคัญต่างๆ ไว้ เช่น 
- “สัตว์น้ำ” หมายความว่า สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นปกติ สัตว์จำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก (เช่น เต่า 

กบ จระเข้) สัตว์ที่อยู๋ในบริเวณน้ำท่วมถึง สัตว์ที่มีการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่
อาศัยอยู่ในน้ำเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ (เช่น แมลงดานา) รวมทั้งไข่และน้ำเชื้อของสัตว์น้ำ และสาหร่าย
ทะเล ซาก หรือส่วนส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และให้หมายรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด* 
และซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้ำนั้นด้วย 

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สัตว์น้ำ” - จากบัญชีแนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื ่อง กำหนดพันธุ์ไม้น้ำให้เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559  จะเห็นได้ว่ารัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดให้หญ้าทะเล 
จำนวน 12 ชนิด เป็นพันธุ ์ไม้น้ำตามที่ร ัฐมนตรีกำหนด ซึ ่งถือได้ว่าเป็นสัตว์น้ำตามนิยามของพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 นี้ด้วย  
 

 
 
 - “การประมง”: หมายความว่า การทำการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การ
แปรรูปสัตว์น้ำ และหมายความรวมถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการทำการประมง  
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 คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การประมง” – “การประมง” มีความหมายกว้างกว่า คำว่า “ทำการ
ประมง” โดยคำว่า “ทำการประมง” เน้นไปที่การจับสัตว์น้ำ 
 
 - “ทำการประมง”: หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำ หรือการกระทำใด ๆ ที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ  

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ทำการประมง” ตัวอย่าง มาตราที่ห้ามทำการประมง เช่น มาตรา 56 
ห้ามจับสัตว์น้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ, มาตรา 69 ห้ามใช้อวนล้อมจับขนาดตาต่ำกว่า 2.5 ซม.ตอนกลางคืน) 

 
  - “ท่ีจับสัตว์น้ำ” หมายความว่า ที่ที่มีน้ำขังหรือไหล หาดทั้งปวงที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ป่า
ไม้และพ้ืนดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือท่ีดินของเอกชน ทะเล  

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ที่จับสัตว์น้ำ” เป็นคำเดิมใช้มาตั้งแต่ในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2490 และใช้ต่อเนื่องมาจนถึง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครองที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ 
ตัวอย่าง ใน มาตรา 60 ห้ามใช้ไฟฟ้า ระเบิด ในที่จับสัตว์น้ำ โดยคำว่า “หาด” คือ พ้ืนที่ระหว่างจุดน้ำลงต่ำสุด 
จนถึงจุดน้ำขึ้นสูงสุด เช่น หาดทราย หาดเลน หาดหิน เป็นบริเวณที่อาจไม่มีน้ำ แต่มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ เช่น ปู
แสม เต่าทะเล และหากเป็นหาดของเอกชน จะไม่ใช้ที่จับสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองพ้ืนที่น้ำท่วม ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำด้วย  

- “เครื่องมือทำการประมง” หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบ อาวุธ 
เสา และหลักที่ใช้ทำการประมง  

 
- “เรือประมง” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ำทุกขนาดที ่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพื ่อแสวงหา

ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะทางน้ำที่ใช้สนับสนุนเรือที่
ใช้ทำการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือแปรรูปสัตว์น้ำ 

 
- “เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ”  หมายความว่า เรือประมงที่ใช้ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ ขนส่งสัตว์น้ำ แปรรูป

สัตว์น้ำ หรือเก็บรักษาสัตว์น้ำเป็นการเฉพาะ 
 
- “เรือประมงไทย” หมายความว่า  เรือประมงท่ีจดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
 

 - “เรือไร้สัญชาติ” หมายความว่า เรือที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง 
หรือ เรือท่ีมีตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไป หรือ เรือท่ีเปลี่ยนธงในระหว่างการเดินเรือ แต่ไม่รวมถึงเรือของผู้มีสัญชาติ
ไทยที่ทำการประมงพ้ืนบ้านหรือประมงน้ำจืดซึ่งมีขนาดตามท่ี รัฐมนตรีประกาศกำหนด  

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เรือไร้สัญชาติ” มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือไร้สัญชาติทำการประมง มี
โทษตาม มาตรา 123 และหากผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 10 มีโทษปรับตั้งแต่ หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท หรือ ปรับ
สามเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (หมายเหตุ โทษปรับสูงขึ้นตามขนาดเรือ)  

 
- “การทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายถึง การทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

( Illegal) การทำการประมงท ี ่ ไม ่ ได ้รายงาน (Unreported) และการทำการประมงโดยไร ้กฎเกณฑ์ 
(Unregulated) 
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นอกจากนี้ได้มีการกำหนดคำนิยามเก่ียวกับ คนสำคัญ 3 คนในเรือ ซึ่งได้แก่  
 
- “เจ้าของเรือ” หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทะเบียน

เรือ หรือผู้ครอบครองเรือเพ่ือใช้ประโยชน์ (เช่น ผู้เช่า) - เรือบางลำมีเจ้าของเรือ 2 คน)  
 
- “ผู้ควบคุมเรือ” หมายถึง ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือประมง (ไต๋ หรือ ไต้ก๋ง)  
 
- “คนประจำเรือ” หมายถึง ลูกเรือหรือคนที่มีหน้าที่ประจำอยู่ในเรือ แต่ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรือ (เช่น 

ช่างเครือง และ จุมโพก (คนทำอาหารในเรือประมง)) 
 

2)  การแบ่งเขตทะเลและประเภทการทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
การแบ่งเขตทางทะเล แบ่งออกไดเ้ป็น 4 เขต  ดังนี้  

1) เขตทะเลชายฝั่ง 
2) ทะเลนอกชายฝั่ง  
3) ทะเลนอกน่านน้ำไทย 
4) ทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งอ่ืน  

โดยเขตทะเลชายฝั่งและทะเลนอกชายฝั่ง เป็นทะเลที่อยู่ในน่านน้ำไทย ในขณะที่ทะเลนอกน่านน้ำ
ไทยและทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่งอ่ืน เป็นทะเลที่อยู่นอกน่านน้ำไทย 

 
ในมาตรา 5 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้กำหนดนิยามศัพท์ที่เกี่ย วข้องกับ การแบ่ง

เขตทะเลไว้ โดยนิยามศัพท์ที่สำคัญ มีดังนี้  
 
-  “ทะเล” หมายความว่า ทะเลชายฝั่ง ทะเลนอกชายฝั่ง ทะเลนอกน่านน้ำไทย และทะเลที่อยู่ใน

เขตของรัฐชายฝั่งอ่ืน 
 
- “น่านน้ำไทย” หมายความว่า น่านน้ำภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกน่านน้ำไทย  
 
- “น่านน้ำภายใน” หมายความว่า ที่จับสัตว์น้ำภายในราชอาณาจักรที่มิใช่ทะเล  
 
- “ทะเลชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์

ทะเล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจะออกกฎกระทรวง
กำหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็
ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล โดยให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่
กำหนดแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย 

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ทะเลชายฝั่ง” ตัวอย่าง กฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 
2560 ลว. 30 พ.ค. 2560 โดยอาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “ทะเลชายฝั่ง”  ในมาตรา  5  และ
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มาตรา  6  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนดการประมง  พ.ศ. 2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ออกกฎกระทรวงไว้  ในจังหวัดดังต่อไปนี้ จังหวัดกระบี่  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดตรัง  จังหวัดตราด  
จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง  จังหวัดสตูล  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการ
ก ำ ห น ด เ ข ต ท ะ เ ล ช า ย ฝ ั ่ ง  ใ น จ ั ง ห ว ั ด ช ล บ ุ รี  ( ภ า พท ี ่  4 )  แ ล ะ จ ั ง ห ว ั ด ต ร ั ง  ( ภ า พท ี ่  5 ) 
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190527170740_1_file.PDF 

 

ข้อ 2 กําหนดให้จังหวัดชลบุรี  มีเขต
ทะเลชายฝั่ง  ดังต่อไปนี้  

1) ระยะ 3 ไมล์ทะเลนับจากแนว
ชายฝ ั ่ งทะเลท ี ่น ้ำทะเลจรด
แผ่นดินบริเวณชายฝั่ง  

2) ระยะหนึ ่ง 1.6 ไมล์ทะเลนับ
จากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเล
จรดแผ่นดินบริเวณชายเกาะ  

ทั้งนี้  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ห ม า ย เ ล ข   2 / 9 
(กฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง 
พ.ศ. 2560 ลว. 30 พ.ค. 2560) 
 
 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในจังหวัดชลบุรี ตามกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง 

พ.ศ. 2560 ลว. 30 พ.ค. 2560 
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ข้อ 3 กําหนดให้จังหวัดตรัง  มีเขตทะเล
ชายฝั่งนับจากแนวชายฝั่งทะเลที่น้ำทะเล 
จรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่งและบริเวณชาย
เกาะ  ทั้งนี้  ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายกฎกระทรวง หมายเลข  3/9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในจังหวัดตรัง ตามกฎกระทรวงกําหนดเขตทะเลชายฝั่ง 

พ.ศ. 2560 ลว. 30 พ.ค. 2560  
 
- “แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ำทะเลจรดแผ่นดินบริเวณชายฝั่ง ชายเกาะ ตามที่ระบุ

ในแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ว่ามีความลึกน้ำศูนย์เมตร หรือแนวขอบนอกของพ้ืนที่ที่มีการถมทะเล 
 
- “ทะเลนอกชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในราชอาณาจักรที่อยู่พ้นจากทะเลชายฝั่งจนสุดเขต

เศรษฐกิจจำเพาะตามประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย หรือสุดเขตไหล่ทวีปที่เป็นสิทธิ
อธิปไตยของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ สุดแต่เขตใดจะไกลกว่า  

 
- “ทะเลนอกน่านน้ำไทย” หมายความว่า ทะเลหลวงที่อยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝั่ง และหมายความ

รวมถึงทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง  
 
- “ทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ทะเลที่อยู่ในเขตอำนาจรัฐของรัฐชายฝั่ง หรือที่รัฐ

ชายฝั่งมีสิทธิหาประโยชน์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
 
- “รัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ประเทศที่มีอาณาเขตจรดน้ำทะเล แต่ไม่รวมถึงประเทศไทย 
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การทำการประมง แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) ประมงน้ำจืด  
2) ประมงพ้ืนบ้าน  
3) ประมงพาณิชย์  
4) ประมงนอกน่านน้ำไทย 

 
ในมาตรา 5 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้กำหนดนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ประเภท

การทำการประมง โดยนิยามศัพท์ที่สำคัญ มีดังนี้  
 
- “ประมงน้ำจืด” หมายความว่า การทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำที่อยู่ในน่านน้ำภายใน  
คำอธิบายเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับ “ประมงน้ำจืด” -  น่านน้ำภายใน หมายถึง ที ่จับสัตว์น้ำภายใน

ราชอาณาจักรที่มิใช่ทะเล เช่น ที่จับสัตว์น้ำในพื้นท่ีแหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำ ลำคลอง 
 
- “ประมงพื้นบ้าน” หมายความว่า การทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้เรือประมง หรือ

ใช้เครื่องมือโดยไม่ใช้เรือประมงทั้งนี้ ที่มิใช่เป็นประมงพาณิชย์ 
คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ประมงพื้นบ้าน” –  ขนาดเรือประมงพื้นบ้านมีขนาด ไม่ถึง 10 ตัน

กรอส  
 
- “ประมงพาณิชย์” หมายความว่า การทำการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอส

ขึ้นไป หรือที่ใช้เครื่องมือทำการประมงตามประเภท วิธี จำนวนแรงงานที่ใช้ หรือลักษณะการทำการประมง
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และให้หมายความรวมถึงการใช้เรือประมงดังกล่าวทำการแปรรูปสัตว์น้ำไมว่่า
จะมีการทำการประมงด้วยหรือไม่ก็ตาม 
 คำอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ “ประมงพาณิชย์” –  

• ใช้เรือขนาดตั้งแต ่10 ตันกรอสขึ้นไป หรือ  
• ที่ใช้เครื ่องยนต์ที ่มีกำลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เช่น ประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล.ว. 11 พ.ค. 59 ให้เรือประมงท่ีใช้เครื่องยนต์มีขนาดกําลัง
แรงม้าตั้งแต่  280  แรงม้าขึ้นไปทําการประมง  เป็นประมงพาณิชย์ หรือ  

• ใช้เรือประมงโดยมีหรือใช้เครื่องมือทำการประมงตามประเภท วิธี จำนวนแรงงานที่ใช้ 
หรือลักษณะการทำการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เช่น ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ล.ว. 15 ธ.ค. 2560 ให้การทําการประมงโดยใช้เรือประมงทุกขนาด
ประกอบเครื่องมือทําการประมง ดังต่อไปนี้เป็นประมงพาณิชย์ เครื่องมือดังกล่าวได้แก่ 
อวนลากคู่, อวนลากแผ่นตะเฆ่, อวนลากคานถ่าง, อวนล้อมจับ (มีสายมาน), อวนล้อม
จับปลากะตัก, คราดทุกชนิดประกอบเรือกล, และ เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เรือ
ปั่นไฟ) 
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ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้ง
แต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่า 

 
 ตัวอย่างประกาศที่ออกตามความในมาตรา 36 วรรค 2 ได้แก่ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงของผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ 
พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้ 

• การนับห้วงเวลาในการทำประมงแต่ละลำ ให้นับแต่ละเที่ยวเรือ โดยให้นับเวลา
เริ่มต้นทำการประมงถัดออกไปสามชั่วโมงนับจากเวลาที่เจ้าของเรือจะออกไปทำ
ประมง และปรากฏข้อมูลในระบบสารสนเทศการทำประมง (Fishing Info) และนับ
เวลาสิ้นสุด ย้อนหลังไปสามชั่วโมงจากเวลาที่เจ้าของเรือจะเข้าเทียบท่า  

• การออกไปทำการประมงในแต่ละเที่ยวเรือที่มีห้วงเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับเป็น
หนึ่งวันทำการประมง ถ้าเกิน 24 ชม. ให้เอาเวลาทั้งหมดหารด้วย 24 ผลลัพธ์คือ
จำนวนวันของเที่ยวเรือนั้น เศษที่เหลือหากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ชม. ไม่นับเป็น
หนึ่งวัน แต่ถ้ามากกกว่า 12 ชม. จะนับเป็นหนึ่งวันทำการประมง 

 
- มาตรา 38 ห้ามเรือประมงพาณิชย์ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง 

 ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง  
บทกำหนดโทษ – มาตรา 130 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 38 มาตรา 43 หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษ

ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง 
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า  

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส ต้องระวาง
โทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง 
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงร้อยห้าสิบตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงหกล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการ
ประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องระวางโทษปรับตั้ง
แต่หกล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่
จำนวนใดจะสูงกว่า 
 

- มาตรา 34 ห้ามเรือประมงพ้ืนบ้านทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง 
 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน ทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง  เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

บทกำหนดโทษ - มาตรา 127 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสน
บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า  
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การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
มีความรู้เรื่องที่มาของกฏหมาย คำนิยาม และการแบ่งเขตทางทะเล 
  

- ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิปราย
และเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร  
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านกฎหมายประมง และการแบ่งเขตทะเล 
 
เอกสารอ้างอิง 
 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมงของผู้
ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 5_1 ถึง 5_4 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 

มาตรการที่สำคัญในการอนุรักษ์และบริหารจัดการด้านการประมง คือ การประกาศปิดอ่าว การกำหนด
พ้ืนที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยัง
จำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือประมงประเภทต่าง  ๆ ให้ผู้ทำ
การประมงนำไปปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลของการอนุรักษ์และบริหารจัดการได้ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ที่เข้า
การอบรมจะได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปิดอ่าวและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือประมง
ประเภทต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการทำการประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการประกาศปิดอ่าว  
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องกับเครื่องมือประมงประเภทต่าง ๆ  
 
เนื้อหาสาระ 
  

1. การประกาศปิดอ่าว 
 ในพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตราที่สำคัญเก่ียวกับการประกาศปิด
อ่าว มีดังนี้  

มาตรา 70  
“ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน หรือ

ระยะเวลาอื่นใดที่จำเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ำตามที่อธิบดีประกาศกำหนด  เว้นแต่จะใช้เครื่องมือ วิธีการทำ
การประมง และปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนบรรดาที่อธิบดีกำหนด  

อำนาจตามวรรคหนึ่ง อธิบดีจะมอบหมายเป็นหนังสือให้คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเป็นผู้
กำหนดก็ได้” 
 มาตรา 71 ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดมีอำนาจออกประกาศใน 3 เรื ่อง
ด้วยกัน โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศปิดอ่าวคือ มาตรา  71 (1) เรื่อง “เครื่องมือทำการประมงตาม
รูปแบบของเครื่องมือ วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมง ขนาดของเรือประมงที่ใช้ประกอบการทำการ
ประมง และเงื่อนไขอ่ืนที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ” 
 

ประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการปิดอ่าว ที่ออกตามความในมาตรา 70 พระราชกำหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
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92 การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 

กรณีท่ีห้ามใช้ทำการประมงในพ้ืนที่และช่วงเวลาปิดอ่าว ที่ออกตามความในมาตรา 71 (1) พระราชกำหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปแยกตามแหล่งที่จับ
สัตว์น้ำ (พ้ืนที่ปิดอ่าว) ได้ดังนี้  

1) การประกาศปิดอ่าว บริเวณอ่าวไทยใน 3 จังหวัด (บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์  จ.ชุมพร  
และ จ.สุราษฎร์ธานี) : 

• ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพ้ืนที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 
ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 
2561 (ลว. 31 ม.ค. 2561) (ออกตามความในมาตรา 70 พระราชกำหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบาง
ชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร และสุ
ราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ลว. 24 ม.ค. 2550)  

• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบาง
ชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร และสุ
ราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2560 (ลว. 9 ก.พ. 2560)  

2) การประกาศปิดอ่าว บริเวณอ่าวไทย (ปิดต่อเนื่อง บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์) :  
• ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัว

อ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.  2561 (ลว. 31 ม.ค. 
2561)  

• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน
ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(ลว. 9 ต.ค. 2550) 

• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำ
การประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 (ลว. 9 พ.ค. 2560) 

3) การประกาศปิดอ่าว บริเวณอ่าวไทย รูปตัว ก. ใน 8 จังหวัด : 
• ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 

ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พ.ศ. 2561” (ลว. 5 มิ.ย. 2561) 

 
จากประกาศกรมประมงเกี่ยวกับการปิดอ่าวที่สำคัญทั้ง 3 ฉบับนี้ สามารถสรุปช่วงเวลาและพ้ืนที่ใน

การปิดอ่าว ได้ดังนี้  
• 15 ก.พ. – 15 พ.ค. ของทุกปี : อ่าวไทย (บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์  จ.ชุมพร  และจ.สุ

ราษฎร์ธานี)  
• 16 พ.ค. – 14 มิ.ย. ของทุกปี : อ่าวไทย (ปิดต่อเนื่อง) (บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.

ชุมพร  และจ.สุราษฎร์ธานี) 
• 16 พ.ค. – 14 มิ.ย. ของทุกปี : อ่าวไทย (ปิดต่อเนื่อง) (บางส่วนของ จ. ประจวบคีรีขันธ์) 
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94 การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 

  - จั่น  ยอ  แร้ว  สวิง  แห  เบด็  สับปะนก  ขอ  ลอบ  ฉมวก  และเครื่องมืออ่ืนใดที่ไม่ใช้ 
ประกอบเรือกลขณะทําการประมง เป็นต้น 

• มิติด้านเครื่องมือและวิธีการทำการประมง - ที่ห้ามใช้ 
  เครื่องมือทำการประมงและวิธีทำการประมงท่ีห้ามใช้ในบริเวณอ่าวไทย ในช่วงฤดูปิดอ่าวนี้ มี
การบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ฉบับ คือ (1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน
ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานีภายในระวะเวลาที่กำหนด ฉบับลง
วันที่ 24 ม.ค. 2550 ที่ออกตามความในมาตรา 32 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และ (2) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ 
วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ภายในระยะเวลาที ่กำหนด ฉบับลงวันที่ 9 ก.พ. 2560 ที ่ออกตามความในมาตรา 71 (1) แห่งพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

โดยประกาศกระทรวงฉบับหลังนี้ (ลว. 9 ก.พ. 2560) ได้มีการยกเลิก ข้อความใน ข้อ 3 (3) 
เดิมในประกาศกระทรวงฯ ฉบับ ลว. 24 ม.ค. 2550  และกำหนดข้อ 3 (3) ใหม่ โดยสรุปจากประกาศ
กระทรวงฯ ทั้งสองฉบับ ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน กำหนดตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. ถึง 15 ก.พ. 
ของทุกปีนั้น ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ทำการประมง  
  (1) เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องมืออวนลากท่ีใช้ ประกอบ
กับเรือกลลำเดียวที่ความยาวเรือไม่เกิน 16 เมตร ให้ทำการประมงได้เฉพาะเวลากลางคืน 
  (2) เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทู หรือด้วย
วิธีอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน 
  (3) เครื่องมืออวนติดตาจับปลาทุกชนิดที่ใช้ประกอบเรือกลทําการประมง  ยกเว้นการใช้ 
เครื่องมืออวนติดตาจับปลาที่มีช่องตาอวนตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไป  ที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตัน
กรอสทําการประมง (แก้ไขตาม ประกาศกระทรวงฯ ลว. 9 ก.พ. 2560) 
  (4) เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง 
  (5) เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่อง
ปั่นไฟ) ทำการประมง ปลากะตัก 
  (6) เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาดความยาวเรือเกินกว่า 14 เมตรขึ้นไป 

 
การประกาศปิดอ่าวบริเวณอ่าวไทย (ปิดต่อเนื่อง บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร 

และ จ.สุราษฎร์ธานี)  
• มิติด้านเวลาและพ้ืนที่ 

  16 พ.ค. – 14 มิ.ย. ของทุกปี ห้ามมิให้ผู ้ใดทําการประมงในพื้นที ่บางส่วนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี (ภาพท่ี 3 : แผนที่ท้ายประกาศหมายเลข 2/2) 

• มิติด้านเครื่องมือและวิธีการทำการประมง - ที่ได้รับการยกเว้น 
  ตัวอย่าง เครื่องมือทำการประมงและวิธีการทําการประมง  ที่ได้รับการยกเว้น ให้ทำการ
ประมงในพ้ืนที่และเวลาที่ปิดอ่าวได้ เช่น 
  - เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่างทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง  
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95 การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 

  - เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ำกว่า  10  ตันกรอส  และมีช่องตา
อวน ตั้งแต่ 2 นิ้ว  ยกเว้นที่มีความยาวอวนเกิน  2,500  เมตร 
  - เครื่องมืออวนครอบ  อวนช้อน  หรืออวนยกหมึก  ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  
(เครื่องปั่นไฟ)  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
  - จั่น  ยอ  แร้ว  สวิง  แห  เบ็ด  สับปะนก  ขอ  ลอบ  ฉมวก  และเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ 
ประกอบเรือกลขณะทําการประมง เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2. แผนที่ท้ายประกาศหมายเลข 1/2 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพ้ืนที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมี

ไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 
2561” (ลว. 31 ม.ค. 2561)  
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96 การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 

 
ภาพที่ 3. แผนที่ท้ายประกาศหมายเลข 2/2 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพ้ืนที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมี

ไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 
2561” (ลว. 31 ม.ค. 2561) 

 
2) การประกาศปิดอ่าว บริเวณอ่าวไทย (ปิดต่อเนื่อง) บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับ
สัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.  2561” (ลว. 31 ม.ค. 2561)  

ตามท่ีกรมประมงได้กำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข ่เลี้ยงตัวอ่อนในบริเวณที่
จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤษภาคมของทุกปีมาเป็นเวลานาน โดยพื้นที่ซ่ึงมีการกำหนดมาตรการมิได้มีการเปลี่ยนแปลง นั้น 

จากการติดตามข้อมูลการเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทูภายหลังจากการสิ้นสุดฤดู
ดังกล่าว พบว่ามีประชากรปลาทูขนาดเล็กจำนวนมากท่ียังไม่ได้ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ์เคลื่อนย้ายขึ้นมาด้านบน 
นอกเขตที่กำหนดมาตรการอยู่เดิม จึงเห็นควรกำหนดมาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยง
ตัวอ่อน ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกระยะหนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 70 แห่งพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ สามารถสรุปไดด้ังนี้  

• มิติด้านเวลาและพ้ืนที่ 
  16 พ.ค. – 14 มิ.ย. ของทุกปี ห้ามมิให้ผู ้ใดทําการประมง ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่   ถึง  อําเภอหัวหิน  จ. ประจวบคีรีขันธ์ (ภาพท่ี 4) 

• มิติด้านเครื่องมือและวิธีการทำการประมง - ที่ได้รับการยกเว้น 
  ตัวอย่าง เครื่องมือทำการประมงและวิธีการทําการประมง  ที่ได้รับการยกเว้น ให้ทำการ
ประมงในพ้ืนที่และเวลาที่ปิดอ่าวได้ เช่น 
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97 การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 

  - เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่  อวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาว ไม่
เกิน  16  เมตร  และทําการประมงในเวลากลางคืน  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 
  - เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ำกว่า  10  ตันกรอส  และมีช่องตา
อวน ตั้งแต่สองนิ้ว  ยกเว้นที่มีความยาวอวนเกิน  2,500  เมตร  ต่อเรือประมง  1  ลํา  ที่ทําการประมง ในเขต
ทะเลชายฝั่ง  
  - เครื่องมืออวนปู  อวนลอยกุ้ง เป็นต้น 

• มิติด้านเครื่องมือและวิธีการทำการประมง - ที่ห้ามใช้ 
ในพ้ืนที่และช่วงฤดูปิดอ่าวนี้ มีประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเครื่องมือทำการ

ประมงและเงื่อนไขการทำการประมง ที่สำคัญอยู่ 2 ฉบับ ได้แก่  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้

ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลว. 9 ต.ค. 2550 ออกตาม
ความ มาตรา 32 (2) และ (4) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490  

ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ ได้ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องมืออวนลากชนิดมีถุง เครื่องมืออวนรุน 
ละวะ ซิบ หรือรุนกุ้ง รุนเคย หรืออวนถุงทุกชนิดและทุกขนาด ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมง ไม่ว่าด้วย
วิธีใดๆ ภายในที่จับสัตว์น้ำบริเวณพ้ืนที่ตามแผนที่แนบท้ายประกาศ (ภาพท่ี 5) 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกตามความในมาตรา 71 (1) กําหนดเครื่องมือทํา
การประมง  วิธีการทําการประมง  และพ้ืนที่ทําการประมง ที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 (ลว. 9 พ.ค. 2560) สรุปเนื้อหาในประกาศนี้ ได้ดังนี้  
  ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่  16 พ.ค. 2560  - 30 มิ.ย. 2560 ห้ามใช้เครื่องมืออวนทุกชนิด
ที่ใช้ประกอบเรือกลทําการประมงโดยใช้ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทําการประมงในที่จับสตัว์
น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตามแผนที่แนนท้ายประกาศ (ภาพท่ี 6) ยกเว้น การทําการประมงโดย
ใช้เครื่องมืออวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) นอกเขต
ทะเลชายฝั่ง 
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98 การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 

 
ภาพที่ 4. แผนที่แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพ้ืนที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่  วางไข่  เลี้ยง

ตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.  2561” (ลว. 31 ม.ค. 2561) 
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99 การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 

ภาพที่ 5. แผนที่แนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและ
อวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ลว. 9 ต.ค. 2550) 

 

 
ภาพที่ 6. แผนที่แนบท้าย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือทําการประมง  วิธีการ

ทําการประมง  และพ้ืนที่ทําการประมง ที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 (ลว. 9 พ.ค. 2560) 

 
3) การประกาศปิดอ่าว บริเวณอ่าวไทยรูปตัว ก ใน 8 จังหวัด 
  

ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับ
สัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร   กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พ.ศ. 2561 (ลว. 5 มิ.ย. 2561)  

• มิติด้านเวลาและพ้ืนที่ 
  15  มิ.ย. - 15  ส.ค. ของทุกปี  ห้ามมิให้ ผู้ใดทําการประมงในที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทย
ตอนในฝั่งตะวันตกพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  และสมุทรสาคร  (เขต
ที่ 1 ในภาพที่ 7) 
  1 ส.ค. -  30 ก.ย. ของทุกปี  ห้ามมิให้ผู้ใด ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอน
ในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร  กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  และชลบุรี 
(เขตท่ี 2 ในภาพที่ 7) 

• มิติด้านเครื่องมือและวิธีการทำการประมง - ที่ได้รับการยกเว้น 
  ตัวอย่าง เครื่องมือทำการประมงและวิธีการทําการประมง  ที่ได้รับการยกเว้น ให้ทำการ
ประมงในพ้ืนที่และเวลาที่ปิดอ่าวได้ เช่น 
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100 การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 

  - เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ใช้ประกอบกับเรือกลลําเดียวขนาดต่ำกว่า  20  ตันกรอส  และ 
ทําการประมงในเวลากลางคืน นอกเขตทะเลชายฝั่ง  
  - เครื่องมืออวนครอบ  อวนช้อน  หรืออวนยกหมึก  ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  
(เครื่องปั่นไฟ)  ทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง  
  - จั่น  ยอ  แร้ว  สวิง  แห  เบ็ด  สับปะนก  ขอ  ลอบ  ฉมวก    
  - เครื่องมืออ่ืนใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะทําการประมง เป็นต้น 

• มิติด้านเครื่องมือและวิธีการทำการประมง - ที่ห้ามใช้ 
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกตาม ม. 71 (1) ห้ามใช้เครื่องมือทําการประมง
บางชนิดในที ่จ ับสัตว ์น ้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีร ีข ันธ ์ เพชรบุร ี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2560 (ลว. 9 มิ.ย. 2560)  
  ตัวอย่าง เครื่องมือทำการประมงและวิธีการทําการประมง  ที่ห้ามใช้ เช่น 
  - เครื่องมืออวนล้อมจับที่ใช้ประกอบกับเรือกล  
  - เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล  ยกเว้นเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ท่ีใช้ 
ประกอบกับเรือกลลําเดียวขนาดต่ำกว่า 20 ตันกรอสทําการประมงในเวลากลางคืน 
  - เครื่องมืออวนครอบ  อวนช้อนหรืออวนยก  ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ทําการ
ประมงปลากะตัก  
  - เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลทําการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทูหรือด้วยวิธี
อ่ืนใด ที่คล้ายคลึงกัน  
  - เครื่องมืออวนติดตาจับปลาทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทําการประมง  ยกเว้นการใช้ 
เครื่องมืออวนติดตาจับปลาที่มีช่องตาอวนตั้งแต่  5  เซนติเมตรขึ้นไป  ความยาวอวนไม่เกิน  2,000  เมตร   ที่
ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอสทําการประมง 
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101 การประกาศปิดอ่าว และกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมง 

 
 

ภาพที่ 7 แผนที่แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพ้ืนที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัว
อ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร   

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พ.ศ. 2561 (ลว. 5 มิ.ย. 2561) 
แหล่งที่มา : http://laws.fish.ku.ac.th/pdf/638_6_70_7-Regulations.PDF  

 
2. หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือประมงประเภทต่าง ๆ 
  
 นอกเหนือจากกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้เครื่องมือทำการประมงในฤดูปิดอ่าวแล้ว ยังมี
หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือประมงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ มีดังนี้  
 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเครื่องมือทําการประมง วิธีการทําการประมง  
และพ้ืนที่ทําการประมง ที่ห้ามใช้ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 (ลว. 9 พ.ย. 2560) 
อาศัยอำนาจตาม มาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือทําการประมงดังต่อไปนี้ ทําการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง 
 (1) อวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบเรือกล  
 (2) อวนล้อมจับที่มีสายมาน    
 (3) อวนติดตาปลาที่มีความยาวอวนเกินกว่า 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลํา  
 (4) อวนปูที่มีความยาวอวนเกินกว่า 3,000 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลํา  
 (5) อวนลอยกุ้งสามชั้นที่มีความยาวอวนเกินกว่า 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลํา  
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 (6) อวนหมึกที่มีความยาวอวนเกินกว่า 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลํา  
 (7) ลอบปูที ่มีขนาดตาอวนโดยรอบเล็กกว่า 2.5 นิ ้ว หรือใช้ทําการประมงมากกว่ า 300 ลูกต่อ
เรือประมง 1 ลํา 
 (8) ลอบหมึกท่ีใช้ทําการประมงมากกว่า 100 ลูก ต่อเรือประมง 1 ลํา  
 (9) ลอบหมึกสายที่ใช้ทําการประมงมากกว่า 2,000 ลูก ต่อเรือประมง 1 ลํา  
 (10) อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ทีใ่ช้ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)    
 (11) อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ทีใ่ช้ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)  
 (12) เครื่องมือทําการประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ทําการประมง  
โดยใช้ไฟใต้น้ำเพื่อล่อสัตว์น้ำ ความใน (10) มิให้ใช้บังคับกรณีที่คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดออก
ประกาศกําหนดไว้เป็น อย่างอ่ืน 
 
 - มาตรา 67 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใด ใช้ หรือ มีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ ซึ่งเครื่องมือทำการประมง ดังต่อไปนี้  
 (1) โพงพาง รั้วไซมานหรือก้ันซู่รั้วไซมาน ลี่ หรือเครื่องมืออ่ืนที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน 
 (2) ลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ  
 (3) อวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศกำหนด (หมายเหตุ อวนลากต้องมี
ขนาดช่องตาอวนก้นถุง ตั้งแต่ 4 ซม. ขึ้นไป)  
 (4) อวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ เว้นแต่เป็นอวนรุนเคย 
 

 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง 
พ.ศ. 2560 (ลว. 25 ธ.ค. 2558)  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (3) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 อธิบดีกรม
ประมงออกประกาศไว้ ดังนี้ เครื่องมืออวนลากที่ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ทำการประมงต้องมีขนาดช่อง
ตาอวนก้นถุง ตั้งแต ่4 เซนติเมตรขึ้นไป 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ลว. 9 ต.ค. 2560)  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 (3) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ให้เพิ ่มความ
ต่อไปนี้“วิธีการวัดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใ ช้ทำการ
ประมงให้เป็นไปตามวิธีการวัดท้ายประกาศนี้” เป็นวรรคสองของข้อ 1 ของประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนด
ขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง  พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 
2558  

โดยวิธีการวัดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากที่ให้ใช้ทำการประมง มีวิธีการวัดดังนี้ ให้
วัดขณะที่อวนเปียก ดึงอวนให้ตึงโดยปมกลางทั้งสองปมชนกัน วัดจากกึ่งกลางปมช่องตาที่ 1  จนถึง กึ่งกลาง
ปมช่องตาท่ี 20 และในการคำนวณขนาดช่องตาอวน ให้คิดค่าเฉลี่ยจากการวัด 20 ช่องตาอวนยาวต่อกัน (ภาพ
ที่ 8) 
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ภาพที่ 8 วิธีการวัดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากท่ีให้ใช้ทำการประมง แนบท้ายประกาศ
กรมประมง เรื่อง  กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากท่ีให้ใชท้า การประมง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2560 (ลว. 9 ต.ค. 2560) 
แหล่งที่มา : http://laws.fish.ku.ac.th/pdf/6_14-3-Regulations.pdf  

 
 - มาตรา 68 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 มาตรา 68 ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ 
รัฐมนตรีประกาศกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณ พื้นที่ หรือระยะเวลาในการ
ทำการประมง  

 
- ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง  กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ และ

บริเวณพื้นที่ในการทําการประมง ที่ผู้ทําการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย  ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทําการ
ประมงต้องปฏิบัติ  พ.ศ. 2559 (ลว. 20 มี.ค. 62) 
 เงื่อนไขที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ สรุป
ได้ดังนี ้
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- การทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป  ต้อง
ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง  
 - การทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต ่10 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่
ถึง 15 ตันกรอสและอธิบดีกรมประมงได้อนุญาตให้ทำประมงพื้นบ้านต่อไปตามมาตรา 174 แห่งพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่า 
10 ตันกรอสลงมา ต้องทำการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่งขณะทำการ
ประมง 
 - ตาอวนต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบไม่มีปม 
 - ถ่วงน้ำหนักแนบกับเชือกคร่าวล่างได้ แต่ห้ามติดโซ่  
 - ตาอวนไม่เกิน 2x2 มม. ยกเว้นบางจังหวัดและบางเดือน ใช้ 2x4 มม. ได ้(ภาพท่ี 9) 
 

 

 
ภาพที่ 9 การวัดขนาดตาอวนรุนเคย 

 
 - มาตรา 69 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

มาตรา 69 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า 2.5 ซม. ทำการประมงในเวลา
กลางคืน 

 
การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
มีความรู้เกี่ยวกับการปิดอ่าวและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำการประมง 
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- ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิปราย
และเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร  
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านกฎหมายประมงเกี่ยวกับการประกาศปิดอ่าว และเครื่องมือประมง 
 
เอกสารอ้างอิง 
 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการ
ประมงในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่
กำหนด พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่  วางไข่  เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับ
สัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.  2561 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบ
เรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง  
และพ้ืนที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์
น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พ.ศ. 2561  
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการ
ประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขัน์ ชุมพร และ   
สุราษฎร์ธานีภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสัตว์น้ำ
บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2560 
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 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง  
และพ้ืนที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากท่ีให้ใช้ทำการประมง 
พ.ศ. 2558 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลากท่ีให้ใช้ทำการประมง  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ  
วิธีที่ใช้ บริเวณพ้ืนที่ และระยะเวลาในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้
ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562  
  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 6_1 ถึง 6_12 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง การแจ้งเข้าออกเรือประมง 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
 
 การแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ในการรายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำการ
ประมงให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการรายงานข้อมูลที่ช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทำการประมง
ผิดกฎหมายของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือก่อนให้เกิดความชัดเจนและเข้มข้นตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการประมงไว้ให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรและปราศจากการทำการประมงที่ผิด
กฎหมาย การแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเป็นกิจกรรมควบคุมการทำการประมงของเรือประมงไทยผ่านศูนย์
ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO Control Center) ในด้านการตรวจการเข้าออกของเรือประมง 
ซึ่งในการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จากสหวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ PIPO ตลอด 24 ชั่วโมง 
ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน กรมการปกครอง และกองบังคับการตำรวจน้ำ จะร่วมกัน
พิจารณาอนุญาตให้เรือออกไปทำการประมงและกลับเข้าเทียบท่าหลังจากการทำประมงตามกฎหมายกำหนด 
โดยจะมีการตรวจเอกสาร ตรวจลูกเรือประมง ตรวจเรือประมงที่จะต้องติดระบบติดตามเรือประมง VMS 
รวมทั้งการตรวจสอบในประเด็นความปลอดภัย สุขอนามัย สวัสดิภาพของคนประจำเรือ ทั้งขาไปและกลับทุก
ครั้ง ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ 
ควรต้องทราบ 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 เพ่ือเรียนรู้และศึกษาข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้าออกเรือ 
 
เนื้อหาสาระ 
  

คำนิยามที่สำคัญใน พรก. การประมง 2558 โดยสังเขปดังนี้ 
 ทำการประมง หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำ หรือการกระทำใดๆ ที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ 
 เรือประมง หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ำทุกขนาดที่ใช้หรือเจตนาจะใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้ำในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะทางน้ำที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการ
ประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือแปรรูปสัตว์น้ำ 
 ประมงพาณิชย์ หมายความว่า การทำการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป 
หรือใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (> = 280 hp) หรือใช้เรือประมงโดยมีหรือ
ใช้เครื่องมือทำการประมงตามประเภท วิธี จำนวนแรงงานที่ใช้ หรือลักษณะการทำการประมงตามที่รัฐมนตรี
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 4. แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
(http:fpipo.md.go.th) หรือแจ้งโดยตรงตามแบบคำขอไปยังศูนย์ฯ    
 5. การแจ้งออกไปเพ่ือนำเรือขึ้นคานหรือซ่อมบำรุง ให้แจ้งออกแล้วนำเรือขึ้นคานหรือซ่อมบำรุงแล้ว
เสร็จจึงมาแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือ โดยสามารถแจ้งโดยตรงหรือผ่านโปรแกรม Line เพ่ือนำเรือออกทดสอบได้
โดยไม่ต้องแจ้งผ่านระบบ 
 6. กรณีไปช่วยเหลือเรือหรือผู้ประสบภัยทางทะเล แจ้งให้ศูนย์ฯ ทราบ โดยไม่ต้องแจ้งตามข้อ 4 
 7. เจ้าของเรือต้องพิมพ์ใบตอบรับการแจ้งที่มีหมายเลข PO ออกนำติดเรือไปด้วย 
 8. ห้ามนำเรือออกก่อนเวลาที่แจ้งความประสงค์จะออก 
 9. เมื่อนำเรือออกจากท่าเทียบเรือ ไม่ให้นำเรือเข้าท่าเทียบเรืออ่ืน หรือจอดเรือเพ่ือทำกิจกรรมอ่ืน 
เว้นแต่เหตุสุดวิสัย ให้แจ้งต่อศูนย์ฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที 
 10. กรณีนำเรือออกจากท่าเทียบเรือแล้ว พบว่าคนประจำเรือไม่ตรงกับรายชื่อ สามารถแจ้งกับศูนย์ได้
ภายใน 12 ชั่วโมง นับจากเวลาที่แจ้งออก โดยต้องนำเรือกลับเข้าเทียบท่าทันที และห้ามทำการประมง 
 11. เมื่อแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือแล้ว ต้องนำเรือเข้าเทียบท่าภายใน 2 ชั่วโมง และห้ามขนถ่ายหรือนำ
สัตว์น้ำขึ้นท่าก่อนเวลาที่แจ้ง 
 12. การแจ้งการเข้าท่าเทียบเรือมากกว่าหนึ่งท่าให้แจ้งในคราวเดียวกัน เว้นแต่ท่าเทียบเรือนั้นอยู่นอก
พ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ นั้น ต้องแจ้งออกไปเพ่ือการเช่นว่านั้น 
 13. ห้ามนำเรือเข้าท่าเทียบเรืออ่ืนจากท่ีแจ้งไว้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้แจ้งศูนย์ PIPO ทราบก่อน 
 14. กรณีเรือไม่สามารถจอดเทียบท่าได้ สามารถแจ้งโดยตรงหรือทางโปรแกรม Line เพ่ือนำเรือไป
จอด ณ จุดที่ขอจอดเรือได้ 
 15. เมื่อเรือเทียบท่าแล้ว ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเข้าท่าเทียบเรือ ขอเปลี่ยนท่าเทียบเรือ 
และขอเพ่ิมท่าเทียบเรือที่จะเข้าได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยการแจ้งโดยตรงหรือโปรแกรม Line ภายใน 3 วัน 
 16. การนำเรือเข้าเทียบท่าเพ่ือขึ้นสัตว์น้ำต้องส่งมอบสมุดบันทึกการทำการประมงตามหลักเกณฑ์
วิธีการฯ ก่อน กรณีเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำด้วยต้องส่งมอบรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำที่รับรองโดยผู้
ควบคุมเรือขนถ่าย พร้อมกับการส่งสมุดบันทึกการทำการประมง 
 17. เจ้าของเรือมอบหมายให้ผู้ควบคุมเรือหรือบุคคลอ่ืนทำการแทนได้ 
 18. ประกาศมีผลบังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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- ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของ 
  เรือประมง ท่ีออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ. 2560 
โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้ 

 1. กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพาณิชย์หรือผู้ควบคุมเรือที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้น
ไป และขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และ อวนครอบปลากระตัก
ที่ออกไปทำประมงในทะเลนอกชายฝั่ง ต้องนำเรือประมงกลับเข้าท่าเทียบเรือทุกสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการ
แจ้งออกต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
 2. กรณีมีเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติที่ทำให้ไม่สามารถนำเรือประมงกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงให้
แจ้งเหตุผ่านวิทยุสื่อสาร/โทรศัพท์ตามท่ีกำหนด ไม่น้อยกว่า 24 ชม.ก่อนครบกำหนด และส่งแบบชี้แจงภายใน 
1 ชม.เมื่อเรือเทียบท่า 
 3. การนำเรือกลับเข้าท่า ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกที่กำหนด 
 
 - ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือขนถ่ายสัตวน้ำทีต่้องถูกควบคุมและ 
   เฝ้าระวงั พ.ศ. 2562 
 โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้ 
 โดยกำหนดให้เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต้องดำเนินการจัดทำหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ ซึ่ง
รับรองความถูกต้องโดยผู้ควบคุมเรือ เพ่ือรายงานต่อกรมประมงในระยะเวลาและวิธีการที่กำหนด การแจ้งการ
เข้าออกท่าเทียบเรือต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ภาพที่ 12-13 ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งเข้าออกเรือ
ขนถ่ายสัตว์น้ำ) การกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา การจัดทำเครื่องหมายประจำ
เรือขนถ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด การติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและการดูแลรักษา การขออนุมัติ
แผนการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการขนถ่ายนอกน่านน้ำไทย และ การมีผู้สังเกตการณ์ประจำในเรือขนถ่ายสัตว์
น้ำ 
 

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ   
  เรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560  

 โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้ 
1. กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือเก็บรักษา

สัตว์น้ำออกไปขนถ่ายสัตว์น้ำ ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงด้วยวิธีการแจ้งโดยตรงหรือโทรสาร 
(กำลังแก้ให้เป็น electronic) 

2. แจ้งภายใน 24 ชม. แต่ไม่น้อยกว่า 2 ชม.ก่อนนำเรือเข้าหรือออก 
3. ต้องส่งมอบหลักฐาน 
 1) บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ (คนไทย) 
 2) บัญชีรายชื่อและใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว

สำหรับคนประจำเรือซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 
 3) สำเนาเอกสารจัดเวลาพัก (กำลังแก้ให้เป็น electronic) 
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4. เจ้าหน้าที่รวบรวมสำเนาและรายงานผลการตรวจสอบส่งทุกสามสิบวัน 
 
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนำ    
  เรือประมงท่ีทำการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย

   เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.  2561 
โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้ 
1. เรือประมงพ้ืนบ้านที่มีขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอสของรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับไทย 

(กัมพูชา มาเลเซีย และ สาธารณรัฐเมียนมา) ที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทย ไม่ต้องปฏิบัติตาม ม.95 
2. การนำเรือเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแจ้งข้อมูลเมื่อนำเรือประมงเข้ามาเทียบท่าต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ พร้อมเอกสาร 
 2.1 ใบทะเบียนเรือ 
 2.2 ใบอนุญาตทำการประมง 
 2.3 เอกสารรัฐเจ้าของธงรับรองสัตว์น้ำมิได้จากการทำประมงผิดกฎหมาย 
3. เรือกัมพูชาหรือมาเลเซียแจ้งไม่น้อยกว่า 3 ชม. เรือเมียนมา 6 ชม.ก่อนเรือถึงท่าเทียบเรือ 
4. เมื่อรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลว่าไม่เป็นสัตว์น้ำผิดกฎหมาย แจ้งผู้ควบคุมเรือหรือตัวแทน

สายเรือภายในเวลา 
 4.1 เรือกัมพูชาหรือมาเลเซีย แจ้งภายใน 1 ชม. หลังรับแจ้งขอเข้าเทียบท่า หรือก่อนเวลาที่

เรือจะเข้ามาในราชอาณาจักร สุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 
 4.2 เรือเมียนมา แจ้งภายใน 3 ชม. หลังรับแจ้งขอเข้าเทียบท่า หรือก่อนเวลาที่เรือจะเข้ามา

ในราชอาณาจักร สุดแต่เวลาใดจะเร็วกว่า 
5. เมื่อรับแจ้งอนุญาตเทียบท่าให้นำเรือเข้าเทียบท่าเพ่ือรับการตรวจสอบ ตามท่าที่กำหนด และ

ดำเนินการตามวัตถปุระสงค์ได้ 
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การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
มีความรู้จากการแจ้งเข้าออกเรือประมง 
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิปราย
และเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร  
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการแจ้งเข้าออกเรือประมง 
 
เอกสารอ้างอิง 
 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงท่ีต้องถกูควบคุมและเฝ้าระวัง
พ.ศ. 2562 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธิีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ศนูย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 
2561 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของ
เรือประมงท่ีออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ. 2560 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรอขนถ่ายสัตว์น้ำที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้า
ระวัง พ.ศ. 2562 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง   
ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 
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 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนำเรือประมงท่ีทำ
การประมงพ้ืนบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2561 
  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 7_1 ถึง 7_7 
 

หมายเหตุ 
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง

ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ผู้ให้การฝึกอบรม
ควรติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง การบันทึกข้อมูลการทำประมง (Fishing Logbook) 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
  

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำที่จับโดยเรือประมงไทยมีความสำคัญที่ช่วยแสดงให้เห็นว่า สัตว์
น้ำที่จับได้มาจากการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในแง่ของเรือประมง เครื่องมือประมง แหล่งทำการ
ประมง ชนิดและปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำ  ทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเลได้
ตลอดสายการผลิต (Supply Chain) ตั้งแต่สัตว์น้ำที่จับได้ต้องมีการจดบันทึกการทำประมง (logbook) ตาม
ความเป็นจริงทุกครั้ง และเมื่อนำสัตว์น้ำขึ้นที่ท่าเทียบเรือ จะต้องมีการคัดแยกและชั่งน้ำหนักสัตว์น้ำรายชนิด 
โดยเมื่อมีการซื้อขายสัตว์น้ำ จะต้องกรอกข้อมูลชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่ซื้อขายในเอกสารกำกับการซื้อขาย
สัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document - MCPD) เพ่ือให้มีข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาของสัตว์น้ำในทุกข้ันตอนตลอดสายการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลในการประเมินค่าผลผลิต
สูงสุดทีย่ั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) อีกด้วย 
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานที่ถูกต้อง พร้อม
ทั้งแนวคิดผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) ที่ใช้กำหนดปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำสูงสุดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน 
 
เนื้อหาสาระ 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่ง 

  รายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 
  
 กำหนดให้เจ้าของเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป จัดทำสมุด
บันทึกการทำการประมงตามประเภทของเครื่องมือทำการประมง โดยกรอกข้อมูลอย่างน้อยทุกยี่สิบสี่
ชั่วโมงนับจากเวลาแจ้งออกทำการประมง และให้เจ้าของเรือส่งสำเนาสมุดบันทึกการทำการประมงที่ได้บันทึก
สำหรับเที่ยวนั้นทุกครั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก ตามวิธีการและ
ข้อกำหนด พร้อมตัวอย่าง สมุดบันทึกการทำการประมงแต่ละประเภท  โดยการพัฒนาสมุดบันทึกการทำ
ประมงรูปแบบที่ 1 ในปี พ.ศ. 2553 จนถึงสมุดบันทึกการทำประมงรูปแบบที่ 6 ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งถูกใช้มา
จนถึงปัจจุบัน (ภาพท่ี 1 พัฒนาการสมุดบันทึกการทำการประมง) 
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สมุดบันทึกการทำประมงแบบที่ 2 
 ขนาด 21.6 x 35.6 ซม. ขนาดกระดาษ A4 เครื่องมือประมงท่ีใช้ ได้แก่ อวนลากคู่ (เรือรอง) อวน
ล้อมจับปลากะตัก อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก – อวนช้อน/ยกปลากะตัก อวนช้อนปลาจะละเม็ด อวน
ติดตา อวนครอบหมึก อวนรุนเคย คราดหอย ลอบปลา ลอบปู ลอบหมึก ลอบหมึกสาย เบ็ดราว แผงยกปู
จักจั่น เบ็ดมือ (ภาพที่ 9) 
 

 

 
 

ภาพที ่9  ตัวอย่างรูปแบบสมุดบันทึกการทำประมงแบบที่ 2 
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างช่องรายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอกในแบบบันทึกการทำการประมงแบบที่ 2 

เรือรองของเครื่องมืออวนลากคู่จะเพ่ิมเติมส่วนของกิจกรรมระหว่างทำประมงและปริมาณสัตว์น้ำที่รับ 
จากเรือหลัก 

 
  
 - คู่มือการบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน  

  (MSY) (เครื่องมืออวนลาก และอวนล้อมจับ) 
 
ผลผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Yield: SY) เป็นการสร้างสมดุลระหว่างผลการจับสัตว์น้ำที่ก่อให้เกิด

ผลผลิตจากการทำการประมง กับ ปริมาณของสัตว์น้ำในการทดแทนกลับเข้ามาในระบบตามธรรมชาติ  
เช่น อัตราการทดแทนประชากรสัตว์น้ำ (Recruitment rate) และ อัตราการเจริญเติบโต (Growth rate) 
และผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) จึงเป็นการสร้างสมดุลระหว่างผลการจับ
สัตว์น้ำที่ก่อให้เกิดผลผลผลิตจากการทำการประมง กับ ปริมาณของสัตว์น้ำในการทดแทนกลับเข้ามาใน
ระบบตามธรรมชาติร่วมกับอัตราการเจริญเติบโต ณ จุดที่ธรรมชาติสามารถรองรับได้สูงที่สุด โดยอาศัย
ความรู้ทางวิชาการประมงในหลากหลายสาขาวิชา เช่น ชีววิทยาสัตว์น้ำ และ นิเวศวิทยาสัตว์น้ำ เป็นต้น  

คำว่า ‘ยั่งยืน’ ดังกล่าวอาจหมายถึง การมีอยู่ตลอดไปที่เกิดจากสมดุลระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สัตว์น้ำจากปริมาณผลผลิตจากการทำประมง และ ปริมาณการทดแทนและการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของ
สัตว์น้ำ ซึ่งหากปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจากการประมงสูงกว่าปริมาณการทดแทนและการเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติของสัตว์น้ำย่อมก่อให้เกิดปัญหาการลดลงของปริมาณ/ชนิดสัตว์น้ำตามธรรมชาติและอาจนำไปสู่การ
สูญพันธุ์ในท้ายที่สุดได้ ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมประมงในท้ายที่สุด 
ในทางกลับกัน หากปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจากการประมงมีค่าต่ำกว่าปริมาณการทดแทนและการเจริญเติบโต
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ในส่วนของประกาศกรมประมงที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมง 
   สำหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2561 
 กำหนดให้เจ้าของเรือประมงนำเครื่องหมายประจำเรือประมงท่ีกรมประมงออกให้ในใบอนุญาตทำการ
ประมงไปเขียนหรือพ่นสีให้เห็นบนเรือประมงลำที่ได้รับอนุญาต ดังนี้ 
 1. เครื่องหมายที่หนึ่ง เป็นตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรใช้แทนพ้ืนที่ที่ทำการประมง ดังนี้ 
  ฝั่งอ่าวไทย ใช้ตัวอักษร T 
  ฝั่งอันดามัน ใช้ตัวอักษร A 
 2. เครื่องหมายที่สอง เป็นตัวอักษรใช้แทนขนาดของเรือประมง ดังนี้ 
  ไม่ถึงสามสิบตันกรอส     ใช้ตัวอักษร S 
  ตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส  ใช้ตัวอักษร M 
  ตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ใช้ตัวอักษร L 
  ตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป    ใช้ตัวอักษร X 
 3. เครื่องหมายที่สาม เป็นตัวเลขหรือชุดตัวเลขแสดงลำดับที่ของใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ตาม
ขนาดของเรือแต่ละกลุ่มตาม 2. 
 4. เครื่องหมายที่สี่เป็นตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรใช้แทนประเภทเครื่องมือทำการประมง ดังนี้ (ภาพที่ 
12 – 14) 
  อวนลาก      ใช้ตัวอักษร A 
  อวนล้อมจับ     ใช้ตัวอักษร B 
  คราด      ใช้ตัวอักษร C 
  อวนช้อน อวนยก     ใช้ตัวอักษร D 
  อวนครอบ     ใช้ตัวอักษร E 
  อวนติดตา     ใช้ตัวอักษร F 
  อวนรุนเคย     ใช้ตัวอักษร G 
  ลอบ      ใช้ตัวอักษร H 
  เบ็ดราว      ใช้ตัวอักษร J 
  เครื่องมืออื่น ๆ     ใช้ตัวอักษร K 
  เรือประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)  ใช้ตัวอักษร M 
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างแบบอักษรและตัวเลขเครื่องหมายประจำเรือประมง 

 
 

 
 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการเขียนเครื่องหมายประจำเรือประมง 
T หมายถึง พ้ืนที่อ่าวไทย 
M หมายถึง เรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส 
245 หมายถึง ใบอนุญาตลำดับที่ 245 ของเรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส 
B หมายถึง ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ 
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ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการทำประมง 
 
เอกสารอ้างอิง 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่ง
รายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 
 คูมือการบันทึกและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสำหรับการประเมินคาผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน 
(MSY) (เครื่องมืออวนลาก และอวนลอมจับ) 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมง สำหรับ
เรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2561  
  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 8_1 ถึง 8_2 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง ระบบติดตามเรือประมง VMS 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
  

ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ในการรับข้อมูลต่าง ๆ จากเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีระบบกำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (Global 
Position System: GPS) และ ส่งข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบติดตามเรือด้วยการสื่อสารผ่านดาวเทียบ ระบบ
อาศัยอุปกรณ์อีเลกทรอนิกส์ซึ่งคอยรับ-สัญญาณจากดาวเทียมและศูนย์รับสัญญาณบนฝั่ง เพื่อประโยชน์ใน
การทราบและติดตามตำแหน่งเรือประมง ซึ่งในประเทศได้มีการพัฒนาโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเรือประมงไทย  ปัจจุบันระบบจะ
เชื่อมโยงกับ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port In - Port Out) ในพ้ืนที่ครอบคลุม 22 จังหวัด
ชายฝั่งทะเล และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการติดตาม ควบคุมและตรวจตราเฝ้าระวัง (MCS) รวมถึง
การแจ้งเข้าออกท่าเรือประมงซึ่งช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแลการทำประมงของ
เรือประมงให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่น่าเชื่อถือตามหลักสากลและเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรทางทะเล เพ่ือใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายในทะเล แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ และ ใช้สามารถนำมาประมวลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินเรือ  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 เพ่ือให้เข้าใจถึงองค์ประกอบของระบบติดตามเรือ ข้อกำหนดอุปกรณ์ท่ีติดตั้งในเรือเพ่ือใช้รับส่งข้อมูล
ระหว่างเรือและตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อมูลของระบบติดตามเรือ การติดตั้งและการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการดูแลรักษา 
 
เนื้อหาสาระ 
 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบติดตามเรือประมง (VMS) 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เนื่องจากข้อจำกัดของอัตรากำลังของพนักงานเจ้าหน้าที่
และต้นทุนการดำเนินการที่สูงในการดูแลทรัพยากรประมงทั้งระบบ และยังเป็นระบบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
ทันเวลา (Real time) เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็น
ชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำเพ่ือใช้ประกอบการจัดการทรัพยากรประมงอย่างเป็นระบบ 
 ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) เป็น ระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ในการรับข้อมูลต่าง ๆ จากเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีมีระบบกำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) และส่ง
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ในส่วนของประกาศกรมประมงที่เก่ียวข้องกับ VMS โดยสรุปมีดังนี้  
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแล 
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2558 
 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตาม
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมใบรายงานการติดตั้งอุปกรณ์ระบุ
ตำแหน่งเรือ และ ใบรายงานตำแหน่งเรือกรณีระบบติดตามเรือขัดข้อง 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2560 
 การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 
2560 
 การกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง 
ดำเนินการเช่นเดียวกับเรือประมง 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 
 การกำหนดการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิง
หน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง หมายเหตุ ปัจจุบัน ผู้ให้บริการระบบ VMS รุ่น 2 พร้อมให้บริการเรียบร้อย
แล้ว ประกาศฉบับนี้จึงไม่สามารถบังคับใช้ได้ 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์แลข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือประมง และเรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษา   
สัตว์น้ำ (รุ่นที่ 2) เพิ่มเติม พ.ศ. 2560 
 การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้ง และ การดูแลรักษาระบบติดตามเรือเพ่ือให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
ปัจจุบัน ผู้ให้บริการระบบ VMS รุ่น 2 พร้อมให้บริการเรียบร้อยแล้ว ประกาศฉบับนี้จึงไม่สามารถบังคับใช้ได้ 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 
11) พ.ศ. 2560 
 การกำหนดการจัดให้ระบบติดตามเรือประมงส่งข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของ
ระบบติดตามเรือทุกหนึ่งชั่วโมง หลังจากรายงานออกจากท่าเทียบเรือจนถึงกลับเข้าท่าเทียบเรือ  ยกเว้น 



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
 

 149 ระบบตดิตามเรือประมง VMS 

เรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ประเภทเครื่องมือ อวนล้อมจับ ชนิดเครื่องมือ อวนล้อมจับ
ปลากะตักระบบ VMS ต้องส่งข้อมูลทุก 15 นาที หลังจากออกจากท่าเทียบเรือ จนถึง กลับเข้าท่าเทียบเรือ 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2560 
 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตาม
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อทำการติดตั้ง VMS เรียบร้อยแล้ว ให้นัด
หมายศูนย์ PIPO เพ่ือทำการล็อคตรึงอุปกรณ์ กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย VMS ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
ดำเนินการตัดอุปกรณ์ล็อคตรึง  
 กรณีท่ีต้องการตัดอุปกรณ์ล็อคตรึง สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 
  1. มีเหตุต้องมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
  2. เรือประมงต้องขึ้นคานเพ่ือซ่อมแซม 
  3. มีเหตุต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมงใหม่ 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแล 
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตาม
เรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งาน  ได้ตลอดเวลา ให้ดำเนินการ
เช่นเดียวกับเรือประมง 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
 มีข้อกำหนดที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
 1. กำหนดให้ผู้ประกอบการเรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ
ที่ออกไปทําการขนถ่ายสัตว์น้ำ โดยใช้เรือขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไปติดตั้งระบบติดตามเรือประมงตาม
มาตรฐานที่กำหนด 
 2. เมื่อมีการติดตั้ง VMS แล้ว ให้รายงานการติดตั้งมายัง ศูนย์ FMC ภายใน 7 วัน 
 3. ดำเนินการนัดหมายศูนย์ PIPO ในพ้ืนที่เพ่ือทำการล็อคตรึงอุปกรณ์ 
 
 เมื่อเรือไม่ส่งข้อมูล VMS ในระหว่างการทำประมงต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุขัดข้องจากศูนย์ FMC ให้แก้ไขเหตุขัดข้องภายใน 4 ชั่วโมง 
 2. กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นำเรือกลับเข้าท่า พร้อมทั้ง รายงานเหตุขัดข้องโดยใช้แบบฟอร์ม 
ศฝป. 7.1 และศฝป.7.2 ยื่นต่อศูนย์ PIPO เช่นเดียวกับการขาดหายของสัญญาณ VMS ทั่วไป 
 3.กรณีท่ีเรือต้องการออกไปทำประมงอีกครั้ง ให้มีการทดสอบระบบVMS ณ บริเวณท่าเทียบเรือเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมง 
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 กรณีท่ีต้องการปิดระบบ VMS สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 
 1. กรณีท่ีเรือเกิดการชํารุดเสียหายต้องซ่อมแซม โดยมีการนําเรือข้ึนคาน ต้องมีหนังสือรับรองจากอู่
ซ่อมเรือ โดยระบุวันที่เริ่มต้นขึ้นคาน และลงจากคาน 
 2. กรณีอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือชํารุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ 
 3. กรณีเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำอับปาง โดยแนบ
สําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีมาด้วย 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2560 
 กำหนดให้ศูนย์ FMC ได้รับแจ้งการติดตั้งอุปกรณ์ VMS ให้แจ้งไปยังศูนย์ PIPO ในเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบการติดตั้ง และทําการล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ VMS 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2560 
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง
ของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมใบคำร้องขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ 
(VMS) ชั่วคราว และ ใบแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูล VMS แนบท้าย กรณีการแจ้งปิดระบบติดตามเรือประมง 
เดิมประกาศกำหนดไว้ 7 ข้อ ปัจจุบันสามารถทำได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
 1. กรณีเรือประมงเกิดการชํารุด เสียหายต้องซ่อมแซมโดยนําเรือประมงข้ึนคาน โดยต้องมีหนังสือ
รับรองจากอู่ซ่อมเรือ โดยระบุวันที่เริ่มต้นขึ้นคาน และลงจากคาน 
 2. กรณีอุปกรณ์ระบุตําแหน่งเรือชํารุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยต้องมีหนังสือ
รับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 3. กรณีเรือประมงอับปาง โดยแนบสําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีมาด้วย 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560 
 กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมงพาณิชย์
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมใบแจ้งเหตุเมื่อเรือไม่ส่งข้อมูล VMS แนบท้าย 
 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ให้นำเรือกลับเข้าเทียบท่า ตามเหตุดังต่อไปนี้ 
  1. ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงเป็นระยะเวลาเกินกว่าสี่ชั่วโมง นับจากเวลา
ที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  2. ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงสะสมเป็นจำนวนหกครั้ง ภายในระยะเวลา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง 
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  3. ไม่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงซ้ำกันหลายครั้ง บริเวณแนวแบ่งเขตระหว่าง
เขตทะเลชายฝั่งและทะเลนอกชายฝั่ง พื้นที่ซ่ึงมีข้อกำหนดห้ามทำการประมง หรือบริเวณแนวแบ่งเขตแดน
ระหว่างประเทศ 
  4. มีการขาดหายของสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมงทุกครั้ง ในระหว่างการแจ้งออกทำ
การประมง ต่อเนื่องกันเป็นจำนวนหกครั้ง 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 
 กรณีการติดตั้งอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมงใหม่หรือทดแทนของเดิม ให้ศูนย์ FMC แจ้งข้อมูล  ไป
ยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบมีหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งและทำการล็อคตรึงตีตรา
อุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง 
 
 - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแล
รักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ หรือเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 
 ให้ผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ หรือ ผู้ประกอบการเรือประมงท่ีได้รับการจดทะเบียนเป็นเรือ
ขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ ดำเนินการตรวจสอบระบบติดตามเรือประมงทุกปี โดยให้แจ้งนัด
หมายพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเพ่ือดำเนินการตรวจสอบตามแบบประเมิน
มาตรฐานการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง มีแบบประเมินมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรื่อ
ประมงแนบท้าย (หน่วยงานราชการเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินระบบ VMS ประจำปี) 
 
  
การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
ติดตั้งระบบติดตามเรือ(Vessel Monitoring System: VMS) 
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 

ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ
อภิปรายและเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 

สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
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เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามเรือประมง 
 
เอกสารอ้างอิง 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2558 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ติดตามเรือประมง ที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ติดตามเรือประมง (รุ่นที่ 2) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบ
ติดตามเรือประมง และเรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (รุ่นที่ 2)  
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 
  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 
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 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษา
ระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ หรือเรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือ
เก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560 
  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 9_1 ถึง 9_14 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง หนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   1 ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
 
 ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำโดยใช้หนังสือกำกับการขนถ่าย
สัตว์น้ำในน่านน้ำไทย เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบเพ่ือให้ กิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้ำจาก
เรือประมงเป็นไปอย่างถูกต้อง  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 เพ่ือเรียนรู้ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่เจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต้องดำเนินการจัดทำหนังสือกำกับ
การขนถ่ายสัตว์น้ำ (Marine Catch Transshipping Document; MCTD) อย่างถูกต้อง 
 
เนื้อหาสาระ 
 
 กิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากเรือประมงต้องมีการจัดทำหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
(MCTD) โดยเจ้าของเรือขนถ่ายเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อรายงานต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้าออกตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนหลักๆ ดังนี้ ส่วนแรกจะเป็นรายละเอียดของเรือ
ขนถ่าย ส่วนที่สองจะเป็นรายละเอียดของสินค้าหรือสัตว์น้ำที่ทำการขนถ่ายในภาพรวม และ ส่วนสุดท้าย
จะเป็นการกรอกรายละเอียดของเรือประมงและรายละเอียดของสัตว์น้ำจากการขนถ่าย  ของความ
สอดคล้องและถูกต้องของข้อมูลจะมีผลต่อการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในระบบของกรมประมง
นั่นเอง (ภาพท่ี 1 ตัวอย่างแบบหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ (MCTD) 
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- ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และ
   การรายงาน การขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลของเรือประมง พ.ศ. 2558  
  
 ข้อกำหนดในการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลจะทำได้เฉพาะกรณีการขนถ่ายไปยังเรือประมงที่ได้จด
ทะเบียนให้เป็นเรือขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำเท่านั้น  โดยก่อนดำเนินการ เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
ต้องแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก  ตามข้อกำหนดและวิธีการ โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาและแจ้งผลการอนุญาตภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับจากได้รับแจ้ง มีแบบรายงานการขนถ่ายสัตว์
น้ำ 
 

ในกรณีที่เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสของประเทศเพื่อนบ้านต้องมี
การดำเนินการตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนี้  

 
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนำ    
  เรือประมงท่ีทำการประมงพื้นบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทย

   เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.  2561 
 

 โดยกำหนดให้เรือประมงพ้ืนบ้านที่มีขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอสของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทย (เช่น กัมพูชา มาเลเซีย และ สาธารณรัฐเมียนมา) ที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทย ต้องแจ้งข้อมูล
เมื่อนำเรือประมงเข้ามาเทียบท่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ โดยกำหนดให้แสดงหลักฐานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งพร้อมสำเนา ดังต่อไปนี้ ใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตทำการประมง เอกสารที่รัฐเจ้าของธงรับรองว่า
สัตว์น้ำนั้นมิได้มาจากการทำประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้า(ไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง
ก่อนสำหรับเรือประมงสัญชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงสำหรับเรือประมง
สัญชาติราชอาณาจักรกัมพูชาและมาเลเซีย) ก่อนเดินทางถึงท่าเทียบเรือ พร้อมตัวอย่างแบบแจ้งนำเรือประมง
ที่ทำการประมงพ้ืนบ้านโดยรัฐเจ้าของธงมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยเข้าเทียบท่า 

 
 

การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
ขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลของเรือประมง 
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 

ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ
อภิปรายและเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
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สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 

สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวิธิีการรายงานหนังสือกำกับการขนถ่ายสัตว์น้ำของ
เรือขนถ่ายสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2562 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการ
รายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลของเรือประมง พ.ศ. 2558 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการนำเรือประมงท่ีทำ
การประมงพ้ืนบ้าน โดยรัฐเจ้าของธงที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรไทยเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 
2561 
  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 10_1 ถึง 10_3 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง สัตว์น้ำที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   1.5  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
 ปัจจุบันสัตว์ทะเลหายากหลายชนิดมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อย ๆ สาเหตุของการลดลงมาจากทั้งโดย
ธรรมชาติและโดยการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ คุ้มครอง และดูแลรักษา สัตว์ทะเลหายาก
เหล่านี้ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กำหนด
กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการคงอยู่ของสัตว์ทะเลหายาก
เหล่านี้  
 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ที่ เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ ให้
คงอยู่ต่อไป 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง ตามพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะที่เป็นสัตว์น้ำ 
 
เนื้อหาสาระ 
  
1. สัตว์น้ำที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  
 มาตราและประกาศที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ สัตว์น้ำที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง มีดังนี้  
 

- มาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กำหนดนิยามของ คำ
ว่าสัตว์น้ำ ไว้ดังนี้  

“สัตว์น้ำ” หมายถึง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นปกติ สัตว์จำพวกสะเทินน้ำสะเทินบก (เช่น เต่า กบ 
จระเข้) สัตว์ที่อยู๋ในบริเวณน้ำท่วมถึง สัตว์ที่มีการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ สัตว์ที่มีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งที่อาศัย
อยู่ในน้ำเฉพาะช่วงชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ (เช่น แมลงดานา) รวมทั้งไข่และน้ำเชื้อของสัตว์น้ำ และสาหร่ายทะเล 
ซาก หรือส่วนส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และให้หมายรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด* และ
ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์ไม้น้ำนั้นด้วย  
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จากนิยามดังกล่าว ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพันธุ์ไม้น้ำให้เป็นสัตว์น้ำ 
พ.ศ. 2559 (ลงวันที่  4 พ.ค. 2559) ซึ่งตามบัญชีแนบท้าย ประกอบด้วย หญ้าทะเลจำนวน 12 ชนิด 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงดังกล่าว มีดังนี้ 

 
 

- มาตรา 66 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา 66 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ตามที่ 

รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำสัตว์น้ำดังกล่าวขึ้นเรือประมง เว้นแต่มีความจำเป็นเพ่ือการช่วยชีวิตของสัตว์
น้ำนั้น 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กําหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ห้ามจับหรือนําขึ้นเรือประมง พ.ศ.2559  (ลว. 7 เม.ย. 59) ได้กำหนดไว้ 13 ประเภท 
http://laws.fish.ku.ac.th/pdf/4_28-Regulations.pdf สรุปได้ดังนี้  
 อาศัยอำนาจตาม มาตรา 66 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง
ลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ที่ห้ามจับหรือนําขึ้นเรือประมง พ.ศ.2559 ได้แก่ 

(1) เต่าทะเลทุกชนิดในวงศ์ (Family) Cheloniidae และ Dermochelyidae รวมทั้งไข่ของสัตว์
น้ำดังกล่าว 

(2) พะยูน (Dugong dugon) 
(3) โลมาและวาฬทุกชนิดในอันดับ (Order) Cetacea 
(4) ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) 
(5) กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia 
(6) กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea 
(7) ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia และในอันดับ (Order) Stylasterina 
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(8) ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus) Millepora 
(9) ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ (Order) Helioporacea 
(10) ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ (Order) Alcyonacea 
(11) ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actiniaria  
(12) หอยมือเสือทุกชนิด (Tridacna spp.) 
(13) หอยสังข์แตร (Charonia tritonis) 
ความตามประกาศนี้ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีจําเป็นเพ่ือการช่วยชีวิตของสัตว์น้ำนั้น  
โดย โทษตาม มาตรา 145 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 66 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สามแสนบาท ถึง

สามล้านบาท หรือ ปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับหรือนำขึ้นเรือประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูง
กว่า 
  

- มาตรา 57 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ขึ้น

เรือประมง  
หมายเหตุ ปัจจุบัน (ต.ค. 2562) ยังไม่มีประกาศกระทรวงฯ ที่ออกตามความใน มาตรา 57 
โทษตาม มาตรา 139  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอส ต้อง

ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำ
การประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส ต้อง
ระวางโทษปรบัตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรบัจำนวนหา้เท่าของมูลคา่สตัว์น้ำที่ได้จากการทำการ
ประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตัน
กรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หกแสนบาทถึงห้าล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จาก
การทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไปต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หา้ลา้นบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง 
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 

 
2. สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 29 พ.ค. 2562 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ผู้มีหน้าที่ควบคุมตามพระราชบัญญัติ คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมประมง  
(เฉพาะที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ) 
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สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอ่ืน ๆ 12 ชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ตามกฎกระทรวง ปี 2546) ได้แก่ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00126674.PDF    
1. กัลปังหา* ทุกชนิดในอันดับ Gorgonacea 
2. กัลปังหาดำ* ทุกชนิดในอันดับ Antipatharia 
3. ดอกไม้ทะเล* ทุกชนิดในอันดับ Actinaria 
4. ปะการังแข็ง* ทุกชนิดในอันดับ Scleractinia และในอันดับ Stylasterina 
5. ปะการังไฟ* ทุกชนิดในสกุล Milleporina 
6. ปะการังสีฟ้า* ทุกชนิดในอันดับ Heliopracea 
7. ปะการังอ่อน* ทุกชนิดในอันดับ Alcyonacea 
8. ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphusa sirindhorn) 
9. ปูทูลกระหม่อม หรือ ปูแป้ง (Thaipotamon chulabhorn) 
10. ปูราชินี (Demanietta sirikit) 
11. หอยมือเสือ*ทุกชนิดในวงศ์ Tridacnidae 
12. หอยสังข์แตร* (Charonia tritonis) 

* หมายเหตุ สัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกสัตว์ป่าไม่มีกระดูสันหลัง ที่มีเครื่องหมายดอกจัน เป็นสัตว์น้ำที่
ห้ามนำขึ้นเรือประมง ตาม มาตรา 66 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  

ตัวอย่าง สัตว์ป่าจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนมที่ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จากทั้งหมด 201 ชนิด (ตาม
กฎกระทรวง ปี 46) เช่น โลมาปากขวด โลมาริซโซ่ส์ โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตร โลมาอิรวดี วาฬ วาฬ
แกลบมิงค์ วาฬนำร่องครีบสั้น วาฬสเปอร์มแคระ  

หมายเหตุ โลมาและวาฬทุกชนิด จัดเป็นสัตว์น้ำที่ห้ามนำขึ้นเรือ ตามมาตรา 66 แห่งพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 ตัวอย่าง สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลานที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จากท้ังหมด 91 ชนิด (ตามกฎกระทรวง 
ปี 46) เช่น เต่ามะเฟือง (ปัจจุบันได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวน) จระเข้น้ำจืด จระเข้น้ำเค็ม ตะโขง 
ตะพาบ เต่าและเต่าทะเล 

หมายเหตุ เต่าทะเลและไข่ของเต่าทะเล จัดเป็นสัตว์น้ำที่ห้ามนำขึ้นเรือ ตามมาตรา 66 แห่งพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  

มาตรา 12  แห่งพระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 - ห้ามล่า ห้ามมิให้ผู้ใด
ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง  

โทษตาม มาตรา 89 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 12 กรณีสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์
จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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กรณีสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 3 แสน – 1.5 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 จากคำนิยามศัพท์ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 คำว่า 
“ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายด้วยประการอ่ืนใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่
อย่างเป็นอิสระ และให้หมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก การล่อ หรือการอ่ืน ๆ เพ่ือเก็บ ดัก จับ ยิง 
ฆ่า หรือทำอันตรายแก่สัตว์ป่านั้น 
 

มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 - ผู้ใดล่าสัตว์ป่าที่เป็น
การฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัตินี้ ด้วยความจำเป็นและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผู้นั้นไม่ต้องรับ
โทษ  

(1) เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนพ้นจากอันตราย หรือเพ่ือสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือ
ผู้อื่น และ 

(2) การล่านั้นได้กระทำพอสมควรแก่เหตุต้องไม่เคลื่อนย้ายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่ถูกล่านั้น เว้นแต่
กรณีมีความจำเป็น และ 

(3) ต้องแจ้งเหตุที่ได้ล่าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนแห่ง
ท้องที่ทราบโดยพลัน 

  
มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 - ห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ป่า

สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าดังกล่าว 
โทษตาม มาตรา 89 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 29 กรณีสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์

จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
กรณีสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี 
หรือปรับตั้งแต่ 3 แสน – 1.5 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  

มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 - ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว (เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้น)  

โทษตามมาตรา 92 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 17 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
 จากคำนิยามศัพท์ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 คำว่า
“ซากสัตว์ป่า” หมายความว่า ร่างกาย หรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้วหรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้
ปิ้ง ต้ม รม ย่าง ตากแห้ง หมัก ดอง หรือทำอย่างอ่ืนเพ่ือไม่ให้เน่าเปื่อย และไม่ว่าจะชาแหละ แยกออก หรืออยู่
ในร่างของสัตว์ป่านั้น และให้หมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก กะโหลก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ 
กระดอง เปลือก เลือด น้ำเหลือง น้ำเชื้อ หรือส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยัง
มีชีวิตหรือตายแล้ว 
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จากคำนิยามศัพท์ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 คำว่า
“ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า” ให้หมายความรวมถึง อนุพันธ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่ได้มาจากสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์
ป่าที่ตรวจสอบหรือจำแนกได้โดยเอกสารกำกับ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมาย ฉลาก หรืออ่ืน ๆ ว่าเป็นของสัตว์ป่า
ชนิดนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
 
การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่ห้ามนำขึ้นเรือประมง สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง 
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิปราย
และเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร  
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง 
 
เอกสารอ้างอิง 
 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพันธุ์ไม้น้ำให้เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำที่หายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์ที่ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือประมง พ.ศ. 2559 
 พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  
  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 11_1 ถึง 11_3 
 
  



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 

 168 การเดินเรือและแผนท่ี 

วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง การเดินเรือและแผนที่ 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ  
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   6  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
 ความรู้เรื่องการเดินเรือและการใช้แผนที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบอาชีพทางการประมงมาก เนื่อง
ด้วยการเดินเรือไปในที่ต่าง ๆ ให้ถึงที่แหล่งทำการประมงด้วยความรวดเร็วโดยคำนึงถึง ความรวดเร็ว 
(ระยะเวลาในการเดินทาง) ระยะทางที่สั้น (ประหยัดค่าใช้จ่าย) และปลอดภัยที่สุด ( อันตรายในระหว่าง
การเดินทาง) สำหรับผู้ที่ทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับทะเล จึงควรจะมีความรู้ในเรื่องการเดินเรือ เพราะจะมี
ประโยชน์ในด้านการทำงาน นอกจากนี้ปัจจุบันมีการกำหนดเขตทางทะเล หรือพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ทำการประมง 
ตลอดจนการประการปิดพ้ืนที่ ห้าทำการประมงในบางพ้ืนที่หรือฤดูกาล ทำให้ชาวประมงโดยเฉพาะไต๋เรือหรือ
นายท้ายเรือ ต้องรู้ตำแหน่งที่ตั้งของเรือของตน ทำให้ความรู้เกียวกับแผนที่มีความจำเป็นมากขึ้น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือให้ความรู้และสามารถเข้าใจหลักการทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่และการเดินเรือ  
 
เนื้อหาสาระ 
 
 ความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ Knowledge of Navigation 
 

ปัจจัยที่ต้องรู้ในการเดินเรือ 
  

การเดินเรือ คือการขับเรือไปในที่ต่าง ๆ ให้ถึงที่หมายปลายทางด้วยความรวดเร็วโดยคำนึงถึง ความ
รวดเร็ว (ระยะเวลาในการเดินทาง) ระยะทางที่สั้น (ประหยัดค่าใช้จ่าย) และปลอดภัยที่สุด (อันตรายใน
ระหว่างการเดินทาง) 
 อันดับแรกของการเดินเรือจะต้องทราบ ที่หมายปลายทาง ซึ่งจะต้องรู้ว่าระยะทาง ที่จะไปนั้นยาว
เท่าไร ระยะทางทางด้านการเดินเรือเราใช้หน่วยเป็นไมล์ทะเลซึ่ง 1 ไมล์ทะเล เท่ากับ 1850 เมตร (6080 ฟุต 
หรือ 2000 หลา) การจะใช้เวลานานเท่าใด ถ้าเราทราบความเร็วเรือซึ่งมีหน่วยเป็นน๊อต ซึ่งหมายถึงความเร็ว 
ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง นำมาหารระยะทางจะทราบเวลาที่ใช้ในการเดินทาง   ตัวอย่างเช่น ระยะทางจาก A ไป B 
เป็น 150 ไมล์ทะเล เรือมีความเร็ว 10 น๊อต ดังนั้นต้องใช้เวลาในการเดินทาง เท่ากับ 150 หาร 10 ได้ 15 
ชั่วโมง เป็นต้น 
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ที่มา : ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 นอกจากจะต้องทราบจุดหมาย และระยะทางแล้วยังต้องทราบ ทิศทาง ที่เรือแล่นไปด้วย ซึ่งจาก
จุดเริ่มต้นไปยังที่หมายอาจจะต้องใช้หลายทิศทาง เพราะอาจจะต้องแล่นเรืออ้อมบริเวณที่ตื้นซึ่งเรือผ่านไม่ได้ 
หรือหลบพื้นท่ีอันตรายหรือแผ่นดินที่ขวาง ทางอยู่ 
 ตำแหน่งและแผนที่ ในการที่จะทราบว่าเรือหรือสิ่งใดอยู่ตรงไหนบนโลก ต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็น
ตัวอ้างอิง จึงได้มีผู้คิดค้นระบบในการบอกตำแหน่งโดยการใช้  เส้น 2 เส้นมาตัดกัน เส้นหนึ่งเป็นเส้นนอน 
เรียกว่า แลตติจูด (Latitude) หรือ เส้นรุ้ง ส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นตั้ง เรียกว่า ลองจิจูด (Longitude) 
หรือ เส้นแวง จำง่ายๆ “รุ่งตะแคง แวงเส้นตั้ง” 
 
 แลตติจูด (Latitude) และ ลองจิจูด (Longitude) 
 

แลตติจูด (Latitude) หรือ เส้นรุ้ง  
 จะเป็นเส้นวงกลมรอบโลกโดยนับจากเส้นแรกที่แบ่งครึ่งโลกออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันเป็นซีกบนและ
ซีกล่าง ซีกบนเรียกว่าซีกโลกเหนือ ซีกล่างเรียกว่า ซีกโลกใต้   เส้นนี้เรียกว่า เส้นศูนย์สูตร (Equator) 
ละติจูด มีค่าตั้งแต่ 0 องศา ที่เส้นศูนย์สูตรไปจนถึง 90 องศาที่บริเวณขั้วโลก (เป็น 90 องศาเหนือหรือใต้ 
วัดเป็นมุมจากเส้นศูนย์สูตรจนถึงแนวดิ่งที่ขั้วโลกเหนือ หรือลงไปจนถึงขั้วโลกใต้) ในจำนวนนี้ 1 องศาสามารถ
แบ่งย่อยเป็น 60 ส่วนโดยใช้หน่วยเป็น ลิปดา และ 1 ลิปดาสามารถแบ่งย่อยเป็น 60 โดยใช้หน่วยเป็น พิลิปดา 
บางครั้งส่วนขององศา ลิปดา ก็จะถูกแบ่งเป็นเศษส่วนของตัวเองโดยใช้แบ่งแค่ 10 ส่วน ดังนั้น  
  1 องศา (°) = 60 ลิปดา (′) หรือ = 60 ไมล์ทะเล 
   1ลิบดา (′)  = 60 พิลิปดา (″) หรือ = 1 ไมล์ทะเล 
 ตัวอย่าง 10°15′ 30″ อ่านว่า 10 องศา 15 ลิปดา 30 พิลิปดา 
                10°15′ 5    อ่านว่า 10 องศา 15.5 ลิปดา 
 

ลองจิจูด (Longitude)  หรือ เส้นแวง  
 เป็นพิกัดที่ใช้บอกตำแหน่งบนพ้ืนโลก โดยวัดไปทางตะวันออก หรือตะวันตกจากเส้นสมมุติในแนว
เหนือใต้ที่เรียกว่า เส้นไพรม์เมอริเดียน (Prime Meridian) ลองจิจูดมีหน่วยเป็น องศา นับจาก 0 องศาที่
เส้นไพรม์เมอริเดียนไปทางตะวันออก +180 องศา และไปทางตะวันตก -180 องศาลองจิจูดแตกต่างจาก
ลองจิจูดตรงที่ ละติจูดมีเส้นศูนย์สูตรเป็นเส้นอ้างอิงตามธรรมชาติ แต่ลองจิจูดไม่มี จึงต้องกำหนดเส้นสมมุติ
ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งสำหรับอ้างอิง ในการประชุมเมอริเดียนนานาชาติ เมื่อ ค.ศ. 1884 จึงได้กำหนดให้เส้นเวลาที่
เมืองกรีนิซประเทศอังกฤษเป็นเส้นไพรม์เมอริเดียน และเป็นลองติจูดที่ 0 องศา 
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เครื่องมือช่วยในการเดินเรือ (Electronic Navigation Aids) 

 
เครื่องแสดงตำบลที่โดยสัญญาณดาวเทียม Global Positioning System (GPS) 

 ระบบ  GPS  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ยุโรป มีดาวเทียม ใช้
งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวสำรอง บริหารงานโดย  Department of Defenses 
 2. ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพ้ืนดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force Base ประเทศ 
อเมริกา และศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก 
 3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องรับสัญญาณท่ีสามารถรับคลื่นและแปรรหัสจากดาวเทียมเพ่ือ
นำมาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ 
 GPS ทำงานอย่างไร ? 
 ดาวเทียม GPS (Navstar) ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวงโคจร การจรจะ
เอียงทำมุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันคล้าย ลูกตะกร้อแต่ละวงโคจรมี
ดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวงโคจรจากพ้ืนโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาใน
การโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง 
 GPS ทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วย
ข้อมูลที่ระบุตำแหน่ง และเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จะต้องประมวลผลความแตกต่าง
ของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับ
ดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุมีตำแหน่งของมันมากับสัญญาณดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการ
ค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกตำแหน่งบนผิวโลก กับเครื่อง GPS (ที่
จุดสีเหลือง) จะสามารถระบุตำแหน่งบนผิวโลกได้ 
 ในขณะนี้ ประชาชนทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี เนื่องจาก 
นโยบายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารสำหรับประชาชนของรัฐบาลสหรัฐ จึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวในระดับความแม่นยำที่ไม่เป็นภัยต่อความมันคงของรัฐ กล่าวคือมีความแม่นยำในระดับบวก / 
ลบ 10 เมตร 
 

Radar (Radio Detecting and Ranging)  
 เรดาร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตรวจหาระยะทาง และวัดความเร็วของวัตถุที่ลอยอยู่และ
มองเห็นได้ ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศ เช่น ในที่ที่มีหมอก ควัน หิมะตก พายุ 
หรือฝนตกดังนั้นจึงนำมาใช้ในห้องควบคุมเพ่ือนำทางเครื่องบินและเรือเดินสมุทร  สำหรับเรือประมงใหญ่ๆ 
บางลำก็มีใช้กัน 
 ประสิทธิภาพของเรดาร์ ขึ้นอยู่กับ 
 1. Frequency ของ คลื่นที่ส่ง 
 2. กำลังส่ง 
 3. ความสูงของเสาอากาศ (Scanner) 
 4. ความยาวของเป้า 
 5. ขนาดเป้า 
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หนังสือนำร่อง 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ทำเนียบไฟและทุ่น 
 อธิบายลักษณะจำเพาะ โดยละเอียดของประภาคาร กระโจมไฟหลักนำ ทุ่น ทุ่นไฟ โดยระบุตำบลที่
ภูมิศาสตร์ รูปทรง สี ลักษณะของไฟ และเครื่องหมายยอด เป็นต้น การปรับแก้ไขจะใช้ ประกาศชาวเรือ 
(NOTAM) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นผู้จัดพิมพ์และแก้ไข 

 
ทำเนียบไฟและทุ่น 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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International Code of Signals  
 กล่าวถึงประมวลของกลุ่มอักษรที่ใช้สำหรับติดต่อกันเป็นการสากล  โดยบอกรายละเอียดของการใช้ 
สัญญาณธง เพ่ือส่งประมวลทั้งวิธีทางทัศนะและทางสัญญาณวิทยุ 
 
 

 
International Code of Signals 

ทีม่า : ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ทำเนียบวิทยุ (List of Radio Signals) 
 กล่าวถึงรายละเอียดของสถานีสื่อสารทางวิทยุ  โทรเลขวิทยุโทรศัพท์  บริการวิทยุโทรเลขเก่ียวกับ
การแพทย์  และการตรวจคนเข้าเมือง  สถานีวิทยุหาทิศ และกระโจมเรดาร์ กรมอุทกศาสตร์ อังกฤษ เป็นผู้
จัดพิมพ์ 

 
ทำเนียบวิทยุ (List of Radio Signals) 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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มาตราน้ำ 
 แสดงรายละเอียด การขึ้นลงของน้ำตามเมืองท่าที่สำคัญ โดยบอกเป็นความสูงเหนือเส้นเกณฑ์แผนที่
เป็นรายชั่วโมง หรือเฉพาะขณะเวลาที่น้ำขึ้นลงเต็มที่ ซึ่งค่าที่อ่านได้จะต้องนำมาบวกกับความลึกของน้ำในแผน
ที่ที่ตำบลที่นั้นเสียก่อน จึงจะได้เป็นความลึกจริง กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เป็นผู้จัดพิมพ์เป็นรายปี 

 
มาตรานำ้ 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ประกาศชาวเรือ 
 แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่มีข้ึนในแผนที่เดินเรือ และบรรณสารการเดินเรือ  รวมทั้งแจ้ง
ให้ชาวเรือทราบถึงอันตรายที่มีต่อการเดินเรือมีทั้งการกระจายข่าวทางวิทยุ  วิทยุโทรสาร  และเอกสารเป็น
รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีจัดพิมพ์โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

 
ประกาศชาวเรือ 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
มีการมีความรู้เรื่องแผนที่และการเดินเรือ 
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิปราย
และเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร  

ฝึกการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แผนที่เพ่ือหาที่ตั้ง การคำนวณระยะทาง ระยะเวลาและความเร็วเรือ 
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ แผนที่ เครื่องมือ เช่น1. วงเวียน 2. ดิไวเดอร์ 3. ดินสอ 2 B  4. ยางลบ 5. ไม้บรรทัดขนาน 
หรือ ไม้บรรทัดสามเหลีย่ม และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านการเดินเรือ และแผนที่อุทกศาสตร์ 
 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การเดินเรือ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง ความปลอดภัยทางทะเล 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   1  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 

 การปฏิบัติงานในทะเลของเรือประมงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
อันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงควรเข้าใจถึงความเสี่ยงต่างๆ ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และข้อ
ปฏิบัติก่อนออกทะเล และการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดอันตรายในเรือ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือ
ได้รับอันตราย บาดเจ็บขณะออกทำการประมงในทะเล และยังเป็นการป้องกันความเสียหายของเรือและ
เครื่องมือประมงอีกด้วย  
  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องความเสี่ยงและอันตรายที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยทางทะเล ข้อปฏิบัติก่อน
ออกทะเล และการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดอันตรายในเรือ  
 
เนื้อหาสาระ 
  

ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนมีได้ดังนี้  
1. สภาพอากาศเลวร้าย  
2. เครื่องยนต์เสีย ขัดข้อง  
3. ไฟไหม้บนเรือ  
4. โครงสร้าง ตัวเรือ มีความแข็งแรงไม่เพียงพอ  
5. ขนาดเรือไม่เหมาะสม  
6. การจัดการเรื่องการประมงไม่ดี  
7. ความยากลำบากทางเศรษฐกิจ 
8. การสื่อสารไม่เพียงพอ  
9. ประเภทของการทำการประมง และ การปฏิบัติงาน  
10. ขาดแคลนที่หลบภัย 

  
 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
 
1. ตัวเรือ 
  โครงสร้างและรูปแบบเรือ 
 1.1 ขนาดและรูปร่าง  
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 1.2 วัสดุตัวเรือ ไม้ไฟเบอร์กล๊าส เหล็ก  
 1.3 สภาพตัวเรือ เรือใหม่ เรือเกา่  
 1.4 การบำรุงรักษา เป็นประจำ ไม่เป็นประจำ หรือตามความจำเป็น ตามระยะการเข้าอู่ฯ ขึ้นคาน 
 1.5 การตรวจเรืออย่างเป็นทางการ 
 
2. ภายในเรือ  
 - เครื่องยนต์และส่วนประกอบ => การบำรุงรักษา ส่วนประกอบครบ 
 - ชาวประมง คนประจำเรือ => ประสบการณ์ การฝึกอบรม 
 - การจัดการภายในเรือ => ประกาศและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเรือ 
 - เครื่องมือเดินเรือ => เข็มทิศ GPS กล้องส่องทางไกล 
 - เครื่องมือสื่อสาร และระบบสื่อสาร  
 - อุปกรณ์แห่งความปลอดภัย => เครื่องมือดับเพลิง ห่วงชูชีพ 
 - เครื่องมือประมงและการปฏิบัติงาน 
 
3. ภายนอกเรือ  
 - ฤดูกาล ลักษณะพ้ืนที่ในการทำการประมง  
 - มาตรการ, กฎหมาย กฎข้อบังคับต่าง ๆ  
 - เจ้าหน้าที่ท่ีมีอำนาจ  
 - ภูมิอากาศและสภาพท้องทะเล  
 - พิษจากสัตว์ทะเล  
 
4. สภาพสิ่งแวดล้อม 
 
5. การส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานรัฐ และเอกชน 
  
 ข้อควรปฏิบัติก่อนออกทะเล 

1. ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ 
2. ตรวจสอบสภาพเรือ และอุปกรณ์บนเรือ 
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดี 
4. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แห่งความปลอดภัยและให้แน่ใจว่าอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้ว 
5. ตรวจสอบสภาพลักษณะท้องถิ่น เช่น น้ำขึ้นน้ำลง 
6. มีแผนที่และมาตราน้ำที่เหมาะสม 
7. วางแผนการเดินทาง 
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 หน่วยงานช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง  
 สถานีวิทยุบนฝั่งและเรือรบที่ปฏิบัติการในทะเลของกองทัพเรือ จะเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารทางวิทยุกับ
เรือประมง ตลอดเวลา 24 ชม. ดังช่องทางต่อไปนี้  
 HF/SSB 8249 KHz (USB) HF/SSB 8249 KHz (USB)  
 CB superstar 2400 (มดดำ) CB superstar 2400 (มดดำ)  
 ช่อง 11C , ช่อง 21C , ช่อง 11C , ช่อง 21C 
 
 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจ
เรือ เพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง พ.ศ. 
2561 
 ข้อกำหนดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ประจำเรือ 
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การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ตัวอย่างด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพบนเรือที่ดีเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างที่ไม่ดีเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการจัดการด้านความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพบนเรือประมง  
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ
อภิปรายและเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 

สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 

เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านความปลอดภัยทางทะเล และการดูแลรักษาสภาพเรือ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธิีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรบัรองการตรวจเรือ 
เพ่ืออนุญาตให้ใช้เรือและใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพ่ือจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง พ.ศ. 2561 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 13_1 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง การดำรงชีพในทะเล 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
 การเดินเรือในทะเล รวมถึงการเดินเรือเพ่ือการทำการประมงมีโอกาสที่จะเกิดการสละเรือ เนื่องจาก 
เช่น ไฟไหม้ เรือชนกัน เรือเกยตื้น เรือถูกกระทำการใด ๆ เป็นเหตุให้ต้องสละเรือ ดังนั้นนายท้ายเรือหรือไต๋ก๋ง
เรือ และลูกเรือ ต้องเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับการสละเรือ โดยต้องมีความสามารถในการดำรงชีพในทะเลโดย
การใชแพชูชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเรืออ่ืน เตรียมเครื่องมือชูชีพ ฝกการใชเครื่องมือชูชีพ   
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการละเรือและการดำรงชีพในทะเล 
 
เนื้อหาสาระ 
  

การสละเรือใหญ่ 
 

คำแนะนำในการสละเรือใหญ่ 
 ผู้เกี่ยวข้องบนเรือ เช่นไต๋เรือ นายท้ายเรือ และลูกเรือ ควรได้รับการฝกเพ่ือเตรียมจิตใจใหพรอมที่จะ
ปฏิบัติไดถู้กตองในยามฉุกเฉิน ลดความตระหนกตกใจ เกิดความคุนเคยกับการปฏิบัติ ทราบถึงอันตรายและ
ขีดความสามารถของเครื่องมือ ขอควรจำในการสละเรือใหญ่ ใหทุกคนลงแพชูชีพใหเร็วที่สุด เทาที่จะทำได้ 
ทั้งการไตลงไปในแพโดยใชเชือกหรือสายสูบ เพ่ือใหตัวเปียกน้ำน้อยที่สุด วิธีว่ายน้ำที่ดีที่สุด ขณะสวมเสื้อชูชีพ
แบบพยุงคอเป่าลม ใหใช ท่าหงายหลังตีกรรเชียง 
 

หลักปฏิบัติในการสละเรือใหญ่ 
1. ถาเรือลอยไปตามกระแสน้ำหรือลม ใหกระโดดออกจากเรือ ทางด้านเหนือกระแสน้ำหรือลม 
2. ถาเรือเอียง ใหกระโดดออกจากเรือทางด้านหัวเรือ หรือท้ายเรือ 
3. คนเราสามารถว่ายผ่านผิวน้ำที่มีไฟลุกแผ่กว้างถึง 200 หลา ได้อย่างปลอดภัย 
4. หากมีการระเบิดใด ๆ ใตน้ำ ใหว่ายน้ำโดยวิธีหงายหลังตีกรรเชียง และพยายามยกลำตัวใหลอยจากนำ้ให
มากที่สุด  
5. เมือ่อยู่หางจากเรือใหญ่มากพอแลว ใหหาวัตถุลอยน้ำพยุงตัว และ พยายามจับกลุ่มรวมตัวกันไว 
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เครื่องมือชูชีพ 
 
1. เสื้อชูชีพ 

 ก. เสื้อชูชีพแบบมาตรฐาน (แบบเป่าลมชนิดพยุงคอ)  
  1. สวนที่พองลม  
  2. เกลียวตรงท่อนปลายสำหรับปากเป่า 
  3. สายซุง และเชือกลูกคลัก  
  4. นกหวีด  
  5. ไฟแสงสว่าง 
 

 
ที่มา : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเรือ 2 

 
 ข. เสื้อชูชีพแบบมีเครื่องช่วยลอยตัวประกอบติด  
  เสื้อชูชีพแบบนี้ จะใชในกรณีที่เห็นวา ถาใชเสื้อชูชีพแบบมาตรฐานแลว อาจไดร้ับอันตรายอัน
เกิดจากการทำงานได้ 
 ค. เสื้อชูชีพแบบเป่าลมอัตโนมัติ  
  เพ่ือใหผู้ใสมีอิสระในการเคลื่อนไหว ภายใน 2 -3 นาที ทอแกสที่ติดอยู่จะทำงานและปล่อย
ลมเขาในเสื้อชูชีพโดยอัตโนมัติ ใชกับบุคคลที่ทำงานภายนอกเรือที่อาจตกน้ำโดยไม่รู้ตวั จะมีที่คลุมศีรษะและ
พลาสติกคลุมหนา กระจกเงาสะท้อนแสง นกหวีด และดวงไฟ 
 

 
ที่มา : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเรือ 2 



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 

 198 การดำรงชีพในทะเล 

 
 ง. เสื้อชูชีพใชในเรือดำน้ำ  
  มีลิ้นปล่อยลมออกมาโดยอัตโนมัติ เมื่อความกดเปลี่ยนแปลงขณะที่ ผู้สวมลอยตัวขึ้นบนผิว
น้ำ ลิ้นสำหรับเป่าลมออกเป็นแบบพิเศษ การปล่อยลมออกจากเสื้อ ตองใชกุญแจพิเศษกดที่ลิ้น แบตเตอรี่
สำหรับดวงไฟทำงานโดยอาศัยน้ำทะเล ความตึงของเข็มขัดรัดตัว ปรับแต่งที่หัวเข็มขัด ไมม่ีสายซุงสำหรับหะ
เบสติดมากับตัวเสื้อ 
 

 
ที่มา : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเรือ 2 

 
 จ. เสื้อชูชีพแบบอ่ืน ๆ 
  เช่น เสื้อชูชีพสำหรับทหารที่ปฏิบัติการยกพลขึ้นบก เสื้อชูชีพสำหรับใชกับเรือเล็ก และ
ผู้ปฏิบัติงานใตน้ำ เสื้อเหลานี้ใชไดท้ั้งวิธีปากเป่าและหลอดแกสที่ติดอยู่กับเสื้อชูชีพ ตัวเสื้อสามารถใสกลับ
ด้านหน้าด้านหลังได้ 
 

2. แพชูชีพใชลมเป่า 
 หลักการทำงาน 
  เมื่อแพชูชีพหลุดจากที่เก็บ เชือกปล่อยลม ซึ่งตงระหว่างแพชูชีพกับท่ีเก็บจะกระตุกทำให
เครื่องกลไกที่ติดอยู่กับแพชูชีพเป่าลมเขาแพชูชีพ แพชูชีพจะพองตัวออก แต่ถาเรือจมเสียก่อนที่จะปลดแพชู
ชีพได้ทัน กำลังดันของน้ำจะดันหอแพชูชีพ มีกำลังดันลอยตัวขึ้น พอที่จะปลดขอรัดห่อเครื่องชูชีพใหหลุดจาก
เรือใหญ่ได้เอง เชือกปล่อยลม จะดึงและกระตุกปล่อยลมเขาแพชูชีพ กำลังลอยของแพชูชีพจะเพ่ิมข้ึน ทำให
เชือกปล่อยลมขาด แพชูชีพจะลอยขึ้นบนผิวน้ำ 
 ก. แพชูชีพสำหรับ 20 คน    
  หนักประมาณ 230 ปอนด เชือกหอแพ ใชเชือกปา่น ขนาด 12 ออนซ์ เมื่อเก็บเขาที่ และ 
เมื่อจะใชงาน เปลี่ยนเชือกนี้เป็นเชือกปอ (Flax braided) เบอร 1 => จะตองขาดเมื่อแพชูชีพพองลม ลวด
ปล่อยลม จะหลุด => กระตุกเชือกปล่อยลม เชือกนำ ประกอบด้วย เชือกปล่อยลม และเชือกพวงซึ่งผูกอยู่ กับ
ซุงเชือกพวง  
  โครงสร้างของแพชูชีพสำหรับ 20 คน ประกอบด้วยหองลอยหลัก ทอลมทางขวางกลางแพ 
พ้ืนและทอ่โคง้พยุงหลังคาท่ีหัวและท้าย เต็นท ์เบาะลม ชั้นของอากาศและแกส ตัวแพ 
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  เมื่อทำการปล่อยแพ หองลอยหลัก ทอโคงที่หัวและทา้ยแพ จะพองลมเองโดยอัตโนมัติ โดย
อาศัยลมจากทอแก๊สซึ่งอยูใตแพ ตัวพ้ืนและที่นั่งตองเป่าลมโดยใชเครื่องสูบลมด้วยมือ ใตแพมีมือจับ 4 อัน 
สำหรับหงายแพชูชีพ ถาแพเกิดคว่ำ ใตแพยังมีกระเป๋าบรรจุนำ้ 4 ใบ (มุมละใบ) มีไวเพ่ือลดความเร็ว ที่แพลอย
ตามลม และช่วยปองกันมิใหแพชูชีพคว่ำ 
  เครื่องมือที่ติดมากับแพชูชีพ ได้แก่  ดิ่งทรายลอยน้ำ ผาปะรูรั่วขนาดต่าง ๆ ที่สูบลมด้วยมือ  
ไฟแสงสว่างแสดงตำบลที่แพชูชีพ คูมือสำหรับการดำรงชีพ และกระจกสะท้อนแสงอาทิตย เชือกถักมีบวง ถุง
กลั่นน้ำ และถุงบรรจุน้ำฝน 
 ข. แพชูชีพสำหรับ 8 คน 
  แพชูชีพสำหรับ 8 คน ประกอบด้วย ทอลมโคง หองลอยหลัก พ้ืน ที่นั่ง ปากทางเขา หนต่าง
เล็ก ๆ 

 
ที่มา : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเรือ 2 

 
การไตขึ้นแพขณะเราอยู่ในน้ำ 

 1. ใหจับเชือกชีวิตวางเท้าซ้ายเขาที่บันไดลิงขั้นสุดท้าย เปลี่ยนมือมาเกาะที่บันได และไตขึ้นแพ  
 2. ใหจับเชือกชีวิตไว เหยียบตาข่ายสำหรับไตด้วยเทาทั้งสองข้าง โหนบันไดลิงใหสูงที่สุด แลวยกเท้า
ทัง้สองไตตาข่ายใหสูงที่สุด เหยียดขาใหตรงและออกแรงดึงที่แขนช่วย เสือกศีรษะเขาไปในแพในลักษณะคว่ำ
หนา การขึ้นแพจะง่ายขึ้น ถาเสื้อชูชีพไม่พองลมเต็มที่ 
 การหงายแพชูชีพกลับ 
  ถาแพชูชีพพลิกคว่ำ เราสามารถหงายแพชูชีพกลับไดโ้ดยใชคน เพียงคนเดียว 
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ที่มา : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเรือ 2 

 การตัดเชือกนำแพชูชีพออกจากเรือใหญ่ 
  ใหตัดเชือกนำแพชูชีพ ด้วยมีดนิรภัยซึ่งเก็บไวบนทอลมของหองลอยหลักใกลปากทางเขาหัว
แพชูชีพ นำแพชูชีพไปใหพนจากเรือใหญ่ได้ ให้ดำเนินการได้ทันทีโดยใชรม รวมกันเป็นกลุ่ม และจัดยามตรวจ
การณ 

 
ที่มา : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเรือ 2 

 
 การเก็บผู้รอดชีวิตจากในน้ำ 
 
  ใหโยนดิ่งทรายลอยน้ำและเชือกไปให ถาบุคคลที่ตองการช่วยเหลืออยู่ไกลเกินไป ใหสงนัก
ว่ายน้ำที่แข็งแรง พรอมกับดิ่งทรายลอยน้ำและเชือก ถาบุคคลที่รอดชีวิตบาดเจ็บ ใหดึงมาเทียบข้างแพชูชีพ 
โดยใหหันหลังเขาหาแพชูชีพ แลวดึงขึ้นแพชูชีพ 
 
 ห่อยังชีพ 
  บรรจุอาหารปันส่วนสำหรับคนเต็มอัตราในแพชูชีพ รับประทานไดน้าน 4 วัน และเครื่องมือ 
ตามบัญชีที่ใหไวในคมูือ 
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ที่มา : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเรือ 2 

 
 

 สัญญาณอันตราย (Distress Signal) 
  บรรจุอยู่ในกระเป๋าด้านนอกของผ้าห่อแพชูชีพ ทั้งของแพชูชีพ 8 คน และ 20 คน สัญญาณ
เหลานี้ จะตองกระทำการตรวจสอบและเปลี่ยนทุก ๆ ป 
 การระวังรักษาแพชูชีพในเรือใหญ่ 
  ตรวจสอบสภาพแพชูชีพอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบประจำวัน เป็นการตรวจหารอยฉีก 
รอยไหม ความเสียหายเกิดจากหนู ความชื้น รอยถูกกรด รอยเลอะน้ำมัน หรือจาระบี ดูสภาพเกลียวผ่อนแรง 
แต่งความตึงปากจับเครื่องปลดแพทำงานด้วยแรงกดของน้ำ และเชือกปล่อยลมที่ผูกติดอยู่กับจุดที่แข็งแรงบน
เรือใหญ่ การตรวจสอบ ทุก 6 เดือน ตรวจสอบวัสดุที่คลุมหอแพและเปิดวัสดุที่คลุมแพนี้ออก ตรวจดูความ
เสียหายของหอแพชูชีพ ตรวจหารอยแตก หรือรอยชำรุดของเชือก ตรวจสอบรอยสนิม และการทำงานของ
กระดุมชนิดกดของ แผ่นผ้าคลุม ตรวจสอบการทำงานของปากจับ เกลียวผ่อนแรงของปากจับ และระบบปลด
แพใชกำลังกดของน้ำ เปลี่ยนผาคลุม 
 
 เครื่องวิทยุ 
  มีวิทยุลอยน้ำเคลื่อนที่ได ้1 เครื่อง พรอมกับเครื่องกำเนิด กระแสไฟฟาหมุนด้วยมือ เมื่อมี
การประจำสถานีฉุกเฉิน เครื่องวิทยุนี้จะถูกแจกจ่าย และนำไปผูกติดกับหอแพชูชีพก่อนที่จะปลดแพชูชีพจาก
เรือใหญ่ เครื่องวิทยุนี้ควรได้รับการตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน การติดตั้งและการใชมีอยู่ในห่อวิทยุ 
 
 การแจกจ่ายและการตรวจสอบแพชูชีพ 
  เมือ่ได้รับแพชูชีพมาใหม ่สิ่งที่สำคัญท่ีสุด คือ การตรวจสอบใหแน่ว่าท่อแก๊สและหัวแกส๊ต่อ
เข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ก่อนเก็บแพเขาที่ สวนประกอบต่าง ๆ ของแพชูชีพไม่
ควรเก็บไวในเรือใหญ่ เกินกวา 3 ป หลังจาก 3 ปแลว สวนประกอบต่าง ๆ เหลานี้ควรดำเนินการ เบิกเปลี่ยน
ใหม่ การฝกแพชูชีพ ควรจัดแพชูชีพ 1 อัน เป็นพิเศษสำหรับการฝก โดยเฉพาะ 
 

การดำรงชีพ  (Survival) 
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 เมื่อมีการสละเรือใหญ ่คนประจำเรือทุกคนตองพยายามเกาะวัตถุ ที่สามารถลอยน้ำได้หรือข้ึนอยู่บน
แพชูชีพ ตอจากนั้นก็เป็นการดำรงชีพในทะเล ซึ่งมีคำแนะนำผนึกกันน้ำไวในแพชูชีพ ไม่ควรนำแพชูชีพไปไกล
จากบริเวณท่ีเรือจมเพ่ือความสะดวกในการคนหา ความมีวินัย ความม่ันใจ ความมีจิตใจที่เขมแข็ง  เป็นปัจจยั
สำคัญอย่างยิ่งของลูกเรือในเรือหรือแพชูชีพ ในขณะที่ ลองลอยอยู่ในทะเล 
 

สิ่งที่จะตองปฏิบัติทันทีเมื่ออยู่บนแพชูชีพแลว 
1. ตรวจหารูรั่ว เป่าลมเพิ่มเติมถาจำเป็น  
2. แจกยาแกเมาคลื่น  
3. จัดแต่งมานตามลักษณะอากาศ และสภาพของทองทะเล  
4. จัดยามตรวจการณคนหาผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่  
5. ปฐมพยาบาลแกผู้ป่วยทันที  
6. รวบรวมชิ้นสวนวัสดุต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชนมาก เมื่ออากาศหนาว  
7. ใชเชือกผูกโยงแพชูชีพหลายแพเข้าด้วยกัน  
8. ปสสาวะ ใหไดภ้ายใน 2 - 3 ชม. 
 
 

สิ่งที่จะตองปฏิบัติในขั้นตอไป 
1. นับจำนวน และจดชื่อผู้รอดชีวิตทั้งหมด ตรวจสอบจำนวนสิ่งของ เครื่องใชต่าง ๆ รวมทั้งเสื้อผาที่เหลือใช  
2. แผนการทำงาน เชน หนาที่ปันส่วนอาหาร ยามตรวจการณ ฯลฯ ควรจะกำหนดขึ้นมาใหปฏิบัติในโอกาส
แรกท่ีสุด  
3. เครื่องส่งสัญญาณประสบภัย และเครื่องช่วยส่งสัญญาณต่าง ๆ จะตองพรอมที่จะใชงานได้อยู่เสมอ  
4. ของมีคม ไมค่วรเก็บไวในแพชูชีพ เพราะอาจทำใหแพชูชีพรั่วได้ 
 

สิ่งที่ตองปฏิบัติในอากาศหนาว 
 สิ่งที่สำคัญ คือ ตองพยายามรักษาแพใหอบอนุ และแหงมากท่ีสุด พยายามขยับเขยื้อนสวนต่าง ๆ ของ
รา่งกายอยูเสมอเพ่ือช่วยเหลือการหมุนเวียนของโลหิต อย่าให้ร่างกายถูกอากาศหนาวโดยไมม่ีสิ่งปกปด 
 

สิ่งที่ตองปฏิบัติในอากาศร้อน 
 รักษาปริมาณน้ำภายในร่างกาย ปล่อยลมที่นั่งและพ้ืนแพออกเสียบ้าง เพ่ือรักษาผิวด้านนอกแพ  ให 
เปียกน้ำทะเลอยู่เสมอ => ลดอุณหภูมิภายใน ฯ ทาน้ำมันปองกันแสงอาทิตย ซึ่งอยู่ในถุงเครื่องมือปฐม
พยาบาล ในเวลากลางวัน ทำเสื้อผาใหเปียกไว ในเวลากลางคืน ทำใหเสื้อผ้าและพ้ืนแพแหงอยูตลอดเวลา 
 

เสบียง 
 น้ำรับประทาน คนเราสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ถึง 30 วัน โดยปราศจากอาหาร ถาหากได้ดื่มนำ้จืด
เพียงพอ ไม่จ่ายน้ำใหดื่มในวันแรก เนื่องจาก 24 ชั่วโมงก่อนสละเรือใหญ่ ทุกคนนาจะได้รับประทานอาหาร
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และนำ้มาแลว ห้ามดื่มน้ำทะเลโดยเด็ดขาด เขตร้อน ฝนมักจะตกอยู่เสมอ ใหพยายามเก็บน้ำใหเต็มถุงเก็บน้ำ
และภาชนะตา่ง ๆ เทาที่จะหาได ้หลังคาของแพชูชีพ ออกแบบใหรองรับน้ำฝนได ้โดยทำใหหย่อนเป็นแอง 
ตอนกลางมีทอระบายน้ำติดอยู่ท่อต่อลงมายังถุงเก็บน้ำ ใหดึงทอระบายน้ำนี้ลงมา และมัดติดกับท่ีนั่งอันกลาง 
หลังคาจะถูกทำใหเป็น แอ่งเก็บน้ำทันที 

 

 
ที่มา : เอกสารประกอบการสอน วิชาการเรือ 2 

 
 ในห่อยังชีพ จะมีลูกกวาดทำด้วยกลูโคส แบงใหคนละ 4 ออนซ์ ตอ 1 วัน โดยแบงออกเป็น 3 ห่อ
ลูกกวาดกลูโคสเป็นอาหารที่ดีที่สุด สำหรับผู้ประสพภัยทางทะเล ขนาดปันส่วนที่ไดน้ั้น ใหพลังงานและความ
ร้อนตอร่างกายอย่างเพียงพอ และสามารถปองกันร่างกายจากการแหงขาดน้ำ (Dehydration) หา้มเอาแขน
และขาราตามน้ำ 
 
การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
มีความรู้เกี่ยวกับการสละเรือและการดำรงชีพในทะเล 
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิปราย
และเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร  
 การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องชูเรือในเรือประมง 
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
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 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 
 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ความปลอดภัยทางทะเล และการดำรงชีพในทะเล 
 
เอกสารอ้างอิง 
 เอกสารประกอบการสอน วิชาการเรือ 2 การสละเรือใหญ่ และการดำรงชีพในทะเล  
(น.ท.สุพจน  สุระอารีย์) 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 14_1 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง การปฐมพยาบาลบนเรือเบื้องต้น 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ
ทันที ณ บริเวณเกิดเหตุ อาจเป็นการใช้ทักษะความรู้เฉพาะทางหรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลืออาจใช้เพียงอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น เพื่อประคับประคองอาการของผู้ป่วย
จนกว่าจะได้รับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อย่างเร่งด่วน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อหลีกเลี่ยงและ
ลดผลความรุนแรงจากภาวะฉุกเฉิน 

2. เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและช่วยป้องกันความพิการที่อาจเกิดข้ึนจากอาการบาดเจ็บ 
 
เนื้อหาสาระ 
  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อพบอุบัติเหตุแก่ผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด

การบาดเจ็บเพ่ิมข้ึน พิการ หรือเสียชีวิต 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอด 
2. เพ่ือไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายเพ่ิมขึ้น 
3. เพ่ือให้ผู้บาดเจ็บฟ้ืนกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

หลักการปฐมพยาบาล 
1. อย่า ตื่นเต้น ตกใจ 
2. สังเกตอาการผู้บาดเจ็บ 
3. ให้การปฐมพยาบาลตามลำดับความสำคัญ 
4. แจ้งหน่วยแพทย์หลักท่ีอยู่ใกล้เคียง 
5. นำส่งโรงพยาบาล 

การช่วยเหลือเมื่อพบผู้ป่วย 
1. เรียกผู้ป่วย 
2. ขอความช่วยเหลือ 
3. พลิกตัวผู้ป่วย 
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4. ตรวจการหายใจ 
5. ผู้ป่วยหายใจเองได้ให้นอนท่าท่ีปลอดภัย คือนอนตะแคงกึ่งคว่ำ 
6. นำส่งโรงพยาบาล 

 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR 
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนท่ีหยุดหายใจกระทันหัน

จากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลว  
 
ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
เมื่อท่านพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติให้ปฏิบัติดังนี้ 

1.ตรวจดูว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ โดยการใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณไหล่ เขย่าให้แรง
พอสมควรพร้อมเรียกผู้ป่วยดังๆ 

2. หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้เรียกขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข 1669 ให้เร็วที่สุด 
3. ตรวจดูว่าหายใจหรือไม่ หรือหายใจเฮือก ให้กดนวดหัวใจ 
4. การกดนวดหัวใจ จัดให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นแข็ง ผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าด้านข้างวางสัน

มือลงไปขนานกับแนวกึ่งกลางหน้าอก แล้วนำมืออีกข้างประสาน ล็อคนิ้วกระดกข้อมือขึ้นโดยให้ส้น
มือสัมผัสกับหน้าอกเท่านั้น โน้มตัวมาด้านหน้า ตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย ออกแรงกดโดยใช้แรง
จากหัวไหล่ สะโพกเป็นจุดหมุน กดให้ยุบลงไป 5 เซนติเมตร ด้วยความเร็ว 100 ถึง 120 ครั้งต่อ
นาที ทุกครั้งปล่อยหน้าอกขยายกลับมาตำแหน่งเดิม โดยส้นมือสัมผัสหน้าอกตลอดเวลา ทำการ
กดต่อเนื่อง 30 ครั้งหลังจากนั้นให้ทำการช่วยหายใจ 2 ครั้ง ทำสลับกันไปเรื่อย ห้ามหยุด จนกว่า
ความช่วยเหลือจะมาถึง 
การช่วยเหลือเมื่อพบผู้ป่วยไม่หายใจและไม่มีชีพจร 
1. เปิดทางเดินหายใจกดหน้าผากยกคาง 
2. ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมในปากให้ล้วงออก 
3. ให้จิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ แจ้งหน่วยแพทย์หลักในพื้นที่ ที่อยู่ใกล้เคียง และ/หรือ แจ้ง

หมายเลข 1669 
 
การเป็นลม 
หมายถึง การหมดความรู้สึกในช่วงสั้นๆ เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ อาการ อ่อนเพลีย 

วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด ตัวเย็น ชีพจรเบา  
การปฐมพยาบาล 
 1. จัดให้นอนราบ ยกเท้าสูงกว่าลำตัวเล็กน้อย 
 2. คลายเสื้อผ้าให้หลวม 
 3. ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
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- การเป็นลมจากการเสียเหงื่อ 
หมายถึง เป็นลมจากการเสียเหงื่อ เป็นภาวการณ์สูญเสียน้ำและเกลือแร่ ในร่างกายทางเหงื่อหลังจาก

การทำงานหนักหรือออกกำลังกายอย่างหักโหมในวันที่อากาศร้อนจัด อาการ ปวดศีรษะ ผิวหนังเย็นซีดและชื้น
อาจเป็นตะคริว มีเหงื่อออกมาก 

การปฐมพยาบาล 
1. ให้ผู้ป่วยนอนราบ พักในที่ร่มและเย็น หรือที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี 
2. ให้ดื่มน้ำมาก ๆ (ค่อยๆ จิบ) หรือให้ดื่มน้ำผสมเกลือแร่ 
3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบน้ำส่งโรงพยาบาล 
 
- การเป็นลมจากความร้อน 
สาเหตุ เกิดจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ เนื่องจากอยู่กลางแจ้งหรือในที่ร้อนจัดทำ

ให้กลไกขับเหงื่อของร่างกายไม่ทำงาน 
การปฐมพยาบาล 
1. ให้ผู้ป่วยนอนราบในที่ร่มและเย็น 
2. เช็ดตัวผู้ป่วยด้วยน้ำเย็น เพือ่ให้ความร้อนลดลงให้เร็วที่สุด 
3. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบนำส่งโรงพยาบาล 
 
เลือดกำเดาไหล 
สาเหตุ มาจากการกระทบกระแทก การเป็นหวัด การสั่งน้ำมูกการติดเชื้อในช่องจมูก หรือ ความ

หนาวเย็นของอากาศ 
การปฐมพยาบาล 
 1. ให้ผู้ป่วยนั่งนิ่งๆ เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย 
 2. ใช้มือบีบปลายจมูก และให้หายใจทางปากโดยบีบปลายจมูกไว้10 นาที ให้คลายมือออก

ถ้าเลือดยังไหลต่อให้บีบต่ออีก 10 นาที ถ้าเลือดไม่หยุดใน 20 นาที ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล 
 3. ถ้ามีเลือดออกมาก ให้ผู้ป่วยบ้วนเลือดหรือน้ำลายลงในอ่าง หรือ ภาชนะท่ีรองรับ 
 4. เมื่อเลือดหยุดแล้ว ใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณจมูกและปาก 
ข้อห้าม 
ห้ามสั่งน้ำมูก หรือล้วงแคะ ขยี้จมูก เพราะจะทำให้อาการแย่ลง 
 
หกล้มแผลถลอก 
เมื่อหกล้มอาจมีแผลถลอกได้ เช่น ที่บริเวณหัวเข่า ข้อศอก เป็นต้นแผลลักษณะนี้จะมีผิวหนังลอกหลุด 

มีเลือดออกเล็กน้อย อาจมีสิ่งสกปรกที่แผล ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดการติดเชื้อมีหนองได้ 
 การปฐมพยาบาล 
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 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ เพื่อให้สิ่งสกปรก เศษดิน หรือกรวดออกให้หมด 
 2. ใช้ผ้าสะอาดกดแผลห้ามเลือดให้หยุดไหล 
 3. ใส่ยาสำหรับแผลสด 
 4. ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ หรือผ้าสะอาด 
 
ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าแพลง 
ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าแพลง เกิดจากการเคลื่อนไหวผิดท่า ทำให้เกิดการหมุน พลิก บิด ของข้อเท้า เช่น 

เดินพลาด ตกหลุม เหยียบก้อนหินถูกกระแทก หรือของหล่นทับ มักมีอาการ ปวด บวม เจ็บ เคลื่อนไหวไม่
ถนัดในผู้สูงอายุส่วนมากจะมีกระดูกบริเวณข้อเท้าหักร่วมด้วย 

 ข้อควรระวัง 
 ถ้ามีอาการปวด และบวมมากข้ึน เดินไม่ได้ แสดงว่ามีกระดูกหักร่วมด้วยให้ปฐมพยาบาล

เหมือนข้อเท้าหัก แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล 
 การปฐมพยาบาล 
 1. ให้ข้อเท้าที่ได้รับบาดเจ็บอยู่นิ่งๆ ห้ามเดิน 
 2. ยกเท้าให้สูงเล็กน้อยเพ่ือห้ามเลือดและลดบวม 
 3. ประคบด้วยความเย็นทันทีนานอย่างน้อย 20 นาที ห้ามประคบด้วยความร้อนใน 24 

ชั่วโมงแรก 
 4. ยึดข้อเท้าให้นิ่งด้วยผ้ายืด ถ้าสวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าที่ผูกด้วยเชือกให้คลายเชือก

ผูกรองเท้าแต่ไม่ต้องถอดรองเท้า 
 5. ถ้าให้การปฐมพยาบาลแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาล 
 
ตะคริว 
หมายถึง อาการเกร็งของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งของร่างกายเช่น ท้อง แขน ขา และน่อง เป็นต้น 
สาเหตุ มักเกิดจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่เป็นจำนวนมากเช่น หลังออกกำลังกายเป็นเวลานาน 

เสียเหงื่อมาก นอกจากนี้ยังพบว่าการท่ีกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวน้อย หรือขาดการเตรียมพร้อมก่อนเล่นกีฬา
ก็เป็นสาเหตุให้เกิดตะคริวได้ 

อาการ ปวดเกร็งกล้ามเนื้อและขยับไม่ได้ 
การปฐมพยาบาล 
1. หยุดการเคลื่อนไหว 
2. ยืดกล้ามเนื้อมัดที่กำลังเกิดอาการเกร็งออก เพ่ือให้กล้ามเนื้อได้มีการคลายตัวและบีบนวด เพ่ือให้

เกิดการไหลเวียนดีขึ้น 
3. ให้ดื่มน้ำเกลือแร่ 
เทคนิคการพูดคุยสื่อสารกับประชาชนที่จะช่วยลดภาวะเครียดหรือเศร้า 
สิ่งที่ควรทำ 
1. น้ำเสียงเป็นมิตร อบอุ่น จริงใจ 
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2. เน้นการฟังอย่างตั้งใจและมีความอดทน 
3. ยอมรับอารมณ์เศร้าของผู้มาร่วมงาน 
4. ให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตรงความต้องการ 
สิ่งที่ไม่ควรทำ 
1. ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม เช่น พูดห้วน พูดโอ้อวด ซักถามมากเกินไปหรือสื่อสารทางลบ 
2. มีอารมณ์ร่วมไปกับประชาชนด้วย เช่น ร้องไห้ 
3. ให้คำสัญญาต่าง ๆ ที่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้ได้ 
4.การตัดสินว่าผู้รับการช่วยเหลือมีปัญหาทางจิตเพราะเขาเป็นคนธรรมดาที่อยู่ในเหตุการณ์ท่ีไม่

ธรรมดากไ็ด้ 
5. เข้าจัดการกับผู้มีพฤติกรรม/อารมณ์ไม่ปกติ ด้วยตนเอง 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์ 

สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
และแพทย์ หรือคนประจำเรือผู้ทำหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล 

 
 เพ่ือให้เจ้าของเรือดําเนินการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลใน
ห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือคนประจําเรือผู้ทําหน้าที่ด้านการ
รักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกําหนดนั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วย
การจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือคนประจําเรือผู้ทําหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

 “ห้องพยาบาลบนเรือ” หมายความว่า สถานพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลในสถานประกอบการ
ขนส่งเรือเดินทะเลตามที่กําหนดในประกาศนี้ 

 “แพทย์ประจําเรือ” หมายความว่า แพทย์ที่ผ่านการรับรองของกระทรวงสาธารณสุขหรือแพทย์ที่ผ่าน
การฝึกอบรมตามหลักสูตรแพทย์ประจําเรือที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 “หลักสูตรแพทย์ประจําเรือ” หมายความว่า หลักสูตรที่คณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจําเรือ
ประกาศกําหนด 
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 “คนประจําเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ทําหน้าที่ประจําอยู่ในเรือโดย
ได้รับค่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทํางานในเรือเป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

 ข้อ 4 ให้เจ้าของเรือ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1) จัดให้มีห้องพยาบาลบนเรือ มีลักษณะทั่วไป อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการ
รักษาพยาบาลตามที่กําหนดในภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศนี้ 

 (2) จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในห้องพยาบาลบนเรือตามท่ีกําหนดในภาคผนวก 2 แนบท้าย
ประกาศนี้ 

 (3) จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นในห้องพยาบาลบนเรือตามที่กําหนดในภาคผนวก 
๓ แนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ 5 การกําหนดลักษณะทั่วไปของห้องพยาบาลบนเรือ การจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จําเป็น 
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นและสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาล
บนเรือตามประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับเรือตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

 ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการหลักสูตรแพทย์ประจําเรือ จํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนที่อธิบดีกรมการแพทย์
แต่งตั้ง ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือผู้แทนกรมการ
แพทย์ และให้ข้าราชการกรมการแพทย์ที่อธิบดีกรมการแพทย์แต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดทําและพิจารณาให้ความเห็นเพื่อ 

ให้รับรองหลักสูตรแพทย์ประจําเรือ 

 ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตรด้านการรักษาพยาบาลหรือปฐมพยาบาลสําหรับคน
ประจําเรือจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนที่อธิบดีกรมการแพทย์แต่งตั้ง ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวช
ศาสตร์ทางทะเล ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนกรมการแพทย์ และให้ข้าราชการกรมการแพทย์ที่อธิบดี
กรมการแพทย์แต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

 ข้อ 8 เรือซึ่งบรรทุกคนตั้งแต่ 100 คนหรือมากกว่านั้น และโดยปกติใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ
เป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 วัน ต้องมีแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กรมการแพทย์กําหนดรับผิดชอบด้านการ
รักษาพยาบาลประจําเรือ 

 ข้อ 9 ให้แพทย์ประจําเรือต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
รับรองหลักสูตรและผ่านการสอบตามเกณฑ์ หรือได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการรับรองแพทย์ประจําเรือ 

 ข้อ 10 เรือซึ่งไม่มีแพทย์ประจําการอยู่บนเรือ เจ้าของเรือต้องจัดให้มีคนประจําเรืออย่างน้อยหนึ่งคน
ทําหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาลหรือปฐมพยาบาลและจัดการเกี่ยวกับยา โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่
ตามปกติ 
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 ข้อ 11 ให้คนประจําเรือท่ีลงทําการในเรือทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมการรักษาพยาบาลหรือปฐม
พยาบาลตามหลักสูตรที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

 ข้อ 12 ให้คนประจําเรือท่ีผ่านการอบรมตามประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรคนประจําเรือ ให้มีผลใช้ได้จนกว่าจะสิ้นผลใช้บังคับ 

ลักษณะทั่วไป อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ 

1. ลักษณะโดยทั่วไป อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทํางด้านการรักษาพยาบาลของห้องพยาบาลบนเรือ 
เป็นสถานที่ให้การรักษาพยาบาลบนเรือเดินทะเลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.1 ห้องพยาบาล มีการจัดสถานที่ทำการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

1.2 มีแสงสว่างเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะบริการที่ม ี

1.3 มีการระบายอากาศเพียงพอ ไม่มีกลิ่นอับทึบ 

1.4 บริเวณท้ังภายนอกและภายในต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

1.5 มีอุปกรณ์สื่อสารพร้อมระบบติดตั้งภายในห้องพยาบาลบนเรือ มีแนวทางการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

1.6 มีคู่มือทํางการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ 

2. การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้องพยาบาลบนเรือและคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ต้อง
ดำเนินการดังนี้ 

2.1 เจ้าของเรือต้องมอบหมายให้คนประจำเรืออย่างน้อย 1 คนรักษาพยาบาลและคนประจำเรือที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ตามหลักสูตรที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขรับรอง 

2.2 แสดงคำประกาศสิทธิผู้ป่วยไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย 

 

 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานภาคประมงทะเล (พ.ศ. 2556) 
 จากการที่เครื่องมือประมงทะเลของไทยมีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ เมื่อนํามา
จําแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะของการจับ 

สัตว์น้ำ จะจําแนกได้ 13 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทอวนล้อมจับ 

2. ประเภทอวนกางก้ันแล้วลาก 

3. ประเภทอวนลาก 

4. ประเภทคราด 
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5. ประเภทช้อน อวนยก 

6. ประเภทอวนครอบ 

7. ประเภทอวนติด 

8. ประเภทอวนรุน 

9. ประเภทลอบ 

10. ประเภทโป๊ะ 

11. ประเภทโพงพาง 

12. ประเภทเบ็ด 

13. ประเภทเบ็ดเตล็ด 
  

ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบในการทํางานบนเรือประมงทะเลพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดย
ย่อว่าเรือประมงพาณิชย์ จะมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ไต้ก๋ง เป็นตําแหน่งสูงสุดในการทํางานบนเรือประมง มีหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการการทํางาน
บนเรือ มีจํานวน 1 คน/ลํา 

 2. นายท้าย ทําหน้าที่ขับเรือ และควบคุมเรือให้แล่นไปตามทิศทางที่กําหนด 

 3. ช่างเครื่อง (Engineer) หรือบางท้องที่เรียก “อินเนีย” มีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ที่อยู่ภายในเรือ ปกติมีจํานวน 1 คน/ลําหรือมากกว่าก็ได้ 

 4. หัวหน้าคนงาน/ผู้ช่วยไต้ก๋ง (ผู้ช่วยไต๋) หรือบางท้องที่เรียกว่า “ยี่ชิ้ว”มีหน้าที่ช่วยไต้ก๋ง ในการ
ควบคุมและสั่งการการทํางานบนเรือ มีจํานวน 1 คน/ลําในบางท้องที่ตําแหน่งผู้ช่วยไต้ก๋ง จะเป็นคนเดียวกับ 
“นายท้าย” คือ นอกจากมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยไต้ก๋งแล้ว ยังทําหน้าที่ในการขับเรืออีกด้วย 

 5. หัวหน้าอวน มีหน้าที่ในการควบคุมและดูแลลูกจ้างประมง (คนอวน)และการทํางานโดยทั่วไปบน
เรือ ปกติมีจํานวน 1 คน/ลํา 

 6. คนอวน หรือแรงงานประมง มีจํานวนประมาณ 4 – 45 คน ขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของเรือ โดย 
“คนอวน” มีการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน เช่น ทําหน้าที่วางอวน กู้อวน ตักปลา คัดแยกขนาด – ชนิดของ
สัตว์น้ํา เก็บปลา ขนย้ายปลาและซ่อมอวน เป็นต้น 
 

1. อันตรายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ไฟฟ้า บนเรือประมง 

 1.1 อันตรายจากเครื่องจักร (เครื่องยนต์เรือ) 

2. อันตรายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
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ในการทํางาน 

 2.1 การลื่นและการสะดุด 

 2.2 การจมน้ำ 

 2.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 

 2.4 แสงสว่างและการมองเห็น 

 2.5 ความเสี่ยงจากสารเคมี 

 2.6 สถานที่อับอากาศและการขาดอากาศหายใจ 

 2.7 ภาวะสูญเสียความร้อนจากร่างกาย (Hypothermia) 

 2.8 ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานและการทํางานอย่างต่อเนื่อง 

 2.9 ระยะเวลาพัก 

 2.10 ความเหนื่อยล้าในการทํางาน 

3. ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยอ่ืนๆ 

 3.1 ที่พักและสภาพการอยู่อาศัย 

 3.2 สุขอนามัย 

 3.3 ความเครียด 

 3.4 ปัญหาเรื่องสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 

 3.5 การพลิกคว่ำของเรือ 

 3.6 เครื่องยนต์เสียหรือไม่ทํางาน 

 3.7 อัคคีภัยและการสําลักควัน 

4. การค้นหาอันตรายจากการทํางานบนเรือประมงพาณิชย์ 

 4.1 สาระสําคัญของวิธีการค้นหาและควบคุมอันตราย 

  4.1.1 เลือกงานที่จะวิเคราะห์เพ่ือค้นหาอันตราย 

  4.1.2 ดําเนินการวิเคราะห์และค้นหาอันตราย 

  4.1.3 ทําการค้นหาอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนของงานที่จะวิเคราะห์ หรือ 
สถานที่/บริเวณปฏิบัติงาน 
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  4.1.4 เสนอแนะวิธีป้องกันอันตรายและปรับปรุงแก้ไขของแต่ละข้ันตอนหรือสถานที่/บริเวณ
ปฏิบัติงาน 

  4.1.5 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

  4.1.6 ทบทวนแก้ไขการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยเป็นระยะเพ่ือให้การวิเคราะห์งาน
นั้น มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 4.2 ตัวอย่างการค้นหาอันตรายสำหรับเรืออวนลากและเรืออวนล้อม 

  4.2.1 การค้นหาอันตรายสำหรับเรืออวนล้อม 

งาน/บริเวณท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะการทำงาน อันตรายที่เกิดข้ึน มาตรการควบคุม
อันตราย 

การวางอวน 
 
 
 

   การวางอวน จะเป็น
การทิ้งหิน/ตะกั่วที่ติดกับ
เนื้ออวนลงน้ำ โดยทยอย
ปล่อยคร่าวบน (กระสง) 
ที่มีทุ่นลอยผูกติดอยู่ด้วย 
โดยขณะ 
วางอวนเรือประมงจะดิน
เครื่องช้าๆ และมี เรือ
เล็กช่วยในการตีวงล้อม
อวน เพ่ือทําการปิดล้อม
สัตว์น้ำในทะเล 
 

   - พลัดตกน้ำและสูญ
หาย เนื่องจากการวาง
อวนของเรืออวนล้อม
เป็นการทํางานในเวลา
กลางคืน ซึ่งใช้แสงสว่าง
น้อยในระหว่างวางอวน
ดังนั้น ลูกจ้างอาจพลัด
ตกน้ำ แล้วสูญหายได้ 
 
   - เนื้ออวนอาจพันเข้า
กับใบจักรซึ่งลูกจ้างต้อง 
ลงไปปลด/ตัดเนื้ออวน
แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจมี
ความเสี่ยงต่อการจมน้ำ 
และสูญหาย 
 

   - ให้นายจ้างจัดให้มี
การอบรมลูกจ้าง เพ่ือให้
ลูกจ้างมีความรู้ และ
ทราบถึงอันตรายที่
เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานจนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัย 
 
   - ขณะลูกจ้างลงไป
ปลด/ตัดเนื้ออวนให้ผู้
ควบคุมเรือหยุด
เครื่องยนต์ เพ่ือป้องกัน
อันตรายจากการถูกไป
พัด 
(ใบจักร) ตัดเฉือนอวัยวะ
ของผู้ที่ลงไปปลด/ตัด 
เนื้ออวน และลูกจ้างผู้
นั้นต้องได้รับฝึกอบรม 
และควรมีระบบการ
ทํางานแบบคู่หู เพื่อ
ป้องกันการสูญหาย
ในขณะปฏิบัติงาน 
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งาน/บริเวณท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะการทำงาน อันตรายที่เกิดข้ึน มาตรการควบคุม
อันตราย 

การกู้อวน 
 
 
 

   เมื่อฝูงสัตว์น้ำอยู่ในวง
อวนแล้วลูกจ้างจะทํา
การกว้านสายคร่าวล่าง
เพ่ือปิดถุงอวน และรวบ
ห่วงมานข้ึนมาไว้บริเวณ
หัวเรือจากนั้นจะทําการ
โอบ และกระชับวงอวน
ให้แคบลงและนําอวนมา
เทียบให้อยู่บริเวณข้าง
เรือ เพ่ือ 
ให้สะดวกต่อการตักสัตว์
น้ำขึ้นมาบนลําเรือ 
 
 
 

   การกู้อวน จะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กว้านซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
ช่วยในการผ่อนแรงใน
การดึงสายเชือก 
ที่ผูกติดกับอวนขึ้นบนลํา
เรืออันตรายที่เก่ียวข้อง
คือ การถูกเชือกกว้านดึง
เข้าสู่ตัวกว้านอัน
เนื่องมาจากการแต่งกาย
ไม่เหมาะสม เช่น เสื้อผ้า
รุ่มร่ามการสื่อสาร
ผิดพลาดระหว่างผู้
ควบคุมการกูอ้วนกับผู้
ควบคุมกว้าน และการ
ขาดทักษะการควบคุม
กว้านที่ดี 
 

   - ลูกจ้างที่ควบคุม
กว้าน ควรได้รับการ
ฝึกอบรม ให้มีความรู้
เกี่ยวกับกว้านลักษณะ
การทํางานของกว้าน
วิธีการกู้อวนโดยใช้กว้าน 
วิธีการสื่อสารขณะกู้อวน 
และอันตรายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
ลูกจ้างสามารถใช้กว้าน
ได้อย่างปลอดภัย 

งาน/บริเวณท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะการทำงาน อันตรายที่เกิดข้ึน มาตรการควบคุม
อันตราย 

การตักปลาและสัตว์น้ำ
อ่ืนๆ 

 
 
 

   การนําสัตว์น้ำขึ้นมา
บนลําเรือของเรืออวน
ล้อมจะดําเนินการโดย
การใช้สวิงขนาดใหญ่ 
(เฮีย)ตักสัตว์น้ำจากวง
อวนที่นํามาเทียบอยู่
บริเวณข้างเรือ โดยส่วน
ของสวิงจะผูกอยู่กับ
เชือกและโยงมายังตัว
กว้าน เพ่ือใช้ในการผ่อน
แรงสําหรับการดึงสวิงที่
มีสัตว์น้ำขึน้มาบนลําเรือ 
ซึ่งการตักสัตว์น้ำ จะ
ทําซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ

- พลัดตกน้ำอัน
เนื่องมาจากการทํางาน
บนที่ชื้นแฉะและเปียก
ลื่น อันเนื่องมาจากเมือก
ปลา หรือเมือกสัตว์ทะเล
อ่ืนๆ 
 
- อันตรายจากสิ่งของตก
หล่นหรือกระแทกชน 
เช่น จากสวิงที่ใช้ในการ
ตักปลา หรือสัตว์น้ำหล่น
ใส่ศีรษะ เป็นต้น 
 
 

- ให้นายจ้าง เจ้าของเรือ
จัดให้มีอุปกรณ์ฯ ที่
เหมาะสม เช่น รองเท้า
บูต๊ เพื่อให้พนักงานสวม
ใส่ ในขณะ 
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
อันตรายจากการลื่น 
 
- ในขณะตักสัตว์น้ำขึ้น
บนลําเรือห้ามมิให้
ลูกจ้างที่ไม่เก่ียวข้องกับ
การ 
ตักสัตว์น้ำ อยู่ในบริเวณ
ที่มีการตักหรือลําเลียง
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จนกระท่ัง สัตว์น้ำที่ล้อม
ไว้ถูกตักจนหมด 
 
 

สัตว์น้ำขึ้นบนลําเรือ 
หรืออยู่ภายใต้สวิงที่ใช้
ตักสัตว์น้ำขึ้นบนลําเรือ 
เพ่ือป้องกันมิใช่อุปกรณ์
ที่ใช้ในการตักกระแทก 
ชน หรือมีสิ่งของหล่นใส่
ศีรษะของลูกจ้าง 
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แบบสํารวจ 

เพื่อการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทํางาน 

ของชาวประมงเรืออวนล้อมจับและประมงประเภทต่างๆ 

 

คําแนะนําการใช้แบบสํารวจ 

         1. ทําเครื่องหมาย X ลงในช่องว่างให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

         2. บันทึกรายการที่ต้องปรับปรุงลงในช่องว่างในกรณีท่ีท่านคิดว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ปรับปรุง 

         3. ทําการจัดลําดับความสําคัญ และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงเพ่ือวางแผนลงมือปฏิบัติ 

1. มีการแยกน้ําดื่มและน้ําใช้ อย่างชัดเจน 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

2. มีน้ำดื่มที่สะอาด น้ำต้มสุก น้ำกรอง และบรรจุภาชนะท่ีมีฝาปิด 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  
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3. มีภาชนะท่ีบรรจุน้ําดื่ม และน้ําใช้ ควรมีการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

4. มีการจัดที่เฉพาะสําหรับอาบน้ําและถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

5. มีการจัดที่เฉพาะสําหรับทิ้งขยะ หรือกําจัดขยะ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ............................................................................................... 

6. มีการจัดเก็บเสื้อผ้า หรือเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเป็นที่เป็นทาง 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ....................................................................................... ........ 
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7. มีการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น ภาชนะหรือของมีคมต่างๆ อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

8. ตะกร้า หรือภาชนะบรรจุวัสดุสิ่งของ มีขนาดเหมาะสมและมีท่ีจับยึด หรือหูหิ้วที่ดี มั่นคง แข็งแรง 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

9. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานประมง มีด้ามจับที่มีความยาวพอเหมาะ มีความแข็งแรงและมั่นคง

เพียงพอต่อการใช้งาน 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

10. วัสดุสิ่งของที่ต้องใช้แรงงานคนในการยกขนย้ายมีขนาดและน้ําหนักที่เหมาะสมไม่ใหญ่จนเกินไป หรือ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  
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11. มีการใช้ท่าทางท่ีถูกต้องในการทํางาน เช่นท่าทางในการยกย้ายวัสดุสิ่งของ หรือท่าทางในการทํางานอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้อง 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ..................................................................................... .......... 

12. มีการติดป้าย/ฉลาก เพื่อแยกแยะ หรือบ่งบอกถึงปุ่มควบคุม หรือสวิตย์ไฟต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เครื่องจักร เครื่องมือ 

เครื่องใช้ให้เห็นชัดเจน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการใช้งาน 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

13. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่นแวนตาดําน้ํา ถุงมือ หน้ากากดําน้ํา รองเท้าบู๊ท 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

14. มีอุปกรณ์ช่วยยก หรือเครื่องทุ่นแรง ที่เหมาะสมในการยกย้ายสิ่งของ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  
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15. มีการสวมหมวก สวมรองเท้าบู๊ท และเสื้อที่เหมาะสม ขณะทํางาน 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ............................................................................................... 

16. มีการทําความสะอาด มือ เท้า ร่างกายและเสื้อผ้าทันที หลังจากทํางานเสร็จ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ................................................................. .............................. 

17. มีเวลาหยุดพักในช่วงระหว่างทําการประมง 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

18. มีการตรวจเช็คและบํารุงรักษาก่อนใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ และซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดเป็นประจำ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  
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19. มีการตรวจสอบระบบไฟ บนเรือเป็นประจํา 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

20. มีระบบดูแลและควบคุมถังแก๊สหุงต้มให้เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

21. มีการเขียนคําแนะนํา หรือขั้นตอนในการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธีติดไว้ใกล้ๆกับจุดที่ทํางาน 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

22. มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ทุน่ เสื้อชูชีพ หรือแพชูชีพ ไว้ประจําเรือ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

 

 



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
 

 223 การปฐมพยาบาลบนเรือเบื้องต้น 

23. มีการจัดการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน กับลูกเรือ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

24. มีมาตรการป้องกันอันตราย มีข้อแนะนําการทํางานกับเครื่องจักรที่เคลื่อนไหว เช่น กว้าน 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

25. มีมาตรการป้องกันการตกน้ำ เช่น เชือกระบบจับคู่ทํางาน (หรือระบบบัดดี้) 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ............................................................................................... 

26. มีมาตรการการทํางานที่ปลอดภัยของคนงานเช่น การทดสอบอุปกรณ์ปั้มลม เป็นต้น 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  
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27. มีการหลีกเลี่ยงการทํางานใต้รอก 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ............................................................ ................................... 

28. มีระบบหรือวิธีการเติมน้ำมันในเรือที่ปลอดภัย 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

29. มีการตรวจสอบสภาพของเรือ และอุปกรณ์ก่อนเดินเรือทุกครั้ง 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ............................................................................................... 

30. มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้บนเรือ และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจํา 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ........................................................... .................................... 
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31. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจําเรือ 

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 

  ไม่ต้องปรับปรุง 

  ต้องปรับปรุง โดยการ...............................................................................................  

 
สัญญาณฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในการเดินเรือ 

 
สัญญาณฉุกเฉิน (Distress Signals) 

1. ยิงปืนหรือทําให้เกิดระเบิด เป็นสัญญาณห่างกันประมาณครั้งละ 1 นาที  
2. แสดงเสียงติดต่อกันด้วยเครื่องทําสัญญาณชนิดหนึ่งชนิดใด ซึ่งใช้ในเวลามีหมอก  
3. ยิงจรวดหรือลูกแตกเป็นประกายสีแดงทีละลูกถ่ีๆ กัน  
4. ส่งสัญญาณทางวิทยุโทรเลข หรือส่งสัญญาณโดยวิธีอ่ืนใด ประกอบด้วย หมู่รหัสสัญญาณมอร์ส  
     (SOS)  
5. ส่งสัญญาณทางวิทยุโทรศัพท์ ประกอบด้วยคําพูดว่า "Mayday"  
6. แสดงธงสัญญาณตามรหัสสัญญาณสากลว่าอยู่ในฐานะอับจนด้วยอักษร “NC” 
7. แสดงสัญญาณประกอบด้วยธงสี่เหลี่ยมหนึ่งผืน โดยมีทุ่นเครื่องหมาย รูปทรงกลม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คล้าย
ทุ่นเครื่องหมายรูปทรงกลมอยู่ เหนือ หรือใต้ธงนั้น  
8. ทําให้มีเปลวไฟบนเรือ เช่น เผาถังน้ำมันดินหรือถังน้ำมันอย่างหนึ่ง อย่างใดและอ่ืน ๆ  
9. ยิงจรวดร่มหรือจุดดอกไม้ไฟสีแดง  
10. แสดงสัญญาณควันสีส้ม  
11. กางแขนออกท้ังสองข้าง แล้วยกข้ึนลงช้าๆ ซ้ำกันหลายครั้ง  
12. สัญญาณอันตรายทางวิทยุโทรเลข 
13. สัญญาณอันตรายทางวิทยุโทรศัพท์  
14. สัญญาณส่งจากกระโจมวิทยุฉุกเฉินแสดงตําบลที่เรือ  
15. ผ้าใบสีส้มมีเครื่องหมายรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมสีดํา หรือ เครื่องหมายอ่ืนที่เหมาะสมบนผืนผ้าใบนั้น 
เพ่ือให้เห็นได้ชัดจาก ทางอากาศ  
16. สีแสดงตําบลที่เรือ 
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 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความสะดวก ทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และ
แพทย์ หรือคนประจำเรือผู้ทำหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล 
 แนวปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภาคประมงทะเล  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 15_1 ถึง 15_3 
 



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
 

 228 สุขอนามัยบนเรือ 

วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง สุขอนามัยบนเรือ 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   3  ชั่วโมง 
 
ที่มาและความสำคัญ 

สุขอนามัยคือ ลักษณะที่ดีที่เหมาะสม สุขาภิบาลคือ การดูแลรักษาควบคุมให้มีลักษณะที่ดีที่
เหมาะสม ดังนั้น สุขอนามัยและสุขาภิบาลในการดูแลรักษาสัตว์น้ำบนเรือประมงก็คือ การควบคุมดูแลรักษา
และจัดการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำที่อยู่ในเรือประมง ให้มีลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสมในการทำให้สัตว์น้ำที่จับ
ขึ้นมาบนเรือนั้นมีคุณภาพที่ดีตั้งแต่อยู่ในทะเลจนขึ้นถึงฝั่ง สำหรับสิ่งที่ควบคุมได้และเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำมีผล
ต่อคุณภาพสัตว์น้ำโดยตรงในทางสุขอนามัย และสุขาภิบาลในเรือประมงโดยทั่วไปได้แก่ 1) สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 2) วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 3) บุคคล และ 4) วิธีปฏิบัติ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้วัตถุดิบ ได้แก่ สัตว์น้ำ มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการได้นำวัตถุดิบที่มี
คุณภาพเข้าสู่ขบวนการผลิต 

2. ผู้บริโภคม่ันใจว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าบริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยตั้งแต่
ขบวนการเริ่มต้นในการผลิต 
 
เนื้อหาสาระ 
  

- ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออก
 หนังสือรับรอง พ.ศ.  2562 
1) ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือ
รับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
2) ประกาศฉบับนี้ (พ.ศ. 2562) ได้กำหนดแบบ  

2.1) แบบ สร.1 (แบบคำขอหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง) 
2.2) แบบ สร.2 (แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง) 
2.3) แบบ สร.3 (หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง)  

3) กำหนดผู้ที่จะขอรับหนังสือรับรอง (สร.3) และ กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับหนังสือรับรอง 
4) กำหนดวิธีปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการสำหรับ สร.1, สร.2 และ สร.3 
5) กำหนดหน้าที่ของเจ้าของเรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น 

5.1) ดูแลรักษาเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
5.2) ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือประมง สำหรับทำการตรวจติดตามประเมินผลเพื่อรักษา

ไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 
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6) กรณีเรือประมงมีเครื่องทาความเย็น ประกอบด้วย 2 ข้อย่อย (ข้อ 6.1-6.2) 
 6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียสและติดตั้ง

เทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ 
 6.2 กระบวนการแช่แข็งต้องมีประสิทธิภาพที่จะลดอุณหภูมิของสัตว์น้ำได้อย่างทั่วถึง และอุณหภูมิใจ

กลางสัตว์น้ำไม่สูงกว่า -18 องศาเซลเซียส 
 

7) หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือออกหนังสือรับรอง (สร.3)  
 7.1 กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน้ำ 
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมดที่จำนวน 29 ข้อ (รายละเอียดในข้อ 6) โดยต้องผ่าน 5 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

  1) ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ 
  2) ข้อที่ 2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท้าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม

สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพ้ืนผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้ำ 
  3) ข้อที่ 3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็น

พาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ 
  4) ข้อที่ 4.1 น้ำจืด และน้ำแข็งที่ใช้ส้าหรับเก็บรักษาสัตว์น้า ต้องทำจากนำ้สะอาด และ

เพียงพอกับการใช้งาน 
  5) ข้อที่ 5.1 น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่

เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้ำได้ 
ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย 13 ข้อ จาก 24 ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย 18 ข้อ จึงจะได้หนังสือ
รับรองฯ (สร.3) 
 
 7.2 กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน้ำที่มีเครื่องทำความเย็น 
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 31 ข้อ โดยต้องผ่าน 5 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

  1) ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ 
  2) ข้อที่ 2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท้าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม

สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพ้ืนผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้า 
  3) ข้อที่ 3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็น

พาหะของโรคทางเดินอาหาร และไม่มีแผลเปิดหรือแผลติดเชื้อ 
  4) ข้อที่ 5.1 น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่

เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้าได้ 
  5) ข้อที่ 6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศา

เซลเซียสและติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ 
 ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย 14 ข้อ จาก 26 ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย 19 ข้อ จึงจะได้

หนังสือรับรองฯ (สร.3) 
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 7.3 กรณีเรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงนอกน่านน้ำที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประมง หรือมี
ใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกทำการประมงได้ 
กรณีเรือประมงพาณิชย์ รายการตรวจประเมินมีท้ังหมด 16 ข้อ โดยต้องผ่าน 3 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

  1) ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ 
  2) ข้อที่ 2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างทำ้ความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม

สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพ้ืนผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้ำ 
  3) ข้อที่ 5.1 น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่

เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้ำได้ 
 ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย 7 ข้อ จาก 13 ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย 10 ข้อ จึงจะได้

หนังสือรับรองฯ (สร.3) 
 

 7.4 กรณีเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงนอกน่านน้ำที่มีเครื่องทำความเย็นยังไม่ได้รับใบอนุญาต
การประมงหรือมีใบอนุญาตแต่ไม่สามารถออกทำการประมงได้ 
รายการตรวจประเมินมีทั้งหมด 17 ข้อ โดยต้องผ่าน 4 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

  1) ข้อที่ 1.1 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด มีขนาดเหมาะสมเพียงพอ 
  2) ข้อที่ 2.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้างท้าความสะอาดแล้วต้องมีที่เก็บอย่างเหมาะสม

สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน โดยเฉพาะพ้ืนผิวที่ต้องสัมผัสกับสัตว์น้ำ 
  3) ข้อที่ 5.1 น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง ต้องเก็บแยกในสถานที่ที่

เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะ และควบคุมไม่ให้มีโอกาสปนเปื้อนกับสัตว์น้ำได้ 
  4) ข้อที่ 6.1 ห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้ำต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่สูงกว่า -18 องศา

เซลเซียสและติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์หรืออุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ 
 ทั้งนี้ ต้องผ่านอีกอย่างน้อย 7 ข้อ จาก 13 ข้อที่เหลือ รวมทั้งหมดต้องผ่านอย่างน้อย 11 ข้อจึงจะได้

หนังสือรับรองฯ (สร.3) 
 
8) ในกรณีเรือประมงที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ หรือ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำการประมง
นอกน่านน้ำไทย หรือได้รับใบอนุญาตทำการประมงแล้วแต่ไม่สามารถออกทำการประมงได้ 

8.1) ให้ได้รับยกเว้นการตรวจประเมินตามรายการมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงแนบท้าย
ประกาศนี ้ในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 ข้อ 4.1 ข้อ 4.3 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 ข้อ 5.4 ข้อ 5.5 ข้อ 
5.6 และข้อ 5.7  

8.2) สำหรับเรือประมงท่ีมีเครื่องทำความเย็น ให้ได้รับยกเว้นการตรวจประเมินตามรายการข้อ 6.2 
ของการตรวจประเมินตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ 

8.3) เรือประมงท่ีผ่านการตรวจประเมินตามข้อ 6.1 หรือ 6.2 ให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร. 3 ฉบับ
ชั่วคราว) 
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8.4) เจ้าของเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรอง (สร. 3 ฉบับชั่วคราว) ต้องนำเรือประมงท่ีมีสัตว์น้ำมา
รับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอีกครั้งภายในเก้าสิบวัน หากไม่นำเรือประมงมารับ
การตรวจประเมินภายในกำหนดระยะเวลา ให้หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยฉบับชั่วคราวสิ้นสภาพ 
และเป็นเหตุในการเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมง 
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออก
หนังสือรับรอง พ.ศ. 2562  (ประกาศ 17 กันยายน 2562) 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ใน
การออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง” หมายความว่า มาตรฐานสุขอนามัยใน
การดูแล และการเก็บรักษาสัตว์น้ำในเรือประมง  

“คำขอ” หมายความว่า คำขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ตามแบบ สร.1  
แนบท้ายประกาศนี้  

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือที่กรมประมงออกให้เพื่อรับรองว่าเรือประมงลำนั้นมี
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามแบบ สร.3 แนบท้ายประกาศนี้  

“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือประมง  
“เรือประมง” หมายความว่า เรือประมงพาณิชย์ที่ใช้เครื่องมือประมงในการจับสัตว์น้ำ และเก็บรักษา

สัตว์น้ำไว้ในเรือ และให้หมายรวมถึงเรือประมงนอกน่านน้ำด้วย  
“ผู้มีอำนาจลงนาม” หมายความว่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประมงจังหวัด 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง หรือหัวหน้าสถานีวจิัยและพัฒนาประมงทะเล ภายในเขตท้องที่ ที่
รับผิดชอบ  

“ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมงหรือเจ้าพนักงานสื่อสาร  
สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
สำนักงานประมงจังหวัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงและบุคคลอ่ืนที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจสอบประเมินตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด ซึ่งผ่านการอบรมทางด้านมาตรฐาน สุขอนามัยใน
เรือประมง    

ข้อ 3 ผู้ใดจะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำขอพร้อมแนบและแสดงเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ    
(2) กรณีเป็นนิติบุคคล     

(ก) ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกินเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง  

(ข) ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนอ่ืนใดของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี  
(3) กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรือดำเนินการแทนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้แนบ
หนังสือมอบอำนาจมาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  
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(4) ให้แสดงทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ  
(5) ให้แสดงใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ หรือใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทย หรือ
ใบอนุญาตที่เคยได้รับก่อนหน้านี้   
(6) กรณีเป็นเรือประมงที่ไม่เคยได้รับเอกสารตาม (5) ให้แสดงและแนบเอกสารหลักฐานตาม (1) (2)  
(3) และ (4)  
ข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) ต้องเป็นเจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจ    
(2) ในกรณีผู้ยื่นคำขอเคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง จะยื่นคำขอหนังสือรับรองได้ก็ต่อเมื่อได้ปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง    
ข้อ 5 สถานที่ในการยื่นคำขอและรับหนังสือรับรอง    
(1) ในกรณีท่ีเรือประมงมีท่าเทียบเรือประมงประจำอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอและรับ
หนังสือรับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง  
(2) ในกรณีเรือประมงมีท่าเทียบเรือประมงประจำอยู่ท้องที่จังหวัดอ่ืน ให้ยื่นคำขอและรับหนังสือ
รับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอในท้องที่ที่เรือประมงนั้นเทียบท่าอยู่ในเขต 
ความรับผิดชอบ  
ข้อ 6 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอ 

และเเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น และให้ดำเนินการ ดังนี้  
(1) หากเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้คืนคำขอกับเอกสารหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ เพื่อทำ

การแก้ไขให้ถูกต้องและยื่นใหม่ต่อไป โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ.  
2539  

(2) หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กำหนดวันนัดตรวจเรือและแจ้งไปยังผู้ตรวจสอบประเมิน เพ่ือ
ตรวจประเมินเรือประมงตามแบบประเมินมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมง (สร.2) แนบท้ายประกาศนี้  

ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านสุขอนามัยใน
เรือประมงตามกำหนดวันและเวลาที่นัดหมาย    

ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบถึงข้อบกพร่องประการใดของเรือประมงท่ีไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง เพ่ือทำการแก้ไขหรือปรับปรุง และนัดตรวจใหม่ได้ ในเวลาอัน
สมควร  

ข้อ 9 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินสรุปผลการตรวจสอบประเมินตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ และเสนอต่อ
ผู้มีอำนาจลงนามโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทำการนับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ กรณีผลการประเมิน
เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจประเมินจัดทำหนังสือรับรองตามแบบ แนบท้ายประกาศนี้ เสนอผู้มีอำนาจลง
นาม กรณีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจสอบประเมินแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึง 
ข้อบกพร่อง และนัดตรวจใหม่ภายในระยะเวลาที่ผู้ตรวจประเมินกับผู้ยื่นคำขอตกลงกันไว้ โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หนังสือรับรองที่ออกให้ตามประกาศนี้ให้มีอายุสองปี
นับแต่วันออกหนังสือรับรอง  
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ข้อ 10 กรมประมงกำหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด เพ่ือติดไว้ที่เรือประมงท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานนั้น  

ข้อ 11 ให้เจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรอง ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองฉบับใหม่และต้องนำเรือประมง
มาเข้ารับการตรวจประเมิน ก่อนหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองฉบับเดิม   
เมื่อได้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว กรณีที่ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจ
ประเมินเรือประมงในปีที่หนังสือรับรองหมดอายุและผลการประเมินผ่านมาตรฐาน ให้ผู้ตรวจสอบประเมิน
เสนอผู้มีอำนาจลงนามออกหนังสือรับรองให้ใหม่ โดยนับอายุของหนังสือรับรองต่อจากวันที่หมดอายุ ทั้งนี้ ให้
ถือว่าหนังสือรับรองฉบับเดิมยังคงมีผลใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือรับรองฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ หากไม่ยื่นคำ
ขอและนำเรือประมงมาเข้ารับการตรวจประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งให้หนังสือรับรองสิ้น
อายุ ในการขอหนังสือรบัรองฉบับใหม่ ให้นำความในข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้
บังคับกับการยื่นขอหนังสือรับรองฉบับใหม่โดยอนุโลม เว้นแต่กรมประมงเห็นควรยกเว้นวิธีการหรือหลักเกณฑ์
ในข้อใดเพ่ือความสะดวก  

ข้อ 12 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าตรวจประเมินเรือประมงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเรือประมงยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแนบท้ายประกาศนี้  

ข้อ 13 เจ้าของเรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ดูแลรักษาเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง    
(2) ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเขา้ไปในเรือประมง สำหรับทำการตรวจติดตามประเมินผล เพื่อ
รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 
(3) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบประเมินในการเข้าถึง อุปกรณ์ เครื่องมือประมงสัตว์น้ำ ที่เก็บ
สัตว์น้ำพ้ืนที่หรือส่วนต่าง ๆ บนเรือ เครื่องมือสื่อสารหรือวิทยุโทรคมนาคมบนเรือ ข้อมูลและเอกสาร
เกี่ยวกับเรือประมง  
(4) ไม่รบกวน ก้าวก่ายหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมิน  
(5) อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมิน ในการติดตามตรวจสอบประเมินผล เพื่อ
รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้  
(6) ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรอง เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินร้องขอ  
(7) ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบประเมิน    
(8) ให้นำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กรมประมงออกให้เพ่ือแสดงว่าเรือผ่านการตรวจประเมินปิดไว้
บริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ กรณีเรือไม่มีเก๋งให้ปิดไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม และสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน    
ข้อ 14 เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินตรวจพบว่าเจ้าของเรือที่ได้หนังสือรับรองมิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง แนบท้ายประกาศนี้ ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้นั้นให้ปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง โดยกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ กรณีเจ้าของเรือที่ได้รับหนังสือรับรอง
ไม่ปรับปรุงแก้ไข หรือปรับปรุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้ตรวจสอบประเมิน
รายงานต่อผู้มีอำนาจลงนามเพ่ือสั่งพักใช้หนังสือ รับรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
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ข้อ 15 ให้ผู้ตรวจสอบประเมินรายงานต่อผู้มีอำนาจลงนามเพ่ือสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองในกรณี  
ดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ได้รับหนังสือรับรองเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองมาแล้วหนึ่งครั้ง และยังตรวจพบว่า มิได้ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง    

(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหนังสือรับรองนำมายื่นตามประกาศนี้
เป็นเอกสารปลอม ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

ข้อ 16 หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อออกหนังสือรับรอง เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
ข้อ 17 ในกรณีเรือประมงท่ียังไม่ไดร้ับใบอนญุาตทำการประมงพาณิชย์หรือใบอนญุาตทำการประมง

นอกน่านน้ำไทย หรือได้รับใบอนุญาตทำการประมงแล้วแต่ไม่สามารถออกทำการประมงได้ให้ได้รับยกเว้นการ
ตรวจประเมินตามรายการมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงแนบท้ายประกาศนี้ ในข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ 
3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 ข้อ 4.1 ข้อ 4.3 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 ข้อ 5.4 ข้อ 5.5 ข้อ 5.6 และข้อ 5.7 สำหรับเรือประมงท่ี
มีเครื่องทำความเย็น ให้ได้รับยกเว้นการตรวจประเมินตามรายการข้อ 6.2 

เรือประมงท่ีผ่านการตรวจประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับหนังสือรับรอง (สร. 3 ฉบับชั่วคราว)  
ข้อ 18 เจ้าของเรือประมงที่ได้รับหนังสือรับรอง (สร. 3 ฉบับชั่วคราว) ตามข้อ 17  ต้องนำเรือประมง

ที่มีสัตว์น้ำมารับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงอีกครั้งภายในเก้าสิบวัน หลังจากได้รับ
ใบอนุญาตทำการประมง สำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำไทย ให้ดำเนินการเมื่อมีการขนถ่ายสัตว์น้ำในครั้งแรก
หรือเมื่อนำสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง  หากไม่นำเรือประมงมารับการตรวจประเมินภายในกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยฉบับชั่วคราวสิ้นสภาพ    

ข้อ 19 หนังสือรับรองที่ได้ออกให้ตามประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยใน
เรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และประกาศ
ประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 29 มีนาคม 2562 ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอน  

 
  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการ
ออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560 
1) ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำและหลักเกณฑ์ในการออก
หนังสือรับรอง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559  
2) “เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ” หมายความว่า เรือประมงท่ีใช้ทำการขนถ่ายสัตว์น้ำหรือขนส่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ หรือเก็บรักษาสัตว์น้ำเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึงเรือบรรทุกตู้สินค้า 
3) กำหนดผู้ที่จะขอรับหนังสือรับรอง และ กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับหนังสือรับรอง 
4) กำหนดวิธีปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือดำเนินการ 
5) กำหนดหน้าที่ของเจ้าของเรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น 

5.1) ดูแลรักษาเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ 
5.2) ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบประเมินเข้าไปในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สำหรับทำการตรวจติดตามประเมินผลเพ่ือ

รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการรับรองตามประกาศนี้ 
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5.3) อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ตรวจสอบประเมิน ในการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
5.4) ให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับเรือประมงท่ีได้รับหนังสือรับรอง เมื่อผู้ตรวจสอบประเมินร้องขอ 
5.5) ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบประเมิน 

6) แบบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำแบ่งเป็น 10 ด้าน (41 ข้อ) ดังนี้ 
6.1) ด้านโครงสร้างของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย 
6.2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย 
6.3) ด้านบุคลากรประจาเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 6 ข้อย่อย 
6.4) ด้านสิ่งจาเป็นสาหรับสุขลักษณะในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 4 ข้อย่อย 
6.5) ด้านสารเคมีที่ใช้ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 3 ข้อย่อย 
6.6) ด้านการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 2 ข้อย่อย 
6.7) ด้านการขนถ่ายและดูแลรักษาสัตว์น้ำในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย 
6.8) ด้านการแปรรูปและ/หรือการแช่เยือกแข็งในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย 
6.9) ด้านห้องเก็บรักษาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ  ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย 
6.10) ด้านระบบคุณภาพความปลอดภัย HACCP ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย 

 
ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยในเรือประมง พ.ศ. 2562 
 
1) ในประกาศนี้ “ผู้ตรวจสอบประเมิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยในเรือประมง  
2) การข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบประเมิน  
 (1) สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่     
     ตามท่ีกรมประมงกำหนด    
 (2) ให้อธิบดีกรมประมงประกาศการขึ้นทะเบียนและออกบัตรประจำตัวสำหรับผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
     ให้เป็นผู้ตรวจสอบประเมินตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
 (3) บัตรประจำตัวผู้ตรวจสอบประเมินให้มีอายุสามปีนับแต่วันออกบัตร  
 (4) ให้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง จัดการฝึกอบรมทบทวนความรู้ และประเมิน 
     ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมาตรฐานสุขอนามัยในเรือประมงให้แก่ผู้ตรวจสอบ
     ประเมินเป็นประจำ 
3) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าฝึกอบรม  
 (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการประมง ชีววิทยาทางทะเล วิทยาศาสตร์ 
     ทางทะเล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในทะเล หรือประสบการณ์ที่
     เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยกว่าหกเดือน  
 (2) เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม    
 (3) สามารถปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง    
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 (4) มีทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์  
 (5) จะต้องไม่ใช่บุคคลที่มีหน้าที่อื่นใดในเรือประมง ยกเว้นเป็นผู้สังเกตการณ์ ทั้งนี้ ขั้นตอนการ    
     ประกาศรับสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามประกาศและ
     เงื่อนไขของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง  
4) หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมและหลักเกณฑ์การประเมิน ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบประเมินแนบท้ายประกาศนี้ 
5) ในการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานของผู้ตรวจสอบประเมินต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้  
 (1) ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ให้แสดงบัตรประจำตัวผู้ตรวจสอบประเมินต่อผู้ควบคุมเรือพร้อมจัดเตรียม
     เอกสารการตรวจประเมิน  
 (2) ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตามที่กรมประมงกำหนด  
 (3) สรุปผลการตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง  
 (4) รายงานผลตาม (2) และ (3) พร้อมภาพถ่ายให้เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลโดยเร็ว  
     แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทำการ นับแต่วันตรวจประเมินแล้วเสร็จ  
6) ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบประเมินไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดหรือปรากฏในภายหลัง ว่าขาดคุณสมบัติการเป็น
ผู้ตรวจประเมิน หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินเกินอัตราที่กรมประมงกำหนด ให้กองวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลรายงานต่อผู้มีอำนาจลงนามพิจารณาเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน    
7) ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย ในเรือประมงที่กรม
ประมงออกให้กอ่นประกาศนี้มผีลใช้บังคั ให้บุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำมาใช้ในการขอ
ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบประเมินตามประกาศนี้ได้  
 
 คู่มือชาวประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กรมประมง, 2560) 
1) เนื้อหาส่วนใหญ่ถูกปรับปรุงและระบุใน ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ.  2562 ซึ่งเป็นปัจจุบัน 
2) มีตัวอย่างและคำอธิบายในหัวข้อการประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ซึ่งมีประโยชน์มากต่อ
ทั้งเจ้าของเรือประมง และผู้ทำการประเมินมาตรฐาน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย 
 
การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ตัวอย่างด้านสุขอนามัยบนเรือที่ดีเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ไม่ดีเพ่ือการ
โน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการจัดการมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง  

- ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ
อภิปรายและเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
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สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 

 
การวัดผล และประเมินผล 

แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 

เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 
 

ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยบนเรือ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลกัเกณฑ์ในการออกหนังสือ
รับรอง พ.ศ. 2562 
  ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออก
หนังสือรับรอง พ.ศ. 2560  
 ประกาศกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง พ.ศ. 2562 
 คู่มือชาวประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กรมประมง 2560 
  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 16_1 ถึง 16_4 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะทะเล 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   1.5  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นที่สนใจของประชาชนมาก เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางทะเล
กำลังเปลี่ยนแปลงไป เกิดมลพิษทางทะเล และขยะทะเลขึ้นเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบอาชีพในทะเล รวมถึง
ชาวประมงจึงเป็นประชนชนกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสสร้างมลพิษหรือขยะมนทะเล  และได้รับผลกระทบจากมลพิษ
และขยะนั้น การให้ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล การเกิดมลพิษในทะเล และการ
จัดการเกี่ยวกับขยะทะเล จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยสร้างความตระหนักและหาแนวทางป้องกันการเกิด
มลพิษและขยะดังกล่าว 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล การเกิดมลพิษในทะเล และการจัดการ
เกี่ยวกับขยะทะเล 
 
เนื้อหาสาระ 
  

มลพิษทางทะเลและแนวทางแกไขในประเทศไทย 
 ทะเลและชายฝง นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตปลาและสัตวน้ำอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดที่เป็น อาหารของคน
ไทยแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งแลว ยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย และมีคุณคามากมาย แต่
ในปจจุบันแหล่งทรัพยากรยากรชายฝั่งทะเลของไทยเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทะเล
เป็นแหล่งงสุดท้ายที่ของเสียจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งถูกซึ่งถูกพัดมาตาม ลำน้ำแลวสะสมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณอ่าวไทยซึ่งมีแม่น้ำที่สำคัญถึงสี่สายไหลมารวมกัน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำทาจีน แม่น้ำแม่กลอง 
และแม่น้ำบางปะกง และยังมีสาเหตุสำคัญมา จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝง สงผล
ใหมีการใชทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่คำนึงถึงความเสื่อมโทรมที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและ    
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ มาใชในการดำเนินกิจกรรมในภาค 
การเกษตร อุตสาหกรรม พานิชยกรรม และการทองเที่ยว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกอใหเกิด ปญหาจน
เกิดเป็นมลพิษทางทะเล น้ำทะเลเสื่อมคุณภาพ และยังสร้างความเสียหายตอพืชและ สัตวที่อยู่อาศัยในทะเล
และบริเวณชาย ฝง และความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ ก็สงผลยอนกลับมายัง มนุษย์ในด้านต่าง ๆ เชนเดียวกัน ไม่ว
าจะเป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การทองเที่ยว ผลกระทบ ดานสุขภาพ หรือสงผลใหเกิดความขัดแย้งทาง
สังคม เป็นต้น  
 มลพิษทางทะเล หมายถึง การที่มนุษย์นำเอาสิ่งต่าง ๆ ลงสู่สิ่งแวดลอมในทะเล เชน น้ำ เสีย ขยะ ไมว่
าจะโดยจงใจหรือไม่ หรือจะโดยทางตรงหรือโดยทางออม เมื่อการกระทำนั้น กอให เกิดผลเสียตอสิ่งมีชีวิต  
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เป็นอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย์  หรือการทำใหคุณภาพสิ่งแวด ลอมในทะเลเสื่อมลง และทำใหคุณ 
คาทางสุนทรียภาพลดลง 
 
 แหล่งกำเนิดมลพิษ 
 มลพิษทางทะเลเกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองต่าง ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการใชที่ดิน บริเวณชายฝั่งทะเล เชน การเปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรไป เป็นพ้ืนที่
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนปาชายเลนไปเป็นนากกงุ ทำใหสิ่งแวดลอมทางทะเลเสื่อมโทรม ลงอย่างรวดเร็ว โดย
มีแนวโนมทวีความรุนแรง มากขึ้นในอนาคต แหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าว สามารถแบ่งประเภทไดด้ังนี้ 
 1 แหล่งกำเนิดมลพิษจากชายฝง ที่กอใหเกิดปญหามลพิษมากที่สุดคือ ชุมชน สถานที่ทองเที่ยว และ
แหล่งอ่ืน ๆ ที่สำคัญ ได้แก อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ทาเรือซึ่งสวนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล และริมฝั่ง
แม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งกิจกรรมจากชายฝั่งดังกล่าวทำให แหล่งทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งและใน
ทะเลเสื่อมโทรมลง 
 2 แหล่งกำเนิดมลพิษทางทะเล   เกิดจากกิจกรรมในทะเลที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทางทะเล ได้
แก การเดิน เรือ การทำประมง และทาเทียบเรือบริเวณชายฝงทำใหทะเลมีการปนเปอนของ น้ำมันที่รั่วไหล 
นอกจากนี้การขุดรองน้ำ การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ และการทำ เหมืองแรในทะเล กอใหเกิดการฟุ้งกระจาย 
และเกิดการปนเปอนของสารมล พิษ รวมทั้งปรากฏการณน้ำเปลี่ยนสี ซึ่งกอใหเกิดการเนาเสียและเป็น
อันตรายต่อสัตว์น้ำ 
 

แหล่งกำเนิดมลพิษจากชายฝั่งทะเล 
 1. ชุมชน Communities  
 ชุมชน โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำที่มี ชุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งกอใหเกิดมลพิษ
จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านเรือน ตลาดสด สำนักงาน โรงพยาบาล เชน น้ำล้างจาน น้ำยาซักเสื้อผา ของ
เสีย จากอาคารสำนักงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งน้ำทิ้งดังกล่าวมี ความสกปรกสูง เชน ปริมาณฟอสฟอรัสและ
ไนโตรเจน สูง ทำใหพืชน้ำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุใหตองใชออกซิเจนในการสังเคราะห์แสงมากขึ้น 
จนทำให แหล่งน้ำเกิดภาวะขาดออกซิเจน และเสื่อมคุณภาพได้ สวนขยะหรือของเสียที่เป็นของแข็ง ได้แก 
โฟม ยาง ขวดแก้วและวัสดุที่ทำจากพลาสติกต่าง ๆ  อาจมี อันตรายตอสัตวน้ำเพราะคิดว่าเป็นอาหาร 
เนื่องจาก ขยะดังกล่าวใชเวลาในการย่อยสลายนาน เชน ตั๋วรถ เมล มีอายุ 2-4 สัปดาห์ ผ้าฝ้ายมีอายุ 1-5 
เดือน เชือกมี อายุ 3-14 เดือน ไม้มีอายุ 13 ป กระปองอลูมิเนียมมี อายุ 200-300 ป ขวดพลาสติกมีอายุ 
450 ป โฟมมีอายุ 500 ป (บนดิน) ขวดแกวไม่สามารถย่อยสลายได้ ของเสียและขยะเหลานี้มักจะมาจาก
ชุมชนที่ติดกับแม่น้ำ ที่ไหลลงสู่ทะเลหรือชุมชนที่อยู่ติดทะเล (การทองเที่ยว แห่งประเทศไทย,2540) ของเสียที่
ถูกทิ้งดังกล่าวเมื่อถูก พัดเขาสู่ชายฝงจะทำใหบริเวณนั้นสกปรก เสีย ทัศนียภาพและไมเ่หมาะแกการทองเที่ยว 
 2. อุตสาหกรรม Industrial Plant  
 แบงออกตามประเภทของสารมลพิษ ไดด้ังนี้  
  อินทรียสาร Organic Matter 
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  โรงงานที่กอใหเกิดอินทรียสาร ได้แก โรงงานกระดาษ ผลิตภัณฑ์อาหารน้ำตาล เหลา และ
เบียร์ เป็นต้น โดยน้ำทิ้งจากแหล่งดังกล่าวมักมีปริมาณฟอสฟอรัสและไนโตรเจน สูง ทำใหการเจริญของ
แบคทีเรียและเชื้อราเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจุลินทรียเหลานี้จะใช ออกซิเจนในการย่อยสลาย อินทรียสาร ปริมาณ
ออกซิเจนในน้ำจึงลดลงและมีคา ความสกปรกในรูปบีโอดีสูง ทำใหน้ำติดเชื้อหรือขาดกาซออกซิเจนจนตาย ซึ่ง
ภาวะ มลพิษแบบนี้ สังเกตไดจ้ากการเนาเหม็น 
  ความร้อน Heat  

  เกิดจากการปล่อยน้ำหล่อเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยน้ำที่ปล่อยมี 
อุณหภูมิสูงกว่าน้ำในสภาพแวดลอม ทำใหปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลง และ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขบวนการเมตาโบลิซึมของสัตวน้ำ เชน การหายใจ การกินอาหาร และมีผลตอการวางไขของสัตวน้ำ สวนสัตว
ที่เคลื่อนทีไ่ด ้อาจจะอพยพไปอยู่ที่อ่ืนซึ่ง เป็นการสูญเสียแหล่งอาหาร 
  โลหะหนัก Heavy Metals    
  เกิดจากการทิ้งของเสียจากโรงงานที่มีโลหะหนักปนอยู่ เชน โรงงานทำพลาสติก ผลิต คลอรีน 
เครื่องไฟฟาบางชนิด หรือเป็นสวนผสมของสารเคมีที่ใชฆาแบคทีเรีย และสี กันเพรียง เป็นต้น โลหะหนักที่
ส่วนใหญ่ที่พบได้แก ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี เหล็ก แมงกานีส โคบอลต เงิน เป็นต้น สาร
เหล่านี้สามารถสะสมและถ่าย ทอดไปตามหวงโซอาหารในสัตวน้ำ ซึ่งเพ่ิมปริมาณมากขึ้นจนถึงระดับที่อาจเป็น
อันตรายตอผู้บริโภคสัตวน้ำได ้
  สารโพลีเนเต็ดไบฟีนิล หรือ PCBs Polychlorinated Biphenyls  
ใชในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน อุตสาหกรรมไฟฟา โรงงานทำพลาสติก สี เป็นต้น สารเหลานี้ทีความเป็นพิษ
สูง ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ และเป็นสารที่ถ่ายทอด สะสมตามหวงโซอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นสารที่
ก่อใหเกิดโรคมะเร็งได้ 
 3. เกษตรกรรม Agriculture  
 ประเทศไทยได้พัฒนาจากระบบเกษตรกรรมมาสู่ระบบอุตสาหกรรม ไม่วาจะเป็นการปลูกพืชชนิดต่าง 
ๆ การเลี้ยงสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ กิจกรรมต่าง ๆ เหลา นี้กอใหเกิดมลพิษทางทะเลได้ ดังนี้ 
  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ Aquaculture  
  พบทั่วไปบริเวณปาชายเลน ปากแม่น้ำ และคลองต่าง ๆ ที่ติดกับชายฝั่งทะเล สัตวน้ำสำคัญที่
ทำการเพาะเลี้ยง ได้แก กุงกุลาดำ ปลากะพง ปูทะเล หอยนางรม โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดำ มีการ
เพาะเลี้ยงกันมากในภาคใต มีการปล่อยน้ำทิ้งที่มีคุณภาพต่ำ ประกอบด้วยของเสียจากการขับถ่าย ตะกอนดิน 
สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และเศษอาหารปนอยู่ด้วย เชน แอมโมเนีย ไนไตรท รวมถึงค่าความเป็นกรดและด่างไม่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ของสัตวน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำ จำนวนแพลงกตอนในน้ำสูงมาก เป็น
ต้น 
 
ปริมาณของเสียจากการกุงสามารถสรุปไดด้ังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2541) 
พ้ืนที่เพาะเลี้ยง  
นากงุชายฝง 

ป ริ ม า ณ น้ ำ ทิ้ ง 
ลบ.ม/ไร/วัน 

บีโอดี 
กก./ไร่/วัน 

ไนโตรเจน 
กก./ไร่/วัน 

ฟอสฟอรัส 
กก./ไร่/วัน 

ทะเลอ่าวไทย  
ทะเลอันดามัน 

28.15 
20.8 

0.234  
0.139 

0.19   
0.057 

0.007 
0.004 
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  การเพาะปลูก Agriculture  
  โดยทั่วไปเกษตรกรจะใชสารเคมีพวกยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืชและปุยในการปองกัน การ
สูญเสียผลผลิต และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสารเคมีเหลานี้สามารถแพร กระจายลงสู่ผิวน้ำใตดิน
และผิวดิน ซึ่งจะมีการสะสมในแหล่งน้ำต่าง ๆ และถูกถ่ายเทลง สู่ทะเลได้โดยเฉพาะยากำจัดศัตรูพืช จะถูกดูด
ซึมผ่านแพลงกตอนพืช และสารแขวนลอยในน้ำ แล้วถ่ายทอดและสะสม เพ่ิมขึ้นในตัวสัตวที่อยู่ในหวงโซ
อาหารที่สูงกวา ทำใหสัตวมีอาการผิดปกติจนถึงตายได้ ภาคใตมีการปลูกข้าวนาปเป็นส่วนใหญ่ ในป พ.ศ. 
2538 พบวามี 3.9 ล้านไร มี อัตราการการใชปุยในนาข้าวในอัตราเฉลี่ย 13 กก./ไร/ปทำใหเกิดความสกปรกใน
รูป แบบ ไนเตรต-ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ที่ถายทิ้งจากนาขาวซึ่งมีคาเทากับ 5 และ 0.8 ก./ไร/วัน (กรม
ควบคุมมลพิษ,2541) 
 4. การทองเที่ยว Tourism                
 ปจจุบันการทองเที่ยวทางทะเลได้รับความนิยมสูง และผลที่ตามมาคือ การเพ่ิมปริมาณ ขยะมูลฝอย 
ของเสีย และน้ำทิ้งจากสถานที่พักตากอากาศ ร้านอาหารและสถานบริการอื่น ๆ  รวมถึงคราบน้ำมันที่เกิดจาก
เรือทองเที่ ยว และเรือ โดยสารท ำใหน้ ำทะเลมี คุณ ภาพ  เสื่ อมลง นอกจากนี้ ยั ง เป็ นการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เชน การทิ้งสมอเรือ บริเวณแนวปะการัง ปญหาเหลานี้ยอมสงผลใหทรัพยากร
ชายฝง ระบบนิเวศนใตทอง ทะเล และทัศนียภาพของแหล่งทองเที่ยวนั้นเสื่อมโทรมลง และยังมีผลตอสุขภาพ 
อนามัยของนักทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่นนั้นรวมไปถึงสงผลตอการทองเที่ยว และเศรษฐกิจด้วย 
ตัวอย่างเช่น การเกิดการขยายตัวของสาหร่ายเห็ดหูหนู (Padina) ที่ อ่าวแม่ยาย อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
สุรินทร์ตั้งแต่ป 2531 ทำใหปะการังที่สมบูรณหนาแน่น ถูกสาหร่ายขึ้นคลุมจนจนทำใหปะการังลมตาย และ
ปิดอ่าวลงในที่สุด ซึ่งสาเหตุ เกิดจาก มีสารฟอสเฟตจากการซักล้างตกคางมาก และไม่มีการระบาย จึงเป็น
อาหารใหแกสาหร่าย 
 5. ทาเรือและสะพานปลา Fishing Port 
 บริเวณทาเรือสวนใหญ่มีการรั่วไหลของน้ำมันจากการซอมเครื่องยนต์ การถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำทิ้ง
จากทองเรือ และการทำความสะอาดเรือ สวนทาเทียบเรือประมงและสะพานปลา พบ วาน้ำทิ้งจากการล้างทำ
ความสะอาดสัตวน้ำ แปรรูปสัตวน้ำ การล้างทำความสะอาดทาเรือและเรือประมง ไหลลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง 
โดยไม่ผ่านการดักเศษชิ้นสวนสัตวน้ำและระบบบำบัดใด ๆ จึงมักมีคราบไขมัน เศษซากสัตวน้ำ และเศษขยะ
มูลฝอยลอยอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งน้ำทิ้งเหลานี้จะมีสาร อินทรียปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก มีผลต่อคุณภาพน้ำและ
สิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น 
 
 แหล่งกำเนิดมลพิษในทะเล 
 1. การรั่วไหลของน้ำมัน Oil Spill  
 เกิดจากอุบัติเหตุทางเรือ เชน เรือชนกัน การอับปางของเรือ และกิจกรรมการเดินเรือ ได้แก การถ่าย
น้ำมันเครื่อง การระบายน้ำในทองเรือ การขนถ่ายน้ำมัน การขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันในทะเล น้ำทิ้ง
เหลานี้ลวนปนเปื้อนน้ำมันกอใหเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอมในทะเล เนื่องจาก น้ำมันบนผิวน้ำไปขัดขวางการ
ถ่ายเทกาซออกซิเจนระหว่างอากาศและน้ำ ทำใหสัตวน้ำขาด ออกซิเจนและรากตนไม้ในปาชายเลนไม่สามารถ
หายใจได้ จึงเป็นการทำลายระบบนิเวศนปาชาย เลน สวนคราบน้ำมันจะเคลือบขนของสัตวและถูกดูดซึมเข้า
ไปในร่างกาย ยับยั้งการสืบพันธุและ การเจริญเติบโต โดยเฉพาะไขนกจะไม่สามารถฟกออกเป็นตัวได้ 
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4.การทำเหมืองแรในทะเล Offshore Mining 
 สารพิษจากการทำเหมืองแรนี้ คือ ตะกอนที่เกิดจากการขุดและล้างแรจะฟุ้งกระจายและ ถูกพัดพา

ไปไปในบริเวณใกลเคียง เนื่องจากการแพรกระจายของตะกอนทำใหน้ำขุ่นเป็นการทำลายความสวยงามของ
แหล่งทองเที่ยว และไม่เหมาะตอการดำรงชีวิตของปะการัง สัตวน้ำวัยอ่อน และสัตวน้ำที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ 
โดยตะกอนอาจไปอุดตันตามเหงือก หรือตกทับอยู่บนตัวสัตวน้ำ เนื่องจากพ้ืนที่ประทานบัตรเหมืองแรสวน
ใหญ่จะอยู่บริเวณปาชายเลนและบริเวณใกลเคียง จึงมีผลกระทบตอระบบนิเวศนปาชายเลนและการประมง 
นอกจากนี้ตะกอนที่เกิดขึ้นจะลดการสองผานของแสงลงสู่แหล่งน้ำทำใหอัตราการสังเคราะห์แสงของแพลงก
ตอนพืชลดลง การทำเหมืองแรในทะเลจึงสงผล กระทบอย่างมากตอระบบนิเวศนของทรัพยากรสัตวน้ำใน
ประเทศไทย มีกิจกรรมการทำเหมืองแร มากทางชายฝั่งทะเลภาคใต ซึ่งเป็นแหล่งแรดีบุกของประเทศไทย 
โดยเฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามัน แถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต ซึ่งในปจจุบันไดหยุดทำเหมืองดีบุกไป
เนื่องจากราคาดีบุกในตลาดโลกตกตำ่ลง 

 
5. การขุดลอกรองน้ำ Dredging  
การขุดลอกพ้ืนที่เพ่ือจัดทำแนวรองน้ำเข้าท่าเรือ มี 2 ขั้นตอน คือ การเคลื่อนย้ายดินตะกอนจากพ้ืน

ท้องน้ำ และการทิ้งดินตะกอน กอใหเกิดการเพิ่มปริมาณตะกอนและสารแขวนลอยในน้ำ การเพ่ิมความขุ่นของ
น้ำ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท้องน้ำ (ถากรณีที่ทิ้ง ดินตะกอนในทะเลการเปลี่ยนแปลงจะ
เกิดจากการทับถมของตะกอนดิน) กรณีทิ้งดินตะกอนบนฝง อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอุทกวิทยา
ของพื้นที่เชน ทิศทางการไหลของน้ำผิวดิน และ การเปลี่ยนแปลงลักษณะสมุทรศาสตร์ชายฝง การฟุ้งกระจาย
ของสารอาหารและสารพิษ การ เปลี่ยนแปลงปริมาณของพืชและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพ้ืนทองน้ำ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติของสิ่งแวดลอมที่กล่าวมาข้างต้นจะมีความรุนแรงจน กอใกเกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดลอมมากเพียงใดยอมขึ้นอยู่กับระดับการเปลี่ยนแปลง สถานภาพและความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดลอมประเด็นหลัก ได้แก 
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ระบบนเิวศนของสิ่งมีชีวิตในน้ำ การประมง การทองเที่ยว เป็นตน 

 
แนวทางการปองกันและแกไขมลพิษทางทะเล 
1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล  
เพ่ือทราบสถานการณของคุณภาพน้ำทะเล และสถานการณของมลพิษทางทะเลที่มี การเปลี่ยนแปลง

ไป นอกจากนี้ยังนำขอมูลที่ได้มาใชในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพ น้ำทะเลชายฝง โดยเฉพาะบริเวณที่มี
คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และจัดทำมาตราการการ จัดการมลพิษทางทะเล กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการ
สำรวจคุณภาพน้ำทะเล ชายฝงทั่วประเทศเป็นประจำทุกป โดยเฉพาะบริเวณที่คุณภาพน้ำมีแนวโนมเสื่อม 
โทรม จะมีการติดตามตรวจสอบหลายครั้งตอปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ เพ่ือคนหาแหล่งกำเนิด
มลพิษและควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  
 2. กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษตาง ๆ  
 กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษบริเวณชายฝงที่มีผลต่อ
คุณภาพน้ำทะเล เชน มาตรฐานน้ำทิ้งจากชุมชน มาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม เพ่ือควบคุมการพัฒนากิจกรรม
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 6. ประชาสัมพันธใหความรู และจิตสำนึกดานอนุรักษ แกประชาชน  
 โดยทางภาครัฐและเอกชนได้จัดทำเอกสารเผยแพร และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ตระหนักในคุณคาของทรัพยากรทางทะเล และใหความร่วมมือในการปอง กันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทาง
ทะเล สำหรับกรมควบคุมมลพิษ ไดจ้ัดทำรายงาน คุณภาพน้ำชายฝั่งทะเล และเอกสารเผยแพรความรูด้านการ
จัดการมลพิษทางทะเล 
 
 7. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือปองกันและแกไขมลพิษทางทะเล  
 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ในการขจัดคราบน้ำมันสำหรับการควบคุมมลพิษ เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
พ้ืนฐาน และโครงสร้างของการปฏิบัติการต่าง ๆ ในการรับแจงข่าวการเกิดคราบน้ำมันในทะเลขั้นตน ตลอดจน
การทำความสะอาดคราบน้ำมัน แผนการฟน ฟูสภาพแวดลอมจากการเกิดคราบน้ำมัน ไปจนถึงการการทำ
การฟองรองคาเสียหายต่าง ๆ เพ่ือปองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่ได้รับผลกระทบเนื่องจาก 
น้ำมันรั่วไหล 
 
 ขยะทะเล 
 ขยะทะเล คือ ของเสียที่เกิดจากมนุษย์ที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยตั้งใจและไม่ได้
ตั้งใจ มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งขยะดังกล่าวเป็นขยะพลาสติกมีน้ ำหนักเบาและไม่สามารถย่อย
สลายได้ในเวลาที่สั้นจึงถูกพัดพาไปในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดโดยคลื่น ลม กระแสน้ำ และน้ำขึ้นน้ำลง 
ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ประกอบด้วยของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุที่ใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น สายรัด แผ่นพลาสติก หมวกนิรภัย และ เครื่องมือประมง 
เช่น แห อวน ลอบ (UNEP and NOAA, 2011) 
  
 ทำไมจงึต้องให้ความสำคัญกับขยะทะเล 
 จากสถานการณ์พบแพขยะทะเลซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยขยะพลาสติก ยาวกว่า 10 กิโลเมตร ใน
ทะเลนอก เขตชายฝั่งของจังหวัดชุมพร ทำให้ประเด็นขยะทะเลกลายเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายต่างกลับมาให้ความ
สนใจอีกครั้ง  ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมาตรการการบริหารจัดการขยะทั้งบนบกและใน
ทะเลที่ขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับเอกสารงานวิจัยของ Jambeck และทีมงานในวารสาร Science ฉบับที่ 
347 ปี 2558 ที่จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็น อันดับที่ 6 ของประเทศท่ีมีปริมาณขยะพลาสติกที่ขาดการบริหาร
จัดการที่ถูกต้อง   
 ปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาระดับโลก และถูกบรรจุอยู่ในวาระการพัฒนา 2030 เป้าหมายที่ 14 
เป้าประสงค์ที่ 14.1  การลดมลพิษทางทะเลรวมถึงขยะทะเล ทุกภาคส่วนมีความเกี่ยวข้อง เราทุกคนเป็นทั้ง
ต้นเหตุที่ทำให้เกิดขยะและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขยะ โดยเฉพาะชุมชนตามแนวชายฝั่งทะเล และเกาะ มี
หลายหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในระดับการจัดการ และระดับการปฏิบัติ เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ  กรมเจ้าท่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ปัจจุบันมีความพยายามแก้ไขปัญหาขยะทะเลแล้ว เช่น การตามเก็บขยะตามแนวชายฝั่งหรือในทะเล 
หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนทั้งถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม เป็นต้น แต่สถานการณ์ปัจจุบันการแก้ไข
ปัญหายังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างคนต่างทำ และไม่มีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไข 
 

มาตรการ/ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

รัฐบาล ประชาชน เอกชน 

การป้องกัน 
1. ลดปริมาณขยะ
พลาสติกท่ีต้องนำไป
กำจัด 

++ มีมาตรการให้ผู้ผลิต 
ลด เลิก ผลิตภัณฑ์
พลาสติกท่ีไม่สามารถ
นำมาใช้ ใหม่ได้ หรือ
ย่อยสลายยาก 

+ ผู้ซื้อผู้ขายมีความ
ตระหนักใน การลด เลิก 
การใช้วัสดุที่ไม่สามารถ
นำมาใช้ใหม่ได้ หรือย่อย 
สลายยาก 

++ ห้างร้านรณรงค์ไม่ใช้ 
ถุงพลาสติก 

2. นำขยะพลาสติก 
กลับมาเป็นวัตถุดิบ 

++ สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ผลิตที่นำวัสดุกลับมาใช้
ใหม่ เช่น การลดภาษี 
การสนับสนุนการส่งออก 
เป็นต้น +++ จัดตั้งศูนย์
คัดแยกขยะ หรือ
ธนาคารขยะ เพ่ือสร้าง
มาตรฐานและ ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ 

+ เก็บ รวบรวม คัดแยก
ขยะ  

2. นำขยะพลาสติก 
กลับมาเป็นวัตถุดิบ 

3. เพ่ิมผลิตภัณฑ์ที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
 

++ สร้างแรงจูงใจผู้ผลิต 
การจัดซือ้จัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

+ สนับสนุนการใช้วัสดุที่
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 

+++ ภาคอุตสาหกรรม
ผลิตวัสดุทดแทนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. เพ่ิมศักยภาพในการ 
จัดเก็บ 

+ การเพ่ิมบริการจัดเก็บ
ขยะให้ เข้าถึงทุกชุมชน
ทั้งบนบก และชายฝั่ง  
โดยจัดเก็บตามประเภท
ขยะ 
+ จัดเก็บขยะให้ตรงต่อ
เวลา และสม่ำเสมอ 

+ นำขยะที่มีการคัดแยก
แล้ว มาทิ้งให้ถูกท่ี ถูก
เวลา  
+ รับผิดชอบในส่วนของ 
ค่าใช้จ่ายที่มากับการ
จัดเก็บ  
 

++ เข้ามาลงทุน
ให้บริการ จัดเก็บขยะที่
มีประสิทธิภาพ  
++ ส่งเสริมธุรกิจเพ่ือ
สังคม (Social 
Enterprises ) เช่น 
ธุรกิจรับซื้อของเก่า เป็น
ต้น 

5. เพ่ิมศักยภาพในการ 
กำจัด 

++ สร้างสถานที่กำจัด
ขยะให้ถูกตาม
สุขลักษณะและ
ครอบคลุมทั่ว ประเทศ 

+ รับผิดชอบในส่วนของ 
ค่าใช้จ่ายที่มากับการ
กำจัด  
 

+++ ผู้ผลิตมีความ 
รับผิดชอบต่อการกำจัด 
ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการ
ใช้งาน (Polluter Pay  
Principal)  
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มาตรการ/ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

รัฐบาล ประชาชน เอกชน 

6. กำหนดพื้นที่การใช้ 
ประโยชน์ เช่น กำหนด 
เขตปลอดขยะ เป็นต้น  
 

+++ ออกมาตราการ 
และมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

++ เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎ 

++ เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎ 

 

มาตรการ/ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

รัฐบาล ประชาชน เอกชน 

การแก้ไข 
1. เก็บขยะชายหาด  
 
 
 

+ สนับสนุนการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและต่อเนื่อง 
จัดทำรายงาน
สถานการณ์  

+ เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารใน การแจ้ง
เหตุการณ์ 
+ สร้างเครือข่ายเก็บ
ขยะชายฝั่งและในทะเล 

+ สนับสนุนงบประมาณ 

 การศึกษา + ประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ขยะบนบก 
และทะเล เพ่ือสร้าง 
จิตสำนึก  
++ จัดตั้งเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 
งบประมาณ  
+++ วิเคราะห์
องค์ประกอบของวัสดุ 
(Material flow)  
++ ศึกษาแหล่งที่มา 
ผลกระทบ และการไข
ปัญหาของ 
microplastic และ 
microbeat  
+ ศึกษาการเก็บข้อมูล
ขยะเพ่ือเป็นไปตามหลัก
สากล เช่น ICC เป็นต้น 
พร้อมทั้งสามารถนำ
ข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจัดการได้  

+ รับการฝึกอบรม + สนับสนุนงบประมาณ 
ในการทำวิจัยหรือสร้าง 
ห้องปฏิบัติการ 
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++ ศึกษาข้อตกลง และ
ข้อปฏิบัติของอนุสัญญา
ระหว่าง ประเทศ  
ระยะเวลา 

 
หมายเหตุ ระยะเวลา: + สำเรจ็ในเร็ววัน 
        ++ ใช้เวลาเกิน 1 ปีถึงจะสำเร็จ  
        +++ ใช้เวลานานถึงจะสำเร็จ 
 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะ หรือ 7R 
 1. Refuse (ปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟม) 
 ประเทศไทยมีปริมาณขยะประเภทพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน
เลยทีเดียว ไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีฟังกลบได้ทั้งหมด เพราะพลาสติกจะใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี! แต่
ขณะเดียวกัน ขยะประเภทนี้ ก็ไม่สามารถนำไปเผาทำลายได้ เพราะถุงพลาสติกมีส่วนประกอบของเม็ด
ปิโตรเลียม ซึ่งเมื่อระเหยไปในบรรยากาศจะสร้างสารปนเปื้อนในดินและน้ำ ฉะนั้นทางที่ดีคือเลือกปฏิเสธแล้ว
หันมาใช้ถุงผ้า กล่องข้าวที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ไปจนถึงภาชนะใช้ซ้ำต่าง ๆ อย่างหลอด ขวดน้ำ ช้อนส้อม 
ตะเกียบ เป็นต้น 
 2. Recycle (แยกขยะให้เป็นนิสัย) 
 ทุกคนคงเคยเห็นถังขยะหลากหลายสีมาตั้งแต่เด็ก แต่รู้หรือไม่ว่า นอกจากการแยกขยะให้เป็นนิสัยจะ
ช่วยให้กำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนแล้ว มันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกระบวนการกำจัดขยะอีก
ด้วย 
  - ขยะอินทรีย์ หรือท่ีเรียกกันติดปากว่า ขยะเปียก เป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ พืชผัก ผลไม้ต่างๆ ทิ้งลงถังสีเขียว 
  - ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนรูปร่างต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก พลาสติก โลหะ อโลหะ ทิ้งลงถังสีฟ้า 
  - ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น ถุงพลาสติก ถุง
ขนม เปลือกลูกอม ทิ้งลงถังสีเหลือง 
  - ขยะอันตราย เป็นขยะที่ต้องเก็บรวบรวมแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และมลพิษ เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ ทิ้งลงถังสีแดง 
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เอกสารอ้างอิง 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับย่อ กุมภาพันธ์ 2561 สถานการณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาขยะทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 มลพิษทางทะเลและแนวทางแกไขในประเทศไทย สวนแหลงน้ำทะเล สํานักจัดการคุณภาพน้ำ กรม
ควบคุมมลพิษ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 17_1 ถึง 17_2 
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วิชา หลักสูตรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 
เรื่อง สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของลูกเรือ 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของเรือ นายท้ายเรือหรือไต๋ก๋งเรือ ลูกเรือ 
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม   1.5  ชั่วโมง 
 
 
ที่มาและความสำคัญ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกอาหารทะเลสู่ตลาดโลกเป็นอันดับ 5 ของโลก ด้วยส่วนแบ่ง
การตลาด 4% เทียบปี 2561 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทยมีมูลค่ารวมกว่า 6.6 พันล้านเหรียญ 
แบ่งเป็นตลาดส่งออกถึง 89% สัดส่วนสินค้าส่งออกแต่ละประเภท ได้แก่ ทูน่ากระป๋อง 38.6% กุ้งแช่แข็ง 
13.1% กุ้งปรุงสุก 9.5% ปลาหมึกแช่แข็ง 5.6% ปลาปรุงสุก 5.5% และอ่ืน  ๆ รวมถึงการบริโภค
ภายในประเทศ โดยวัตถุดิบจะได้มาจากการนำเข้า และการทำประมงทะเล ทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
และการว่าจ้างงาน 
 ประเทศไทยมีเรือประมงประมาณ 31,500 ลำ โดยแบ่งเป็นประมงพาณิชย์ จำนวน 10,500 (เรือที่มี
ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป) และเรือประมงพ้ืนบ้าน (ต่ำกว่า 10 ตันกรอส) จำนวน 21,000 ลำ โดยมีการ
ว่าจ้างแรงงานประมาณ 100,000 คน 
 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์บน
เรือประมง เพ่ือยกระดับมาตราฐานของลูกจ้างที่ทำงานบนเรือประมง จึงจำเป็นต้องให้ลูกจ้างทราบถึงสิทธิ 
และหน้าที่ของตนทำให้ลูกจ้างและนายจ้างทำงานร่วมกันได้ โดยไม่มีฝ่ายไหนเอารัดเอาเปรียบกัน เพราะมี
กฎหมายแรงงานกำหนดข้อปฏิบัติต่างๆไว้ เพ่ือเป็นแนวทาง และลดปัญหาต่างๆ ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 
แต่ที่เกิดปัญหาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างปัจจุบัน เพราะไม่รู้กฎหมายแรงงาน จึงจำเป็นต้องทราบเพื่อคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานที่ดีข้ึน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างท่ีทำงานบนเรือประมง และสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                     
2. เพ่ือป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการจ้างงาน 
3. เพ่ือป้องกันการเป็นแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ 
4. เพ่ือสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดกฎหมาย 

 
เนื้อหาสาระ 
 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562  
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 และจะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป  เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมง  

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เพ่ือกำหนดหน้าที่ของเจ้าของเรือและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแรงงานประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและ
ป้องกันการบังคับใช้แรงงานในงานประมงที่มีความแตกต่างจากการทำงานของลูกจ้างทั่วไป  เนื่องจากมี
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ความเสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทำงานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน  อันเป็นการส่งเสริมและเพ่ิม
ความสามารถในการประกอบกิจการประมงของประเทศ  ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับที่  188  ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง  ค.ศ.  2007   

ในพระราชบัญญัตินี้ได้มีการกำหนดนิยามที่สำคัญต่าง ๆ ไว้ เช่น คำว่า “เจ้าของเรือ”  หมายความว่า  
เจ้าของเรือประมง  และให้หมายความรวมถึงผู้เช่าเรือประมง  แต่มิให้หมายความรวมถึงเจ้าของเรือประมงซึ่ง
ให้ผู้อ่ืนเช่าหรือใช้เพ่ือประกอบกิจการประมงโดยตนเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย , คำว่า “แรงงานประมง”  
หมายความว่า  ผู้ควบคุมเรือประมงและคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  แต่มิให้หมายความ
รวมถึงผู้สังเกตการณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เป็นต้น 

เจ้าของเรือ และแรงงานประมงต้องปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นต่ำในการทำงาน  การ
ปฏิบัติหน้าที่  ที่พักอาศัย  อาหาร  การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานบนเรือประมง  
และการจัดสวัสดิการ ในการทำงาน  บรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายว่า
ด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย  กฎหมายว่าด้วยการ
บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  กฎหมายว่าด้วยการประมง  กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  และ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  เป็นต้น ในการจัดทำสัญญาจ้าง  ต้องกำหนดเงื่อนไขหรือการจัดการอย่างอ่ืน
เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานประมงและสภาพการทำงานทั้งบนเรือและบนท่าเทียบเรือ  

กฎหมายนี้ได้มีการคุ้มครองแรงงานในด้านต่างๆ เช่น  
• การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย  กฎหมายว่าด้วย การบริหาร

จัดการการทำงานของคนต่างด้าว  และกฎหมายว่าด้วยการประมง  ที่เกี่ยวกับการทำงาน
ของแรงงานประมง  ให้ทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีใบรับรองแพทย์แสดงว่ามีความ
พร้อมด้านสุขภาพ ในการทำงานบนเรือประมงซึ่งรวมทั้งสุขภาพด้านการได้ยินและด้าน
สายตาด้วย (มาตรา 8) 

• เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้นนอกน่านน้ำไทย หรือ ณ ต่างประเทศ แรงงานประมงมีสิทธิขอ
เดินทางกลับสถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงานประมงเข้ามาทำงานหรือสถานที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญาจ้าง 
 (1) ครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างในระหว่างเวลาที่แรงงานหรือสถานที่ที่ตกลงกัน
ไว้ในสัญญาจ้างอันมิใช่สถานที่ที่เจ้าของเรือรับแรงงานประมงเข้าทำงานและมิได้มีการตกลง
ต่อสัญญาจ้างต่อไป 
 (2) เจ้าของเรือหรือแรงงานประมงบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญา
จ้าง หรือเจ้าของเรือเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาจ้างโดยแรงงานประมงไม่ยินยอม 
 (3) แรงงานประมงเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 (4) แรงงานประมงถูกนำไปอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิด
ของแรงงานประมง (มาตรา 9) 

• ในกรณีที่มีค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานสำหรับแรงงานประมง   ให้ผู้จัดหางาน
เรียกเก็บจากเจ้าของเรือ  และเจ้าของเรือมีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
(มาตรา 11) 
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• เจ้าของเรือต้องจัดให้แรงงานประมงได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการในด้าน
ต่าง ๆ  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด  โดยจะจัดให้มีประกันที่
คุ้มครองด้านสุขภาพและสวัสดิการดังกล่าว  หรือวิธีอ่ืนใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประกาศกำหนดก็ได้ (มาตรา 12) 

• เรือประมงที่มีดาดฟ้าและมีขนาดตั้งแต่สามร้อยตันกรอสขึ้นไป ต้องจัดให้มี ที่พักอาศัยบน
เรือประมงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (มาตรา 
13) 

• เรือประมงที่ออกไปทำการประมงเกินกว่าสามวัน  และมีความยาวตลอดลำ  โดยวัดจากจุด 
ที่อยู่หน้าสุดของหัวเรือถึงจุดหลังสุดของท้ายเรือ  เป็นระยะเส้นตรงขนานไปกับเส้นแนวน้ำที่
กำหนดไว้ ตั้งแต่ 26.5 เมตรขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองว่าเรือผ่านการตรวจสอบสภาพความ
เป็นอยู่ และสภาพการทำงานตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกำหนด (มาตรา 14) 

• ในกรณี ที่ แรงงานประมงร้องเรียนว่าเจ้าของเรือมิ ได้ปฏิบั ติต่อตนให้ถูกต้อง ตาม
พระราชบัญญัตินี้  เจ้าของเรือไม่สามารถจะบอกเลิกสัญญาจ้างหรือกระทำการใดอันเป็นเหตุ
ให้แรงงานประมงไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้ (มาตรา 15) 

นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่บางประการ เช่น ในการขึ้นไปบนเรือประมง
หรือเข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการของเจ้าของเรือ เพ่ือตรวจสภาพ การทำงาน  สภาพการจ้าง  และสภาพ
ความเป็นอยู่  สอบถามข้อเท็จจริง  และรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ
หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น  
  

- กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้รับการประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562  โดยเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงา ในงานประมงทะเล  พ.ศ.  2557  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน  พ.ศ.  2541   มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานในงานประมงทะเล และ
กฎหมายว่าด้วยการประมง  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าจ้างเพ่ือคุ้มครองแรงงาน ให้
ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม    

โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต่อไปนี้ เช่น  
• ให้นายจ้างจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดเป็นภาษาไทย และ

เก็บไว้  ณ  สถานที่ทํางานของนายจ้างและลูกจ้าง  เพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ 
เมื่อมีการจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือ
ชื่อในเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน  

• ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้ถูกต้องและตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน  แต่
ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง ในกรณีที่เป็นเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่
ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้  ให้จ่ายตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน  แต่ต้องไม่เกินสามเดือน
ต่อหนึ่งครั้ง 
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• ให้นายจ้างกําหนดค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าจ้างรายเดือน  โดยให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่น้อย
กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามที่คณะกรรมการค่าจ้างประกาศกําหนดคูณด้วยสามสิบ  

• ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคาร  ของลูกจ้างโดย
นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง 

 
 - กฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  

  2541 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2541  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวง
ฉบับนี้ คือ เนื่องจากงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเลมีสภาพการจางและการทํางานที่แตกตางไปจาก
การจ้างงานทั่วไป ซึ่งสมควรกําหนดการคุมครองในงานดังกลาวไวเปนพิเศษใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
 กฎกระทรวงนี้ ได้กำหนดนิยามคำว่า "บรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล" หมายความว่า (1) การ
กระทําใด ๆ ที่เกี่ยวกับการผูกมัดรวมกัน แยกออก จัดเรียงหรือเคลื่อนย้ายซึ่งสินค้าเรือเดินทะเล การให
สัญญาณเพ่ือความปลอดภัยในการเคลื่อนยายสินคาไปยังที่ที่ต้องการ การควบคุมปนจั่นหรือเครื่องกวาน 
และใหหมายความรวมถึงการทําความสะอาดระวางเรือเดินทะเลกอนหรือหลังจากการบรรทุกหรือขนถาย   
และ (2) การกระทําใด ๆ ที่เปนการบริการเสริมหรือเกี่ยวเนื่องกับการบรรทุกหรือ ขนถายสินคาเรือเดินทะเล 
หรือการกระทาํอ่ืนตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ตัวอย่างหน้าที่ที่ลูกจ้างและนายจ้างต้องปฏิบัติ เช่น  
• การกําหนดระยะเวลาทํางานปกติ เวลาเริ่มตน และเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันให้

เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
• หามมิใหนายจางรับเด็กอายุต่ำกวา 18 ปีเข้าทํางานในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดิน

ทะเล เวนแตงานทําความสะอาดเรือ งานผูกมัดจัดเรียงหรืองานอ่ืนที่อธิบดี ประกาศกําหนด
นายจางอาจรับเด็กอายุไมต่ำกวา 16 ปเขาทํางานดังกลาวได    

• ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางตามจํานวนแรง โดยไมมีการเหมาจ่าย คาจาง ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด    

• ในกรณที่นายจ้างมิให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้ลูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด 
ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางตามอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด    

• ใหนายจางจัดอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและมีปริมาณเพียงพอแกลูกจางที่ทํางานหาก
นายจางไมจัดอาหารใหลูกจาง ใหนายจางจายเงินคาอาหารใหแกลูกจาง คนละไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของค่าจ้างหนึ่งแรงต่อหนึ่งมื้อ  

• ใหนายจางจัดใหมีเครื่องมือหรืออุปกรณเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน และกําหนด
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน  ลูกจางตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางานและตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานที่
นายจ้างจัดหรือกําหนด 
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- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างในงานประมงทะเล 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 
 

 
แบบสัญญาจ้าง 

 
 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบจัดเวลาพักในงานประมงทะเล 
 เรือประมงทุกลำให้จัดเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ในระยะทำงาน 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โทษปรับนายจ้างไม่เกิน 2 หมื่นบาท 
 
 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจัดเวลาพักของลูกจ้างในงานประมงทะเล 
 

 
 ตัวอย่างการจัดทำแบบจัดเวลาพัก 
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 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบทะเบียนลูกจ้างในงานประมง 
   ทะเล 

 

 
แบบทะเบียนลูกจ้าง 

 
- พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 
2551) พ.ศ. 2562 
พระราชกำหนด แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ.2551)  

พ.ศ. 2562 ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562  โดยเหตุผลในการประกาศใช้
พระราชกำหนดฉบับนี้  คือ  เพ่ือให้มีการกำหนดลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐาน บังคับใช้แรงงานหรือ
บริการและกำหนดอัตราโทษให้เหมาะสม  เพ่ือป้องกันและขจัดการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ  รวมทั้ง
กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ  
และการพิจารณาคดีให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางเดียวกับผู้เสียหายจาก การกระทำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์  ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุวัตการให้เป็นไปตามพิธีสาร  ค.ศ.  2014  ส่วนเสริม 
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบับที่ 29  ว่าด้วยแรงงานบังคับ  ค.ศ. 1930   

“การค้ามนุษย์” หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งบุคคล
ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการ
ฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวงด้วยการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์
โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอำนาจ 
ควบคุมบุคคลอ่ืนเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการ
แสวงหา ประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการการเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทำอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทำให้ตกอยู่ใต้
บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกากร่างกาย 
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 พระราชกำหนดนี้ ได้กำหนดลักษณะของ การกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยผู้ใดที่กระทำการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 6 ซึ่งเป็นการกระทำที่มีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ถือว่า ผู้นั้นกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์  

นอกจากนี้ มาตรา 6/1 ได้กำหนดลักษณะของ การกระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
โดยผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ทำงานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 6/1  ถ้าได้กระทำให้
ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
 
 - พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 25 มิถุนายน รัตนโกสินทร  
   ศก 124 
 "นายเรือ" หมายความว่า ผู้ควบคุมเรือกำปั่น หรือเรืออ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงผู้นำร่อง "คนประจำ
เรือ" หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ทำการประจำอยู่ในเรือ "ลูกเรือ" หมายความว่า คนประจำเรือนอกจากนาย
เรือ 
 มาตรา 285  คนรับจ้างสำหรับทำการในเรือเดินทะเลคนใด จะเข้าทำการงานหรือมีผู้จ้างทำการงาน
ในเรือกำปั่นชาติไทย หรือเรือกำปั่นต่างประเทศชาติใดที่ไม่มีกงสุลประจำอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าท่าก่อนจึงทำได้ และเจ้าท่าต้องเรียกใบพยานเลิกจ้างที่ผู้นั้นได้รับจากเรือที่ตนได้ทำการงานมาแล้วใน
หนหลังมาเก็บรักษาไว้ด้วย  ถ้าและผู้นั้นนำใบพยานเช่นนั้นมาส่งไม่ได้ ท่านว่าผู้นั้นจำเป็นต้องชี้แจงว่าเป็นด้วย
เหตุใดให้เป็นที่พอใจเจ้าท่า 
 
 - ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทําการงานในเรือที่ใช้ทําการประมง เรือ 
   บรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุก 
   น้ำมันเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ำจืด ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป พ.ศ. 2562 
 ยกเลิกระเบียบฉบับปี พ.ศ. 2560 โดยระเบียบนี้จะกล่าวถึงการอนุญาตทำการงานในเรือ โดยคน
ประจำเรือต้องมีสัญญาจ้างกับเจ้าของเรือ เมื่อมีการเลิกจ้างต้องมีใบพยานเลิกจ้าง ระเบียบสำคัญดังนี้  
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการจ้างและการเลิกจ้างคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือท่ีใช้ ทำการ
ประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุก
น้ำมันเพ่ือการประมง และเรือบรรทุกน้ำจืด รวมถึงกรณีการจ้างและการเลิกจ้างคนรับจ้าง สำหรับทำการใน
เรือในระหว่างเรืออยู่กลางทะเล สำหรับเรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป    
 ข้อ 7 ให้เจ้าของเรือที่ใช้ทำการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือขนถ่าย เพ่ือการประมง  
เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพ่ือการประมง และเรือบรรทุกน้ำจืด ขนาดตั้งแต ่10 ตันกรอสขึ้น
ไป ที่ประสงค์จะขออนุญาตให้คนทำการงานในเรือ ให้ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ ที่กอง
มาตรฐานคนประจำเรือ หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
พิจารณา ดังนี้  
  1) สำเนาใบอนุญาตใช้เรือและทะเบียนเรือไทย  
  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเรือ  
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  3) กรณีเจ้าของเรือเป็นนิติบุคคลให้ยื่นคำขออนุญาตพร้อมหนังสือรับรองการจดทะเบียน   
     นิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
     นิติบุคคล  
  4) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่มี 
     การมอบอำนาจ  
  5) หลักฐานการจ้างงาน  
  6) สำเนาหนังสือคนประจำเรือของคนรับจ้าง หรือสำเนาหนังสือเดินทางของคนรับจ้าง   
     หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของคนรับจ้าง    
  7) สำเนาใบอนุญาตทำงานของคนรับจ้าง (ถ้ามี)  
  8) สำเนาใบประกาศนียบัตรของคนประจำเรือตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ 
     สำหรับการตรวจเรือ ที่ยังไม่หมดอายุ 
   9) ใบพยานการเลิกจ้าง กรณีคนรับจ้างที่ได้เลิกจ้างจากเรือลำก่อน และประสงค์จะทำการ
     งานในเรือลำใหม่ 

ข้อ 9 เมื่อได้รับการอนุญาตให้ลงทำการในเรือประมงแล้ว เจ้าของเรือหรือนายเรือต้องบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับการจ้างงานไว้ในหนังสือคนประจำเรือของคนประจำเรือทุกคน ไว้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเรือ
ด้วย 

ข้อ 11 การจ้างคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือ หรือการเลิกจ้างคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือระหว่าง
เรืออยู่กลางทะเล ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  

 1) กรณีเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่อยู่กลางทะเล ประสงค์จะจ้างคนรับจ้างสำหรับทำการ
     ในเรือเพ่ิมในระหว่างที่เรืออยู่กลางทะเล ให้ยื่นคำร้องขอจ้างและฝากคนรับจ้างไปทำการ
     ในเรือกลางทะเล ตามแบบ คร 1-2 ต่อกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า หรือ 
     สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา  

 (2) กรณีเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่อยู่กลางทะเล ประสงค์จะเลิกจ้างคนรับจ้างสำหรับ  
      ทำการในเรือเดิมในระหว่างที่เรืออยู่กลางทะเล ให้ยื่นคำร้องขอเลิกจ้างและฝากคนรับจ้าง
     กลับจากการทำการในเรือกลางทะเลตามแบบคร 1-3 ต่อกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรม
     เจ้าท่า หรือสำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาคสาขา 

 3) กรณีเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือที่อยู่กลางทะเล ประสงค์จะเลิกจ้างคนรับจ้างสำหรับทำ
     การในเรือเดิมและจ้างคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือใหม่ในระหว่างที่เรืออยู่กลางทะเล  
     ให้ยื่นคำร้องขอจ้างและฝากคนรับจ้างไปทำการในเรือกลางทะเลตามแบบ คร 1-2 และให้
     ยื่นคำร้องขอเลิกจ้าง และฝากคนรับจ้างกลับจากการทำการในเรือกลางทะเลตามแบบ คร  
     1-3 ไปพร้อมกัน ต่อกองมาตรฐาน คนประจำเรือ กรมเจ้าท่า หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
     สาขา  

 4) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคำขอตามข้อ 1) และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ 
     ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า หรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า
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     ภูมิภาคสาขา เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตการจ้างและฝากคนรับจ้างไปทำการในเรือ
     กลางทะเลตามแบบ คร 4-3   

 5) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคำขอตามข้อ 2) และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ 
     ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า หรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า
     ภูมิภาคสาขา เป็นผู้พิจารณาออกหนังสือการเลิกจ้างและฝากคนรับจ้างกลับจากการทำ
     การในเรือกลางทะเลตามแบบคร  4-4  

 6) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคำขอตามข้อ 3) และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ 
     ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า หรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่า
     ภูมิภาคสาขา เป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตการจ้างและฝากคนรับจ้างไปทำการในเรือ
     กลางทะเลตามแบบ คร 4-3 และพิจารณาออกหนังสือการเลิกจ้างและฝากคนรับจ้างกลับ
     จากการทำการในเรือกลางทะเลตามแบบ คร 4-4   

 7) การจ้างคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือ หรือการเลิกจ้างคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือ  
     ในขณะที่เรืออยู่กลางทะเล ต้องดำเนินการตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการ 
     เดินเรือในน่านน้ำไทย  พระพุทธศักราช 2456 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบนี้ก่อน 
  8) จำนวนคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือของเรือที่ฝากไป เรือท่ีฝากกลับ หรือเรือกลางทะเล  
     เมื่อรวมกับคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือที่มีอยู่เดิมแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้
     ในใบอนุญาตใช้เรือ  

 9) เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือแล้ว ให้ผู้ควบคุมเรือของเรือกลาง
     ทะเล ลงลายมือชื่อในต้นฉบับและสำเนาใบอนุญาตและหนังสือตาม 4) ถึง 6) เพ่ือรับรอง
     ว่ามีการเปลี่ยนแปลงคนตามที่ได้รับอนุญาตจริง ต้นฉบับใบอนุญาตการจ้างและฝากคน
     รับจ้างไปทำการในเรือกลางทะเลให้เก็บไว้ในเรือกลางทะเล สำเนาใบอนุญาตดังกล่าวให้
     เก็บไว้ในเรือท่ีฝากไป ต้นฉบับหนังสือการเลิกจ้างและฝากคนรับจ้างกลับจากการทำการใน
     เรือในเรือกลางทะเล ให้เก็บไว้ในเรือกลางทะเล  สำเนาหนังสือดังกล่าวให้เก็บไว้ในเรือที่
     ฝากกลับเมื่อเรือที่ฝากไป หรือท่ีฝากกลับแล้วแต่กรณีกลับถึงฝั่ง ให้ทำสำเนาใบอนุญาต
     และสำเนาหนังสือการเลิกจ้างเพ่ิมเติมและส่งให้กรมเจ้าท่าเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 10) กรณีที่เรือกลางทะเลมีความประสงค์ที่จะฝากคนรับจ้างกลับเข้าฝั่งด้วยเหตุอ่ืน เช่น   
       เพ่ือความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ และอนามัย หรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีปัญหาข้อพิพาท
       ของคนรับจ้างทำการในเรือ ให้เจ้าของเรือแจ้งการฝากคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือ
       กลับต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่คนรับจ้างสำหรับทำ
       การในเรือลงเรือที่ฝากกลับ และให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประมงด้วย 

ข้อ 12 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างหรือเพ่ิมนายจ้างตามระเบียบของกรมการจัดหางาน 
เรียบร้อยแล้ว ให้นายจ้างใหม่ยื่นขอปรับปรุงข้อมูล ที่กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า  หรือสำนักงาน  
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาด้วยทุกครั้ง    
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ข้อ 13 กรณีคนรับจ้างสำหรับทำการในเรือที่มีชื่อในใบอนุญาตของนายจ้าง ไม่ได้ลงทำงาน ในเรือเกิน  
60 วันขึน้ไป  ให้เจ้าหน้าที่กองมาตรฐานคนประจำเรือแจ้งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานดำเนินการ
ตรวจสอบการจ้างงานต่อไป  

ข้อ 14 เมื่อมีการเลิกจ้าง เจ้าของเรือต้องแจ้งการเลิกจ้าง ที่กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า  
หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา โดยเจ้าของเรือต้องออกใบพยานการเลิกจ้างให้กับคนประจำเรือไว้เป็น
หลักฐาน และหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกจ้างไว้ในหนังสือคนประจำเรือของคนประจำเรือทุกครั้ง  

ข้อ 15 เมื่อเจ้าของเรือออกใบพยานเลิกจ้างให้กับคนประจำเรือเรือเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าของเรือแจ้ง
การเลิกจ้างคนประจำเรือกับเจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ ให้กับเจ้าของเรือ
และยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิม  

ข้อ 16 การอนุญาตให้ทำการงานในเรือและการเลิกจ้างตามระเบียบนี้ เจ้าของเรือต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด    

ข้อ 17 ให้สัญญาจ้างให้ทำการงานในเรือที่ใช้ทำการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมง ห้องเย็น เรือขน
ถ่ายเพ่ือการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันและเรือบรรทุกน้ำจืด ขนาดตั้งแต ่10 ตันกรอส
ขึ้นไปที่มีการอนุญาตตามระเบียบนี้ ให้มีอายุได้คราวละไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่จ้างที่ปรากฏตามบัญชี
คนทำงานในเรือแนบท้ายใบอนุญาต  

ข้อ 18 การขออนุญาตให้ทำการงานในเรือตามระเบียบนี้ สามารถทำการขออนุญาต และส่งสำเนา
เอกสารต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทางระบบ Single Window 4 Fishing Fleet ของกรมเจ้าท่า  
(http://fpipo.md.go.th) และสามารถออกใบอนุญาตที่มีการลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยให้ถือว่าการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการออกใบอนุญาตที่มีการลงลายมือชื่อของเจ้า
พนักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น มีผลผูกพันตามที่กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ บัญญัติไว้ทุกประการ 

 
- ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือประมง พ.ศ. 2559  
 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทําการในเรือประมง   พ.ศ.  2559  ได้รับการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2559 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับผู้ทําการใน
เรือประมงไทยเท่านั้น  

ข้อบังคับนี้ได้กำหนดนิยาม “เรือประมง”  หมายความว่า  เรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย, สำหรับคำว่า “ประกาศนียบัตร”  หมายความว่า  เอกสารที่อธิบดีออกหรือรับรองให้  ไม่ว่าจะ
เรียกชื่ออย่างไร ก็ตามซึ่งยังมีผลใช้บังคับ  เพ่ือให้สิทธิแก่ผู้ถือหรือยอมรับว่าผู้ถือสามารถทําการได้ตามที่
กําหนดไว้ในข้ออบังคับนี้  

ชั้นประกาศนียบัตรสําหรับผู้ทําการในเรือฝ่ายเดินเรือของเรือประมง แบ่งได้เป็น 3 ชั้นดังนี้    
1) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมง  หรือ  ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมง

ชํานาญงาน   
2) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชั้น 1      
3) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชั้น 2  

ชั้นประกาศนียบัตรสําหรับผู้ทําการในเรือฝ่ายช่างกลของเรือประมง แบ่งได้เป็น 2 ชั้นดังนี้    



หลักสตูรสำหรับอบรมสำหรับลูกเรือประมง 

 280 สิทธิและหนา้ที่ตามกฎหมายของลกูเรือ 

1) ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชั้น 1 
2) ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชั้น  2 

โดยผู้ถือประกาศนียบัตรทั้งหมดที่ออกตามข้อบังคับนี้จะมีสิทธิให้ทําการเฉพาะ ในเรือประมงไทย
เท่านั้น   
 นอกจากนี้ข้อบังคับนี้ยังกล่าวถึง คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ระยะเวลาปฏิบัติในงานทะเล ฝ่ายเดินเรือ 
ฝ่ายช่างกล วิธีการสอบความรู้ อายุ  การต่ออายุประกาศนียบัตร  และสิทธิทําการในเรือประมง และ
ค่าธรรมเนียม  

สำหรับเรื่องวิธีการสอบความรู้และหัวข้อวิชาในการสอบความรู้เพ่ือขอรับประกาศนียบัตรแต่ละชั้น  
กําหนดดังนี ้

1) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมง  หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงชํานาญ
งาน  ใช้การสอบภาคทฤษฎีซึ่งประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้  คือ  วิชาเดินเรือดาราศาสตร์  
วิชาเดินเรือใกล้ฝั่ง  วิชาเครื่องช่วยการเดินเรือ  และวิชาการทรงตัวของเรือ  

2) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชั้น 1  ใช้การสอบภาคทฤษฎีซึ่งประกอบด้วยวิชา 
ดังต่อไปนี้  คือ  วิชาเดินเรือและอุตุนิยมวิทยา  และวิชาการเรือและกฎการป้องกันเรือโดน
กัน   

3) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมงชั้น 2  ใช้การสอบภาคทฤษฎีซึ่งประกอบด้วยวิชา 
ดังต่อไปนี้  คือ  วิชาเดินเรือและอุตุนิยมวิทยา  และวิชากฎการป้องกันเรือโดนกัน  

4) ประกาศนียบั ตรคนใช้ เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชั้ น  1  การสอบเพ่ือขอรับ 
ประกาศนียบัตรนี้  คือ  ใช้การสอบภาคทฤษฎีซึ่งประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้  คือ  วิชาการ
จักรกลเรือ  วิชาไฟฟ้า  และวิชาทั่วไป  

5) ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชั้น  2  ใช้การสอบภาคทฤษฎี  วิชาการ
จักรกลเรือ  
 

 - พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2560 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน คือ 
เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพในการทำงานของแรงงานในภาคการประมง 
 “เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง  “ผู้ควบคุมเรือ” 
หมายความว่า ผู้มีหน้าที่บังคับเรือและรับผิดชอบในเรือประมง “คนประจำเรือ” หมายความว่า ลูกเรือหรือคน
ที่มีหน้าที่ประจำอยู่ในเรือประมงแต่ไม่รวมถึงผู้ควบคุมเรือ 
 มาตราที่เก่ียวข้อง ได้แก่ มาตรา 83 คนประจำเรือต้องมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
เดินเรือในน่านน้ำไทย และในกรณีคนประจำเรือไม่มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้อธิบดีมีอำนาจเช่นเดียวกับเจ้าท่าตามกฎหมาย ว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ำไทยในการออกหนังสือคนประจำเรือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการอนุญาต ให้คนต่างด้าวที่
ประสงค์จะทำงานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง และมี
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อำนาจเช่นเดียวกับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว  ในการอนุญาตให้คนต่างด้าว
นั้นทำงานในเรือประมงท่ีจะออกไปทำการประมงในทะเล 
 
 - กฎกระทรวง ความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ 
   พ.ศ. 2559 
 1. ก่อนออกเรือแรงงานต้องได้รับความรู้การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ประจำเรือ ความ
ปลอดภัยในการทำงานบนเรือ 
 2. จะต้องมีการจัดให้มีอาหาร น้ำดื่มที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอ 
 3. มีเวลาพักตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
 4. ต้องมียาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 5. ต้องจัดให้มีพ้ืนที่สำหรับพักผ่อน 
 6. ต้องจัดให้มีห้องส้วม 
 7. ลูกเรืออย่างน้อย 1 คน ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
การจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 
 การนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการโน้มน้าวผู้เข้าร่วมอบรมให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของแรงงานประมง 
 - ขั้นการจัดประสบการณ์ฝึกอบรม 
 ใช้รูปแบบการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การอภิปราย
และเพ่ิมเติมประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร  
 - ขั้นสรุป 
 การสรุปและข้อคิดเห็นต่อการนำไปใช้โดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
สื่อ วัสดุ และแหล่งการเรียนรู้ 
 สไลด์การนำเสนอ และ เอกสารการฝึกอบรม 
 
การวัดผล และประเมินผล 
 แบบทดสอบ 
 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์ประเมินผล ดีเยี่ยม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง 

 
ความรู้พื้นฐานของวิทยากร 
 ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของลูกเรือประมง 
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เอกสารอ้างอิง 
 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 
 กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล 
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบทะเบียนลูกจ้างในงานประมงทะเล 
 พระราชกำหนด แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 
2562 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ. 2456 
 ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำการงานในเรือที่ใช้ทำการประมง เรือบรรทุก
สินค้าประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพ่ือการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพ่ือการประมง 
และเรือบรรทุกน้ำจดื ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป พ.ศ. 2562  
  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือประมง พ.ศ. 2559 
 กฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ. 
2559 
  
รายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถอ่านได้ในภาคผนวก 18_1 ถึง 18_9 
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