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การบันทึกขอมูลการลงแรงประมง (Effort) จากการสุมตัวอยางเรืออวนลอมจับ
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คำนำ
การประมงทะเลของไทยในอดีตเป็นการประมงแบบเสรี (open access fishery) สิทธิในการทาการ
ประมงเปิ ดกว้างส าหรั บ ผู้ ที่ต้องการประกอบอาชีพการประมง ทาให้ จานวนเรือประมงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในช่วงปี 2505-2534 ถึงแม้ว่าเครื่องมือทาการประมงประสิทธิภาพสูง ได้แก่ อวนลากทุกชนิดและ
อวนรุน และอวนล้อมจับปลากะตัก ถูกควบคุมจานวน ไม่ให้ มีการออกอาชญาบัตรเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2539 และปี
2543 ตามลาดับ แต่ยังสามารถทาการประมงได้อย่างเสรี ไม่มีการควบคุมจานวนวันทาการประมง ส่งผลให้มีการ
ลงแรงประมงมากเกินระดับที่เหมาะสม (overfishing) และนาไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง ซึ่งทาให้
อัตราการจับสัตว์ น้าลดลง และสัตว์น้าขนาดเล็กถูกจับมาใช้ประโยชน์ในปริมาณมาก หรือเรียกว่า การทาการ
ประมงเกินกาลังผลิตจนเติบโตไม่ทัน (growth overfishing)
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมงทะเล
ไทย จานวน 3 ฉบับ คือ พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 แผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทย นโยบาย
แห่งชาติด้านการจัดการประมง พ.ศ. 2558-2562 (FMP) และแผนระดับชาติ ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทา
การประมงทีผ่ ิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) หลักการสาคัญของเอกสารทั้ง 3 ฉบับ คือ
การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประมงจากการประมงแบบเสรีเป็นแบบจากัดสิทธิการเข้าถึง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้าต้องอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีความสมดุลระหว่างปริมาณการลงแรงประมงกับการทดแทนของ
สัตว์น้าตามธรรมชาติ และสามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ ดีที่สุด และ
กาหนดให้แนวทางในการออกใบอนุญาตทาการประมงมีความสอดคล้องกับขีดความสามารถในการทาประมงได้
อย่างยั่งยืน โดยใช้จุดอ้างอิงเป็นฐานในการพิจารณา ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่สุดของการจัดการ
ประมงทะเลไทย ระบบการจัดการประมงทะเลเปลี่ยนเป็นแบบจากัดสิทธิการเข้าถึง (limited access fishery) ใน
ปัจจุบันการขออนุญาตทาการประมงในน่านน้าไทยจะให้สิทธิเฉพาะผู้ที่เคยมีอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตทาการ
ประมง และมีการจากัดจานวนวันทาการประมงของเครื่องมืออวนลากทุกชนิด อวนล้อมจับ และเครื่องมือจับปลา
กะตัก เพื่อควบคุมระดับการลงแรงประมงให้เหมาะสมกับสภาวะทรัพยากร
ปั จ จุ บั น กองวิจั ย และพัฒ นาประมงทะเลมีภ ารกิจประจาในการประเมินค่าผลผลิตสูงสุ ดที่ยั่งยืน
(maximum sustainable yield: MSY) ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น จุ ด อ้ า งอิ ง ในการพิ จ ารณาจั ด สรรใบอนุ ญ าตท าการประมง
พาณิช ย์ เช่น การกาหนดจ านวนวัน ทาการประมงของแต่ล ะเครื่องมือทาการประมง และจานวนใบอนุญาต
ท าการประมงที่ ส ามารถอนุ ญ าตได้ เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ก รมประมงต้ อ งเสนอผลการประเมิ น ค่ า MSY ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติให้รับทราบเป็นประจาทุกปี ซึ่งการดาเนินการประเมินค่า MSY ที่ผ่านมา
มีทั้งการประเมิน แบบกลุ่ มสัตว์น้า ประกอบด้วย กลุ่มปลาหน้าดิน ปลาผิวน้า และปลากะตัก ซึ่งนามาใช้เป็น
จุดอ้างอิงเพื่อจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงในปัจจุบัน และการประเมินแบบรายชนิดสัตว์น้า ซึ่งใช้ในการติดตาม
สภาวะทรัพยากรสัตว์น้า
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การจัดทาคู่มือการบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาหรับการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่
ยั่งยืน (MSY) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขั้นตอนการบันทึก และตรวจสอบข้อมูลเพื่อ การประเมินค่า MSY
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทาให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ค่า MSY มีความถูกต้อง และสามารถดาเนินการ
ประเมินได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น คู่มือฉบับนี้ได้อธิบายวิธีการบันทึกข้อมูลในแต่ละรายการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูล
หลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ว ของเรืออวนล้ อมจับ และอวนลาก ทั้งข้อมูลการลงแรงประมง และ
องค์ประกอบสัตว์น้า เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กองวิจัย และพัฒนาประมงทะเล รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการประมงทะเลได้นาไปใช้งาน

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
มิถุนายน 2561
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1. ทฤษฎีผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield: MSY)
หากย้อนกลับไปในอดีตในช่วงที่ยังไม่มีการทาการประมง ผลผลิตสัตว์น้าจะไม่มี หรือเท่ากับศูนย์
เมื่อเริ่มมีการลงแรงประมง (การลงแรงประมง หมายถึง จานวนเรือประมง จานวนชั่วโมงการลากอวน หรือจานวน
วันทาการประมง แล้วแต่กรณี) ผลผลิตสัตว์น้าจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีการลงแรงประมงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผลผลิตสัตว์น้า
จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่การเพิ่มการลงแรงประมงจะเพิ่มได้สูงสุดระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นระดับที่ให้ผลผลิตสูงสุด
ที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield: MSY) หากเพิ่มการลงแรงประมงมากขึ้นไปอีก ผลผลิตสัตว์น้าจะลดลง
(ภาพที่ 1) เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้าในธรรมชาติมีปริมาณจากัด หากจับมาใช้ประโยชน์มากเกินควรจะทาให้
สัตว์น้าเติบโตไม่ทัน ส่งผลให้ผลผลิตสัตว์น้าลดลง

ภาพที่ 1 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างระดับการลงแรงประมง (fishing Effort) และปริมาณการจับสัตว์น้า (yield)
ที่มา: Sparre and Venema (1992)
2. กำรประเมินค่ำผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)
การประเมินค่า MSY มีจุดประสงค์เพื่อหาจุดอ้างอิง ซึ่งเป็นระดับที่สัตว์น้าในน่านน้าไทยสามารถถูก
นามาใช้ประโยชน์อย่างสมดุลกับการผลิตตามธรรมชาติ โดยไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากร ซึ่งพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 30 ระบุไว้ว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องคานึงถึงขีดความสามารถในการผลิตของธรรมชาติ
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาจุดอ้างอิง เพื่อให้สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้มาตรการ 24
ยังระบุว่า แผนการบริหารจัดการประมงทะเล (Fisheries Management Plan: FMP) อย่างน้อยต้องครอบคลุม
เรื่องแนวทางในการออกใบอนุ ญาตทาการประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการทาการประมง และ
ปริมาณผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้าที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้จุดอ้างอิงเป็นฐานในการพิจารณา
การประเมิน ค่า MSY เป็ น ส่ ว นส าคัญในการบริห ารจัดการทรัพยากร และเป็นจุดเริ่มต้นในการ
พิจารณาจัดสรรใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ เช่น การกาหนดจานวนวันทาการประมงของเครื่องมือทาการ
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ประมงแต่ล ะชนิ ด และจ านวนใบอนุ ญาตทาการประมงที่ส ามารถอนุญาตได้ เป็นต้น ในปีการประมง 25 61
ใบอนุญาตทาการประมงของเรือประมงทุกลาต้องระบุปริมาณสัตว์น้าที่ จัดสรรให้เรือประมง ซึ่งปริมาณสัตว์น้านี้
ได้มาจากการประเมิ น ค่า MSY และการก าหนดปริ ม าณสั ตว์น้ าทั้ง หมดที่ อ นุญ าตให้ ท าการประมงได้ (total
allowable catch: TAC) จากนั้นนาค่า TAC มาจัดสรรให้เรือประมงแต่ละลา อย่างไรก็ตาม ปริมาณสัตว์น้าที่
จัดสรรให้นี้ เป็นการคานวณทางวิชาการ ไม่ได้ใช้ในการควบคุมปริมาณการจับสัตว์น้า แต่ใช้วิธีการควบคุมปริมาณ
การลงแรงประมงโดยการกาหนดจานวนวันทาการประมง
ปั จ จุ บั น กองวิจั ย และพัฒ นาประมงทะเลดาเนิน การประเมิ นค่ า MSY แบบกลุ่ มสั ตว์น้า จานวน
3 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์น้าหน้าดิน ปลาผิวน้า และปลากะตัก ทั้ง ฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน หลังจากได้ค่า MSY
กองวิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลเสนอปริ ม าณสั ต ว์ น้ าทั้ ง หมดที่ อ นุ ญ าตให้ ท าการประมงได้ (TAC) เพื่ อ ให้
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 19 ของพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
2558 และนาไปใช้ในการจัดสรรใบอนุญ าตทาการประมง ในขณะเดียวกันกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้
ดาเนินการประเมินค่า MSY แบบรายชนิดสัตว์น้าด้วย โดยเฉพาะสัตว์น้าชนิดที่สาคัญทางเศรษฐกิจ และเป็น
องค์ประกอบหลัก เช่น ปลาทู ปลาหลังเขียว ปลาทรายแดง ปูม้า และกุ้งแชบ๊วย เป็นต้น การประเมินค่า MSY ราย
ชนิดสัตว์น้านามาใช้ในการติดตามสภาวะทรัพยากรประมงดังกล่าว
3. กำรบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำรประเมินค่ำ MSY
ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินค่า MSY แบบกลุ่มสัตว์น้าประกอบด้วย ผลจับสัตว์น้ารายชนิดสัตว์น้า และ
อัตราการจับสัตว์น้าของเครื่องมือประมงมาตรฐาน ส่วนการประเมินแบบรายชนิดสัตว์น้าต้องใช้ข้อมูลความยาว
สัตว์น้าร่วมด้วย (ภาพที่ 1) ซึ่งข้อมูลข้างต้นส่วนใหญ่ได้มาจากการเก็บรวบรวมโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยเจ้าหน้าที่
ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกใน Microsoft Excel ซึง่ เป็นโปรแกรมประเภทตารางการ
คานวณ (spreadsheet) สามารถจัดการหรือคานวณข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลที่ได้ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้
การคานวณหรือวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูล เพื่อการประเมินค่า MSY การบันทึกข้อมู ล ที่
ถูกต้องจะทาให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยา และสะท้อนสภาวะทรัพยากรประมงจริง ซึ่งส่งผลต่อ
การจัดการทรัพยากรประมงที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้เห็นถึงความสาคัญดังกล่าว
จึงได้จัดทา “คู่มือการบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสาหรับการประเมินค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน
(MSY)” คู่มือฉบับนี้อธิบายถึงการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลในแผ่นงาน (sheet) การลงแรงประมง (Effort) และ
องค์ประกอบสัตว์น้า (Composition) สาหรับข้อมูลจากเรือประมงอวนล้อมจับ และอวนลาก ตามตารางที่ 1-8
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ภำพที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)
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ตำรำงที่ 1 การบันทึกข้อมูลการลงแรงประมง (Effort) จากการสุ่มตัวอย่างเรืออวนล้อมจับ
สดมภ์
ชื่อสดมภ์
A รหัสเรือตัวอย่าง

B
C
D
E
F
G
H
I
J

วันที่
เดือน
ปี (ค.ศ.)
สถานที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ชื่อเรือ
ทะเบียนเรือ

K

Marking

L

ความยาวเรือ (ม.)

คาอธิบายการบันทึกข้อมูล
บันทึก รหัสหน่วยงาน+YYYY+MM+nnn โดย
รหัสหน่วยงาน EM ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
UM ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน
(สมุทรปราการ)
CM ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
SM ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
AP ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
AS ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
RN สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
YYYY
ปีที่เก็บตัวอย่าง ใส่เป็นปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) จานวน 4 หลัก
MM
เดือนที่เก็บตัวอย่าง จานวน 2 หลัก ใช้หมายเลขตั้งแต่
01, 02, ..., 12 หมายถึง เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ถึง
ธันวาคม ตามลาดับ
nnn
ลาดับที่ของตัวอย่างในแต่ละเดือน จานวน 3 หลัก
เช่น EM201901001 หมายถึง เรือตัวอย่างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ปี 2019 เดือนมกราคม ลาที่ 1
วันที่สุ่มตัวอย่าง
เดือนที่สุ่มตัวอย่าง ใช้หมายเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, ..., 12
ปีสุ่มตัวอย่าง ใส่เป็นปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) จานวน 4 หลัก
สถานที่สุ่มตัวอย่าง เช่น ชื่อท่าเรือ แพปลา หรือสะพานปลา เป็นต้น
ตาบลที่สุ่มตัวอย่าง
อาเภอที่สุ่มตัวอย่าง
จังหวัดที่สุ่มตัวอย่าง
ชื่อเรือที่สุ่มตัวอย่าง
ทะเบียนเรือที่สุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยเลข 9 หลัก บันทึกต่อเนื่องกันไป
โดยไม่ต้องเว้นวรรค
เครื่องหมายประจาเรือประมง (Marking) ซึง่ ปรากฏบริเวณหัวเรือภายนอก
ทั้งสองด้าน กราบเรือ หรือเก๋งเรือ (ภาคผนวก ก)
ความยาวเรือที่สุ่มตัวอย่าง หน่วยเป็นเมตร
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สดมภ์
ชื่อสดมภ์
คาอธิบายการบันทึกข้อมูล
M ตันกรอส
ขนาดตันกรอสของเรือที่สุ่มตัวอย่าง
N ขนาดเครื่องยนต์ (HP) กาลังแรงม้าของเครื่องยนต์
O เครือ่ งมือ
เครื่องมือ/วิธที าการประมงทาการประมงของแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง บันทึกโดย
ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษดังนี้
TPS อวนดา ใช้วิธีหาฝูงปลาจากเครื่องช่วยหาฝูงปลา (Echo sounder หรือ
sonar) หรือปลาจอ ปลาลอย
LPS อวนดา ใช้เรือปั่นไฟในการล่อฝูงสัตว์น้า หรือปลาปั่น
FAD อวนล้อมซั้ง ใช้ซั้งในการล่อฝูงสัตว์น้า
CPS อวนตังเก
TUN อวนล้อมปลาโอ
APS อวนล้อมจับปลากะตัก
ในกรณีที่มีการทาการประมงหลายวิธีในเที่ยวเดียวกัน และสามารถแยกสุ่ม
ตัวอย่างสัตว์น้าจากแต่ละวิธีทาการประมงได้ ให้แยกแต่ละวิธีเป็นรหัสเรือ
ตัวอย่างใหม่ หรือ ถ้าไม่สามารถสุ่มตัวอย่างสัตว์น้าจากแต่ละวิธีทาการประมงได้
(สัตว์น้าเก็บรวมมาให้ห้องเดียวกัน) ให้ระบุทั้งสองวิธีการในรหัสเรือตัวอย่างเดียว
เช่น LPS+TPS หมายถึง สัตว์น้าจากอวนล้อมจับปั่นไฟและอวนดา (ปลาจอ)
เก็บรวมมาในห้องเดียวกัน เป็นต้น
P ความยาวอวน
ความยาวอวน หน่วยเป็นเมตร
Q ขนาดตาอวน
ขนาดตาอวน หน่วยเป็นเซนติเมตร
R ครั้ง/เที่ยว
จานวนครั้งที่วางอวนต่อเที่ยวของแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง
S วัน/เที่ยว
จานวนวันทาการประมงของแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง กรณีที่มีวิธีทาการประมง
หลายวิธีในเที่ยวเดียวกัน และแยกรหัสเรือตัวอย่างตามวิธีทาการประมง
ให้คานวณจานวนวัน/เที่ยว ให้เป็นสัดส่วนกับจานวนครั้งที่วางอวน เช่น
1) ทาการประมง 1 วัน/เที่ยว วางอวนทั้งหมด 3 ครั้ง ประกอบด้วย LPS 1 ครั้ง
และ TPS 2 ครั้ง จะได้จานวนวัน/เที่ยวของ LPS เท่ากับ 0.33 วัน /เที่ยว และ
TPS เท่ากับ 0.67 วัน/เที่ยว หรือ
2) ทาการประมง 2 วัน/เที่ยว วางอวนทั้งหมด 5 ครั้ง ประกอบด้วย LPS 3 ครั้ง
และ TPS 2 ครั้ง จะได้จานวนวัน/เที่ยวของ LPS เท่ากับ 1.2 วัน /เที่ยว และ
TPS เท่ากับ 0.8 วัน/เที่ยว เป็นต้น
T เที่ยว/เดือน
จานวนเที่ยวที่ออกทาการประมงต่อเดือน
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สดมภ์
ชื่อสดมภ์
คาอธิบายการบันทึกข้อมูล
U ปริมาณการจับ (กก.) ปริมาณการจับสัตว์น้าในแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง (หรือแต่ละวิธีทาการประมง)
หน่วยเป็นกิโลกรัม
V แหล่งทาการประมง ระบุบริเวณ สถานที่ หรือแหล่งทาการประมง
W แลต (องศา)
ละติจูด (latitude) หน่วยเป็นองศาเหนือ
X แลต (ลิปดา)
ละติจูด (latitude) หน่วยเป็นลิปดาเหนือ
Y ลอง (องศา)
ลองจิจูด (longitude) หน่วยเป็นองศาตะวันออก
Z ลอง (ลิปดา)
ลองจิจูด (longitude) หน่วยเป็นลิปดาตะวันออก
AA ความลึกน้า (ม.)
ความลึกน้าบริเวณที่ทาการประมง หน่วยเป็นเมตร
AB เขตสถิติ
เขตสถิติแหล่งทาการประมงในน่านน้าไทย ประกอบด้วยเขต 1-5 ในฝั่งอ่าวไทย
และ 6-7 ในฝั่งทะเลอันดามัน (ภาคผนวก ข) กรณีทาการประมงมากกว่า 1 เขต
สถิติ ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาระบุเขตสถิติของเรือตัวอย่างเพียงเขตเดียว
โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีการทาการประมงมากที่สุด
AC จานวนวัน/รอบน้า
จานวนวันทาการประมงต่อรอบข้างขึ้นข้างแรม เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่า ถึงวันขึ้น
15 ค่า และวันแรม 1 ค่า ถึงวันแรม 15 ค่า (หรือวันแรม 14 ค่า) ซึ่ง 1 รอบน้า
(หรือรอบข้างขึ้นข้างแรม) มี 29 หรือ 30 วัน
AD หมายเหตุ
บันทึกข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์ หรือพบเห็น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบหรือวิเคราะห์
ข้อมูลทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น
1) แยกสัตว์น้าบนเรือเป็นปลาสีกุนบั้ง xx กก. และปลาปน xx กก.
2) ปลาจอและปลาปั่นรวมมาในห้องเดียว
3) แยกห้องเก็บสัตว์น้า
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ตำรำงที่ 2 การบันทึกข้อมูลองค์ประกอบสัตว์น้า (Composition) จากการสุ่มตัวอย่างเรืออวนล้อมจับ
ช่องที่
A
B
C
D
E
F

ชื่อสดมภ์
รหัสเรือตัวอย่าง
สถานที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เครื่องมือ

G
H

ประเภทสัตว์น้า
กลุ่มชนิดที่สุ่ม

I

นน.ของกลุ่มชนิด (กก.)

J
K

นน.สุ่มจากกลุ่ม (กรัม)
ชนิดสัตว์น้า

L

ชื่อวิทยาศาสตร์

M
N

ชื่อสถิติกรม
ลาดับที่ (สถิติกรม)

คาอธิบายการบันทึกข้อมูล
รหัสเรือตัวอย่างจากแผ่นงาน Effort
สถานที่สุ่มตัวอย่าง (ตามแผ่นงาน Effort)
ตาบลที่สุ่มตัวอย่าง (ตามแผ่นงาน Effort)
อาเภอที่สุ่มตัวอย่าง (ตามแผ่นงาน Effort)
จังหวัดที่สุ่มตัวอย่าง (ตามแผ่นงาน Effort)
เครื่องมือ/วิธีทาการประมงทาการประมงของแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง บันทึก
โดยใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษตามแผ่นงาน Effort
ประเภทสัตว์น้าที่สุ่มตัวอย่าง เช่น ปลาดี ปลาเป็ด หรือปลารวม เป็นต้น
ระบุครั้งที่สุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มสัตว์น้าที่สุ่มตัวอย่างของแต่ละรหัสเรือ
ตัวอย่าง ซึ่งวิธีทาการประมงเดียวกันอาจสุ่มมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจาก
สัตว์น้าที่ได้มีความต่างชนิดกันมาก หรือสัตว์น้าที่จับได้มีปริมาณมาก
จึงจาเป็นต้องสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมมากที่สุด เช่น
1) ระบุครั้งที่สุ่มตัวอย่างของแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง ได้แก่ 1, 2, 3, ... หรือ
2) ระบุกลุ่มสัตว์น้าที่สุ่มตัวอย่างของแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง เช่น ปลาโอ
ปลาหลังเขียว ปลาแป้น เป็นต้น
น้าหนักสัตว์น้ารวมของแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง หน่วยเป็นกิโลกรัม ในกรณี
สุ่มตัวอย่างหลายครั้ง (มีกลุ่มชนิดที่สุ่มตามสดมภ์ H มากกว่า 1 กลุ่ม) ต้อง
แบ่งน้าหนักรวมของรหัสเรือตัวอย่างนั้นให้แต่ละกลุ่มชนิดที่สุ่ม
น้าหนักสัตว์น้าที่สุ่มตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มชนิดที่สุ่ม หน่วยเป็นกรัม
ชนิดสัตว์น้าที่จาแนกได้ โดยบันทึกชื่อชนิดสัตว์น้าตามแนวทางปฏิบัติของ
แต่ละหน่วยงานหรือความเข้าใจของผู้บันทึกข้อมูล ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจ
มีฐานรายชื่อชนิดสัตว์น้าและชื่อวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภายในหน่วยงานตนเอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดสัตว์น้าที่จาแนกได้ สามารถแปลงชนิดสัตว์น้าเป็น
ชื่อวิทยาศาสตร์โดยใช้คาสั่งใน Excel โดยใช้ฐานรายชื่อชนิดสัตว์น้าของ
หน่วยงาน
ชื่อสามัญภาษาไทย
ลาดับที่ของสัตว์น้าที่ใช้เพื่อการประเมินผลจับสัตว์น้า เป็นตัวเลข 3 หลัก
ยกเว้นปลาเป็ด และสัตว์น้าอื่นๆ เป็นตัวเลข 4 หลัก
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ช่องที่
ชื่อสดมภ์
O นน.วัดความยาว/นับ
(กรัม)
P
Q
R

นน.ไม่ได้วัด/นับ (กรัม)
รวม นน.สุ่ม (รายชนิด)
(กรัม)
นน.Raised (กก.)

S
T
U

จานวนตัวที่วัด/นับ
ความถี่ความยาว
ความยาว Raised

V

หมายเหตุ

คาอธิบายการบันทึกข้อมูล
น้าหนักรวมของสัตว์น้าชนิดที่วัดความยาว หน่วยเป็นกรัม (สาหรับ
หน่วยงานที่นับจานวนตัวสัตว์น้าที่ไม่วัดความยาว ให้ใส่น้าหนักสัตว์น้าที่นับ
จานวนตัวในช่องนี้)
น้าหนักของสัตว์น้าที่ไม่วัดความยาว หรือไม่นับจานวนตัว หน่วยเป็นกรัม
น้าหนักรวมของสัตว์น้าที่วัดและไม่วัดความยาว (ผลรวมของสดมภ์ O และ
และ P) หน่วยเป็นกรัม
กระจายน้าหนักสุ่มของสัตว์น้าแต่ละชนิดให้ได้สัดส่วนกับน้าหนักของกลุ่ม
ชนิดตามสดมภ์ I (Raise น้าหนัก) หน่วยเป็นกิโลกรัม เพื่อให้ทราบถึง
น้าหนักรวมของสัตว์น้าแต่ละชนิดในแต่ละกลุ่มชนิดที่สุ่ม
จานวนตัวที่วัดความยาว หรือนับจานวนตามสดมภ์ O
บันทึกความถี่ความยาวโดยใช้ freqtext (ภาคผนวก ค)
กระจายจานวนตัวของสัตว์น้าที่วัดความยาว โดยใช้ข้อมูลน้าหนักวัด
ความยาว (สดมภ์ O) และน้าหนัก raise (สดมภ์ R) โดยใช้ freqtext
เพื่อให้ทราบถึง
จานวนตัวทั้งหมดของสัตว์น้าแต่ละชนิดในแต่ละกลุ่มชนิดที่สุ่ม
บันทึกข้อสังเกตจากการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้า เพื่อให้ผู้ตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์ข้อมูลทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
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ตำรำงที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลการลงประมง (Effort) จากการสุ่มตัวอย่างเรืออวนล้อมจับ
สดมภ์
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD

ชื่อสดมภ์
รหัสเรือตัวอย่าง
วันที่
เดือน
ปี (ค.ศ.)
สถานที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ชื่อเรือ
ทะเบียนเรือ
Marking
ความยาวเรือ (ม.)
ตันกรอส
ขนาดเครื่องยนต์ (HP)
เครื่องมือ
ความยาวอวน
ขนาดตาอวน
ครั้ง/เที่ยว
วัน/เที่ยว

การตรวจสอบข้อมูล
รหัสเรือตัวอย่างประกอบด้วยชื่อย่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ 2 ตัว และตัวเลข 9 หลัก
เดือนที่สุ่มตัวอย่าง ให้ระบุเป็นตัวเลข 1, 2, 3, ...,12
ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) 4 หลัก
ตรวจสอบให้ตรงกับแผ่นงาน Composition
จานวนวันต่อเที่ยวสามารถเป็นเลขทศนิยมได้ในกรณีที่สุ่มตัวอย่างจากเรือลา
เดียวกัน แต่มีรหัสเรือตัวอย่างแตกต่างกัน เนื่องจากวิธีทาการประมงแตกต่างกันใน
เที่ยวนั้น ทั้งนี้ผลรวมจานวนวันต่อเที่ยวของเรือลาเดียวกันต้องเป็นจานวนเต็ม
เที่ยว/เดือน
ปริมาณการจับ (กก.) ตรวจสอบหน่วยเป็นกิโลกรัม
แหล่งทาการประมง แลต (องศา)
แลต (ลิปดา)
ลอง (องศา)
ลอง (ลิปดา)
ความลึกน้า (ม.)
เขตสถิติ
ระบุเขตสถิติเพียงเขตเดียว
จานวนวัน/รอบน้า
หมายเหตุ
-

12
ตำรำงที่ 4 การตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบสัตว์น้า (Composition) จากการสุ่มตัวอย่างเรืออวนล้อมจับ
ช่องที่
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

R

ชื่อสดมภ์
รหัสเรือตัวอย่าง
สถานที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เครื่องมือ
ประเภทสัตว์น้า
กลุ่มชนิดที่สุ่ม
นน.ของกลุ่มชนิด (กก.)
นน.สุ่มจากกลุ่ม (กรัม)
ชนิดสัตว์น้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสถิติกรม
ลาดับที่ (สถิติกรม)
นน.วัดความยาว/นับ
จานวน (กรัม)
นน.ไม่ได้วัด/นับ (กรัม)
รวม นน.สุ่ม (รายชนิด)
(กรัม)
นน.Raised (กก.)

S
T

จานวนตัวที่วัด/นับ
ความถี่ความยาว

U
V

ความยาว Raised
หมายเหตุ

P
Q

การตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบให้ตรงกับรหัสเรือตัวอย่างแผ่นงาน Effort
ตรวจสอบให้ตรงกับแผ่นงาน Effort
ระบุกลุ่มชนิดให้ถูกต้อง ตรงกับชนิดสัตว์น้าที่สุ่ม
ตรวจสอบหน่วยเป็นกิโลกรัม
ตรวจสอบหน่วยเป็นกรัม
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง ตรงกับชนิดสัตว์ที่จาแนกได้ในสดมภ์ K
ตรวจสอบหน่วยเป็นกรัม
ตรวจสอบหน่วยเป็นกรัม
ตรวจสอบหน่วยเป็นกรัม และเป็นผลรวมของนน.วัดความยาว/นับ
(สดมภ์ O) และนน.ไม่ได้วัด/นับ (สดมภ์ P)
ตรวจสอบหน่วยเป็นกิโลกรัม และผลรวมน้าหนักกลุ่มชนิดที่สุ่มต้องเท่ากับ
น้าหนักของกลุ่มชนิดในสดมภ์ I
ความถี่ความยาวที่บันทึกต้องตรงกับจานวนตัวที่วัด (สดมภ์ S)
การบันทึกความยาวถูกต้อง ตรงตามรูปแบบ freqtext
ตรวจสอบสูตรการกระจายความถี่ความยาวตามน้าหนัก
-
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ตำรำงที่ 5 การบันทึกข้อมูลการลงแรงประมง (Effort) จากการสุ่มตัวอย่างเรืออวนลาก
สดมภ์
ชื่อสดมภ์
A รหัสเรือตัวอย่าง

B
C
D
E
F
G
H
I
J

วันที่
เดือน
ปี (ค.ศ.)
สถานที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ชื่อเรือ
ทะเบียนเรือ

คาอธิบายการบันทึกข้อมูล
บันทึก รหัสหน่วยงาน+YYYY+MM+nnn โดย
รหัสหน่วยงาน EM ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
(ระยอง)
UM ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน
(สมุทรปราการ)
CM ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
SM ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
AP ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
AS ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
RN สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
YYYY
ปีที่เก็บตัวอย่าง ใส่เป็นปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) จานวน 4
หลัก
MM
เดือนที่เก็บตัวอย่าง จานวน 2 หลัก ใช้หมายเลขตั้งแต่
01, 02, ..., 12 หมายถึง เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ถึง
ธันวาคม ตามลาดับ
nnn
ลาดับที่ของตัวอย่างในแต่ละเดือน จานวน 3 หลัก
เช่น EM201901001 หมายถึง เรือตัวอย่างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ปี 2019 เดือนมกราคม ลาที่ 1
วันที่สุ่มตัวอย่าง
เดือนที่สุ่มตัวอย่าง ใช้หมายเลขตั้งแต่ 1, 2, 3, ..., 12
ปีทสี่ ุ่มตัวอย่าง ใส่เป็นปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) จานวน 4 หลัก
สถานที่สุ่มตัวอย่าง เช่น ชื่อท่าเรือ แพปลา หรือสะพานปลา เป็นต้น
ตาบลที่สุ่มตัวอย่าง
อาเภอที่สุ่มตัวอย่าง
จังหวัดที่สุ่มตัวอย่าง
ชื่อเรือที่สุ่มตัวอย่าง
ทะเบียนเรือที่สุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยเลข 9 หลัก บันทึกต่อเนื่องกันไป
โดยไม่ต้องเว้นวรรค
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สดมภ์
ชื่อสดมภ์
K Marking
L
M
N
O

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG

คาอธิบายการบันทึกข้อมูล
เครื่องหมายประจาเรือประมง (Marking) ซึ่งปรากฏบริเวณหัวเรือภายนอก
ทั้งสองด้าน กราบเรือ หรือเก๋งเรือ (ภาคผนวก ก)
ความยาวเรือ (ม.)
ความยาวเรือที่สุ่มตัวอย่าง หน่วยเป็นเมตร
ตันกรอส
ขนาดตันกรอสของเรือที่สุ่มตัวอย่าง
ขนาดเครื่องยนต์ (HP) ขนาดเครื่องยนต์ หน่วยเป็นแรงม้า
เครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือทาการประมง บันทึกโดยใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษดังนี้
BT อวนลากคานถ่าง (ใช้คานเหล็กช่วยถ่างปากอวน)
OBT อวนลากแผ่นตะเฆ่ (ใช้แผ่นตะเฆ่ช่วยถ่างปากอวน)
PT อวนลากคู่ (ใช้เรือสองลา ทาหน้าที่ลากอวนและถ่างปากอวน)
ลักษณะเครื่องมือ
ลักษณะของอวนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อวนพราย อวนยักษ์ เป็นต้น
ความยาวคร่าวบน (ม) ความยาวคร่าวบนของอวนลาก หน่วยเป็นเมตร
ขนาดตาอวน (ซม)
ขนาดตาอวนก้นถุง หน่วยเป็นเซนติเมตร
จานวนวันที่ออกเรือ
จานวนวันตั้งแต่ออกจากท่าจนเข้าท่า
จานวนวันที่ทาประมง จานวนวันทั้งหมดที่ลากอวนในเที่ยวนั้น
ลากกลางวัน (วัน)
จานวนวันที่ลากอวนในเวลากลางวัน
วันละ (ครั้ง)
จานวนครั้งที่ลากอวนในเวลากลางวัน หน่วยเป็นครั้ง/วัน
กลางวันครั้งละ (ชั่วโมง) จานวนชั่วโมงที่ลากอวนในเวลากลางวัน หน่วยเป็นชั่วโมง/ครั้ง
รวมกลางวัน
รวมจานวนชั่วโมงทั้งหมดที่ลากกลางวันในเที่ยวนั้น (U x V x W)
(ชั่วโมง/เที่ยว)
หน่วยเป็นชั่วโมง/เที่ยว
ลากกลางคืน (คืน)
จานวนวันที่ลากอวนในเวลากลางคืน
คืนละ (ครั้ง)
จานวนครั้งที่ลากอวนในเวลากลางคืน หน่วยเป็นครั้ง/คืน
กลางคืนครั้งละ (ชั่วโมง) จานวนชั่วโมงที่ลากอวนในเวลากลางคืน หน่วยเป็นชั่วโมง/ครั้ง
รวมกลางคืน
รวมจานวนชั่วโมงทั้งหมดที่ลากกลางคืนในเที่ยวนั้น (Y x Z x AA)
(ชั่วโมง/เที่ยว)
หน่วยเป็นชั่วโมง/เที่ยว
แหล่งทาการประมง
ระบุบริเวณ สถานที่ หรือแหล่งทาการประมง
จากแลต (องศา)
ละติจูด (latitude) ที่เริ่มทาประมงของเที่ยวเรือนั้น หน่วยเป็นองศาเหนือ
จากแลต (ลิปดา)
ละติจูด (latitude) ที่เริ่มทาประมงของเที่ยวเรือนั้น หน่วยเป็นลิปดาเหนือ
จากลอง (องศา)
ลองจิจูด (longitude) ที่เริ่มทาประมงของเที่ยวเรือนั้น หน่วยเป็นองศา
ตะวันออก
จากลอง (ลิปดา)
ลองจิจูด (longitude) ที่เริ่มทาประมงของเที่ยวเรือนั้น หน่วยเป็นลิปดา
ตะวันออก
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สดมภ์
ชื่อสดมภ์
AH ถึงแลต (องศา)
AI ถึงแลต (ลิปดา)
AJ

ถึงลอง (องศา)

AK

ถึงลอง (ลิปดา)

AL
AM
AN

ความลึกน้าต่าสุด (ม.)
ความลึกน้าสูงสุด (ม.)
เขตสถิติ

AO

ปริมาณการจับรวม
(กก.)
สัตว์น้าเศรษฐกิจ (กก.)
ปลาไก่ (กก.)
หมายเหตุ

AP
AQ
AR

คาอธิบายการบันทึกข้อมูล
ละติจูด (latitude) ที่สิ้นสุดทาประมงของเที่ยวเรือนั้น หน่วยเป็นองศาเหนือ
ละติจูด (latitude) ที่สิ้นสุดทาประมงของเที่ยวเรือนั้น หน่วยเป็นลิปดา
เหนือ
ลองจิจูด (longitude) ที่สิ้นสุดทาประมงของเที่ยวเรือนั้น หน่วยเป็นองศา
ตะวันออก
ลองจิจูด (longitude) ที่สิ้นสุดทาประมงของเที่ยวเรือนั้น หน่วยเป็นลิปดา
ตะวันออก
ความลึกน้าต่าสุดบริเวณที่ทาการประมง หน่วยเป็นเมตร
ความลึกน้าสูงสุดบริเวณที่ทาการประมง หน่วยเป็นเมตร
เขตสถิติแหล่งทาการประมงในน่านน้าไทย ประกอบด้วยเขต 1-5 ในฝั่ง
อ่าวไทย และ 6-7 ในฝั่งทะเลอันดามัน (ภาคผนวก ข) กรณีทาการประมง
มากกว่า 1 เขตสถิติ ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาระบุเขตสถิติของเรือ
ตัวอย่างเพียงเขตเดียว โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีการทาการประมงมากที่สุด
ปริมาณการจับสัตว์น้ารวมทั้งหมด ซึ่งเป็นผลรวมของสัตว์น้าเศรษฐกิจ และ
ปลาไก่ หน่วยเป็นกิโลกรัม
ปริมาณการจับสัตว์น้าเศรษฐกิจ หน่วยเป็นกิโลกรัม
ปริมาณการจับปลาเป็ด หน่วยเป็นกิโลกรัม
บันทึกข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์ หรือพบเห็น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบหรือ
วิเคราะห์ข้อมูลทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
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ตำรำงที่ 6 การบันทึกข้อมูลองค์ประกอบสัตว์น้า (Composition) จากการสุ่มตัวอย่างเรืออวนลาก
สดมภ์
A
B
C
D
E
F
G
H

I
J
K

L

M
N
O

P

ชื่อสดมภ์
รหัสเรือตัวอย่าง
สถานที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เครื่องมือ

คาอธิบายการบันทึกข้อมูล

รหัสเรือตัวอย่างจากแผ่นงาน Effort
สถานที่สุ่มตัวอย่าง (ตามแผ่นงาน Effort)
ตาบลที่สุ่มตัวอย่าง (ตามแผ่นงาน Effort)
อาเภอที่สุ่มตัวอย่าง (ตามแผ่นงาน Effort)
จังหวัดที่สุ่มตัวอย่าง (ตามแผ่นงาน Effort)
ชนิดเครื่องมือทาการประมง บันทึกโดยใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษตามแผ่นงาน
Effort
ประเภทสัตว์น้า
ประเภทสัตว์น้าที่สุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปลาดี หรือปลาเป็ด
กลุ่มชนิดที่สุ่ม
ระบุกลุ่มสัตว์น้าที่สุ่มตัวอย่างของแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง เนื่องจากสัตว์น้าที่ได้
จากอวนลากมีการคัดแยกชนิด และขนาดก่อนเก็บรักษา จึงจาเป็นต้องสุ่ม
ตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มชนิด และขนาด โดยระบุกลุ่มสัตว์น้าที่สุ่ม
ตัวอย่างของแต่ละรหัสเรือตัวอย่าง เช่น ทรายแดงใหญ่ ทรายแดงเล็ก
ปลาจั๊บ หมึกกล้วย กุ้งทราย เป็นต้น
นน.ของกลุ่มชนิด (กก.) น้าหนักสัตว์น้ารวมของแต่ละกลุ่มชนิดที่สุ่มตามสดมภ์ H หน่วยเป็นกิโลกรัม
นน.สุ่มจากกลุ่ม (กรัม) น้าหนักสัตว์น้าที่สุ่มตัวอย่างรวมจากแต่ละกลุ่มชนิดที่สุ่ม หน่วยเป็นกรัม
ชนิดสัตว์น้า
ชนิดสัตว์น้าที่จาแนกได้ โดยบันทึกชื่อชนิดสัตว์น้าตามแนวทางปฏิบัติของแต่
ละหน่วยงานหรือความเข้าใจของผู้บันทึกข้อมูล ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจมีฐาน
รายชื่อชนิดสัตว์น้าและชื่อวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภายในหน่วยงานตนเอง
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดสัตว์น้าที่จาแนกได้ สามารถแปลงชนิดสัตว์น้าเป็นชื่อ
วิทยาศาสตร์โดยใช้คาสั่งใน Excel โดยใช้ฐานรายชื่อชนิดสัตว์น้าของ
หน่วยงาน
ชื่อสถิติกรม
ชื่อสามัญภาษาไทย
ลาดับที่ (สถิติกรม)
ลาดับที่ของสัตว์น้าที่ใช้เพื่อการประเมินผลจับสัตว์น้า เป็นตัวเลข 3 หลัก
ยกเว้นปลาเป็ด และสัตว์น้าอื่นๆ เป็นตัวเลข 4 หลัก
นน.วัดความยาว/นับ
น้าหนักรวมของสัตว์น้าชนิดที่วัดความยาว หน่วยเป็นกรัม (สาหรับหน่วยงาน
(กรัม)
ที่นับจานวนสัตว์น้าที่ไม่วัดความยาว ให้ใส่น้าหนักสัตว์น้าที่นับจานวนในช่อง
นี้)
นน.ไม่ได้วัด/นับ (กรัม) น้าหนักของสัตว์น้าที่ไม่วัดความยาว หรือไม่นับจานวน หน่วยเป็นกรัม
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สดมภ์

ชื่อสดมภ์

คาอธิบายการบันทึกข้อมูล

Q
R

รวม นน.สุ่ม (รายชนิด)
(กรัม)
นน.Raised (กก.)

S
T
U

จานวนตัวที่วัด/นับ
ความถี่ความยาว
ความยาว Raised

V

หมายเหตุ

น้าหนักรวมของสัตว์น้าที่วัดและไม่วัดความยาว (ผลรวมของสดมภ์ที่ O และ
P) หน่วยเป็นกรัม
กระจายน้าหนักสุ่มของสัตว์น้าแต่ละชนิดให้ได้สัดส่วนกับน้าหนักของกลุ่ม
ชนิดตามสดมภ์ที่ I (Raise น้าหนัก) เพื่อให้ทราบถึงน้าหนักรวมของสัตว์น้า
แต่ละชนิดในแต่ละกลุ่มชนิดที่สุ่ม
จานวนตัวที่วัดความยาว หรือนับจานวนตามสดมภ์ที่ O
บันทึกความถี่ความยาวโดยใช้ freqtext (ภาคผนวก ค)
กระจายจานวนตัวของสัตว์น้าที่วัด โดยใช้ข้อมูลน้าหนักวัดความยาว
(สดมภ์ O) และน้าหนัก raise (สดมภ์ R) โดยใช้ freqtext เพื่อให้ทราบถึง
จานวนตัวทั้งหมดของสัตว์น้าแต่ละชนิดในแต่ละกลุ่มชนิดที่สุ่ม
บันทึกข้อสังเกตจากการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้า เพื่อให้ผู้ตรวจสอบหรือวิเคราะห์
ข้อมูลทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
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ตำรำงที่ 7 การตรวจสอบข้อมูลการลงแรงประมง (Effort) จากการสุ่มตัวอย่างเรืออวนลาก
สดมภ์
ชื่อสดมภ์
A รหัสเรือตัวอย่าง
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA

วันที่
เดือน
ปี (ค.ศ.)
สถานที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ชื่อเรือ
ทะเบียนเรือ
Marking
ความยาวเรือ (ม.)
ตันกรอส
ขนาดเครื่องยนต์ (HP)
เครื่องมือ
ลักษณะเครื่องมือ
ความยาวคร่าวบน (ม)
ขนาดตาอวน (ซม)
จานวนวันที่ออกเรือ
จานวนวันที่ทาประมง
ลากกลางวัน (วัน)
วันละ (ครั้ง)
กลางวันครั้งละ (ชั่วโมง)
รวมกลางวัน
(ชั่วโมง/เที่ยว)
ลากกลางคืน (คืน)
คืนละ (ครั้ง)
กลางคืนครั้งละ (ชั่วโมง)

การตรวจสอบข้อมูล
รหัสเรือตัวอย่างประกอบด้วยชื่อย่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ 2 ตัว และตัวเลข
9 หลัก
เดือนที่สุ่มตัวอย่าง ให้ระบุเป็นตัวเลข 1, 2, 3, ...,12
ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) 4 หลัก
ตรวจสอบให้ตรงกับแผ่นงาน Composition
ตรวจสอบการคานวณชั่วโมงการลาก
-
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สดมภ์
ชื่อสดมภ์
AB รวมกลางคืน
(ชั่วโมง/เที่ยว)
AC แหล่งทาการประมง
AD จากแลต (องศา)
AE จากแลต (ลิปดา)
AF จากลอง (องศา)
AG จากลอง (ลิปดา)
AH ถึงแลต (องศา)
AI ถึงแลต (ลิปดา)
AJ ถึงลอง (องศา)
AK ถึงลอง (ลิปดา)
AL ความลึกน้าต่าสุด (ม.)
AM ความลึกน้าสูงสุด (ม.)
AN เขตสถิติ
AO ปริมาณการจับรวม (กก.)
AP
AQ
AR

สัตว์น้าเศรษฐกิจ (กก.)
ปลาไก่ (กก.)
หมายเหตุ

การตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบการคานวณชั่วโมงการลาก
ระบุเขตสถิติเพียงเขตเดียว
ตรวจสอบหน่วยเป็นกิโลกรัม และปริมาณการจับรวมต้องเป็นผลรวมของ
สัตว์น้าเศรษฐกิจและปลาไก่
ตรวจสอบหน่วยเป็นกิโลกรัม
ตรวจสอบหน่วยเป็นกิโลกรัม
-
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ตำรำงที่ 8 การตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบสัตว์น้า (Composition) จากการสุ่มตัวอย่างเรืออวนลาก
สดมภ์
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

ชื่อสดมภ์
รหัสเรือตัวอย่าง
สถานที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เครื่องมือ
ประเภทสัตว์น้า
กลุ่มชนิดที่สุ่ม
นน.ของกลุ่มชนิด (กก.)
นน.สุ่มจากกลุ่ม (ก.)
ชนิดสัตว์น้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
สัตว์น้า (ชื่อสถิติกรม)
ลาดับที่ (สถิติกรม)
นน.วัดความยาว/นับ
(กรัม)
นน.ไม่ได้วัด/นับ (กรัม)
รวม นน.สุ่ม (รายชนิด)
(กรัม)

R

นน.Raised (กก.)

S
T

จานวนตัวที่วัด/นับ
ความถี่ความยาว

U
V

ความยาว Raised
หมายเหตุ

การตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบให้ตรงกับรหัสเรือตัวอย่างแผ่นงาน Effort
ตรวจสอบให้ตรงกับแผ่นงาน Effort
ระบุกลุ่มชนิดให้ถูกต้อง ตรงกับชนิดสัตว์น้าที่สุ่ม
ตรวจสอบหน่วยเป็นกิโลกรัม
ตรวจสอบหน่วยเป็นกรัม
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง ตรงกับชนิดสัตว์ที่จาแนกได้ในสดมภ์ K
ตรวจสอบหน่วยเป็นกรัม
ตรวจสอบหน่วยเป็นกรัม
ตรวจสอบหน่วยเป็นกรัม และเป็นผลรวมของนน.วัดความยาว/นับ
(สดมภ์ O) และนน.ไม่ได้วัด/นับ (สดมภ์ P)
ตรวจสอบหน่วยเป็นกิโลกรัม และผลรวมน้าหนักกลุ่มชนิดที่สุ่มต้องเท่ากับ
น้าหนักของกลุ่มชนิดในสดมภ์ I
ความถี่ความยาวที่บันทึกต้องตรงกับจานวนตัวที่วัด (สดมภ์ S)
การบันทึกความยาวถูกต้อง ตรงตามรูปแบบ freqtext
ตรวจสอบสูตรการกระจายความถี่ความยาวตามน้าหนัก
-
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ภำคผนวก ก ประกาศกรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมง
สาหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้าไทย พ.ศ. ๒๕61

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศกรมประมง
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง
สําหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้ําไทย
พ.ศ. ๒๕61
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๑ (๔) แห่งพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมาย
ประจําเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕9
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“เครื่องหมายประจําเรือประมง” หมายความว่า เครื่องหมายประจําเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาต
ทําการประมงพาณิชย์ในน่านน้ําไทย
“เจ้าของเรือ” หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมง
ข้อ ๓ ให้เจ้าของเรือประมงนําเครื่องหมายประจําเรือประมงที่กรมประมงออกให้ ซึ่งปรากฎ
ในใบอนุญาตทําการประมง ไปจัดทําให้ปรากฏเห็นที่เรือประมงลําที่ได้รับใบอนุญาต ด้วยการเขียนหรือพ่นสี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด ในประกาศฉบับนี้
ข้อ ๔ เครื่องหมายประจําเรือประมงมีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่ประกอบด้วยตัวอักษรโรมัน
ตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ แ ละตั ว เลขอารบิ ค เขี ย นเรี ย งกั น จากซ้ า ยไปขวาเมื่ อ หั น หน้ า เข้ า หาตั ว เรื อ โดยแบ่ ง เป็ น
เครื่องหมายย่อย เพื่อใช้แทนความหมายต่าง ๆ ดังนี้
(๑) เครื่องหมายที่หนึ่งเป็นตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรใช้แทนพื้นที่ที่ทําการประมง ดังนี้
(ก) น่านน้ําไทยฝั่งอ่าวไทย
ให้ใช้ตัวอักษร T
(ข) น่านน้ําไทยฝั่งอันดามัน
ให้ใช้ตัวอักษร A
(๒) เครื่องหมายที่สองเป็นตัวอักษรใช้แทนขนาดของเรือประมง ดังนี้
(ก) ขนาดไม่ถึงสามสิบตันกรอส
ให้ใช้ตัวอักษร S
(ข) ขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส
ให้ใช้ตวั อักษร M
(ค) ขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ให้ใช้ตัวอักษร L
(ง) ขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป
ให้ใช้ตัวอักษร X
(๓) เครื่องหมายที่สามเป็นตัวเลขหรือ ชุดตัวเลขแสดงลําดับที่ของใบอนุญาตทําการประมง
พาณิชย์ตามขนาดของเรือแต่ละกลุ่มตาม (2)
(๔) เครื่องหมายที่สี่เป็นตัวอักษรหรือชุดตัวอักษรใช้แทนประเภทเครื่องมือทําการประมง ดังนี้
(ก) ประเภทเครื่องมืออวนลาก
ให้ใช้ตัวอักษร A
(ข) ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ
ให้ใช้ตัวอักษร B

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

(ค) ประเภทเครื่องมือคราด
ให้ใช้ตัวอักษร C
(ง) ประเภทเครื่องมืออวนช้อน อวนยก
ให้ใช้ตัวอักษร D
(จ) ประเภทเครื่องมืออวนครอบ
ให้ใช้ตัวอักษร E
(ฉ) ประเภทเครื่องมืออวนติดตา
ให้ใช้ตัวอักษร F
(ช) ประเภทเครื่องมืออวนรุนเคย
ให้ใช้ตัวอักษร G
(ซ) ประเภทเครื่องมือลอบ
ให้ใช้ตัวอักษร H
(ฌ) ประเภทเบ็ดราว
ให้ใช้ตัวอักษร J
ให้ใช้ตัวอักษร K
(ฎ) ประเภทเครื่องมืออื่น ๆ
(ฏ) ประเภทเรือประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (เรือปั่นไฟ)
ให้ใช้ตัวอักษร M
ข้อ ๕ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง ดังนี้
(1) ให้เจ้าของเรือประมงใช้เครื่องหมายประจําเรือประมงตามข้อ ๔ ที่ปรากฏในใบอนุญาต
ทําการประมง ไปเขียนหรือพ่นด้วยสีให้ปรากฏเครื่องหมายดังกล่าวที่เรือลําที่ได้รับใบอนุญาต โดยให้
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
(๒) แบบของตัวอักษรและตัวเลขให้เป็นไปตามแบบในบัญชีที่ ๑ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
(๓) ขนาดของตั ว อั ก ษรและตั ว เลขให้ ใ ช้ ต ามขนาดของเรื อ ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม ต่ า ง ๆ
ตามรายละเอียดในบัญชีที่ ๒ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
(๔) การใช้สีเพื่ อใช้ เขียนหรือพ่ นเป็ นเครื่ องหมายประจําเรือประมง ให้เจ้าของเรือประมง
แต่ละลําเลือกใช้สีได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(ก) ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว บนพื้นกรอบสีดําหรือน้ําเงินเข้ม
(ข) ตัวอักษรและตัวเลขสีดําหรือน้ําเงินเข้ม บนพื้นกรอบสีขาว
สีพื้นสําหรับเขียนหรือพ่นเครื่องหมายประจําเรือให้ทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยม โดยให้สีพื้นตัดกับ
สีของกราบเรือ
(๕) กําหนดตําแหน่งการจัดทําเครื่องหมายประจําเรือประมง ดังนี้
(ก) เขียนหรือพ่นบริเวณหัวเรือภายนอกทั้งสองด้านโดยใช้พื้นที่ว่างระหว่างเลขทะเบียนเรือ
หรือชื่อเรือของกรมเจ้าท่าจนถึงบริเวณหน้าตัดเก๋งเรือ
ในกรณีที่เครื่องหมายประจําเรือที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่งลางเลือนไม่ชัดเจน เจ้าของเรือประมง
สามารถจัดทําเครื่องหมายประจําเรือโดยเขียนหรือพ่นบนแผ่นป้ายแล้วยึดหรือติดตั้งไว้บริเวณเก๋งเรือ
ด้านนอกทั้งสองด้านที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพิ่มเติมจากที่กําหนดใน (ก) โดยมีรูปแบบเดียวกันกับ
การจัดทําตามวรรคหนึ่ง
(ข) กรณีเรือต่ํากว่าสิบตันกรอส ที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ (ก) ได้ ให้เขียนหรือ
พ่นบริเวณถัดจากหรือใต้ชื่อเรือหรือเลขทะเบียนเรือ
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ข้อ 6 ให้เจ้าของเรือประมงดํ าเนินการจัด ทําเครื่องหมายประจําเรือประมง ให้เสร็จสิ้ น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อดิศร พร้อมเทพ
อธิบดีกรมประมง

1
บัญชีที่ ๑
แบบของตัวอักษรและตัวเลข
๑. ตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z
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3

4
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๒. ตัวเลขอารบิค 0-9
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บัญชีที่ ๒
ขนาดของตัวอักษรและตัวเลข
ขนาดของตัวอักษรและตัวเลขต้องมีขนาดสัดส่วนที่สมกัน โดยมีความกว้างเท่ากับสามในสี่
ของความสู ง ความหนาตัวอักษรหรือตัวเลขอารบิคเท่ากับหนึ่งในหกของความสูง และระยะห่างระหว่าง
ตัวอักษรหรือตัวเลขมีระยะห่างเท่ากับหนึ่งในหกของความสูง
1. เรือประมงขนาดต่่ากว่าสิบตันกรอส ต้องมีขนาดตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค
ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตรความหนาไม่น้อยกว่า 3.30
เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
ในกรณีที่มีข้อจ่ากัดของพื้นที่ส่าหรับการเขียนเครื่องหมายประจ่าเรือ สามารถลดขนาดของ
ตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคลงให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่การเขียนได้ แต่จะต้องมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตรความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตรและ
ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร
๒. เรือประมงขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงสามสิบตันกรอส ต้องมีขนาดของตัวอักษร
โรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐
เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
ในกรณีที่มีข้อจ่ากัดของพื้นที่ส่าหรับการเขียนเครื่องหมายประจ่า เรือ สามารถลดขนาดของ
ตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคลงให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่การเขียนได้ แต่จะต้องมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตรความกว้างไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตรความหนาไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตรและ
ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 3.30 เซนติเมตร
๓. เรือประมงขนาดตั้งแต่ สามสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอส ต้องมีขนาดของ
ตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐
เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้ อยกว่า ๖.๖๐
เซนติเมตร
ในกรณีที่มีข้อจ่ากัดของพื้นที่ส่าหรับการเขียนเครื่องหมายประจ่า เรือ สามารถลดขนาดของ
ตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิคลงให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่การเขียนได้ แต่จะต้องมีความสูง
ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตรความกว้างไม่น้อยกว่า 22.50 เซนติเมตรความหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตรและ
ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
๔. เรือประมงขนาดตั้งแต่หกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องมีขนาด
ของตัวอักษรโรมันพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอารบิค ซึ่งมีความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า
๓๗.๕๐ เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๘.๓๐ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า
๘.๓๐ เซนติเมตร
๕. เรือประมงขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไป ต้องมีขนาดของตัวอักษรโรมันพิมพ์
ใหญ่และตัวเลขอารบิค ซึ่งมีความสูงไม่น้ อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร ความ
หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
ทั้งนี้ ในกรณีที่เรือล่าใดไม่สามารถจัดท่าเครื่องหมายประจ่าเรือได้ตามขนาดที่ ก่าหนดตามข้อ
1 – 5 ให้ เจ้าของเรือประมงท่ าความตกลงกับประมงจังหวั ดหรือ หัวหน้าศู นย์ค วบคุมการแจ้ ง เข้ า - ออก
เรือประมง เป็นรายกรณีไป
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ตัวอย่างการเขียนเครื่องหมายประจาเรือประมง

TM245B
T
M
245
B

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พื้นที่อ่าวไทย
เรือขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส
ใบอนุญาตลาดับที่ 245 ของเรือขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส
ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ

AX100CFK
A
X
100
C
F
K

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พื้นทีอ่ ันดามัน
เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป
ใบอนุญาตลาดับที่ 100 ของเรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป
ประเภทเครื่องมือคราด
ประเภทเครื่องมืออวนติดตา
ประเภทเครื่องมืออื่น ๆ
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หนังสือทาความตกลงในการจัดทาเครื่องหมายประจาเรือประมง
สาหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านนาไทย พ.ศ. 2561
สถานที่..............................................................
วันที่.......................................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หจก.อื่นๆ)................................................................................
เลขประจ่าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
ที่อยู่ เลขที่................ตรอก/ซอย........................ถนน......................หมู่ที่...........ต่าบล/แขวง..................................
อ่าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.....................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................................. E-mail: ...........................................................................
เป็นเจ้าของเรือประมงชื่อ......................................เลขทะเบียนเรือไทย
ขนาด................................ตันกรอส ใบอนุญาตท่าการประมงพาณิชย์ เลขที่
เครื่องหมายประจ่าเรือ....................................................
2. กรณีมอบอ่านาจ (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).........................................................................ในฐานะผู้รับ
มอบอ่านาจจากบุคคลตามข้อ 1 เลขประจ่าตัวประชาชน
โทรศัพท์มือถือ.............................................................. E-mail: ...........................................................................
ขอท่าความตกลงในการจัดท่าเครื่องหมายประจ่าเรือประมง เนื่องจากไม่สามารถจัดท่าเครื่องหมายประจ่า
เรือประมงส่าหรับเรือประมงพาณิชย์ในน่านน้่าไทย ตามขนาดของตัวอักษรและตัวเลข ตามบัญชีที่ 2 ของประกาศ
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3. ความหนาไม่น้อยกว่า ...................................เซนติเมตร
4. ระยะห่างระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขไม่น้อยกว่า ............................... เซนติเมตร
(ลายมือชื่อ)..................................................................................เจ้าของเรือประมง/ผู้รับมอบอ่านาจ
(...............................................................................)

(ลายมือชื่อ)...............................................................................ประมงจังหวัด/หัวหน้าศูนย์ควบคุม
(..............................................................................) การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง
ต่าแหน่ง...................................................................................

ภาคผนวก ข แผนที่แสดงการแบ่งเขตสถิติแหล่งทาประมงไทย

ที่มา: กรมประมง (2561)

ภาคผนวก ค การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแจกแจงความถี่และโปรแกรมเสริมบนไมโครซอฟท์ เอ็กเซล
สาหรับงานวิจัยด้านสภาวะทรัพยากรประมง
โดย ปิยะโชค สินอนันต์
การพัฒ นารู ป แบบการจัดเก็บข้อมูลความถี่ เป็นการพัฒ นาเพื่อนาไปใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่
ลดข้อจากัดของการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเดิม เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลความถี่ความยาวสัตว์นาที่ได้จากการ
สารวจของนักวิจัยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง มีข้อจากัดเกี่ยวกับความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูล
ซึ่งไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีอันตรภาคชันที่แตกต่างกันรวมไว้ในตารางเดียวกันได้ กรณีมีความจาเป็นต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลในลักษณะดังกล่ าว จะต้องใช้เทคนิคด้านระบบฐานข้อมูล เชิงสั มพันธ์ (relational database)
ในการจัดการข้อมูล ทาให้เกิดความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูลมากยิ่งขึน ใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลมาก และทาให้
เกิดข้อบกพร่ องในการบั น ทึกข้อมูล เช่น เกิดการบันทึกผิ ดค่า การบันทึกผิ ดอันตรภาคชัน ข้อมูลบางความถี่
ขาดหายไป เป็นต้น นอกจากนี การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีทางเลือกหลายทางนันทาได้ยาก และไฟล์ที่ใช้ในการเก็บ
บันทึกข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากมีข้อมูลจานวนมากและต้องเก็บข้อมูลที่เป็นค่าว่างจานวนมาก ด้วยเหตุ
ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง พั ฒ นารู ป แบบการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แจกแจงความถี่ ใ หม่ ขึ น โดยเรี ย กการบั น ทึ ก ลั ก ษณะนี ว่า
“freqtext” มีรู ป แบบการบั น ทึก 2 รู ป แบบ ดังนี 1) C,L,F(1),F(2),F(3),…,F(n), ส าหรับกรณีอันตรภาคชันที่ มี
ความถี่ มี ข้ อ มู ล ความถี่ ต่ อ เนื่ อ งกั น และ 2) C,L(1),F(1),+L(2),F(2)+L(3),F(3),…,+L(n),F(N), ส าหรั บ กรณี
อันตรภาคชันที่มีความถี่มีข้อมูลความถี่ไม่ต่อเนื่องกัน
การบันทึกข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว ทาให้ผู้บั นทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลความถี่รวมกับข้อมูล
ด้านอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องบันทึกลงในตารางใหม่และไม่ต้องสร้างรหัสเชื่อมโยง ทาให้การบันทึกข้อมูลมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึน สามารถบันทึกข้อมูลแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาคชันที่แตกต่างกันรวมไว้ในตารางเดียวกันได้ ส่งผลให้
ไฟล์ข้อมูลมีขนาดเล็กลง อีกทังยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกได้ง่ายอีกด้วย
การใช้งานการจั ดเก็บ ข้อมูล ความถี่ความยาวแบบ “freqtext” จาเป็นต้องใช้โ ปรแกรมเสริมซึ่ง
พัฒนาด้วยภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic for Application) สาหรับไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel)
เพื่อให้ คอมพิว เตอร์ ส ามารถประมวลผลข้อมูล ที่จัดเก็บโดยวิธีการนีได้ โปรแกรมเสริมดังกล่ าวประกอบด้วย
กลุ่มฟังก์ชัน 4 กลุ่ม และกลุ่มการกระทา 1 กลุ่ม ดังนี กลุ่มฟังก์ชัน ได้แก่
1) ฟังก์ชันพืนฐานเกี่ยวกับการแปลง freqtext ให้เป็นอาเรย์ 2 มิติ ระหว่างอันตรภาคชัน กับความถี่
2) ฟังก์ชันคานวณ เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการคานวณค่าพืนฐานทางสถิติ
3) ฟังก์ชันด้านการประมง เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการคานวณด้านการประมง และ
4) ฟังก์ชันการจัดการ เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการรวม การขยายอันตรภาคชัน และการสร้างความถี่สะสม สาหรับ
กลุ่มการกระทา 1 กลุ่ม ได้แก่ การหา subtotal และ การสร้าง bar chart

รูปแบบและการใช้งาน1
รูปแบบที่ 1 C,L(1),F(1),F(2),F(3),…,F(N),
เมื่อ
C = ความกว้างอันตรภาคชัน
L(1) = ขีดจากัดล่างของอันตรภาคชันแรกที่มีข้อมูลความถี่
F(i) = ความถี่ในอันตรภาคชันตังแต่ชันแรกที่มีข้อมูลความถี่
I = อันตรภาคชันที่ 1, 2, 3, ..., n
N = อันตรภาคชันสุดท้ายที่มีข้อมูลความถี่
ตัวอย่าง

จากตาราง freqtext=0.5,10,1,2,1,2,3,4,5,2,2,1,1,1,1,

จากตาราง freqtext=0.5,10,1,,1,2,,,,2,2,1,1,1,1,
รูปแบบที่ 2 C,L(1),F(1),+L(2),F(2)+L(3),F(3),…,+L(n),F(N),
เมื่อ
C = ความกว้างอันตรภาคชัน
L(j) = ขีดจากัดล่างของอันตรภาคชันแรกที่มีข้อมูลความถี่
F(I) = ความถี่ในอันตรภาคชันตังแต่ชันแรกที่มีข้อมูลความถี่
j = ลาดับขีดจากัดล่าง
n = จานวนขีดจากัดล่าง
I = ลาดับอันตรภาคชันที่ 1, 2, 3, ..., N
N = จานวนอันตรภาคชัน
ตัวอย่าง

จากตาราง freqtext=0.5,10,1,2,+16,1,

1

อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.platalay.com/index.html

