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คาํนํา 

 จากการปฏิบตังิานสํารวจทรัพยากรประมงทะเลลกึของสถาบนัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีประมง

ทะเลลกึ และสํานกังานฝ่ายฝึกอบรม ศนูย์พฒันาการประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มาอยา่งยาวนาน 

การนําข้อมลูสํารวจท่ีได้เก็บรวบรวมตัง้แตใ่นอดีต และท่ีจะดําเนินการในอนาคต นํามาจดัเก็บในระบบ

สารสนเทศ ซึง่จะสะดวกในการเรียกใช้และเข้าถึงข้อมลู รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูการสํารวจในอดีตให้กบั

ผู้สนใจ ในการนําข้อมลูทรัพยากรสตัว์นํา้ ข้อมลูสมทุรศาสตร์ชีวภาพ สกายะ และเคมี และอตุนิุยมวิทยา

ทางทะเลไปใช้ในการศกึษาวิจยั อนัจะนํามาซึง่องค์ความรู้ในการเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมทางทะเลและ

ข้อมลูทรัพยากรสตัว์นํา้ทางทะเลตอ่ไป ดงันัน้เพ่ือเป็นการกําหนดมาตรฐานของข้อมลูให้เป็นรูปแบบ

เดียวกนั จงึได้มีการประชมุเชิงปฏิบตักิาร เร่ืองข้อมลูท่ีจะจดัเก็บในระบบสารสนเทศการสํารวจทรัพยากร

ประมงทะเลลกึ ในวนัท่ี 27 มิถนุายน 2554 ซึง่ได้มีการตกลงและกําหนดมาตรฐานการบนัทกึข้อมลู และ

รวบรวมความต้องการของกลุม่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ จนสําเร็จเป็นคูมื่อการเก็บข้อมลูทรัพยากรประมง

ทะเลลกึฉบบันี ้เพ่ือใช้ในการปฏิบตังิานสํารวจของทัง้สองหนว่ยงานตอ่ไป 
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1. 

การอ้างอิงพืน้ที่ทาํการประมงทะเลตามระบบของ 

FAO Marine Fishing Area,  SEAFDEC Sub-areas: Regional 

Framework for Fishery Statistics of Southeast Asia และกรมประมง 
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1.1 การอ้างอิงพืน้ที่ทาํการประมงทะเลระดับภูมิภาค 

องค์การอาหารและเกษตรกรรม (FAO) ได้แบง่พืน้ท่ีในการทําประมงเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางสถิต ิ

(FISHING AREAS FOR STATISTICAL PURPOSES) ออกเป็นสว่นยอ่ยตา่ง ๆ เพ่ือสะดวกในการอ้างอิง

และรวบรวมข้อมลู  โดยพืน้ท่ีทําการประมงขนาดใหญ่ในมหาสมทุรตา่ง ๆ จะถกูแบง่เป็นรหสัตวัเลข 2 หลกั

สําหรับภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ถกูแบง่อยูใ่นเขตการประมงท่ี 57, 61 และ 71 (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 เขตการประมงท่ี 57,61 และ 71 และเขตยอ่ยเพ่ือการรายงานสถิตปิระมงของประเทศในภมูิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

สําหรับพืน้ท่ีการทําประมงในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ศนูย์พฒันาการประมงแหง่เอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ได้มีการจดัตัง้กรอบความร่วมมือระดบัภมูิภาคสําหรับงานสถิตทิางการ

ประมง (Regional Framework for Fishery Statistics of Southeast Asia)  ซึง่ได้มีการตกลงและแบง่พืน้ท่ี

ทําการประมงออกเป็นพืน้ท่ียอ่ยๆ(SEAFDEC sub-areas)ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 พืน้ท่ีการทําประมงแบง่ตาม FAO และ SEAFDEC sub-areas (Regional Framework for 

Fishery Statistics of Southeast Asia) 

Countries Sub-areas for marine fishery statistics FAO 

 

 

 

SEAFDEC 

 a) Brunei 

 

 71 71i 

b) Cambodia  71 71b 

c) Indonesia  57,71  

 West Sumatra 57 57e 

 South Java 57 57e 

 Malacca Strait 57,71 57d, 71k 

 East Sumatra 71 71k 

 North Java 71 71k 

 Bali-Nusa Tenggara 57 57f 

 South-west Kalimantan 71 71k 

 East Kalimantan 71 71k 

 South Sulawesi 71 71k 

 North Sulawesi 71 71k 

 Maluka-Papua 71 71k 

d) Malaysia  57,71  

 West Coast of Peninsular Malaysia 57 57c 

 East Coast of Peninsular Malaysia 71 71e 

 Sabah 71 71f 

 Sarawak 71 71g 

e) Myanmar  57 57a 

f) Philippines  71 71j 

 Luzon 71 71j 

 Visayas 71 71j 

 Mindanao 71 71j 

g) Singapore  71 71h 

h) Thailand  57,71  

 Gulf of Thailand 71 71a 

 Andaman sea 57 57b 

i) Timor Leste  57 57g 

j) Vietnam  61,71  

 North Vietnam 61 61a 
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Countries Sub-areas for marine fishery statistics FAO 

 

 

 

SEAFDEC 

  Central Vietnam 61 61b 

 Southwest Vietnam 71 71c 

 Southeast Vietnam 71 71d 

Eastern Indian Ocean 57 57 

Northwest Pacific 61 61 

Western Central Pacific 71 71 

 

1.2 การอ้างอิงพืน้ที่ทาํการประมงทะเลของประเทศไทยโดยกรมประมง 

 สําหรับการแบง่พืน้ท่ีในการทําประมงในประเทศไทย  กรมประมงได้แบง่พืน้ท่ีการสํารวจทรัพยากร

ประมงออกเป็นกริดยอ่ย ๆ ทัง้ 2 ฝ่ังทะเล  คือฝ่ังทะเลอนัดามนั (ภาพท่ี 2)  และฝ่ังอา่วไทย (ภาพท่ี 3) 

ภาพท่ี 2 พืน้ท่ีการสํารวจของทรัพยากรประมงของกรมประมง ฝ่ังทะเลอนัดามนั 
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ภาพท่ี 3  พืน้ท่ีการสํารวจของทรัพยากรประมงของกรมประมง ฝ่ังทะเลอา่วไทย 
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2. 

ข้อมูลทั่วไปของสถานีสาํรวจ 
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ตารางท่ี 2. ข้อมลูทัว่ไปของสถานีสํารวจ 

รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Name of 

Vessel 

ช่ือเรือสํารวจ ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Record by ช่ือของผู้บนัทกึ

ข้อมลู 

ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Certified by ช่ือผู้ตรวจสอบข้อมลู ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Project name ช่ือโครงการสํารวจ ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน  50 หลกั xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Cruise no. หมายเลขเท่ียวเรือ ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Station no. หมายเลขสถานี

สํารวจ 

ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน 10หลกั xxxxxxxxx 

Date วนัท่ีปฏิบตักิาร dd = วนัท่ี ตวัเลข 2 หลกั 

mm = เดือน ตวัเลข 2 หลกั 

yyyy = ปีค.ศ. ตวัเลข 4 หลกั 

dd/mm/yyyy 

Moon age ข้างขึน้ข้างแรม ตวัเลขไมเ่กิน 2 หลกั 

(ระบบ nautical almanac) 

xx 

Phase (%) ระยะของดวงจนัทร์ ตวัเลขไมเ่กิน 3 หลกั 

(ระบบ nautical almanac) 

xxx 

Sounding 

depth (m) 

ความลกึของทะเล ตวัเลข 5 หลกั xxxxx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Time เวลา 

(ตามแตล่ะโซนเวลา 

<time zone>ท่ี

ปฏิบตังิาน) 

รูปแบบ 24 ชัว่โมง 

hh = ชัว่โมง 

mm = นาที 

hh:mm 

Latitude แลตตจิดู GPS Coordinate system 

DD = Degree 

MM.MMM = Minute 

DD°MM.MMM 

Longitude ลองจิจดู GPS Coordinate system 

DDD = Degree 

MM.MMM = Minute 

DDD°MM.MMM 

Hemisphere-

Latitude 

 

ซีกโลก N = เหนือ 

S =  ใต้ 

N, S 

Hemisphere-

Longitude 

(The prime 

meridian) 

ฝ่ังของเส้นเม

อริเดียน 

E = ตะวนัออก 

W = ตะวนัตก 

E, W 
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ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 
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ตารางท่ี3. ข้อมลูทางอตุนิุยมวิทยาทางทะเล 

รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Speed (Knot) ความเร็วลม ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

xx.x 

Direction (°) ทิศทางลม ตวัเลข 3 หลกั  

ตัง้แต ่000 - 359 

xxx 

Air temp (°C) อณุหภมูิอากาศ ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 2 หลกั 

xx.xx 

Air press 

(mbar) 

ความกดอากาศ ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 4 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

xxxx.x 

Humidity (%) ความชืน้สมัพทัธ์  ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 3 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

ไมเ่กิน 100 % 

xxx.x 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

State of Sea ลกัษณะทะเล ตวัอกัษรไมเ่กิน 25 หลกั 

(กรมเจ้าทา่,ปมูเรือ) 

Calm or 

smooth 

ทะเลเรียบ 

Slight ทะเลมีคลื่นเลก็น้อย 

เป็นลกัษณะพลิว้

เลก็ๆ 

Moderate ทะเลมีคลืน่ปานกลาง  

คลื่นใหญ่ขึน้แตย่งัไม่

แตกฟองท่ียอดคลื่น 

Rough ทะเลมีคลื่นจดั  คลื่น

ใหญ่ขึน้และท่ียอด

คลื่นแตกเป็นฟอง 

Very rough 

and high 

คลื่นจดัมาก  ร่องคลื่น

ลกึและยอดคลื่นแตก

มากขึน้ 

Precipita-

tion and 

confuses 

ทะเลบ้าโดยมีคลื่น

ใหญ่มากและยอด

คลื่นแตกเป็นฝอย

กระจาย  ทําให้เห็นท่ี

หมายในระยะไกล

ไมไ่ด้ชดัเจน 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Weather  สภาพอากาศ ตวัอกัษรไมเ่กิน 15 หลกั 

(IMO,1921) 

b. Blue Sky 

b.c. Party Cloundy 

c. Cloudy 

d. Drizzle 

e. Wet air without rain 

falling 

f. Fog 

g. Gloomy 

h. Hail 

i. Lightning 

m. Mist 

o. Overcsast 

p. Passing showers 

q. Squalls 

kq. Line squall 

r. Rain 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Weather  (ตอ่) สภาพอากาศ (ตอ่) ตวัอกัษรไมเ่กิน 15 หลกั (ตอ่) 

r.s. Sleet 

s. Snow 

t. Thunder 

t.l. Thunderstorm 

u. Ugly, threatening sky 

v. Unusual visibility 

w. Dew 

x. Hoar frost 

y. Dry air (less than 60% 

humidity 

z. haze 

 (IMO,1921) 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

State of Sky ลกัษณะท้องฟ้า กรอกเป็นสญัลกัษณ์ ได้แก่ 

(กรมเจ้าทา่,ปมูเรือ) 

 

Sky clear ท้องฟ้าแจม่ใส 

 

Sky less than 

1/10 clouded 

มีเมฆปกคลมุน้อย

กวา่ 1/10 ของ

ท้องฟ้า 

 

Sky clouded 

less than 2/10 

– 3/10 

มีเมฆปกคลมุน้อย

กวา่ 2/10 – 3/10 

ของท้องฟ้า 

 

Sky clouded 

less than 4/10 

– 6/10 

มีเมฆปกคลมุน้อย

กวา่ 4/10 – 6/10 

ของท้องฟ้า 

 

Sky clouded 

less than 7/10 

– 9/10 

มีเมฆปกคลมุน้อย

กวา่ 7/10 – 9/10 

ของท้องฟ้า 

 

Sky 

completely 

clouded 

ท้องฟ้ามืดครึม้ 

 

รูปสญัลกัษณ์ 
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ข้อมูลสมุทรศาสตร์ 
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ตารางที่4.ข้อมลูทางสมทุรศาสตร์สกายะและเคมี 

รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

กระแสนํา้ (Current) 

Current 

equipment 

type 

ประเภทเคร่ืองวดั

กระแสนํา้ 

ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน 20 หลกั 

ได้แก่ ADCP, Velepot, Alexเป็นต้น 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

Depth (m) ความลกึท่ีอา่นคา่

กระแสนํา้ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 3 หลกั xxx 

Speed (Knot) ความเร็วของ

กระแสนํา้ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

xx.x 

Direction ทิศทางของ

กระแสนํา้ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 3 หลกั 

ตัง้แต ่000– 359 

xxx 

ลกัษณะพืน้ท้องทะเล (Sea Bottom) 

Sediment 

Sampling gear 

type 

ประเภทเคร่ืองเก็บ

ตวัอยา่งดนิ 

ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน 20 หลกัได้แก่ 

Ekman bottom grab, Smith McIntyre 

grab, Gravity core, Piston coreเป็นต้น 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

No. of 

operation 

จํานวนครัง้ท่ีเก็บ

ดนิตะกอน 

ตวัเลขไมเ่กิน 2 หลกั xx 

Color สีของดนิตะกอน ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Smell กลิ่นของดนิ

ตะกอน 

ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Sediment 

temperature (°) 

อณุหภมูิของดนิ

ตะกอน 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 2 หลกั 

xx.xx 

Sediment pH ความเป็นกรด-ดา่ง

ของดนิตะกอน 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 2 หลกั 

(พิสยัตัง้แต ่00.00-14.00) 

xx.xx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Type ลกัษณะของดนิ

ตะกอน 

ตวัอกัษรไมเ่กิน 20 หลกัได้แก่ 

ลักษณะ 

พืน้ท้องทะเล 

ส่วนประกอบ 

sand ทราย ทรายมากกวา่ 75 % 

Clayed 

sand 

โคลนปน

ทราย 

ทราย 50-75 และ

โคลน 25-50 % 

Sand 

clay 

ทรายปน

โคลน 

โคลน 50-75 และ

ทราย 25-50 % 

lay โคลน โคลนมากกวา่ 75 % 

Silt clay ตะกอน 

silt ปน

โคลน 

โคลน 50-75 และ

ตะกอน 25-50 % 

Clay silt โคลนปน

ตะกอน 

silt 

ตะกอน 50-75 และ

โคลน 25-50 % 

Silt ตะกอน 

silt 

ตะกอนมากกวา่ 75 

% 

Sand-

clay- silt 

ทรายปน

โคลนและ

ตะกอน 

silt 

ทรายปนโคลนและ

ตะกอนอยา่งละ

มากกวา่ 20 % 

(ชยัชาญ, 2531. วิทยาศาสตร์ทางทะเล.)  

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

คณุสมบตันํิา้ทะเล (Sea Water Quality) 

Oceanographic 

equipment type 

อปุกรณ์ 

สมทุรศาสตร์ 

ตวัอกัษรไมเ่กิน 20 หลกัได้แก่ 

CTD 

 

Conductivity Temperture 

and Depth sensor 

TSG 

 

Thermo-Salino-Graph 

sensor 

PRR 

 

Profiling Reflectance 

Radiometer 

XBT/XC

TD 

 

Expendable 

BathyThermograph/ 

Expendable Conductivity 

BathyThermograph 

TD 

 

Temperature-Depth 

recorder 

D Depth recorder 

T Temperature recorder 

M Water quality Muitiprobe 

MCTD Mini CTD - portable 
 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Brand/Model of 

Oceanographic 

equipment 

ย่ีห้อ/รุ่นของ

เคร่ืองมือสมทุร

ศาสตร์ 

ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Oceanographic 

equipment 

data file name 

ช่ือไฟล์ของ 

อปุกรณ์สมทุร

ศาสตร์ 

ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน 20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

    - CTD- 

CTD system  

data file name  

ช่ือไฟล์ของ CTD ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน 20 หลกั 

รูปแบบของ SEAFDEC : 

sxdyyzzz 

s = SEAFDEC 

x = 1 M.V.SEAFDEC / 2 

M.V.SEAFDEC2 

d/u = downcast / upcast 

yy = cruise no. 

zzz = station no. 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

รูปแบบของ 

SEAFDEC : 

Ex. S2d24001 

หมายถึง  

เป็นไฟล์ CTD ของ

เรือซีฟเดค2, ขาลง

, เท่ียวเรือท่ี 24, 

สถานีท่ี 001 

Winch speed 

(m/s) 

ความเร็วของ  

กว้านสมทุร

ศาสตร์ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

xx.x 

Bottom temp 

(°C) 

อณุหภมูินํา้

บริเวณพืน้ท้อง

ทะเล 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

xx.x 

Chlorophyll max 

depth (m) 

ความลกึท่ี

ปริมาณ

คลอโรฟิลล์

เข้มข้นท่ีสดุ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 3 หลกั xxx 

Thermocline: 

From (m) 

จดุเร่ิมต้นของ 

ชัน้เทอร์โมไคลน์ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 3 หลกั 

 

xxx 

Thermocline: To 

(m) 

 

จดุสิน้สดุของ 

ชัน้เทอร์โมไคลน์ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 3 หลกั 

 

xxx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

    -Water sampler- 

water sampler 

type 

ประเภท 

อปุกรณ์เก็บนํา้ 

ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน 20 หลกั 

ได้แก่ 

Niskin 

Vandorn 

Nansen 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

No. of water 

sampling 

operation 

จํานวนครัง้ท่ีเก็บ

นํา้ 

ตวัเลขไมเ่กิน 2 หลกั xx 

Water sampling 

depth (m) 

ระดบัความลกึ

ของนํา้ทะเลท่ี

เก็บ  

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 4 หลกั 

 

xxxx 

  - Physical and Chemical of Sea water parameters (คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคมีของนํา้ทะเล)- 

Color สีของนํา้ทะเล xx = ตวัเลขไมเ่กิน 2 หลกั 

ระบวุา่ใช้ Forel หรือ Ule scale  

ในการเทียบสี มีคา่ตัง้แต ่00-11 

Forel / Ule scale 

= xx 

Transparency 

(m) 

ความโปร่งใสของ

นํา้ทะเล 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

ใช้ Secchi disc ในการวดั 

xx.x 

Temperature  

(°C) 

อณุหภมูิของนํา้

ทะเล 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั 

xx.xxxx 

pH ความเป็นกรด-

ดา่งของนํา้ทะเล 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 3 หลกั 

(พิสยัตัง้แต ่00.00-14.00) 

xx.xxx 

Pressure (db) ความดนั ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 4 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 2 หลกั 

xxxx.xx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Conductivity 

(S/cm) 

คา่การนําไฟฟ้า ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 6 หลกั 

xx.xxxxxx 

Salinity (PSU) คา่ความเคม็ ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั 

xx.xxxx 

Fluorescence 

(µg/L) 

ฟลอูอเรสเซนส์ ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 5 หลกั 

xx.xxxxx 

Density 

[Sigma-theta 

(Kg/m^3)] 

ความหนาแนน่ ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั 

xx.xxxx 

PAR 

[Photosynthetica

lly Active 

Radiation] / 

Irradiance 

(µE/(cm2·sec)) 

 

 

พีเออาร์/คล่ืนแสง ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 1 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 5 หลกั 

x.xxxxx 

ORP [Oxidation-

Reduction 

Potential ] (mV) 

ปริมาณความ

เข้มข้นของ

อิเล็กตรอนในนํา้

ท่ีเกิดขึน้จากการ

กระบวนการเพิ่ม

ออกซิเจนกบั

กระบวนการลด

ออกซิเจน 

 

ตวัเลขไมเ่กิน 3 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 2 หลกั 

xxx.xx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

D.O. (ml/l) ปริมาณ

ออกซิเจนท่ี

ละลายในนํา้ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 2 หลกั 

xx.xx 

Oxygen 

saturated (%) 

ปริมาณ

ออกซิเจนท่ีอ่ิมตวั 

ตวัเลขไมเ่กิน 3 หลกั 

ไมเ่กิน 100 % 

xxx 

Chlorophyll a 

(mg/m3) 

ปริมาณความ

เข้มข้นของ

คลอโรฟิลล์ในนํา้

ทะเล 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 2 หลกั 

xx.xx 

Nitrite-N (µM) ปริมาณความ

เข้มข้นของไน

ไตรท์-ไนโตรเจน 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Nitrate-N (µM) ปริมาณความ

เข้มข้นของไนเต

รท-ไนโตรเจน 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Silicate-Si (µM) ปริมาณความ

เข้มข้นของซิ

ลิเคต-ซิลิคอน 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Phosphate (µM) ปริมาณความ

เข้มข้นของ

ฟอสเฟต-

ฟอสฟอรัส 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Total 

Phosphorus 

(µM) 

ปริมาณ

ฟอสฟอรัส

ทัง้หมด 

 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Total Nitrogen 

(µM) 

ปริมาณ

ไนโตรเจน

ทัง้หมด 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Total Alkalinity  

(me q/l) 

สภาพดา่งของนํา้

ทะเล 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

As (mg/l) ปริมาณความ

เข้มข้นของสาร

หน ู

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Cd (mg/l) ปริมาณความ

เข้มข้นของ

แคดเมียม 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Cr (mg/l) ปริมาณความ

เข้มข้นของ

โครเมียม 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Cr-Hexavalent 

(mg/l) 

ปริมาณความ

เข้มข้นของ

โครเมียมชนิด 

เฮ็กซาวาเล้นท์ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Cu (mg/l) ปริมาณความ

เข้มข้นของ

ทองแดง 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Fe (mg/l) ปริมาณความ

เข้มข้นของเหล็ก 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Total Hg (mg/l) ปริมาณความ

เข้มข้นของปรอท

ทัง้หมด 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Mn (mg/l) 

 

ปริมาณความ

เข้มข้นของ

แมงกานิส 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Ni (mg/l) ปริมาณความ

เข้มข้นของนิเกิล 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Pb (mg/l) ปริมาณความ

เข้มข้นของตะกัว่ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Zn (mg/l)  ปริมาณความ

เข้มข้นของ

สงักะสี 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Total 

Suspension 

Solid (mg/l) 

ปริมาณสาร

แขวนลอย

ทัง้หมดในนํา้

ทะเล 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 2  หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 4 หลกั  

xx.xxxx 

Turbidity (NTU)  ความขุน่ ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 3 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 2 หลกั 

xxx.xx 

Other 

Memorandum  หมายเหต ุ ตวัอกัษรและตวัเลขไมเ่กิน 100 หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx 
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ตารางที่5. ข้อมลูทางสมทุรศาสตร์ชีวภาพ 

รายละเอียด 

ประเภทการเก็บตัวอย่าง 
ลักษณะ 

การกรอกข้อมูล 
ตัวอย่าง 

Horizontal 

tow 

Vertical 

tow 

Oblique 

tow 

Selected 

depth 

Sampling gear 
Neuston 

net 

Phyto-

plankton 

tow 

Bongo 

net/IKMT 
Vandorn 

ตวัอกัษรไมเ่กิน  

20 หลกั 

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxx 

Start time 

เร่ิม

บนัทกึเวลา

ทนัทีท่ี 

Flow meter 

สมัผสันํา้ 

 
เร่ิมบนัทกึ

เวลาทนัทีท่ี

เม่ือเร่ิมลาก

ถงุขึน้ 

เร่ิม

บนัทกึเวลา

ทนัทีท่ีFlow 

meter 

สมัผสันํา้ 

เร่ิม

บนัทกึเวลา

ทนัทีท่ี

กระบอกเก็บ

นํา้ สมัผสั

นํา้ 

ตามสว่นท่ี 2   

Finish time 

เร่ิม

บนัทกึเวลา

ทนัทีท่ีFlow 

meter ขึน้

เหนือนํา้ 

เร่ิม

บนัทกึเวลา

ทนัทีท่ีเม่ือ

ลากถงุขึน้

เหนือนํา้ 

เร่ิม

บนัทกึเวลา

ทนัทีท่ีFlow 

meter ขึน้

เหนือนํา้ 

เร่ิม

บนัทกึเวลา

ทนัทีท่ี

กระบอกเก็บ

นํา้ขึน้เหนือ

นํา้ 

ตามสว่นท่ี 2   

Start Lat: 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี 

Flow meter 

สมัผสันํา้ 

 

 

เร่ิมจด

พิกดัทนัที

เม่ือเร่ิมลาก

ถงุขึน้ 

 

 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี 

Flow meter 

สมัผสันํา้ 

 

 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี

กระบอกเก็บ

นํา้สมัผสันํา้ 

 

 

ตามสว่นท่ี 2   
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รายละเอียด 

ประเภทการเก็บตัวอย่าง 
ลักษณะ 

การกรอกข้อมูล 
ตัวอย่าง 

Horizontal 

tow 

Vertical 

tow 

Oblique 

tow 

Selected 

depth 

Start Long: 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี

Flow meter 

สมัผสันํา้ 

เร่ิมจด

พิกดัทนัที

เม่ือเร่ิมลาก

ถงุขึน้ 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี

Flow meter 

สมัผสันํา้ 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี

กระบอกเก็บ

นํา้สมัผสันํา้ 

ตามสว่นท่ี 2   

Finish Lat: 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี

Flow meter 

ขึน้เหนือนํา้ 

เร่ิมจด

พิกดัทนัที

เม่ือลากถงุ

ขึน้เหนือนํา้ 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี

Flow meter 

ขึน้เหนือนํา้ 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี

กระบอกเก็บ

นํา้ขึน้เหนือ

นํา้ 

ตามสว่นท่ี 2   

Finish Long: 

 
เร่ิมจดพิกดั

ทนัทีท่ี 

Flow meter 

ขึน้เหนือนํา้ 

เร่ิมจด

พิกดัทนัที

เม่ือลากถงุ

ขึน้เหนือนํา้ 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี 

Flow meter 

ขึน้เหนือนํา้ 

เร่ิมจด

พิกดัทนัทีท่ี

กระบอกเก็บ

นํา้ขึน้เหนือ

นํา้ 

ตามสว่นท่ี 2   

Start flow meter     
ตวัเลขจํานวนเตม็

ไมเ่กิน  7 หลกั 
xxxxxxx 

Finish flow 

meter 
    

ตวัเลขจํานวนเตม็

ไมเ่กิน  7 หลกั 
xxxxxxx 

Mesh size(µm)     ตวัเลขไมเ่กิน4หลกั  xxxx 

Filtered water 

volume(liter) 
    

ตวัเลขจํานวนเตม็

ไมเ่กิน  3 หลกั 
xxx 

Sampling 

depth(m) 
    

ตวัเลขจํานวนเตม็

ไมเ่กิน  3 หลกั  
xxx 

Towing 

depth(m) 
    

ตวัเลขจํานวนเตม็

ไมเ่กิน  3 หลกั  
xxx 
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รายละเอียด 

ประเภทการเก็บตัวอย่าง 
ลักษณะ 

การกรอกข้อมูล 
ตัวอย่าง 

Horizontal 

tow 

Vertical 

tow 

Oblique 

tow 

Selected 

depth 

Max. towing 

depth(m) 
    

ตวัเลขจํานวนเตม็

ไมเ่กิน  3 หลกั  
xxx 

Towing 

speed(Knot) 
    

ตวัเลขจํานวนเตม็

ไมเ่กิน 1 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไม่

เกิน 1 หลกั  

x.x 

Flow meter 

calibration(m/re

v) 

    

ตวัเลขจํานวนเตม็

ไมเ่กิน 1 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไม่

เกิน 4 หลกั  

x.xxxx 

Mouth area(m2)     

ตวัเลขจํานวนเตม็

ไมเ่กิน 1 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไม่

เกิน 2 หลกั  

x.xx 
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ตารางท่ี 6  ข้อมลูการทําประมง 

รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

เบ็ด : เบ็ดราวผิวนํา้ (Pelagic Longline), เบ็ดราวผิวนํา้แนวดิ่ง (Drifting Vertical Longline) 

Start / Finish 

Shooting 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เม่ือเบด็ตวัแรกลงนํา้ 

และเสร็จสิน้เม่ือ เบด็ตวัสดุท้ายลงนํา้ 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Start / Finish 

Hauling 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมกู้  เม่ือ

เบด็ตวัแรกพ้นนํา้และเสร็จสิน้เม่ือ เบด็ตวั

สดุท้ายพ้นนํา้ 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

No. hook/basket จํานวนเบด็/

กระจาด 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั xx 

No. hook/branch จํานวนเบด็/สาย ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั xx 

Total hook จํานวนเบด็

ทัง้หมด 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  3 หลกั xxx 

Immersion time เวลาท่ีอยูใ่นนํา้ รูปแบบ 24 ชัว่โมง 

(text/reference book series no.62)* 

โดยคดิจาก  t1/2 + t3 + t2/2 

T1= เวลาท่ีใช้ในการปลอ่ยเบด็ 

(finish shooting - start shooting) 

T2=  เวลาท่ีใช้ในการกู้ เบด็ 

(finish hauling – start hauling) 

T3= เวลาก่อนกู้ ท่ีรอหลงัจากเสร็จสิน้ 

การปลอ่ยเบด็ 

(start hauling – finish shooting) 

Start shooting   

1807 

Finish shooting  

1935 

T1= 1935 – 1807 = 

88/2 = 44 

Start hauling 0630 

Finish hauling     

0845 

T2 = 0845-0630 = 

135/2=67.5 

T3= 0630-1935= 

10:55 

Immersion time 

=44+10:55+67.5 

= 12:46 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Type of bait ชนิดของเหย่ือ ใสเ่ป็นช่ือ common name  

ตวัอกัษรไมเ่กิน  20   หลกั 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Shooting speed 

(knot) 

ความเร็วของเรือ

ขณะทําการ

ประมง 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

xx.x 

Setting distance 

(nm) 

ระยะทางในการ

ปลอ่ย 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

โดยคํานวณจากตําแหนง่เร่ิมการทําประมง ถึง 

ตําแหนง่เสร็จสิน้การทําประมง 

xx.x 

Setting course ทิศทางในการ

ปลอ่ย 

ตวัเลขจํานวนเตม็3 หลกั  

ตัง้แต ่000 - 359 

xxx 

Mainline paid 

out (m) 

ความยาวของ

สายหลกัท่ีปลอ่ย 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 5หลกั 

โดยดจูากโปรแกรม/เคร่ืองคํานวณ 

xxxxx 

Depth of hook 

(m) 

ความลกึของเบด็ ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน 3 หลกั 

โดยบอกเป็นระยะของเบด็ตวัตืน้ถึง  

เบด็ตวัลกึสดุ 

xxx – xxx 

เบ็ดราวหน้าดนิแนวดิ่ง (Bottom Vertical Longline),เบ็ดราวหน้าดนิ (Bottom LongLine)  

Start / Finish 

Shooting 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เม่ือไอใบ้อนัแรกลงนํา้ 

และเสร็จสิน้เม่ือ ไอใบ้ตวัสดุท้ายลงนํา้ 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Start / Finish 

Hauling 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เม่ือไอใบ้อนัแรกพ้นนํา้ 

และเสร็จสิน้เม่ือ ไอใบ้ตวัสดุท้ายพ้นนํา้ 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

No. hook/branch จํานวนเบด็/สาย ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั xx 

Total hook จํานวนเบด็

ทัง้หมด 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  3 หลกั xxx 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

เบ็ดลาก (Trolling Line), เบ็ดมือ (Hand line) 

Start / Finish 

 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เร่ิมลากเบด็ 

และเสร็จสิน้เม่ือลากเบด็เสร็จ 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Trolling time เวลาท่ีใช้ในการ

ลาก/ ตก 

รูปแบบ 24 ชัว่โมง  

โดยคดิจากเวลาท่ีเร่ิมลากจนถึงเวลาท่ีลาก

เสร็จ 

hh:mm 

 

No. line จํานวนของสาย

เบด็ 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั xx 

ลอบ (Trap) 

Start / Finish 

Shooting  

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เม่ือไอใบ้อนัแรกลงนํา้ 

และเสร็จสิน้เม่ือ ไอใบ้ตวัสดุท้ายลงนํา้ 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Start / Finish 

Hauling 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เม่ือไอใบ้อนัแรกพ้นนํา้ 

และเสร็จสิน้เม่ือ ไอใบ้ตวัสดุท้ายพ้นนํา้ 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Type of trap  ชนิดของลอบ ตวัอกัษรไมเ่กิน  20   หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Total trap จํานวนลอบ

ทัง้หมด 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  3 หลกั xxx 

ตกหมึก (Squid jigging ) 

Start / Finish  

Luring  

เวลา  โดยจะเร่ิมจดเวลา เม่ือเร่ิมเปิดไฟลอ่ 

และเสร็จสิน้เม่ือปิดไฟลอ่ 

hh:mm 

 

Start / Finish  

 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไปโดยจะเร่ิมจด

เวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทําประมง เมือเร่ิม

เปิดเคร่ืองตกหมกึ/เร่ิมตกหมกึโดยใช้มือและ

เสร็จสิน้เม่ือปิดเคร่ืองตกหมกึ/เลิกตก 

hh:mm 

DD°MM.MMM 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Total jig จํานวนของตวัตก

หมกึ(โยธะกา) 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  3 หลกั xxx 

Jigging  time  เวลาท่ีใช้ในการ

ตก 

รูปแบบ 24 ชัว่โมง  

โดยคดิจากเวลาท่ีเร่ิมตกหมกึจนถึงเวลาท่ีตก

หมกึเสร็จ 

hh:mm 

 

Angling depth 

(m) 

ความลกึในการ

ตก 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  3 หลกั 

โดยดจูากเคร่ืองตกหมกึ หรือความยาวของ

สายเอ็น 

xxx  

อวนลอย (Gill net ) 

Start / Finish 

Shooting 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เม่ือทุน่วิทยลุกูแรกลงนํา้ 

และเสร็จสิน้เม่ือ ทุน่วิทยลุกูสดุท้ายลงนํา้ 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Start / Finish 

Hauling  

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เม่ือทุน่วิทยลุกูแลกพ้นนํา้และเสร็จสิน้

เม่ือทุน่วิทยลุกูสดุท้ายพ้นนํา้ 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Type of gill net ชนิดของอวน

ลอย  

ตวัอกัษรไมเ่กิน  20   หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Number of net จํานวนของผืน

อวน 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั xxx 

Total net length 

(m) 

ความยาวของ

อวน 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  4 หลกั xxxx  

อวนลาก (Trawl) 

Start / Finish 

Shooting  

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เม่ืออวนลงนํา้ และเสร็จสิน้เม่ือ เร่ิม

เบรคหรือล็อกเคร่ืองกว้านสายสลิง 

 

 

hh:mm 

DD°MM.MMM 
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

Start / Finish 

Hauling 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมกู้  เม่ือ

เร่ิมกว้านสายสลิง  และเสร็จสิน้เม่ือ อวนพ้น

นํา้และขึน้บนเรือหมด 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Type of trawl  ชนิดของอวนลาก ตวัอกัษรไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Towing time เวลาในการลาก รูปแบบ 24 ชัว่โมง  

โดยคดิจาก เวลาตัง้แตเ่สร็จสิน้การปลอ่ยอวน 

จนถึงเวลาเร่ิมกู้อวน 

hh:mm 

Towing direction  ทิศทางในการ

ลาก 

ตวัเลขจํานวนเตม็ 3 หลกั  

ตัง้แต ่000 - 359 

xxx 

Towing distance 

(nm) 

ระยะทางในการ

ลาก 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

xx.x  

Warp length(m) ความยาวของ

สายลาก 

ตวัเลขจํานวนเตม็4 หลกั  

 

xxxx  

Warp angle มมุของสายลาก ตวัเลขจํานวนเตม็3 หลกั  

ตัง้แต ่000 – 359 

โดยวดัทัง้สองฝ่ัง 

xxx/ port 

xxx/starboard  

Net spread(m) ความยาวปาก

อวน 

ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

xx.x   

Net opening(m) ความสงูปากอวน ตวัเลขจํานวนเตม็ไมเ่กิน  2 หลกั 

ตวัเลขทศนิยมไมเ่กิน 1 หลกั 

xx.x   

Eng. Mode  รูปแบบ

เคร่ืองยนต์  

ตวัอกัษรไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

RPM: รอบของ

เคร่ืองยนต์ 

ตวัเลขจํานวนเตม็3 หลกั  xxx 

Pitch ระดบัของใบพดั ตวัเลขจํานวนเตม็  2 หลกั xx   
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รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

อวนล้อม (Purse seine fishing) 

Start / Finish 

Shooting  

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมทํา

ประมง เม่ือเรือสกิป เร่ิมลงนํา้ และเสร็จสิน้

เม่ือเรือเล็กลากแพออกจากอวน  

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Start / Finish 

Hauling 

เวลา และ 

ตําแหนง่ 

รายละเอียดตามรูปแบบทัว่ไป 

โดยจะเร่ิมจดเวลาและตําแหนง่ การเร่ิมกว้าน

เนือ้อวน และเสร็จสิน้เม่ือตกัปลาจนหมดและ

เก็บเนือ้อวนขึน้บนเรือทัง้หมด 

hh:mm 

DD°MM.MMM 

 

Type of purse 

seine 

ชนิดของอวน

ล้อม 

ตวัอกัษรไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

Name of FAD ช่ือของพะเยา ตวัอกัษรไมเ่กิน  20 หลกั xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx 

No. of FAD  หมายเลขพะเยา ตวัเลขจํานวนเตม็3 หลกั  xxx 

 
*Text /Reference book series no.62 – Jo FUKUI and Hiroyuki YANAGAWA “ Survey Manual for 

Oceanography and The Environment, Fishing Operation and Fishery Biology on Shipboard Training “ 

July 1991 
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6. 

ข้อมูลชีววิทยาของสัตว์นํา้ 
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  ตารางท่ี 7ข้อมลูชีววิทยาของสตัว์นํา้ 

รายละเอียด คาํอธิบาย หน่วย กลุ่มสัตว์นํา้ ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

ความยาวของสตัว์นํา้(Length measurement) 

Total length (TL) ความยาวเหยียด เซนติเมตร(cm) 

กลุม่ปลาทัว่ไป 

 

- ความยาวตัง้แตจ่งอยปากถึงปลายหางสาํหรับปลา

ท่ีมีfilament ท่ีปลายหางให้วดัแคส่ว่นหางไมร่วม

filament  

- ตวัเลขจํานวนเต็มไมเ่กิน3หลกัและตวัเลขทศนิยมไม่

เกิน 1หลกัเช่น000.0 cm 

 

กลุม่ปลาฉลาม 

- ความยาวตัง้แตจ่งอยปากถึงปลายหาง 

- ตวัเลขจํานวนเต็มไมเ่กิน3หลกัและตวัเลขทศนิยมไม่

เกิน 1หลกัเช่น000.0 cm 
 

กลุม่กัง้ 

- ความยาวตัง้แตข่อบตาถึงปลายหาง 

- ตวัเลขจํานวนเต็มไมเ่กิน3หลกัและตวัเลขทศนิยมไม่

เกิน 1หลกัเช่น000.0 cm 

 

กลุม่กุ้ ง 

- ความยาวเหยียดตัง้แตป่ลายกรีถึงปลายหาง 

- ตวัเลขจํานวนเต็มไมเ่กิน3หลกัและตวัเลขทศนิยมไม่

เกิน 1หลกัเช่น000.0 cm 

 

Carapace length 

(CL) 

ความยาว 

Carapace 

เซนติเมตร(cm) - ความยาวตัง้แตฐ่านลกูตาถึงปลาย Cephalothorax 

- ตวัเลขจํานวนเต็มไมเ่กิน3หลกัและตวัเลขทศนิยมไม่

เกิน 1หลกัเช่น000.0 cm 
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Fork length (FL) ความยาวส้อม

หาง 

เซนติเมตร 

(cm) 

กลุ่มปลาทั่วไป - ความยาวต้ังแต่จงอยปากถึงส้อมหาง   

- ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 3 หลักและตัวเลขทศนิยม

ไม่เกิน 1 หลัก เช่น 000.0 cm. 

 
ปลาผิวน้ํากลุ่ม 

Billfish 

(Swordfish, 

Marlin, Sailfish) 

- ความยาวต้ังแต่จงอยปากล่างถึงส้อมหาง  

- ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 3 หลักและตัวเลขทศนิยม

ไม่เกิน 1 หลัก เช่น 000.0 cm. 

 

Anterior eye 

orbit-fork of the 

tail length (EFL) 

 เซนติเมตร 

(cm) 

ปลาผิวน้ํากลุ่ม  

Billfish 

(Swordfish, 

Marlin, Sailfish) 

- ความยาวต้ังแต่ขอบลูกตาด้านหน้าถึงส้อมหาง  

- ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 3 หลักและตัวเลขทศนิยม

ไม่เกิน 1 หลัก เช่น 000.0 cm. 

Disc length (DL) ความยาวลําตัว เซนติเมตร 

(cm) 

กลุ่มปลากระเบน 

- ความยาวต้ังแต่ปลาย  snout จนถึงปลาย disc 

- ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 3 หลักและตัวเลขทศนิยม

ไม่เกิน 1 หลัก เช่น 000.0 cm. 

 

Disc width (DW) ความกว้างลําตัว เซนติเมตร 

(cm) 

- ความกว้างของส่วนที่กว้างที่สุดของลําตัว (disc)  

- ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 3 หลักและตัวเลขทศนิยม

ไม่เกิน 1 หลัก เช่น 000.0 cm. 

Tail length (TL) ความยาวหาง เซนติเมตร 

(cm) 

- ความยาวต้ังแต่ก่ึงกลางรูก้น (anus) จนถึงปลาย

หาง 

- ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 3 หลักและตัวเลขทศนิยม

ไม่เกิน 1 หลัก เช่น 000.0 cm. 38 
 



 

 
 

นํ้าหนักของสัตว์นํ้า (Weighing) 

Catch weight (W) นํ้าหนักตัว กิโลกรัม (kg)  ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 4 หลักและตัวเลขทศนิยมไม่

เกิน 2 หลัก เช่น 0000.00 kg. 

 

Total catch 

weight (TW) 

นํ้าหนักรวม กิโลกรัม (kg)  ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 5 หลักและตัวเลขทศนิยมไม่

เกิน 2 หลัก เช่น 00000.00 kg. 

 

จํานวนตัว  (Individuals) 

Total individual จํานวนตัว จํานวนตัวรวม

ทั้งหมด 

ทุกกลุ่ม ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 5 หลัก เช่น 00000 ตัว 

(individuals) 

 

อื่นๆ (ชีวประวัติสัตว์นํ้า เช่น reproduction, age, growth) 

Sex เพศ - ทุกกลุ่ม อักษรย่อแสดงเพศสัตว์นํ้า เช่น 

Male=M; Female=F 

 

Maturity stage ระยะการเจริญ

พันธุ ์

ระยะ (stage) ทุกกลุ่ม ตัวเลขแสดงระยะการเจริญพันธุ ์โดยระบุเอกสารอ้างอิง

ที่ใช้ในการชี้วัดระยะเจริญพันธุ์ของสัตว์นํ้านั้น  ๆ

เช่น การเจริญพันธุ์ของปลาผิวนํ้าขนาด

ใหญ่ระยะ 1 ถึง 5 (ภาคผนวก 1) 

Gonad weight นํ้าหนักอวัยวะ

สืบพันธุ์ 

g ทุกกลุ่ม ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 4 หลัก เช่น 0000 g.  

Stomach weight นํ้าหนักกระเพาะ g ทุกกลุ่ม ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 4 หลัก เช่น 0000 g.  

Gut fullness 

index 

ปริมาณอาหารใน

กระเพาะ 

ระดับ ทุกกลุ่ม ตัวเลขแสดงปริมาณอาหารในกระเพาะ โดยระบุ

เอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการชี้วัด 

เช่น ปริมาณอาหารในกระเพาะระดับ 1 ถึง 

5 โดยประเมินด้วยสายตา (ภาคผนวก 2) 

Age อายุ เดือน ทุกกลุ่ม ตัวเลขจํานวนเต็มไม่เกิน 3 หลัก เช่น 000   

39 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1:  

รายละเอียดเก่ียวกับชีววิทยาสัตว์นํา้ 
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ตารางท่ี 8 Maturity stages for visual examination of large pelagic gonads (ICCAT field manual, 

updated Jan 2006) 

Stage Criteria  

Males Females 

I Gonads small ribbon-like, not 

possible to determine sex by gross 

examination  

Gonads small ribbon-like, not possible to 

determine sex by gross examination  

1  Immature; gonads elongated, slender, but 

sex determinable by gross examination 

2 Enlarged testes, triangular in cross 

section, no milt in central canal 

Early maturing; gonads enlarged but 

individual ova not visible to the naked eye 

3 Maturing; milt flows freely if testes 

pinched or pressed 

Late maturing; gonads enlarged, individual 

ova visible to the naked eye 

4 Ripe; testes large, milt flows freely 

from testes 

Ripe; ovary greatly enlarged, ova 

translucent, easily dislodged from follicles 

or loose in lumen of ovary 

5 Spent; testes flabby, bloodshot, 

surface dull red, little or no milt in 

central canal 

Spawned; includes recently spawned and 

post-spawning fish, mature ova remnants 

in various stages of resorption, and mature 

ova remnants about 1.0mm in diameter 
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ดัชนีการเตม็ของกระเพาะอาหารโดยวิธีของซุกรี(2551) 

 

เม่ือ F คือคา่ดชันีความเตม็ของกระเพาะอาหาร, Fs คือคา่ความเตม็ของกระเพาะอาหารโดย 

กําหนดคา่พิสยัตัง้แต่ 1-5 โดยการประเมินด้วยตาเปลา่โดยกําหนด ; 

คะแนน 1 หมายถึงคา่ความเตม็ของกระเพาะอาหาร 0-5 % 

คะแนน 2 หมายถึงคา่ความเตม็ของกระเพาะอาหาร 5-10 % 

คะแนน 3 หมายถึงคา่ความเตม็ของกระเพาะอาหาร 10-20 % 

คะแนน 4 หมายถึงคา่ความเตม็ของกระเพาะอาหาร 20-50 % 

คะแนน 5 หมายถึงคา่ความเตม็ของกระเพาะอาหารมากกวา่ 50 %,  

TL คือจํานวนกระเพาะทัง้หมดท่ีศกึษา 

เอกสารอ้างอิง (ส่วนท่ี 6) 

ซุกรี หะยีสาเม. 2551. นิเวศวิทยาของปลา: ทฤษฏีและการประยกุต์ใช้. ครัง้ท่ี 1. โรงพิมพ์มิตรภาพ , 

ปัตตานี.  

ธนิษฐา ทรรพนนัทน์และอมรศกัดิ ์สวสัดี. 2550. คูมื่อชีววิทยาประมงภาคปฏิบตั.ิ ภาควิชาชีววิทยาประมง , 

คณะประมง, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.92 หน้า.  

ศนูย์พฒันาการประมงเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้. 2551. คูมื่อการเก็บข้อมลูของตวัชีว้ดัทางการประมงใน

ประเทศไทย. สํานกังานฝ่ายฝึกอบรม.65 หน้า.  

Carpenter, K.E. and V.H. Niem 1998.FAO species identification guide for fishery purposes.The 

living marine resources of the Western Central Pacific.Volume 1.Seaweeds, corals 

bivalves and gastropods. Rome, FAO. 1-686 pp. 
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Carpenter, K.E. and V.H. Niem 1998.FAO species identification guide for fishery purposes.The 

living marine resources of the Western Central Pacific.Volume 2.Cephalopods, 

crustaceans, holothurians and sharks. Rome, FAO.  687-1,396 pp. 

Carpenter, K.E. and V.H. Niem 1999.FAO species identification guide for fishery purposes.The 

living marine resources of the Western Central Pacific.Volume 3.Batoid fishes, 

chimaeras and bony fishes part 1 (Elopidae to Linophrynidae). Rome, FAO.  1,397-2,068 

pp. 

Carpenter, K.E. and V.H. Niem 1999.FAO species identification guide for fishery purposes.The 

living marine resources of the Western Central Pacific.Volume 4.Bony fishes part 2 

(Mugilidae to Carangidae). Rome, FAO. 2,069-2,790 pp. 

Carpenter, K.E. and V.H. Niem 2001.FAO species identification guide for fishery purposes.The 

living marine resources of the Western Central Pacific.Volume 5.Bony fishes part 3 

(Menidae to Pomacentridae). Rome, FAO. 2,791-3,380 pp. 

Carpenter, K.E. and V.H. Niem 2001.FAO species identification guide for fishery purposes.The 

living marine resources of the Western Central Pacific.Volume 6.Bony fishes part 4 

(Labridae to Latimeriidae), estuarine crocodiles, sea turtles, sea snakes and marine 

mammals. Rome, FAO. 3,381-4,218 pp. 

ICCAT. 2006- 2009. ICCAT Manual.International Commission for the Conservation of Atlantic 

Tuna.In:ICCAT Publications [on-line]. Updated 2009. [Cited 01/27/].  

SEAFDEC. 1999. Field manual for fishery biology: Methods for measurement and 

collection of the samples. MFRDMD/SP/3.13 p. 

 

 

 

43 
 

http://www.iccat.int/en/ICCATManual.htm
http://www.iccat.int/en/ICCATManual.htm
http://www.iccat.int/en/ICCATManual.htm


ตารางท่ี 9การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดชีววิทยาสตัว์นํา้ 

รายละเอียด คาํอธิบาย ลักษณะการกรอกข้อมูล ตัวอย่าง 

ISSCAAP ISSCAAP code สตัว์

นํา้ทกุชนิดถกูแบง่กลุม่

เอาไว้ทัง้หมดโดยใช้

ตวัเลข 2 หลกั  

(text) ตวัเลข 2 หลกั xx 

TAXOCODE Taxonomic code เป็น 

code ตวัเลข 10 หลกั 

(text) ตวัเลข10 หลกั  

ตวัท่ี 1 หมายถึง กลุม่  

ตวัท่ี 2และ 3 หมายถึง Order 

ตวัท่ี 4และ 5 หมายถึง Family 

ตวัท่ี 6และ 8 หมายถึง Genus 

ตวัท่ี 9และ10 หมายถึง Species 

xxxxxxxxxxxxx 

3A_code เป็น Code ท่ีใช้ในการ

แลกเปล่ียนข้อมลูกบั

หนว่ยงานอ่ืน การให้ 

Code กบัชนิดสตัว์นํา้

เป็นไปโดยการสุม่ 

ตวัอกัษร 3 ตวั xxx 

Scientific_name ช่ือวิทยาศาสตร์ ตวัอกัษรไมเ่กิน 37 ตวั xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

English_ name ช่ือทัว่ไปภาษาองักฤษ ตวัอกัษรไมเ่กิน 30 ตวั xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 

Author ช่ือผู้ กําหนดช่ือ

วิทยาศาสตร์ 

ตวัอกัษรไมเ่กิน 55 ตวั xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Family ช่ือครอบครัว ตวัอกัษรไมเ่กิน 20 ตวั xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Order ช่ือช่ืออนัดบั ตวัอกัษรไมเ่กิน 30 ตวั xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx 

Thai_name ช่ือไทย (แยกตาราง) ตวัอกัษรไมเ่กิน 30 ตวั xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 
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ตารางท่ี 10 International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants 

(ISSCAAP) groups of species  

11 Carps, barbels and other cyprinids 

12 Tilapias and other cichlids 

13 Miscellaneous freshwater fishes 

21 Sturgeons, paddlefishes 

22 River eels 

23 Salmons, trouts, smelts 

24 Shads 

25 Miscellaneous diadromous fishes 

31 Flounders, halibuts, soles 

32 Cods, hakes, haddocks 

33 Miscellaneous coastal fishes 

34 Miscellaneous demersal fishes 

35 Herrings, sardines, anchovies 

36 Tunas, bonitos, billfishes 

37 Miscellaneous pelagic fishes 

38 Sharks, rays, chimaeras 

39 Marine fishes not identified 

41 Freshwater crustaceans 

42 Crabs, sea-spiders 

43 Lobsters, spiny-rock lobsters 

44 King crabs, squat-lobsters 

45 Shrimps, prawns 

46 Krill, planktonic crustaceans 

47 Miscellaneous marine crustaceans 

51 Freshwater molluscs 

52 Abalones, winkles, conchs 

53 Oysters 

54 Mussels 
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55 Scallops, pectens 

56 Clams, cockles, arkshells 

57 Squids, cuttlefishes, octopuses 

58 Miscellaneous marine molluscs 

61 Blue-whales, fin-whales 

62 Sperm-whales, pilot-whales 

63 Eared seals, hair seals, walruses 

64 Miscellaneous aquatic mammals 

81 Frogs and other amphibians 

72 Turtles 

73 Crocodiles and alligators 

74 Sea-squirts and other tunicates 

75 Horseshoe crabs and other arachnoids 

76 Sea-urchins and other echinoderms 

77 Miscellaneous aquatic invertebrates 

81 Pearls, mother-of-pearl, shells 

82 Corals 

83 Sponges 

91 Brown seaweeds 

92 Red seaweeds 

93 Green seaweeds 

94 Miscellaneous aquatic plants 
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ตารางท่ี 11ตวัอยา่งตารางชนิดสตัว์นํา้ของ Regional Framework for Fishery Statistics(SEAFDEC) 

ISSCAAP SEAFDEC 3 ALPHA  TAXONOMIC 
FAMILY/ORDER SCIENTIFIC NAME FAO ENGLISH NAME 

Division Group of species Code Group of Species CODE CODE 

1 Freshwater 11 Carps, barbels  SEA 11.010 Common carp FCP 1400200201 Cyprinidae Cyprinus carpio Common carp 

  fishes   and other  SEA 11.020 Roho labeo LRH 1400202415 Cyprinidae Labeo rohita Roho labeo 

      cyprinids SEA 11.030 Mrigal carp CMG 1400202503 Cyprinidae Cirrhinus mrigala Mrigal carp 

        SEA 11.040 Chinese carps* - - Cyprinidae - Chinese carps 

        SEA 11.041 Grass carp FCG 1400203501 Cyprinidae Ctenopharyngodon idellus Grass carp(=White amur) 

        SEA 11.042 Silver carp SVC 1400204301 Cyprinidae Hypophthalmichthys molitrix Silver carp 

        SEA 11.043 Bighead carp BIC 1400204302 Cyprinidae Hypophthalmichthys nobilis Bighead carp 

        SEA 11.050 Nilem carp FCN 1400205101 Cyprinidae Osteochilus haseltii Nilem carp 

        SEA 11.060 Isok barb PRJ 1400205301 Cyprinidae Probarbus jullieni Isok barb 

        SEA 11.070 Hoven's carp FCH 1400213201 Cyprinidae Leptobarbus hoeveni Hoven's carp 

        SEA 11.080 Silver barb PTG 1400216101 Cyprinidae Barbonymus gonionotus Silver barb 

        SEA 11.090 Asian barbs  PUI 1400216103 Cyprinidae Puntius binotatus Spotted barb 

            PUD 1400216109 Cyprinidae Puntius orphoides Red-cheek barb 

            - - Cyprinidae Puntius lateristriga Spanner barb 

            FAB 14002161xx Cyprinidae Puntius spp. Asian barbs nei 

        SEA 11.xxx Misc. carps and barbs CGO 1400201602 Cyprinidae Carassius auratus Goldfish 

            - - Cyprinidae Labeo chrysophekadion Black sharkminnow     

            MUC 1400202502 Cyprinidae Cirrhinus molitorella Mud carp 

            RNM 1400202505 Cyprinidae Cirrhinus microlepis Small scale mud carp 

           CTT 1400203001 Cyprinidae Catla catla Catla 

            YCE 1400203601 Cyprinidae Cyclochelichthys enoplus - 

            YCA 1400203602 Cyprinidae Cyclochelichthys apogon Beardless barb 

            - - Cyprinidae Cyclochelichthys armatus - 

            HML 1400204202 Cyprinidae Hampala macrolepidota Hampala barb 

            - - Cyprinidae Labiobarbus fasciatus - 

            - - Cyprinidae Labiobarbus festivus Singal carp 

            - - Cyprinidae Labiobarbus ocellatus - 

            - - Cyprinidae Rasbora argyrotaenia Silver rasbora 

            - - Cyprinidae Rasbora einthovenii Brilliant rasbora 

            - - Cyprinidae Rasbora elegans Twospot rasbora 

            - - Cyprinidae Rasbora tawarensis - 

            - - Cyprinidae Thynnichthys vailanti - 

            TOB 1400205901 Cyprinidae Tor tambroides Thai mahseer 
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ภาคผนวก2: 
ตัวอย่างแบบบันทกึข้อมูลประเภทต่าง ๆ  
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แบบบันทกึข้อมูล 1 : สําหรับข้อมลูสมทุรศาสตร์ 

Record by ……………………….

๐ C

Time: Time: m
Lat.: Lat.:

Speed 
(Knts) surface

        m 
        m 

๐C

Time
Lat.:
Long.:

Larvae Zoo

Time:
Lat.:
Long:
Flowmeter:

Note:

Max.  
towing 

depth(m) 

Mouth  
area  
(m2)

Mesh  
size   
(um)

List of sampling depth:

Sounding depth:                         

Sediment
No. of operation

Start

OCEANOGRAPHIC LOGSHEET

Temperature:
Color:
Transparency:

Project name:
Cruise no:
Station no:
Date:

TSG system Data file name
PRR system Data file name

No. of operation
Piston Core

Smith McIntyre Grab

Temp & Depth Data file name

N/R: not be recorder

Oceanographic Equipments
CTD system Data file name

Air press:                     hpa Smell:                        Memorandum:
Humidity:                      % Temperature:             

Direction Bottom

Weather condition:     pH:                           
Stage of sea:            

Air temp:                       oC Color:                       

Air Long.:

Type:                        

Direction
Wind

 Depth
Speed 
(Knts) 

Start Finish 

Current

Vandron

Horizontal tow: Neuston net

Oblique tow: bongo net

Name of Vessel Water

Long.:

Flower 
calibration 

(m/rev)

Flowmeter Calibration (m/rev):
Towing speed (Knts)

Finish

Finish

Start

                         Towing depth(m):

Flower (m/rev)
Mouth area (m2):

Towing 
speed 
(Knts)

Time:
Lat.:
Long.:

Mesh size (um):

Start

Larvae Zoo

Finish

Larvae:

Zoo:

Filtered water volum (liter):
Mesh size:
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แบบบันทกึข้อมูล 2 : สําหรับซีทีดี 
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แบบบันทกึข้อมูล 3 : การคํานวณค่ามาตรฐาน Flow meter 
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แบบบันทกึข้อมูล 4 : ข้อมลูระหว่างการเดินเรือ 
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แบบบันทกึข้อมูล 6 : การทําประมงด้วยเบ็ดราวผิวนํา้ 
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แบบบันทกึข้อมูล 7 : จํานวนและตําแหน่งเบ็ดราวผิวนํา้ 
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แบบบันทกึข้อมูล 8 : การทําประมงด้วยเบ็ดราวผิวนํา้แนวดิ่ง 
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แบบบันทกึข้อมูล 9 : การทําประมงด้วยเบ็ดราวหน้าดินแนวดิ่ง 
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แบบบันทกึข้อมูล 10 : การทําประมงด้วยเบ็ดราวหน้าดิน 
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แบบบันทกึข้อมูล 11 : การทําประมงด้วยเบ็ดลาก 
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แบบบันทกึข้อมูล 12 : การทําประมงด้วยเบ็ดมือ 
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แบบบันทกึข้อมูล 13 : การทําประมงด้วยลอบ 
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แบบบันทกึข้อมูล 14 : การทําประมงด้วยการตกหมกึ 
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แบบบันทกึข้อมูล 15 : การชัง่วดัหมกึ 
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แบบบันทกึข้อมูล 16 : การทําประมงด้วยอวนลอย 
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แบบบันทกึข้อมูล 17 : การทําประมงด้วยอวนลาก 
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แบบบันทกึข้อมูล 18 : การทําประมงด้วยอวนล้อม 
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ภาคผนวกส่วนที่ 3 

สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏบิัตกิาร  

เร่ืองข้อมูลที่จะจัดเกบ็ในระบบสารสนเทศการสาํรวจทรัพยากรประมงทะเลลึก 

ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 

27 มิถุนายน2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 
 



การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ืองข้อมูลท่ีจะจัดเก็บในระบบสารสนเทศการสาํรวจทรัพยากรประมง 

ทะเลลึกร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก 

ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือระหวา่งสํานกังานฝ่ายฝึกอบรม ศนูย์พฒันาการประมงแหง่เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ และกรมประมง โครงการ:ระบบสารสนเทศการสํารวจทรัพยากรประมงทะเลลกึ 

27 มิถนุายน 2554เวลา 09:00-16:00 

ห้องบรรยาย ชัน้2 อาคารปฏิบตังิานประมง ศนูย์พฒันาการประมงแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

ผู้เข้าประชุมจากสถาบันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึกกรมประมง 

1. นางสมุา  รักแผน      

2. นางภทัธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ    

3. นายสมเจตน์  สอนครุฑ     

4. นายนฤพน  ดรุมาศ     

5. เรือเอกพิทกัษ์  ใจดี     

6. นายไพโรจน์  หนา่ยมี     

7. นายพิธเนตร์  อทุศัน์     

8. นายเอกรัฐ  วงษ์เขียว     

9. นางสาวทิพภาภรณ์  จงจินดาเจริญ    

10. นายประสิทธ์ิ  ลือศรีถาวรสิน    

11. นายปิยะณฐั  อนพุตัร     

12. นายวชัรพงศ์  ชุม่ช่ืน     

ผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) 

13. ดร. วรวิทย์ วญัชนา 

14. นางเพ็ญจนัทร์ ละอองมณี 

15. นายฤทธิรงค์ พรหมมาศ 

16. นายศกัดิช์าย อานภุาพบญุ 

67 
 



17. ดร. ณฐินี ศกุระมงคล 

18. นายอิสระ ชาญราชกิจ 

19. นายสายณัห์ พรหมจินดา 

20. นางสาวศวุาณี สายณัห์ 

21. นายธนภทัร สรกฤตยาเมธ 

22. นางสาววรลกัษณ์ มีสมวฒัน์ 

วาระการประชุม 

เวลา กิจกรรม 

0900-0930 - กลา่วเปิดการประชมุ โดยดร.วรวิทย์ วญัชนา  

- ผู้ ร่วมประชมุแนะนําตวั 

0930-1230 นําเสนอปัจจยั มาตรฐานท่ีจะใช้ร่วมกนัในการบนัทกึลงในฐานข้อมลู และ

Logsheet ในเร่ือง 

- ขอบเขตพืน้ท่ี (เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี) 

- ข้อมลูทัว่ไปของสถานีสํารวจ ปัจจยัทางอตุนิุยมวิทยา และสมทุรศาสตร์เคมี 

(ฤทธิรงค์ พรหมมาศ) 

- ข้อมลูการลากลกูสตัว์นํา้ และแพลงตอน (ศกัดิช์าย อานภุาพบญุ) 

- ข้อมลูการทําประมง (สายนัต์ พรหมจินดา) 

และระดมความคดิเห็นจากท่ีประชมุ 

1230-1330 พกั อาหารกลางวนั 

1330-1530 นําเสนอปัจจยั มาตรฐานท่ีจะใช้ร่วมกนัในการบนัทกึลงในฐานข้อมลู และ

Logsheet 

ในเร่ือง 

- ข้อมลูชีววิทยาสตัว์นํา้ (ณฐินี ศกุระมงคล) 

- ข้อมลูชนิดสตัว์นํา้ (เพ็ญจนัทร์ ละอองมณี) 

และระดมความคดิเห็นจากท่ีประชมุ 

1530-1600 สรุปกําหนดการจดัพิมพ์คูมื่อการเก็บข้อมลูทรัพยากรประมงทะเลลกึ และ

กิจกรรมตอ่ไปของโครงการ 
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สรุปผลการประชุม 

1. ผู้ เข้าร่วมประชมุมีความเห็นตรงกนัท่ีจะใช้วิธีการ และมาตรฐานเดียวกนัในการเก็บ และบนัทกึ

ข้อมลู อนัจะชว่ยให้การจดัทําฐานข้อมลูเป็นไปโดยสะดวกมากขึน้  

1. ปัจจยัและมาตรฐานท่ีจะใช้ร่วมกนัในการบนัทกึลงในฐานข้อมลู และ  Logsheet ในเร่ืองตา่งๆอยู่

ในเอกสารแนบท้ายดงันี  ้

1.1 ขอบเขตพืน้ท่ีให้อ้างอิงตามทัง้ Regional Framework for Fishery Statistics และ grid พืน้ท่ี

การสํารวจของทรัพยากรประมง ของกรมประมง  

1.2 ข้อมลูทัว่ไปของสถานีสํารวจ ปัจจยัทางอตุนิุยมวิทยา และสมทุรศาสตร์เคมี  

1.3 ข้อมลูการลากลกูสตัว์นํา้ และแพลงตอน  

1.4 ข้อมลูการทําประมง  

1.5 ข้อมลูชีววิทยาสตัว์นํา้  

1.6 ข้อมลูชนิดสตัว์นํา้อ้างอิงตาม Regional Framework for Fishery Statistics โดยเพิ่มจํานวน

ชนิดสตัว์นํา้ตาม FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes: The Living 

Marine Resources of the Western Central Pacific. 

2. ข้อสรุปจากการระดมความคดิสําหรับปัจจยั และมาตรฐานท่ีจะใช้ร่วมกนัในการบนัทกึลงใน

ฐานข้อมลู และ  Logsheet ในข้อท่ี 2 นัน้จะถกูจดัทําเป็น เอกสารคูมื่อให้เสร็จภายในเดือนปลาย

เดือนสิงหาคม 2554  

ท่ีประชมุมีความเห็นวา่กิจกรรมถดัไปของโครงการคือ การอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง

แนวทางในการใช้ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม และสภาวะภมูิอากาศมาศกึษาร่วมกบัสภาวะของ

ทรัพยากรประมง ควรจะจดัในชว่ง วนัท่ี 8-11 สิงหาคม 2554 ซึง่คณะทํางานจะไปร่างหลกัการ 

และเหตผุลเพ่ือขออนมุตัใิช้งบประมาณในการดําเนินการตอ่ไป  
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