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คํานํา 

 ปจจุบันกรมประมงไดมีการกําหนดมาตรฐานของเครื่องมือประมง เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวน้ํา ซ่ึงคุณลักษณะของเครื่องมือประมงจะตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ โดย
ปองกันการดัดแปลงหรือปรับปรุงเครื่องมือประมงใหผิดไปจากท่ีกําหนด อันอาจจะมีผลกระทบตอทรัพยากร
สัตวน้ําและระบบนิเวศ โดยจําแนกเครื่องมือไดท้ังหมด 22 ประเภท ไดแก อวนลากคู อวนลากแผนตะเฆ อวน
ลากคานถาง อวนลอมจับ อวนลอมจับปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก อวนชอน/ยกปลากะตัก อวนครอบหมึก 
อวนชอนปลาจะละเม็ด อวนติดตา อวนรุนเคย คราดหอยลาย คราดหอยแครง คราดหอยอ่ืน ลอบปลา ลอบปู 
ลอบหมึก ลอบหมึกสาย เบ็ดราว แผงยกปูจักจั่น เบ็ดมือ และเรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟา (เรือปนไฟ)  

 เอกสารคูมือการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ป 2561 เลมนี้ ไดจัดทําข้ึนโดยคณะทํางานฯ ของ
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจเครื่องมือประมง โดยมีวิธีการใน
การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูอานและ
เจาหนาท่ีผูตรวจเครื่องมือประมงทุกทาน ไดมีความรูและความเขาใจเพ่ิมมากข้ึนในการนําไปใชตรวจมาตรฐาน
เครื่องมือประมง 
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                8 มีนาคม 2561 
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เคร่ืองมืออวนลากคู 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 อวนลากคู คือ เครื่องมือประมงท่ีใชอวนลักษณะคลายถุง อวนลากชนิดนี้ใชเรือยนตสองลํา ทําหนาท่ี
ลากอวนและถางปากอวนโดยการรักษาระยะหางและความเร็วของเรือขณะลากอวนใหเทากัน  สวนใหญใชจับ
ปลาหนาดิน ปลาผิวน้ํา และหมึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงวิธีการทําการประมงอวนลากคู 
 

                                                                   
ภาพท่ี 2 เรืออวนลากคู 

 ปจจุบันไดมีการกําหนดมาตรฐานของเครื่องมืออวนลากคูไวดังนี้ 
 1. ขนาดตาอวนกนถุงตองไมนอยกวา 4 ซม. 
 2. ความยาวคราวลาง ไมเกิน 100 เมตร 
 3. ขนาดตาอวนรองกนถุงตองไมนอยกวา 7 ซม. 
 4. ความยาวอวนกนถุงตองไมนอยกวา 6 เมตร 
 5. จํานวนถุงอวนรองตองไมเกิน 1 ถุง 
 6. กรณีอวนกนถุงใชดายคูขนาดดายไมเกินทับ 30 
 7. ไมใชเชือกหรือวัสดุอ่ืนใด รอยตาอวนหรือพันรอบกนถุง 
 8. ไมมีวัสดุใดๆ ซอนในถุงอวนกนถุง 
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สวนประกอบของอวนลาก 

 
ภาพท่ี 3 สวนประกอบของอวนลาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4  ภาพ 3 มิติลักษณะเครื่องมืออวนลาก (ภาพประกอบจาก SEAFDEC) 

วิธีการตรวจวัดเครื่องมืออวนลากคู 

 1) การวัดความยาวคราวลาง 

1. ใชเครนของเรือยกบริเวณก่ึงกลางของคราวลางข้ึน 
2. เริ่มวัดจากบริเวณหูอวน จุดท่ีเนื้ออวนเย็บมาดกับเชือกคราวลาง จนถึงก่ึงกลางของเชือกคราวลาง 
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ภาพท่ี 5 จุดเริ่มตนการวัดคราวลาง (บริเวณหูอวน จุดท่ีเนื้ออวนเย็บมาดกับเชือกคราวลาง) 

 
ภาพท่ี 6  จุดก่ึงกลางของเชือกคราวลาง (บริเวณสะดือ)  

3. นําความยาวท่ีวัดไดคูณสอง ความยาวท่ีไดจะเปนความยาวรวมของเชือกคราวลาง 
4. ความยาวคราวลางท่ีได ตองไมเกิน 100 เมตร 

 2) การวัดความยาวของกนถุง 

1. เริ่มวัดจากจุดผูกปดกนถุงอวนไปถึงจุดท่ีมีการเย็บอวนกนถุงตอจากเนื้ออวนท่ีเปนตัวอวน 

 

 
ภาพท่ี 7  ภาพแสดงจุดผูกปดกนถุงอวน 



4 
 

   
ภาพท่ี 8 จุดท่ีมีการเย็บอวนกนถุงตอจากเนื้ออวนท่ีเปนตัวอวน  

 
ภาพท่ี 9  ภาพแสดงวิธีการวัดความอวนกนถุง 

2. ความยาวท่ีวัดไดตองไมนอยกวา 6 เมตร 

 3) การวัดขนาดตาอวนกนถุง 

ตามประกาศกรมประมง กําหนดขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากตองมีขนาดชองตาอวนไมนอยกวา 

4 เซนติเมตร ในการวัดขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากมีวิธีการวัดดังนี้ 

1. วัดอวนในขณะท่ีอวนเปยกน้ําเพ่ือใหอวนอยูในสภาพเสมือนกําลังใชงาน 
2. ดึงผืนอวนกนถุงใหตึงอยูในลักษณะเสนตรง โดยใหปมของอวนอยูตรงกัน 

 
ภาพท่ี 10 ภาพแสดงลักษณะตาอวนกนถุงท่ีจะตองทําการวัด 

3. นับจํานวนตาอวนตอกันในแนวเสนตรงจํานวน 20 ตาอวนตอกัน 
4. ใชสายวัดหรือไมวัดความยาวระหวางก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 ถึงก่ึงกลางปมสุดทาย

ของตาอวนท่ี 20 ความยาวมีหนวยเปนเซนติเมตร 
5. นําความยาวท่ีไดหารดวย 20   
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6. เปลี่ยนตําแหนงท่ีจะวัดขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากตําแหนงใหม ทําการวัดซํ้าโดยวิธีเดิมรวม 3 
ซํ้า 

7. นําคาท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย 
8. คาเฉลี่ยของขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากท่ีไดตองไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมสามารถดึงอวน 20 ตาใหตึง (กรณีดายคู) ทําใหคาเฉลี่ยขนาดตาอวนนอยกวา 4 

เซนติเมตร ใหวัดทีละตาไมนอยกวา 5 ครั้ง คาท่ีไดตองไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 

 4) การวัดขนาดตาอวนถุงรองกนถุง 

1. ถุงรองกนถุงอยูดานนอกของอวนกนถุง 

 
ภาพท่ี 11  ภาพแสดงลักษณะตาอวนกนถุงท่ีจะตองทําการวัด 

2. นับตาอวน 10 ตา แลวดึงตาอวนใหตึงโดยปมกลางท้ังสองปมชนกัน (ในกรณีดึงแลวไมตึงปม
บนลางไมชนกันใหวัดทีละตาตอกันจํานวน 10 ตา) 

3. ใชสายวัดวัดจากก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 จนถึงก่ึงกลางปมสุดทายของตาอวนท่ี 10 
4. ความยาวรวมท่ีวัดได หารดวย 10 ตองไมนอยกวา 7 เซนติเมตร 
5. ทําการวัดซํ้า 3 ครั้ง 

 5) การนับจํานวนเสนดาย 

1. นําเนื้ออวนกนถุงมา 1 เสน แลวคลี่ดายออกจากกัน 

 
ภาพท่ี 12  ลักษณะของเนื้ออวนกนถุง 1 เสน ท่ีคลี่ออก 
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2. นับจํานวนเสนยอยในดาย 1 เสน จะตองไมเกินทับ 30 (30 เสนใย) 

   
 

 

 

 

ภาพท่ี 13 แสดงวิธีการนับจํานวนเสนดาย (เสนดาย 1 เสน แบงเปน 3 เสนยอย ใน 3 เสนยอยมี 6 เสนใย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับได 6 เสนใย 

 

1 เสนดาย มี 

3 เสนยอย 
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แบบตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง อวนลากคู 

สถานท่ีตรวจสอบ................................................................................................วันท่ี……………….………………………………............................ 

ชื่อเรือ.......................................................................................................เลขทะเบียนเรือ…………………….……………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรบัอนุญาต การตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

1. เคร่ืองมือ อวนลากคู 

2. คุณลักษณะของเคร่ืองมือที่ไดรับอนุญาต 

� ความยาวคราวลาง…………………………….เมตร 
(ความยาวคราวลาง ไมเกิน 100 เมตร) 

 

� จํานวน……………………………………………..ปาก 
 

� ขนาดตาอวนกนถุง ไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 
  

� ขนาดตาอวนถุงรองอวนกนถุง ไมนอยกวา 7 เซนติเมตร 
 

� ความยาวอวนกนถุง ไมนอยกวา 6 เมตร 
 

� จํานวนถุงอวนรอง ไมเกิน 1 ถุง 
 

� กรณีอวนกนถุงใชดายคูขนาดดายไมเกินทับ 30 
 

� ไมใชเชือกหรือวัสดุใดๆ รอยตาอวนหรือพันรอบกนถุง 
 

� ไมมีวัสดุใดๆซอนในถุงอวนกนถุง 
 

สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 
� ไมผาน 

แกไข (ระบุ)............................................................................... 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 

นัดตรวจซํ้าวันที…่………………………………………………………………….. 

1. เคร่ืองมือ อวนลากคู   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 
2. คุณลักษณะของเคร่ืองมือที่ตรวจสอบได 

� ความยาวคราวลาง..........................................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                   

� จํานวน…………………………………………….ปาก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

�  ขนาดตาอวนกนถุง…………………………………..เซนติเมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
� ขนาดตาอวนถุงรองอวนกนถุง…………………….เซนติเมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ความยาวอวนกนถุง..........................................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� จํานวนถุงอวนรอง.....................................ถุง 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� กรณีอวนกนถุงใชดายคูขนาดดายไมเกินทับ 30 
� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมใชเชือกหรือวัสดุใดๆรอยตาอวนหรือพันรอบกนถุง 
� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมมีวัสดุใดๆซอนในถุงอวนกนถุง 
� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง  
อวนลากคู 

ลงชื่อ......................................................................................   

         (............................................................................)  

                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 

ลงชื่อ............................................................................................     

         (...................................................................................) 

ตําแหนง..................................................................................... 

                                ผูตรวจสอบ 
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เคร่ืองมืออวนลากแผนตะเฆ 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เครื่องมืออวนลากท่ีใชแผนตะเฆชวยถางปากอวน ประกอบดวย แผนตะเฆ 2 ขาง และมีการกําหนด

มาตรฐานของเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ ไวดังนี้ 

 1. ความยาวของคราวลางตองไมเกิน 60 เมตร 

 2. ขนาดของตาอวนกนถุงไมนอยกวา 4 ซม. 

 3. ขนาดตาอวนของถุงรองอวนกนถุง ไมนอยกวา 7 ซม. 

 4. ความยาวของอวนกนถุง 

- เรือขนาดนอยกวา 20 ตันกรอส ความยาวของอวนกนถุงตองไมนอยกวา 3 เมตร 

- เรือขนาดตั้งแต 20 ตันกรอสข้ึนไป ความยาวของอวนกนถุงตองไมนอยกวา 4 เมตร 

 5. จํานวนถุงรองอวนกนถุงไมเกิน 1 ถุง 

 6. กรณีอวนกนถุงใชดายคูขนาดดายไมเกินทับ 30 

 7. ไมใชเชือกหรือวัสดุใดๆ รอยตาอวนหรือพันรอบกนถุง 

 8. ไมมีวัสดุใดๆ ซอนในอวนกนถุง 

 
ภาพท่ี 14  ลักษณะเรือประมงเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ 

   
ภาพท่ี 15  ลักษณะของแผนตะเฆ 
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วิธีการตรวจวัดเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ 

 1) การวัดความยาวคราวลาง 
1. ใชเครนของเรือยกบริเวณก่ึงกลางของคราวลางข้ึน 
2. เริ่มวัดจากบริเวณหูอวน จุดท่ีเนื้ออวนเย็บมาดกับเชือกคราวลาง จนถึงก่ึงกลางของเชือกคราวลาง 

 
ภาพท่ี 16  จุดเริ่มตนการวัดความยาวคราวลาง (บริเวณหูอวน จุดท่ีเนื้ออวนเย็บมาดกับเชือกคราวลาง) 

   
ภาพท่ี 17  จุดก่ึงกลางของเชือกคราวลาง (บริเวณสะดือ) 

 
ภาพท่ี 18  วิธีวัดความยาวคราวลางของอวนลากแผนตะเฆ 

3. นําความยาวท่ีวัดไดคูณสอง ความยาวท่ีไดจะเปนความยาวรวมของเชือกคราวลาง 
4. ความยาวคราวลางท่ีได ตองไมเกิน 60 เมตร 
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 2) การวัดความยาวของกนถุง 

1. เริ่มวัดจากจุดผูกปดกนถุงอวนไปถึงจุดท่ีมีการเย็บอวนกนถุงตอกับเนื้ออวนท่ีเปนตัวอวน 

 
ภาพท่ี 19  แสดงจุดผูกปดกนถุงอวน 

 
ภาพท่ี 20  จุดท่ีมีการเย็บอวนกนถุงตอกับเนื้ออวนท่ีเปนตัวอวน 

 
ภาพท่ี 21 วิธีการวัดความยาวของกนถุง 

2. ความยาวท่ีวัดใหเปนไปตามขอกฎหมายกําหนด 

- เรือขนาดนอยกวา 20 ตันกรอส ความยาวอวนกนถุงไมนอยกวา 3 เมตร 
- เรือขนาดมากกวา 20 ตันกรอส ความยาวอวนกนถุงไมนอยกวา 4 เมตร 

 3) การวัดขนาดตาอวนกนถุง 
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ตามประกาศกรมประมง กําหนดขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากตองมีขนาดชองตาอวนไมนอยกวา 

4 เซนติเมตร ในการวัดขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากมีวิธีการวัดดังนี้ 

1. วัดอวนในขณะท่ีอวนเปยกน้ําเพ่ือใหอวนอยูในสภาพเสมือนกําลังใชงาน 
2. ดึงผืนอวนกนถุงใหตึงอยูในลักษณะเสนตรง โดยใหปมของอวนอยูตรงกัน 
3. นับจํานวนตาอวนตอกันในแนวเสนตรงจํานวน 20 ตาอวนตอกัน 
4. ใชสายวัดหรือไมวัดความยาวระหวางก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 ถึงก่ึงกลางปมสุดทาย

ของตาอวนท่ี 20 ความยาวมีหนวยเปนเซนติเมตร 
5. นําความยาวท่ีไดหารดวย 20   
6. เปลี่ยนตําแหนงท่ีจะวัดขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากตําแหนงใหม ทําการวัดซํ้าโดยวิธีเดิมรวม 3 

ซํ้า 
7. นําคาท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย 
8. คาเฉลี่ยของขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากท่ีไดตองไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมสามารถดึงอวน 20 ตาใหตึง (กรณีดายคู) ทําใหคาเฉลี่ยขนาดตาอวนนอยกวา 4 

เซนติเมตร ใหวัดทีละตาไมนอยกวา 5 ครั้ง คาท่ีไดตองไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 22   แสดงภาพการวัดขนาดตาอวนกนถุง 1 ตา (วัดจากก่ึงกลางปมดานหนึ่งถึงก่ึงกลางปมอีกดานหนึ่ง) 

 4) การวัดขนาดตาอวนรองกนถุง 
1. ถุงรองกนถุงอยูดานนอกของอวนกนถุง 
2. นับตาอวน 10 ตา แลวดึงตาอวนใหตึงโดยปมกลางท้ังสองปมชนกัน (ในกรณีดึงแลวไมตึงปม

บนลางไมชนกันใหวัดทีละตาตอกันจํานวน 10 ตา) 
3. ใชสายวัดวัดจากก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 จนถึงก่ึงกลางปมสุดทายของตาอวนท่ี 10 
4. ความยาวรวมท่ีวัดได หารดวย 10 ตองไมนอยกวา 7 เซนติเมตร 
5. ทําการวัดซํ้า 3 ครั้ง 
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ภาพท่ี 23  แสดงภาพการวัดขนาดตาอวนรองกนถุง 1 ตา  

5) การนับจํานวนเสนดาย 

1. นําเนื้ออวนกนถุงมา 1 เสน แลวคลี่ดายออกจากกัน 

 
ภาพท่ี 24 ลักษณะของเนื้ออวนกนถุง 1 เสน ท่ีคลี่ออก 

2. นับจํานวนเสนยอยในดาย 1 เสน จะตองไมเกินทับ 30 (30 เสนใย) 

   
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 แสดงวิธีการนับจํานวนเสนดาย (เสนดาย 1 เสน แบงเปน 3 เสนยอย ใน 3 เสนยอยมี 6 เสนใย) 

นบัได้ 6 เส้นใย 

 

1 เส้นด้าย มี 3 

เส้นยอ่ย 

 



13 
 

แบบตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนลากแผนตะเฆ 

 

สถานทีต่รวจสอบ............................................................................................ วันที่………………………………………………..……………. 

ชื่อเรือ...........................................................................................เลขทะเบียนเรือ……………………………………..………………………… 

เครื่องมือทําการประมงที่ไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 

1. เคร่ืองมือ อวนลากแผนตะเฆ 

2. คุณลักษณะของเคร่ืองมือที่ไดรับอนุญาต 

� ความยาวคราวลาง.................................เมตร 
(ความยาวคราวลาง ไมเกิน 60 เมตร) 

 

� จํานวน……………………………………………..ปาก 
 

� ขนาดตาอวนกนถุง ไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 
  

� ขนาดตาอวนถุงรองอวนกนถุง ไมนอยกวา 7 เซนติเมตร 
 

� ความยาวอวนกนถุง  

� ไมนอยกวา 3 เมตร (เรือขนาดนอยกวา 20 ตันกรอส) 

� ไมนอยกวา 4 เมตร (เรือขนาด 20 ตันกรอสขึ้นไป) 
 

� จํานวนถุงอวนรอง ไมเกิน 1 ถุง 
 

� กรณีอวนกนถุงใชดายคูขนาดดายไมเกินทับ 30 
 

� ไมใชเชือกหรือวัสดุใดๆ รอยตาอวนหรือพันรอบกนถุง 
 

� ไมมีวัสดุใดๆซอนในถุงอวนกนถุง 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)............................................................................... 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

นัดตรวจซํ้าวันที…่………………………………………………………………….. 

1. เคร่ืองมือ อวนลากแผนตะเฆ   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 
2. คุณลักษณะของเคร่ืองมือที่ตรวจสอบได 

� ความยาวคราวลาง......................................เมตร 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต                   

� จํานวน…………………………………………….ปาก 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

�  ขนาดตาอวนกนถุง……………………………เซนติเมตร 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ขนาดตาอวนถุงรองอวนกนถุง..........................เซนติเมตร 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ความยาวอวนกนถุง....................................เมตร 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� จํานวนถุงอวนรอง......................................ถุง 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� กรณีอวนกนถุงใชดายคูขนาดดายไมเกินทับ 30 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมใชเชือกหรือวัสดุใดๆรอยตาอวนหรือพันรอบกนถุง 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมมีวัสดุใดๆซอนในถุงอวนกนถุง 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนลาก
แผนตะเฆ 

ลงชื่อ......................................................................................   

         (............................................................................)  

                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 

ลงชื่อ.........................................................................................   

         (...................................................................................) 

ตําแหนง..................................................................................... 

                                ผูตรวจสอบ 
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เคร่ืองมืออวนลากคานถาง 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 อวนลากท่ีใชคานชวยถางปากอวน ประกอบดวย คานเหล็กท่ีใชถางปากอวน 2 คาน เครื่องมืออวน
ลากคานถางไดถูกกําหนดมาตรฐานไวดังนี้ 
 1. จํานวนอวนท่ีใชขณะทําการประมงตองไมเกิน 8 ปาก 
 2. คานประกอบทําการประมงไมเกิน 2 คาน 
 3. ความยาวคานขางละไมเกิน 7.5 เมตร 
 4. ขนาดตาอวนไมนอยกวา 4 ซม. 
 5. ขนาดตาอวนถุงรองอวนไมนอยกวา 7 ซม. 
 6. จํานวนถุงรองอวนไมเกิน 1 ถุง 
 7. ไมใชเชือกหรือวัสดุอ่ืนใด รอยตาอวนหรือพันรอบกนถุง 
 8. ไมมีวัสดุใดๆ ซอนในถุงอวนกนถุง 

    
ภาพท่ี 26  ลักษณะเรือประมงเครื่องมืออวนลากคานถาง 

วิธีการตรวจวัดเครื่องมืออวนลากคานถาง 

 1) การวัดความยาวของคาน 

1. ใชสายวัดวัดจากดานปลายของคานดานหนึ่งไปยังดานปลายอีกดานหนึ่ง 

 
ภาพท่ี 27  วิธีการวัดความยาวของคานถาง 

2. วัดเชนเดียวกับคานอีกขางหนึ่ง 
3. ความยาวของคานแตละขาง ตองไมเกิน 7.5 เมตร 
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 2) การวัดความยาวคราวลางอวน 

1. วัดจากจุดท่ีมีการเย็บเนื้ออวนใหติดกับเชือกคราวลางดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง 

 
ภาพท่ี 28  จุดท่ีมีการเย็บเนื้ออวนใหติดกับเชือกคราวลาง 

 
ภาพท่ี 29  วิธีการวัดความยาวคราวลาง 

2. วัดความยาวของคราวลางทุกถุงอวนท่ีไดรับอนุญาต (โดยใชวิธีวัดเชนเดียวกัน) 
3. นําความยาวทุกถุงอวนท่ีไดรับอนุญาตรวมกัน (จํานวนอวนไมเกิน 8 ปาก) 

 3) การวัดขนาดตาอวนกนถุง 

ตามประกาศกรมประมง กําหนดขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากตองมีขนาดชองตาอวนไมนอยกวา 

4 เซนติเมตร ในการวัดขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากมีวิธีการวัดดังนี้ 

1. วัดอวนในขณะท่ีอวนเปยกน้ําเพ่ือใหอวนอยูในสภาพเสมือนกําลังใชงาน 
2. ดึงผืนอวนกนถุงใหตึงอยูในลักษณะเสนตรง โดยใหปมของอวนอยูตรงกัน 
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3. ภาพท่ี 30  บริเวณดานทองของอวนกนถุง 

4. นับจํานวนตาอวนตอกันในแนวเสนตรงจํานวน 20 ตาอวนตอกัน 
5. ใชสายวัดหรือไมวัดความยาวระหวางก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 ถึงก่ึงกลางปมสุดทาย

ของตาอวนท่ี 20 ความยาวมีหนวยเปนเซนติเมตร 
6. นําความยาวท่ีไดหารดวย 20   
7. เปลี่ยนตําแหนงท่ีจะวัดขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากตําแหนงใหม ทําการวัดซํ้าโดยวิธีเดิมรวม 3 

ซํ้า 
8. นําคาท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย 
9. คาเฉลี่ยของขนาดตาอวนกนถุงของอวนลากท่ีไดตองไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมสามารถดึงอวน 20 ตาใหตึง (กรณีดายคู) ทําใหคาเฉลี่ยขนาดตาอวนนอยกวา 4 

เซนติเมตร ใหวัดทีละตาไมนอยกวา 5 ครั้ง คาท่ีไดตองไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 

 4) การวัดขนาดตาอวนถุงรองกนถุง 

1. ถุงรองกนถุงอยูดานนอกของอวนกนถุง 

 
ภาพท่ี 31  ภาพถุงรองกนถุง 

2. นับตาอวน 10 ตา แลวดึงตาอวนใหตึงโดยปมกลางท้ังสองปมชนกัน (ในกรณีดึงแลวไมตึงปม
บนลางไมชนกันใหวัดทีละตาตอกันจํานวน 10 ตา) 

3. ใชสายวัดวัดจากก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 จนถึงก่ึงกลางปมสุดทายของตาอวนท่ี 10 
4. ความยาวรวมท่ีวัดได หารดวย 10 ตองไมนอยกวา 7 เซนติเมตร 
5. ทําการวัดซํ้า 3 ครั้ง 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง อวนลากคานถาง 

สถานทีต่รวจสอบ..........................................................................................................................วนัที…่……….………………………………………….……............................ 

ช่ือเรือ....................................................................................................................................เลขทะเบยีนเรือ………………………………….….…………………………….......... 

เคร่ืองมือทําการประมงที่ไดรับอนญุาต การตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง 

1. เครือ่งมือ อวนลากคานถาง 

2. คุณลักษณะของเครือ่งมอืที่ไดรับอนญุาต 

� ความยาวคราวลางรวม.............................เมตร 

 

� จํานวนอวน……………………………………ปาก 

            (จํานวนอวนไมเกนิ 8 ปาก) 

 

� คานประกอบการทําประมง ไมเกิน 2 คาน 
 

� ความยาวคานขางละ ไมเกนิ 7.5 เมตร 
 

� ขนาดตาอวน ไมนอยกวา 4 เซนติเมตร 

  

� ขนาดตาอวนถุงรองอวน ไมนอยกวา 7 เซนติเมตร 

 

� จํานวนถงุอวนรอง ไมเกิน 1 ถุง 
 

� ไมใชเชือกหรอืวัสดุใดๆ รอยตาอวนหรอืพันรอบกนถุง 
 

� ไมมีวัสดุใดๆซอนในถุงอวนกนถุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 

แกไข (ระบุ)................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

นัดตรวจซํ้าวนัที…่……………………………………………………………... 

 

1. เครือ่งมือ อวนลากคานถาง   

� ถูกตอง    
� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครือ่งมอืที่ตรวจสอบได 

� ความยาวคราวลางรวม...................................เมตร 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต                   

� จํานวนอวน…………………………………………….ปาก 
� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� คานประกอบการทาํประมง จํานวน.................คาน 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ความยาวคานขางละ.......................................เมตร 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

�  ขนาดตาอวน……………………………..เซนตเิมตร 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ขนาดตาอวนถุงรองอวน…………………….เซนติเมตร 

� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� จํานวนถุงอวนรอง.....................................ถงุ 
� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมใชเชือกหรอืวัสดุใดๆรอยตาอวนหรือพันรอบกนถุง 
� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมมีวัสดุใดๆซอนในถุงอวนกนถุง 
� ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเคร่ืองมือทําการประมง 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................   

         (............................................................................)  

                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนญุาต 

 

 

 

ลงช่ือ.............................................................................................     

         (...................................................................................) 

ตําแหนง........................................................................................ 

                                ผูตรวจสอบ 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนลากคานถาง 
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เคร่ืองมืออวนลอมจับ 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 
ภาพท่ี 32  ภาพเรือประมงอวนลอมจับ 

 อวนลอมจับ คือ เครื่องมือประมงท่ีมีลักษณะเปนผืนอวนคลายสี่เหลี่ยมผืนผา ไมมีลักษณะเปนถุง     
ใหเห็นชัดเจน ขนาดตาอวนตลอดท้ังผืน ไมต่ํากวา 2.5 เซนติเมตร ดานบนของผืนอวนมีเชือกคราวบนซ่ึงมีทุน
ลอยผูกติดอยู สวนดานลางของผืนอวนเย็บติดกับเชือกคราวลางโดยมีตีนหินถวงน้ําหนักของอวนใหจมเร็วข้ึน
ในขณะทําการประมงและมีหวงมานผูกติดอยูสําหรับรอยสายมานเพ่ือปดวงอวน  
 มาตรฐานท่ีกําหนด คือ ขนาดตาอวนตลอดท้ังผืนตองไมต่ํากวา 2.5 เซนติเมตร 

หลักการทําประมง 

 1. ใชวิธีปดลอมสัตวน้ํา โดยการปลอยอวนลอมรอบสัตวน้ําเปนวงกลมหรือรูปไข เพ่ือสกัดก้ันการ
เคลื่อนท่ีของสัตวน้ําในแนวราบ สวนในแนวดิ่งใชความลึกของอวนสกัดก้ันฝูงสัตวน้ํา 
 2. ใชวิธีปดดานลางของผืนอวน (ตลอดผืน) เพ่ือไมใหสัตวน้ําออกทางดานลาง และวายอยูในวงอวน 
 3. ทําการกูอวนแลวตักสัตวน้ําข้ึนเรือ 

วิธีการวัดความยาวคราวบน 

 1. สุมวัดความยาวคราวบน 1 ชวงผืนอวนผืนยอย (1 ตัว) โดยสังเกตจากจุดเริ่มตนของผืนอวนยอย
ผืนท่ี 1 ไปจนถึงรอยตอของผืนอวนยอยท่ี 2  
 2. วัดความยาวคราวบน (ดานท่ีมีลูกกะสงหรือทุน) จากจุดเริ่มตนของผืนอวนยอยผืนท่ี 1 ไปจนถึง
รอยตอของผืนอวนยอยท่ี 2 
 3. วัดซํ้า 2-3 ซํ้า 
 4. นําความยาวท่ีไดของผืนอวนยอย (แตละตัว) มาเฉลี่ย 
 5. นําความยาวคราวบนเฉลี่ยท่ีวัดได มาคูณกับจํานวนผืนอวนยอย (จํานวนตัว) ท้ังหมด จะตองมี
ความยาวรวมนอยกวาหรือเทากับความยาวรวมคราวบน ตามเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย 
รอบป 2561 – 2562 
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ภาพท่ี 33  แสดงลักษณะการวางของอวนลอมจับ 

วิธีการวัดขนาดตาอวน 

 1. ใหวัดขนาดตาอวนบริเวณตัวอวน 
 2. ใหเนื้ออวนอยูในสภาพเปยก แลวนับตาอวน 10 ตา ดึงตาอวนใหตึงโดยปมกลางท้ังสอง

ปมชนกัน (ในกรณีดึงแลวไมตึงปมบนลางไมชนกันใหวัดทีละตาตอกันจํานวน 10 ตา) 
 3. ใชสายวัดวัดจากก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 จนถึงก่ึงกลางปมสุดทายของตาอวนท่ี 10 
 4. ความยาวรวมท่ีวัดได หารดวย 10 ตองไมนอยกวา 2.5 เซนติเมตร 
 5. ทําการวัดซํ้า 3 ครั้ง 

 
 
 

ภาพท่ี 34 แสดงวิธีการวัดขนาดตาอวน (5 ตา) 

 

 

 

 

 

 

กําหนดขนาดตาอวนไมนอยกวา 2.5 เซนติเมตร 

รอยตอผืนอวนยอย รอยตอผืนอวนยอย 

1 ผืนยอย (1 ตัว) 
ตาประทัง 

วัดความยาวคราวบน 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนลอมจับ 

 

สถานท่ีตรวจสอบ..................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ อวนลอมจับ 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� ความยาวคราวบน......................................เมตร 
 

� จํานวน……………………………………………..ผืน 
 

� ขนาดตาอวน ไมนอยกวา 2.5 เซนติเมตร 
 

 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ อวนลอมจับ   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 
2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� ความยาวคราวบน...................................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                   

� จํานวน…………………………………………….ผืน 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ขนาดตาอวน.....................................เซนติเมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 
 
 

 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 
 
 
 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนลอมจับ 
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เคร่ืองมืออวนลอมจับปลากะตัก 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 
ภาพท่ี 35 ภาพเรือประมงอวนลอมจับปลากะตัก 

 อวนลอมจับปลากะตัก คือ เครื่องมือประมงท่ีมีลักษณะเปนผืนอวนคลายสี่เหลี่ยมผืนผา มีตาขนาดเล็ก
ใชจับปลากะตักเปนหลัก 
 มาตรฐานท่ีกําหนด คือ ขนาดตาอวนตลอดท้ังผืน จะตองมากกวา 0.6 เซนติเมตร 

หลักการทําประมง 

 1. ใชวิธีปดลอมสัตวน้ํา โดยการปลอยอวนลอมรอบสัตวน้ําเปนวงกลมหรือรูปไข เพ่ือสกัดก้ันการ
เคลื่อนท่ีของสัตวน้ําในแนวราบ สวนในแนวดิ่งใชความลึกของอวนสกัดก้ันตัดหนาฝูงสัตวน้ํา 
 2. ใชวิธีปดดานลางของผืนอวน (ตลอดผืน) เพ่ือไมใหสัตวน้ําออกทางดานลาง และวายอยูในวงอวน 
 3. ทําการกูอวนแลวตักสัตวน้ําข้ึนเรือ 

วิธีการวัดความยาวคราวบน 

 1. สุมวัดความยาวคราวบน 1 ชวงผืนอวนผืนยอย (1 ตัว) โดยสังเกตจากจุดเริ่มตนของผืนอวนยอย
ผืนท่ี 1 ไปจนถึงรอยตอของผืนอวนยอยท่ี 2  
 2. วัดความยาวคราวบน (ดานท่ีมีลูกกะสงหรือทุน) จากจุดเริ่มตนของผืนอวนยอยผืนท่ี 1 ไปจนถึง
รอยตอของผืนอวนยอยท่ี 2 
 3. วัดซํ้า 2-3 ซํ้า 
 4. นําความยาวท่ีไดของผืนอวนยอย (แตละตัว) มาเฉลี่ย 
 5. นําความยาวคราวบนเฉลี่ยท่ีวัดได มาคูณกับจํานวนผืนอวนยอย (จํานวนตัว) ท้ังหมด จะตองมี
ความยาวรวมนอยกวาหรือเทากับความยาวรวมคราวบน ตามเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย 
รอบป 2561 – 2562 
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ภาพท่ี 36  แสดงลักษณะการวางของอวนลอมจับ 

วิธีการวัดขนาดตาอวน 

 1. ใหวัดขนาดตาอวนบริเวณตัวอวน 
 2. ใหเนื้ออวนอยูในสภาพเปยก แลวนับตาอวน 10 ตา ดึงตาอวนใหตึงโดยปมกลางท้ังสองปม 
 3. ใชสายวัดวัดจากก่ึงกลางปมแรกของตาอวนท่ี 1 จนถึงก่ึงกลางปมสุดทายของตาอวนท่ี 10 
 4. ความยาวรวมท่ีวัดได หารดวย 10 ตองมากกวา 0.6 เซนติเมตร 
 5. ทําการวัดซํ้า 3 ครั้ง 

 
ภาพท่ี 37  แสดงวิธีการวัดขนาดตาอวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยตอผืนอวนยอย รอยตอผืนอวนยอย 

1 ผืนยอย (1 ตัว) 
ตาประทัง 

วัดความยาวคราวบน 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง อวนลอมจับปลากะตัก 
 

สถานท่ีตรวจสอบ..................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ อวนลอมจับปลากะตัก 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� ความยาวคราวบน......................................เมตร 
 

� จํานวน……………………………………………..ผืน 
 

� ขนาดตาอวน มากกวา 0.6 เซนติเมตร ข้ึนไป 
 

 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 

1. เครื่องมือ อวนลอมจับปลากะตัก   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� ความยาวคราวบน...................................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                   

� จํานวน…………………………………………….ผืน 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ขนาดตาอวน..................................เซนติเมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 

 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
 
 

ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนลอมจับปลากะตัก 
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เคร่ืองมืออวนครอบปลากะตัก 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ  

 เครื่องมือประมงท่ีมีลักษณะคลายกลอง วิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ํา จะปลอยอวนลงมาจากดานบน

เพ่ือครอบสัตวน้ําท่ีอยูดานลาง มีราวไฟและหลอดไฟใชสําหรับลอสัตวน้ํา โดยมีคันสําหรับกางอวน อยู ด า น ข า ง

ของเรือ 

 เครื่องมืออวนครอบปลากะตักไดมีการกําหนด ขนาดของตาอวนตองมากกวา 0.6 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 38  ลักษณะอวนครอบปลากะตัก 

 
ภาพท่ี 39  ลักษณะของเครื่องมืออวนครอบปลากะตักขณะปลอยอวนเพ่ือจับสัตวน้ํา 

วิธีการตรวจวัดเครื่องมืออวนครอบปลากะตัก 

 1) การวัดความยาวคราวบน 

1. เริ่มวัดจากดานมุมสุดท่ีอยูบริเวณดานหัวเรือ (สังเกตจุดท่ีมีรอยเชื่อมเพ่ือปลดสลัก) ไปยังมุมท่ี
อยูดานทายเรือ 
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ภาพท่ี 40  จุดเริ่มตนการวัดมุมดานหัวเรือ 

 
ภาพท่ี 41  มุมดานทายเรือ 

 
ภาพท่ี 42  ภาพสาธิตวิธีการวัดความยาวคราวบนบริเวณดานท่ีอวนกางออกนอกเรือ 
2. วัดตอโดยดึงสลักดานของอวนท่ีจะยื่นออกไปดานนอกเรือ 
3. นําความยาวท่ีวัดไดท้ังสองดานรวมกันแลวคูณสอง ผลท่ีไดคือความยาวคราวบนของผืนอวน 
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2) การวัดขนาดตาอวน 

1. สุมวัดขนาดตาอวน โดยนับตาอวน 10 ตา แลวดึงตาอวนใหตึงโดยปมกลางท้ังสองปมชนกัน 

 
ภาพท่ี 43 วิธีการวัดขนาดตาอวน 

 2. ใชสายวัดวัดจากก่ึงกลางปมของตาอวนท่ี 1 ไปจนถึงก่ึงกลางปมสุดทายของตาอวนท่ี 10 
  3. ความยาวท่ีวัดไดหารดวย 10 ตองมีขนาดมากกวา 0.6 มิลลิเมตร 
  4. ทําการวัดซํ้า 3 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง อวนครอบปลากะตัก 
 

สถานท่ีตรวจสอบ................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ....................................................................................... เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ อวนครอบปลากะตัก 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� ความยาวคราวบนท้ัง 4 ดานรวม ........................เมตร 
 

� จํานวน……………………………………………..ผืน 
 

� ขนาดตาอวน มากกวา 0.6 เซนติเมตร ข้ึนไป 
 
 

สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ อวนครอบปลากะตัก   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� ความยาวคราวบนท้ัง 4 ดานรวม.........................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                   

� จํานวน…………………………………………….ผืน 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ขนาดตาอวน...........................เซนติเมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 

 
 

ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนครอบปลากระตัก 
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เคร่ืองมืออวนชอน/ยกปลากะตัก 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ  

 เครื่องมือประมงท่ีใชผืนอวนท่ีมีลักษณะและรูปรางเปนสี่เหลี่ยม วิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ําจะวาง

อวนท้ิงไวในแนวดิ่งหรือแนวราบ และยกหรือดึงอวนข้ึนทันทีเม่ือตองการจับสัตวน้ํา  

 เครื่องมืออวนชอน/ยกปลากะตักไดมีการกําหนด ขนาดของตาอวนตองมากกวา 0.6 เซนติเมตร 

   
ภาพท่ี 44  ลักษณะของเรือประมงอวนชอน/ยกปลากะตัก 

   

 
ภาพท่ี 45  ลักษณะของหลอดไฟท่ีใชในเครื่องมืออวนชอนปลากะตัก 

วิธีการตรวจวัดเครื่องมืออวนครอบปลากะตัก 

 1) การวัดความยาวคราวบน 

1. เริ่มวัดจากดานมุมสุดท่ีอยูบริเวณดานหัวเรือ (สังเกตจุดท่ีมีรอยเชื่อมเพ่ือปลดสลัก) ไปยังมุมท่ี
อยูดานทายเรือ 



29 
 

   
ภาพท่ี 46  ดานมุมสุดของคราวบนท่ีอยูบริเวณดานหัวเรือ 

 
ภาพท่ี 47  วิธวีัดความยาวคราวบน 

2. วัดตอโดยดึงสลักดานของอวนท่ีจะยื่นออกไปดานนอกเรือ 
3. นําความยาวท่ีวัดไดท้ังสองดานรวมกันแลวคูณสอง ผลท่ีไดคือความยาวคราวบนของผืนอวน 

2) การวัดขนาดตาอวน 
1. สุมวัดขนาดตาอวน โดยนับตาอวน 10 ตา แลวดึงตาอวนใหตึงโดยปมกลางท้ังสองปมชนกัน 

 
ภาพท่ี 48 วิธีการวัดขนาดตาอวน 

  2. ใชสายวัดวัดจากก่ึงกลางปมของตาอวนท่ี 1 ไปจนถึงก่ึงกลางปมสุดทายของตาอวนท่ี 10 
  3. ความยาวท่ีวัดไดหารดวย 10 ตองมีขนาดมากกวา 0.6 มิลลิเมตร 
  4. ทําการวัดซํ้า 3 ครั้ง 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง อวนชอน/ยกปลากะตัก 
 

สถานท่ีตรวจสอบ...........................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ..................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ อวนชอน/ยกปลากะตัก 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� ความยาวคราวบนท้ัง 4 ดานรวม ........................เมตร 
 

� จํานวน……………………………………………..ผืน 
 

� ขนาดตาอวน มากกวา 0.6 เซนติเมตร ข้ึนไป 
 
 

สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ อวนชอน/ยกปลากะตัก   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� ความยาวคราวบนท้ัง 4 ดานรวม.........................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                   

� จํานวน…………………………………………….ผืน 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ขนาดตาอวน....................................เซนตเิมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนชอน/ยกปลากะตัก 
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เคร่ืองมืออวนครอบหมึก 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เครื่องมือประมงท่ีมีลักษณะคลายแห หรือกลอง วิธีการใชเครื่องมือจับสัตวน้ํา จะปลอยอวนลงมาจาก
ดานบนเพ่ือครอบสัตวน้ําท่ีอยูดานลาง เครื่องมืออวนครอบหมึกจะมีลักษณะดังนี้ 
 1. มีแผงไฟสปอรตไลท และมีไฟสําหรับการเปดลอหมึก 

 2. มีคันถางปากอวนท่ีใชในการจับหมึก 

 ปจจุบันไดมีการกําหนดมาตรฐานของเครื่องมืออวนครอบหมึกไว โดยตัวอวนท่ีใชในการทําประมง
จะตองมีขนาดตา ไมนอยกวา 3.2 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 49  แสดงลักษณะของเรือประมงอวนครอบหมึก 

 
ภาพท่ี 50  แสดงภาพหลอดไฟท่ีใชในการทําการประมงอวนครอบหมึก 
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วิธีการวัดความยาวคราวลางอวนแบบวงกลม 

 1. วัดจากจุดเริ่มตนท่ีเชือกคราวลางไปจนถึงจุดก่ึงกลางของคราวลาง 

    
ภาพท่ี 51  จุดเริ่มตนการวัดของเชือกคราวลาง 

 
ภาพท่ี 52  จุดก่ึงกลางของคราวลาง 

 2. นําความยาวท่ีวัดได คูณดวย 2 เปนความยาวคราวลางท้ังหมดของอวน 

วิธีการวัดความยาวคราวลางอวนแบบมุงครอบ 

 วัดเชนเดียวกับอวนครอบปลากะตัก 
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วิธีการวัดขนาดตาอวน 

 1. นําตาดานท่ีอยูดานบนแหหรืออวนมุงครอบจํานวน 10 ตา ตอกันดึงตาอวนใหตึงโดยปมกลางท้ังสอง
ปมชนกัน 
 2. วัดจากจุดก่ึงกลางปมของตาอวนท่ี 1 จนถึงจุดก่ึงกลางปมสุดทายของตาอวนท่ี 10 
 

 
ภาพท่ี 53 การวัดขนาดตาดึงใหตึงแลววัดขนาดตอวนจํานวน 20 ตา 

 3. นําความยาวท่ีวัดไดหารดวย 10 ตองไมนอยกวา 3.2 เซนติเมตร 
 4. วัดซํ้า 3 ครั้ง 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง อวนครอบหมกึ 
 

สถานท่ีตรวจสอบ............................................................................... วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ อวนครอบหมึก 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� ความยาวคราวลางท้ัง 4 ดานรวม ........................เมตร 
 

� จํานวน……………………………………………..ผืน 
 

� ขนาดตาอวน ไมนอยกวา 3.2 เซนติเมตร 
 
 

สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ อวนครอบหมึก   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� ความยาวคราวลางท้ัง 4 ดานรวม......................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                   

� จํานวน…………………………………………….ผืน 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ขนาดตาอวน ไมนอยกวา........................เซนติเมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
 

ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนครอบหมึก 
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เคร่ืองมืออวนชอนปลาจะละเม็ด 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เครื่องมือประมงท่ีใชผืนอวนท่ีมีลักษณะและรูปรางเปนสี่เหลี่ยม หรือกลม วิธีการใชเครื่องมือจับสัตว

น้ําจะวางอวนท้ิงไวในแนวดิ่งหรือแนวราบและยก หรือดึงอวนข้ึนทันทีเม่ือตองการจับสัตวน้ํา อวนมีลักษณะ

คลายบุงก๋ี แตถามองจากดานบนจะเห็นแนวทุนเปนรูปสามเหลี่ยมปลายเปด หรือตัวยู เครื่องมือชนิดนี้เปนอีก

เครื่องมือหนึ่งท่ีตองใชงานรวมกับซ้ัง  

 

 

ภาพท่ี 54  ลักษณะการทําการประมงอวนชอนปลาจะละเม็ด 

วิธีการวัดความยาวคราวลางอวนแบบวงกลม 

 1. วัดความยาวโดยรอบสายคราวรอบปากอวนทุกดาน 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 55 วิธีการวัดความยาวเชือกคราวรอบปากอวนทุกดานรวมกัน 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง อวนชอนปลาจะละเม็ด 
 

สถานท่ีตรวจสอบ.................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ อวนชอนปลาจะละเม็ด 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� ความยาวเชือกคราวรอบปากอวนทุกดานรวมกัน 
..........................................เมตร 

 

� จํานวน……………………………………………..ผืน 
 
 

สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ อวนชอนปลาจะละเม็ด   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� ความยาวเชือกคราวรอบปากอวนทุกดานรวมกัน
..............................................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                   

� จํานวน…………………………………………….ผืน 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 

 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนชอนปลาจะละเม็ด 
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เคร่ืองมืออวนติดตา 

มาตรฐานเครื่องมือและลักษณะของเครื่องมือ 

ในปจจุบันเครื่องมือประมงอวนติดตา มีหลากหลายชนิด เชน อวนติดตาจับปู อวนติดตาจับกุง (อวน

สามชั้น) อวนติดตาจับปลา เปนตน ซ่ึงการกําหนดมาตรฐานเครื่องมือประมงอวนติดตา จะใชความยาวของ

เชือกคราวบนของผืนอวนแตละผืนรวมกัน โดยการวัดความยาวของเชือกคราวบนจะเริ่มวัดจากจุดเริ่มตนของ

การมาดเนื้ออวนเขากับสายคราวบนบริเวณปลายขางหนึ่งไปถึงจุดสิ้นสุดเนื้ออวนอีกขางหนึ่งของผืนอวน ซ่ึง

การอนุญาตใหใชเครื่องมือประมง  อวนติดตาของเรือประมงแตละลํานั้น จะใชขนาดตันกรอสของเรือประมง

เปนตัวกําหนดความยาวอวนของเครื่องมือประมงอวนติดตาท่ีอนุญาตใหใชได โดยมีขอกําหนดดังนี้ 

 1. เรือประมง ขนาด 10 – 30 ตันกรอส อนุญาตใหใชความยาวอวนไมเกิน 20,000 เมตร 

 2. เรือประมง ขนาดมากกวา 30 ตันกรอสข้ึนไป อนุญาตใหใชความยาวอวนไมเกิน 30,000 เมตร 

วิธีการวัดความยาวอวน 

โดยท่ัวไปชาวประมงท่ีใชเครื่องมือประมงอวนติดตา จะนิยมใชเนื้ออวนหลายๆผืนมาตอเขาดวยกันให

เปนผืนเดียว ซ่ึงวิธีตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือประมง อวนติดตา ทําไดดังนี้ 

 1.  กรณี อวนปู อวนกุง อวนปลาทู 

1.1  นับจํานวนหอท่ีบรรจุเนื้ออวน 

1.2  สุมนับจํานวนผืนอวนตอหอ  

1.3  สุมวัดความยาวของผืนอวน โดยวัดความยาวของเชือกคราวบน โดยจะเริ่มวัดจากจุดเริ่มตน

ของการมาดเนื้ออวนเขากับสายคราวบนบริเวณปลายขางหนึ่ง ไปถึงรอยตอระหวางผืนอวนของการเชื่อมผืน

อวนใหเปนผืนเดียวกัน 

 
ภาพท่ี 56  แสดงจุดเริ่มตนของการมาดเนื้ออวน 

  
ภาพท่ี 57  แสดงรอยตอระหวางผืนอวน 
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ภาพท่ี 58  แสดงจุดปลายสุดของอวน 1 ผืน 

 
ภาพท่ี 59  ภาพแสดงการวัดความยาวคราวบนของอวน 

1.4  นําความยาวตอผืน (ขอ 1.3) คูณจํานวนผืนตอหอ (ขอ 1.2) คูณจํานวนหอ (ขอ 1.1) ความ

ยาวท่ีไดเปนความยาวท้ังหมดของอวนติดตา 

 2. กรณี อวนลอยปลาอินทรี, อวนลอมติดปลาหลังเขียว 

2.1 นับจํานวนทุนท้ังหมดของผืนอวนท่ีมีอยูในเรือประมง (แบบ n - 1 , n=จํานวนทุน) 

2.2 วัดความยาวระยะหางระหวางจากจุดเริ่มตนของการมาดเนื้ออวนเขากับสายคราวบนบริเวณ

ปลายขางหนึ่ง ไปถึงเชือกท่ีผูกกับทุนลูกแรก (ความยาวท่ีไดจากการวัดคูณสอง)  

2.3 วัดความยาวของระยะหางระหวางทุนตอทุน  

2.4 นําความยาวระหวางทุนตอทุน (ขอ 2.3) คูณจํานวนทุนท้ังหมด (ขอ 2.1) และบวกความยาว

ระยะหางระหวางจุดเริ่มตนของการมาดเนื้ออวนกับเชือกท่ีผูกกับทุนลูกแรก (ขอ 2.3) ความยาวท่ีไดเปนความ

ยาวท้ังหมดของอวนติดตา 
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แบบตรวจสอบเคร่ืองมือทําการประมง อวนติดตา 
 

สถานท่ีตรวจสอบ................................................................................ วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ อวนติดตา 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� เรือประมงขนาด 10 – 30 ตันกรอส 

ความยาวอวน..............................เมตร                (ความยาว
อวน ไมเกิน 20,000 เมตร) 

 

� เรือประมงขนาด มากกวา 30 ตันกรอส 

ความยาวอวน..............................เมตร                          
(ความยาวอวน ไมเกิน 30,000 เมตร) 

 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้า
วันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ อวนติดตา   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� เรือประมงขนาด 10 – 30 ตันกรอส                  
ความยาวอวน.....................................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� เรือประมงขนาด มากกวา 30 ตันกรอส                  
ความยาวอวน....................................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                                     
 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการ
ประมง อวนติดตา 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 

 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 
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เคร่ืองมืออวนรุนเคย 
มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เครื่องมือประมงท่ีใชเปนอวนมีลักษณะคลายถุง ปากอวนประกอบเขากับคันรุน ติดตั้งบริเวณหัวเรือ จับ

สัตวน้ําโดยวิธีผลักดวยแรงคน หรือเครื่องยนตสัตวน้ําเปาหมายหลักเปนสัตวน้ําจําพวกเคย โดยกําหนดใหถุงอวน

จะตองทําดวยเนื้ออวนชนิดโพลีเอทีลีน (Polyethylene, PE)  โพลีเอไมด (Polyamide, PA)  หรือโพลีเอสเตอร

(Polyester, PES) ขนาดตาอวนไมเกิน ๒x2 มิลลิเมตร  

 
ภาพท่ี 60  ลักษณะของเรือประมงเครื่องมืออวนรุนเคย 

 
ภาพท่ี 61  แสดงภาพของคันรุน 

วิธีการวัดขนาดตาอวนรุนเคย 

 ๑. การวัดขนาดตาอวน ใหวัดบริเวณตัวอวนท่ีเปนเนื้ออวนชนิดโพลีเอทีลีน (Polyethylene, PE)โพลี

เอไมด (Polyamide, PA) หรือ โพลีเอสเตอร (Polyester, PES) 

 ๒. ใหวัดขณะดึงเนื้ออวนตึงเปนปกติตามลักษณะและชนิดของอวน โดยใหวัดขนาดตาอวนจากดาน

หนึ่งถึงดานตรงขามไป 1 นิ้ว 
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ภาพท่ี 62  แสดงการวัดจากดานหนึ่งไปจนถึงดานตรงขามเปนระยะ 1 นิ้ว 

 ๓. นําจํานวนชองตาท่ีไดมาหาร 25.4 มม. (1 นิ้ว) จะตองไดขนาดชองตาตองไมเกิน ๒ มิลลิเมตร 

หรือจะตองไดจํานวนชองตาท้ังหมดตั้งแต 13 ชองตาข้ึนไป 

วิธีการวัดความยาวคราวลางอวนรุนเคย 

 1. วัดจากจุดเริ่มตนท่ีเชือกคราวลางไปจนถึงจุดก่ึงกลางของคราวลาง 

    
ภาพท่ี 63  แสดงจุดเริ่มตนของเชือกคราวลาง  

 
ภาพท่ี 64  ภาพวิธีการวัดความยาวคราวลางของอวนรุนเคย 
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ภาพท่ี 65  ภาพแสดงจุดก่ึงกลางของคราวลาง 

 2. นําความยาวท่ีวัดได คูณดวย 2 เปนความยาวคราวลางท้ังหมดของอวน 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนรุนเคย 

 

สถานท่ีตรวจสอบ..............................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ......................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ อวนรุนเคย 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรบัอนุญาต 

� ความยาวคราวลาง.......................................เมตร 
 

� จํานวน……………………………………………..หนวย 
 

� ถุงอวนจะตองทําดวยเน้ืออวนชนิด 

� โพลีเอทีลีน  (Polyethylene,  PE) 

� โพลีเอไมด  (Polyamide,  PA) 

� โพลีเอสเตอร  (Polyester,  PES) 
 

� ตาอวนมีลักษณะเปนตาสีเ่หลีย่มจตุรัส  แบบไมมีปม 
 

� ขนาดตาอวน ไมเกิน 2x2 มิลลิเมตร 
 

� หามใชโซ ใหมีการถวงนํ้าหนักไดดวยการติดตัวถวงนํ้าหนักท่ี
แนบกับเชือกคราวลาง 

 

สรุปผลการตรวจ 
� ผาน 

� ไมผาน 

แกไข (ระบุ)............................................................................... 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 

นัดตรวจซ้าํวันท่ี…………………………………………………………………….. 

1. เครื่องมือ อวนรุนเคย   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 
2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� ความยาวคราวลาง..........................................เมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                   

� จํานวน…………………………………………….หนวย 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� เน้ืออวนของถุงอวน 

� โพลีเอทีลีน  (Polyethylene,  PE) 

� โพลีเอไมด  (Polyamide,  PA) 

� โพลีเอสเตอร  (Polyester,  PES) 

� เน้ือชนิดอ่ืนๆ 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ตาอวนมีลักษณะเปนตาสีเ่หลีย่มจตุรัส  แบบไมมีปม 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ขนาดตาอวน ไมเกิน 2x2 มิลลิเมตร 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� หามใชโซ ใหมีการถวงนํ้าหนักไดดวยการติดตัวถวงนํ้าหนักท่ี
แนบกับเชือกคราวลาง 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 
ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 
ลงช่ือ............................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง อวนรุนเคย 
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เคร่ืองมือคราดหอย 

เครื่องมือคราดหอยในใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยในรอบปการประมง 2561-2562 

ระบุคราดหอยไว 3 ชนิด ไดแก คราดหอยลาย คราดหอยแครง และคราดหอยอ่ืน ดังนั้นจึงตองใชมาตรฐานให

สอดคลองกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเครื่องมือประมง รูปแบบ และพ้ืนท่ีทําประมง

ของเครื่องมือประมงคราดหอยท่ีหามใชทําการประมงในท่ีจับสัตวน้ํา พ.ศ.2560   

มาตรฐานเครื่องมือและลักษณะของเครื่องมือ 

 คราด หมายถึง เครื่องมือประมงท่ีมีลักษณะคลายตะแกรง ทําการประมงโดยวิธีขูด แซะ เพ่ือ

จับสัตวน้ําท่ีอยูใตผิวดิน โดยใชแรงคนหรือเครื่องยนต โดยคราดหอยลายมีลักษณะเปนตะแกรงเหล็ก รูปคลาย

กลองสี่เหลี่ยมผืนผาคอนขางแบน ดานหนาเปดออกและสูงกวาดานทายหรือกนตะแกรง ซ่ีตะแกรงเปน

เหล็กเสนวางหางกัน สวนท่ีเปนโครงเปนเหล็กเสนหรือทอ สวนขอบลางของปากคราดใชเหล็กแผนเชื่อมติดกับ

โครงดานลาง ทํามุมเฉียงกับระดับพ้ืน ประมาณ 30 องศา  

 เครื่องมือประมงคราดหอย กําหนดอนุญาตใหใชคราดหอยท่ีมีระยะหางระหวางซ่ีคราดตองไม

นอยกวา 1.2 เซนติเมตร  

 
ภาพท่ี 66  แสดงลักษณะของเรือประมง 

วิธีการวัดระยะหางของซ่ีคราด 

 1.  วัดระยะหางระหวางซ่ีคราดดานในซ่ีหนึ่งไปยังดานในอีกซ่ีหนึ่งท่ีอยูใกลกัน ตองไมนอยกวา 1.2 

เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 67  แสดงภาพวิธีการวัดระยะหางซ่ีคราด 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง คราดหอยลาย 
 

สถานท่ีตรวจสอบ............................................................................... วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ...................................................................................... เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ คราดหอยลาย 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� คราดหอยลาย จํานวน..................................หนวย 
 

� ขนาดระยะหางของซ่ีคราด ไมนอยกวา 1.2 เซนติเมตร 
 

 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ คราดหอยลาย   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� คราดหอยลาย จํานวน..................................หนวย 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต       

� ขนาดระยะหางของซ่ีคราด.......................เซนตเิมตร                               

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต       
 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง คราดหอยลาย 
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แบบตรวจสอบเคร่ืองมือทําการประมง คราดหอยแครง 
 

สถานท่ีตรวจสอบ..................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ คราดหอยแครง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� คราดหอยแครง จํานวน..................................หนวย 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้า
วันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ คราดหอยแครง   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� คราดหอยแครง จํานวน..................................หนวย 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                                     
 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการ
ประมง คราดหอยแครง 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 

 
ลงช่ือ..........................................................................................    
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 
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แบบตรวจสอบเคร่ืองมือทําการประมง คราดหอยอ่ืน 
 

สถานท่ีตรวจสอบ..................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ คราดหอยอ่ืน 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 
 

� คราดหอยอ่ืน  จํานวน..................................หนวย 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้า
วันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ คราดหอยอ่ืน   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� คราดหอยอ่ืน จํานวน………………………………..หนวย 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการ
ประมง คราดหอยอ่ืน 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 
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เคร่ืองมือลอบปลา 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 ลอบ หมายถึง เครื่องมือประมงท่ีใชดักจับสัตวน้ํา มีลักษณะเปนโครงรูปทรงตางๆใชวัสดุหุม

โดยรอบ และมีสวนท่ีเรียกวา งา เปนชองใหสัตวน้ําเขาภายใน โดยลอบปลาเปนเครื่องมือลอบท่ีใชจับสัตวน้ํา

ประเภทปลาเปนกลุมเปาหมายหลัก ซ่ึงการอนุญาตใหใชเครื่องมือประมงลอบปลาของเรือประมงแตละลํานั้น 

จะใชขนาดตันกรอสของเรือประมงเปนตัวกําหนดจํานวนของเครื่องมือประมงลอบปลาท่ีอนุญาตใหใชได ดังนี้ 

1. เรื่อประมง ขนาด 10 – 29.99 ตันกรอส อนุญาตใหใชไมเกิน 200 ลูก 

2. เรื่อประมง ขนาด 30 – 39.99 ตันกรอส อนุญาตใหใชไมเกิน 250 ลูก 

3. เรือประมง ขนาด 40 ตันกรอสข้ึนไป อนุญาตใหใชไมเกิน 300 ลูก 

 

 
 

ภาพท่ี 68  ลักษณะของลอบปลา 

วิธีการนับจํานวนลอบปลา 

1. นับลอบท้ังหมดท่ีชาวประมงจัดเรียงไวบนเรือประมง จํานวนท่ีนับไดจะตองได

จํานวนท้ังหมดไมเกินตามท่ีมาตรฐานกําหนดและจํานวนท่ีไดจําตองไมเกินท่ีขอไวในใบอนุญาตทํา

การประมงพาณิชย 

2. กรณีท่ีชาวประมงนําโครงลอบปลาไปประกอบในเรือกอนทําการประมง ใหนับ

จํานวนตามโครงลอบท่ีเปนดานลางของลอบ 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง ลอบปลา 
 

สถานท่ีตรวจสอบ....................................................................................................วันท่ี…………………………………………............................ 

ชื่อเรือ.....................................................................................................เลขทะเบียนเรือ…………………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมอืทําการประมง 
1. เครื่องมือ ลอบปลา 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรบัอนุญาต 

� เรือประมงขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส 

จํานวน.............................................ลูก                   (ทําการประมงได
ไมเกิน 200 ลูก) 

� เรือประมงขนาด 30 – 39.99 ตนักรอส 

จํานวน.............................................ลูก                           
          (ทําการประมงไดไมเกิน 250 ลูก) 

� เรือประมงขนาด 40 ตันกรอสข้ึนไป 

จํานวน.............................................ลูก                           
          (ทําการประมงไดไมเกิน 300 ลูก) 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซ้าํวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ ลอบปลา   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� เรือประมงขนาด 10 – 29.99 ตนักรอส                  จํานวน
........................................ลูก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� เรือประมงขนาด 30 – 39.99 ตนักรอส                  จํานวน
........................................ลูก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต           

� เรือประมงขนาด 40 ตันกรอสข้ึนไป                    จํานวน
........................................ลูก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                                     
 
                           

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

ลงชื่อ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
ลงชื่อ..........................................................................................    
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง ลอบปลา 
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เคร่ืองมือลอบหมึก 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เปนเครื่องมือลอบท่ีใชจับสัตวน้ําประเภทหมึกหอม และหมึกกระดอง เปนกลุมเปาหมายหลัก 

ลอบหมึกมีท้ังท่ีเปนแบบพับไดและแบบทรงกระบอกผาซีก การอนุญาตใหใชเครื่องมือประมงลอบหมึกของ

เรือประมงแตละลํานั้น จะใชขนาดตันกรอสของเรือประมงเปนตัวกําหนดจํานวนของเครื่องมือประมงลอบหมึก 

ท่ีอนุญาตใหใชได ดังนี้ 

1. เรื่อประมง ขนาด 10 – 29.99 ตันกรอส อนุญาตใหใชไมเกิน 320 ลูก 

2. เรือประมง ขนาด 30 ตันกรอสข้ึนไป อนุญาตใหใชไมเกิน 400 ลูก 

 
ภาพท่ี 69  เรือประมงเครื่องมือลอบหมึก 

วิธีการนับจํานวนลอบหมึก 

 1. นับลอบท้ังหมดท่ีชาวประมงจัดเรียงไวบนเรือประมง จํานวนท่ีนับไดจะตองไดจํานวนท้ังหมดไมเกิน

ตามท่ีมาตรฐานกําหนดและจํานวนท่ีไดจําตองไมเกินท่ีขอไวในใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง ลอบหมึก 
 

สถานท่ีตรวจสอบ.................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ ลอบหมึก 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� เรือประมงขนาด 10 – 29.99 ตันกรอส         

จํานวน.............................................ลูก                              
(ทําการประมงไดไมเกิน 320 ลูก) 

� เรือประมงขนาด 30 ตันกรอสข้ึนไป                  
จํานวน.............................................ลูก                           

(ทําการประมงไดไมเกิน 400 ลูก) 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้า
วันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ ลอบหมึก   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� เรือประมงขนาด 10 – 29.99 ตันกรอส                  
จํานวน........................................ลูก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� เรือประมงขนาด 30 ตันกรอสข้ึนไป                    
จํานวน........................................ลูก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                                     
 
                           

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการ
ประมง 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง ลอบหมึก 
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เคร่ืองมือลอบป ู

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เครื่องมือนี้เปนลอบขนาดเล็กท่ีตองใชเหยื่อลอ มีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมแบบพับได โครงลอบทํา

ดวยลวดเหล็กปองกันสนิม โดยมีการกําหนดมาตรฐานเครื่องมือไวดังนี้ 

 1. กําหนดจํานวนลอบท่ีใชในการทําการประมงโดยแบงตามขนาดของเรือ 

- เรือขนาด 10 – 29.99 ตันกรอส สามารถใชลอบในการทําการประมงไดไมเกินครั้งละ 3,500 ลูก 

- เรือขนาด 30 ตันกรอสข้ึนไป สามารถใชลอบในการทําการประมงไดไมเกินครั้งละ 4,500 ลูก 

 2. กําหนดขนาดตาอวนของลอบโดยวัดจากอวนหุมลอบดานทองของลอบจะตองไมเกิน 2.5 นิ้ว 

 

ภาพท่ี 70 ลักษณะของเครื่องมือลอบปูแบบพับได 

 
ภาพท่ี 71  แสดงลักษณะการวางเรียงกันของลอบปูบนเรือประมง 

 
ภาพท่ี 72  เรือประมงเครื่องมือลอบปู 
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วิธีการนับจํานวนลอบปู 

 1. สุมนับจํานวนลอบท่ีผูกรวบสาย 1 เสน จะตองไดไมเกิน 100 ลูก 

 2. นับจํานวนเชือกท่ีผูกรวบสาย เชือก 1 เสน แสดงถึงจํานวนลอบ 100 ลูก หรือไมเกิน 100 ลูก 

 3. นําจํานวนเชือกท่ีผูกรวบสายท่ีนับได คูณ 100 เทากับจํานวนลอบท่ีมีภายในเรือ 

วิธีการวัดขนาดตาอวนหุมลอบดานทองของลอบ 

 1. ทําการวัดเม่ือลอบปูอยูในลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยมพรอมใชทําการประมง 

 2. วัดตาอวนท่ีอยูดานทองลอบ ซ่ึงตาอวนตองอยูในลักษณะเปนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 3. ใหวัดจากก่ึงกลางปมดานท่ีเปนดานประกอบมุมฉากดานหนึ่งไปยังก่ึงกลางปมดานประกอบมุมฉาก

อีกดานหนึ่ง 

 

ภาพท่ี 73 แสดงการวัดขนาดตาอวน 

 4. ความยาวท่ีวัดไดตองไมนอยกวา 2.5 นิ้ว 

 5. วัดซํ้า 3 ครั้ง 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง ลอบป ู
 

สถานท่ีตรวจสอบ..................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ ลอบปู 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� เรือประมงขนาด 10 – 29.99 ตันกรอส 
จํานวน.............................................ลูก                              
(ทําการประมงไดไมเกิน 3,500 ลูก) 
 

� เรือประมงขนาด 30 ตันกรอสข้ึนไป                 
จํานวน.............................................ลูก                           
(ทําการประมงไดไมเกิน 4,500 ลูก) 
 

� ขนาดตาอวนดานทองลอบ ไมนอยกวา 2.5 นิ้ว 
 

 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ ลอบปู   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� เรือประมงขนาด 10 – 29.99 ตันกรอส                  
จํานวน........................................ลูก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� เรือประมงขนาด 30 ตันกรอสข้ึนไป                    
จํานวน........................................ลูก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                                     

� ขนาดตาอวนดานทองลอบ ขนาด..................นิ้ว 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                                     
                          

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 

 
ลงช่ือ.......................................................................................... 
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง ลอบปู 
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เคร่ืองมือลอบหมึกสาย 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เปนเครื่องมือลอบชนิดหนึ่ง โดยใชเปลือกหอยสังขจุกพราหมณเปนตัวลอใหหมึกสายเขาไปอยูอาศัยใน

เปลือกหอย ปจจุบันไดมีการกําหนดมาตรฐานของเครื่องมือลอบหมึกสายไว โดยข้ึนกับขนาดของเรือประมงท่ี

ใชในการทําการประมง ดังนี้ 

 1. เรือขนาด 10 – 24.99 ตันกรอส สามารถใชลอบหมึกสายในการทําการประมงไดไมเกินครั้งละ 

20,000 ลูก 

 2. เรือขนาด 25 ตันกรอสข้ึนไป สามารถใชลอบหมึกสายในการทําการประมงไดไมเกินครั้งละ 

27,500 ลูก 

 
ภาพท่ี 74  แสดงลักษณะของหอยสังขจุกพราหมณ (ของจริง) 

 
ภาพท่ี 75  แสดงลักษณะของหอยสังขจุกพราหมณ (เทียม) 

 
ภาพท่ี 76  แสดงภาพลอบหมึกสายบนเรือประมงกอนออกทําการประมง 
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ภาพท่ี 77 แสดงภาพเรือท่ีใชในการทําการประมงลอบหมึกสาย 

วิธีการนับจํานวนลอบหมึกสาย 

 กรณีเก็บท่ีวางลอบเปนกองหนาเกง 

1. สุมนับจํานวนหอยโดยสังเกตจากเชือกท่ีชาวประมงผูกไวเปนสัญลักษณ (สัญลักษณแสดง

จํานวนหอยสังขจุกพราหมณ 500 ลูก) โดยจํานวนหอยท่ีนับไดจะตองไมเกิน 500 ลูก 

2. นับจํานวนเสนเชือกท่ีชาวประมงผูกเปนสัญลักษณไวให วาไดจํานวนเทาไหร แลวจึงนําไป คูณ 500 

จะไดจํานวนหอยท้ังหมด  

 กรณีเก็บลอบหมึกสายเปน หอ/เขง/กระบะ 

1. สุมนับจํานวนหอยท่ีถูกเก็บไวใน หอ/เขง/กระบะ โดยจํานวนหอยท่ีนับไดจะตองเปนไปตามท่ี

ชาวประมงแจงไว 

2. นับจํานวน หอ/เขง/กระบะ แลวนําไปคูณดวย จํานวนหอยตามท่ีสุมนับไดตอหอ/เขง/กระบะ 

จะไดจํานวนลอบหมึกสายท้ังหมด 
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แบบตรวจสอบเคร่ืองมือทําการประมง ลอบหมกึสาย 
 

สถานท่ีตรวจสอบ.................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ ลอบหมึกสาย 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� เรือประมงขนาด 10 – 24.99 ตันกรอส  

จํานวน.............................................ลูก                             
(ทําการประมงไดไมเกิน 20,000 ลูก) 

 

� เรือประมงขนาด 25 ตันกรอสข้ึนไป 

จํานวน.............................................ลูก                           
          (ทําการประมงไดไมเกิน 27,500 ลูก) 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้า
วันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ ลอบหมึกสาย   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� เรือประมงขนาด 10 – 24.99 ตันกรอส                  
จํานวน........................................ลูก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� เรือประมงขนาด 25 ตันกรอสข้ึนไป                    
จํานวน........................................ลูก 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต                                     
 
                           

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการ
ประมง ลอบหมึกสาย 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 
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เคร่ืองมือเบ็ดราว 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เบ็ดราว เปนการนําเบ็ดแตละตัวมาผูกสายคราวเบ็ดใหมีระยะหางเทาๆกัน วิธีใชเบ็ดชนิดนี้จะปลอยท้ิง

ไวใหปลาติดท่ีตัวเบ็ดเองโดยไมตองคอยเฝากระตุกเหมือนเบ็ดมือ โดยความยาวของสายคราวเบ็ดจะข้ึนกับ

จํานวนของตัวเบ็ดและระยะหางของเบ็ดแตละตัว สวนใหญสายคราวหนึ่งจะมีเบ็ดประมาณ 200-400 ตัว 

สายคราวเบ็ดหมายถึงสายหลักของเบ็ดท่ีไวสําหรับผูกสายเบ็ดแตละตัว โดยมีระยะหางระหวางสาย

เบ็ดเทาๆกัน  

วิธีการนับสายของเบ็ดราว  

 1. นับสายคราวท้ังหมดท่ีชาวประมงจัดเรียงไวบนเรือประมง (ข้ึนกับวิธีการทําประมง ความยาวของ

สายคราวแตละเสนอาจจะยาวไมเทากัน) จํานวนสายท่ีไดจําตองไมเกินท่ีขอไวในใบอนุญาตทําการประมง

พาณิชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 78  ภาพแสดงสายของเบ็ดราว 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง เบ็ดราว 
 

สถานท่ีตรวจสอบ................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ เบ็ดราว 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� ความยาวสายคราวตั้งแต 100 เมตร ข้ึนไป 

� จํานวน……………………………………………..สาย 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้า
วันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ เบ็ดราว   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� จํานวน…………………………………………….สาย 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการ
ประมง 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 

 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง เบ็ดราว 
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เคร่ืองมือแผงยกปจูักจัน่ 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เครื่องมือประมงท่ีใชผืนอวนประกอบกับเหล็กท่ีมีลักษณะรูปรางเปนสี่เหลี่ยม แหลงประมงอยูในทะเล

อันดามันบริเวณเกาะสุรินทร สิมิลัน เรียกดอนปูจักจั่น วิธีการจับสัตวน้ําโดยการวางแผงยกปูจักจั่นไวใน

แนวราบท่ีพ้ืนทองทะเลและมีเหยื่อลอใหปูจักจั่นมากินเหยื่อ แลวจึงกูโดยการดึงแผงปูจักจั่นข้ึน ขาปูจะเก่ียวติด

กับเนื้ออวนข้ึนมา สัตวน้ําเปาหมายคือปูจักจั่น  

วิธีการนับจํานวน 

 1. นับแผงยกปูจักจั่นท้ังหมดท่ีชาวประมงจัดเรียงไวบนเรือประมง จํานวนท่ีไดจําตองไมเกินท่ีขอไวใน

ใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย 

 
ภาพท่ี 79  ภาพแผงยกปูจักจั่นท่ีวางเรียงอยูบนเรือประมง 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง แผงยกปูจกัจั่น 
 

สถานท่ีตรวจสอบ.................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ แผงยกปูจั๊กจั่น 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� จํานวน……………………………………………..หนวย 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้า
วันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ แผงยกปูจั๊กจั่น   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� จํานวน…………………………………………….หนวย 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการ
ประมง 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 

 
ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง แผงยกปูจักจั่น 
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เคร่ืองมือเบ็ดมือ 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เครื่องมือเบ็ด หมายถึง เครื่องมือประมงท่ีประกอบดวยตัวเบ็ดมีลักษณะโคงงอเปนขอสวน

ใหญมีเง่ียง และสายเปดเปนเชือกหรือวัสดุคลายเชือก ซ่ึงเบ็ดมือมีลักษณะเดน คือ เปนเบ็ดชนิดท่ีตอง

ใชมือควบคุมสายเบ็ด และมีการกระตุกสายเบ็ดเพ่ือทําใหสัตวน้ําติดท่ีตัวเบ็ด เบ็ดมืออาจมีคันเบ็ดหรือมีเฉพาะ

สายเบ็ดก็ได ในขณะทําการประมงสายเบ็ดจะวางตั้งในแนวดิ่ง หรือเฉียงตามกระแสน้ํา 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง เบ็ดมือ 
 

สถานท่ีตรวจสอบ..................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 
1. เครื่องมือ เบ็ดมือ 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาต 

� จํานวน………………………..หนวย 
 
 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

1. เครื่องมือ เบ็ดมือ   

� ถูกตอง    

� ไมถูกตอง 

2. คุณลักษณะของเครื่องมือท่ีตรวจสอบได 

� จํานวน…………………………………………….หนวย 

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบเครื่องมือทําการประมง 

 

ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
ลงช่ือ..........................................................................................  
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง เบ็ดมือ 
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เคร่ืองมือเรือประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟ (เรือปนไฟ) 

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ 

 เรือปนไฟเปนเครื่องมือชวยในการทําประมง ใชจับสัตวน้ําชนิดท่ีอยูรวมกันเปนฝูง หรือลอลวงใหสัตว

น้ํามารวมกันเปนฝูงใหญโดยใชแสงไฟลอ 

 
ภาพท่ี 80 ลักษณะของเรือปนไฟ 
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แบบตรวจสอบมาตรฐานเคร่ืองมือทําการประมง เรือประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟ 
 

สถานท่ีตรวจสอบ..................................................................................วันท่ี……………………………………............................ 

ช่ือเรือ.........................................................................................เลขทะเบียนเรือ………………………………………………......... 

เครื่องมือทําการประมงท่ีไดรับอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งมือทําการประมง 

� มีคุณลักษณะเปน เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟ 
 

 
สรุปผลการตรวจ 

� ผาน 

� ไมผาน 
แกไข (ระบุ)....................................................................... 
........................................................................................... 
........................................................................................... 
 

นัดตรวจซํ้าวันท่ี…………………………………………………………………….. 
 

มีคุณลักษณะเรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟ   

� ถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต    

� ไมถูกตองตามท่ีไดรับอนุญาต 
 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทํา
การประมง 

 
ลงช่ือ......................................................................................   
         (............................................................................)  
                    เจาของเรือ/ผูไดรับอนุญาต 

 

 
 

ลงช่ือ..........................................................................................     
         (...................................................................................) 
ตําแหนง..................................................................................... 
                                ผูตรวจสอบ 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ขาพเจาขอรับรองผลการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือทําการประมง เรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟ 
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ภาคผนวก 
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ขันตอนการดําเนินงาน 
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ใบนัดตรวจเคร่ืองมือประมง 
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การเตรียมเคร่ืองมือประมงพาณิชยเพ่ือเขารับการตรวจมาตรฐานเคร่ืองมือประมง 

 
 


