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ขั ้นตอนการเก็บข้อมูลผลกระทบทางนิเวศ
จากเครื ่องมือประมงที ่ถ ูกทิ ้งในทะเล

Data Collection Protocol on Ecological 
Impacts of Derelict Fishing Gear



ข้อมูลที ่ ได ้น ี ้ส ำาคัญอย่างไร
Why do we need this data?

ถ้าพร้อมแล้ว
ไปดูขั้นตอน

การเก็บข้อมูลกันเลย

Ready?
Let’s go to data 

collection protocol.

 As visitors of the marine world, many of us see the impact of discarded nets and 
rope on coral reefs and beyond. However, in the scientific community, we have very little 
information to understand the scale of the problem.

 1.  How big is the impact on coral reefs?
 2.  What forms of marine life are most affected?
 3.  Which areas are more affected?
 4.  How often does new entanglement happen?

 This protocol is designed for recreational and professional SCUBA divers with 
sufficient prior training in the MARsCI protocol. 
 You can help up us answer these questions and a lot more, and therefore 
allow us to better conserve these important ecosystems. 

 ในฐานะแขกผู้มาเยือนของโลกใต้ทะเล เราหลายคนคงเคยเห็นผลกระทบจากเครื่องมือประมงที่

ถูกทิ้งในแนวปะการัง หรือในพื้นที่อื่นๆ ใต้ทะเล แต่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ เรายังมีข้อมูลน้อยมากเพื่อ

เข้าใจระดับของปัญหา เช่น

 1. ผลกระทบต่อแนวปะการังมีมากแค่ไหน

 2. สิ่งมีชีวิตประเภทใดได้รับผลกระทบสูงสุด

 3. พื้นที่ไหนได้รับผลกระทบมากที่สุด

 4. การติดอวนหรือเครื่องมือประมงครั้งใหม่เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน

 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลต่อไปนี้ สำาหรับนักดำาน้ำาลึกมืออาชีพและนักท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรม

ขั้นตอนการเก็บข้อมูลจาก MARsCI โดยข้อมูลที่ได้นี้จะช่วยตอบคำาถามข้างต้น รวมทั้งคำาถามอื่นๆ  และ

ความรู้ความเข้าใจตรงนี้จะช่วยให้เราปกป้องและรักษาระบบนิเวศที่สำาคัญยิ่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น



ประเภทเคร่ืองมือประมง 
Gear Type

พื้นผิว
Substrate

Not Sure ?
Just Take Photos

Date: 12/06/20  Location: Koh Losin

No.  Depth     Gear Type     Substrate

1     5m        Net         Coral+Rock

วันท่ี : 12/06/2
0  สถานท่ี : เก

าะโลซิน

ลำ ดับ  ความ
ลึก  ประเภทเครือ่งมือ   

  พื้นผิว

1    5 ม
.     อว

น      
 ปะการัง+

หิน

อวน
Net

สายเบ็ด
Fishing 
Line

เชือก
Rope

ทราย
Sand

เศษแตกหัก
Rubble

หิน
Rock

ปะการัง
Coral

ฟองน้ำ 
Sponge

........( อื่นๆ etc. )........

ถ ้าไม ่แน ่ ใจ
ให ้ถ ่ายภาพไว ้

S T E P  1 บันทึกข้อมูล : วันที ่, สถานที ่, ความลึก, ประเภทเครื ่องมือ, พื ้นผิว

Note Down : date, location, depth, gear type, substrate



#1
เบ็ดตกปลา
Hook

#2
ปลาปักเป้า
Pufferfish #3

ปลาแมงป่อง
Scorpionfish

#4
ดอกไม้ทะเล

Sea Anemone

ตัวอย่างสัตว์มีพิษ
Examples of Dangerous Marine Life

หมึกสาย
วงน้ำ เงิน

Blue-ringed 
octopus

เม่นดอกไม้
Flower
Urchin

ดาวมงกุฎหนาม

Crown of 
Thorns 
Starfish

ขนนกทะเล
Hydroid

ปะการังไฟ
Fire Coral

ปลาหิน, 
ปลาแมงป่อง

Stonefish, 
Scorpionfish

S T E P  2 ประเมินความปลอดภัย (ของมีคม, สัตว์ม ีพิษ)

Assess Safety (sharp objects, dangerous animals)



Alive 1

Dead1
Dead2

Dead3

Alive 2

ไม่ตัอง
นบั (ไม

่ติดอวน
)

Don’t count 

(not entangled)

Alive 3 Alive 4

Notes
Kind           no. Kind          no.

Living Animals        Dead Animals

parrotfish              1
Crab                     1
Sea star               1
Sea urchin          2

rabbitfish          1

Unknown        1
    fish

Murex snail     1

S T E P  3 บันทึกชนิดสัตว์ท ี ่ต ิดเครื ่องมือประมง
Note Down Entangled Animals

Not Sure ?
Just Take Photos

ถ้าไม ่แน ่ ใจ
ให ้ถ ่ายภาพไว ้

parrotfish is 

slightly injured.

หมายเหตุ
ชนิด       จำ นวน

สัตว์ที่ยังมีชีวิต           สัตว์ที่ตายแล้ว

ปลานกแก้ว          1

ปู                  1

ดาวทะเล            1 

เม่นทะเล            2

ปลาสลิดทะเล     1 

ปลา (ไม่รู้ชื่อ)      1 

หอยสังข์หนาม     1

ชนิด       จำ นวน

ปลานกแก้วบาดเจ็บ

เล็กน้อย

Example



S T E P  4 เก ็บกู ้อย่างระมัดระวัง
Safely Remove

1.  Removal or handling of any wildlife must only be carried out by divers and 
      surveyors with sufficient prior training and skill development, such as prior 
      completion of MARsCI beginners and advanced training workshops.

2.   Avoid touching any living coral as much as possible. Definitely do not hold on
      to living coral for stability, they can be highly susceptible to damage and disease.

3.  Do not try to remove without the appropriate safety equipment regarding 
      removal and collection.

4.  Maintain awareness at all times for dangers, such as those identified in Step 2.

5.  Follow the recommendations of your dive/team leader and the appropriate 
     organisations.

1.  การเคลื่อนย้ายสัตว์ทะเลต้องกระทำาโดยนักดำาน้ำาหรือผู้สำารวจที่ผ่านการอบรมและ

    พัฒนาทักษะ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและขั้นต่อยอดของ MARsCI

2.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสปะการังที่มีชีวิตให้มากที่สุด โดยเฉพาะการยึดจับปะการัง

     เพื่อการทรงตัว เพราะเสี่ยงต่อการทำาให้ปะการังเสียหายและเกิดโรค

3.  อย่าเก็บกู้โดยไม่มเีครื่องมือที่เหมาะสม 

4.  มีสติตลอดเวลา และคำานึงถึงความปลอดภัยดังที่แสดงใน step 2

5.  ปฏิบัติตามข้อแนะนำาของ Dive Leader และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 



S T E P  5 วัดขนาดและจัดเก็บ
Measure and Bag

วัดขนาดเครื่องมือประมง 
Measure the Gear

    >> เชือก / สายเบ็ด : วัดความยาว
        Rope / Line: Maximum length for each piece

    >> อวน : วัดความยาวและความกว้างสูงสุด

        Net: Maximum length and maximum width

5.1

x

y

บันทึกค่าที่ได้
Write down the measurements 

5.2

5.3
จัดเก็บอย่างปลอดภัย
Safely contain the piece

5.4
เก็บกู้เครื่องมือประมงชิ้นถัดไป
Move on to the next piece



Date :  24/05/21      Location : Koh Lan, Pattaya

No. Depth   Gear
Type

Gear
Size

Substrate Notes
Kind        no. Kind        no.

Living Animals     Dead Animals

1     5 m      net                 

2     7 m    fishing
                     line

3     6 m      net

4    10 m     rope          Coral
                                  (Porites)

Coral 
+ Sand

Coral
+ Rock

Rock

parrotfish         2

hermit crab      2

snapper            1

       -               -        

pufferfish     1

sea turtle       1

6 x3 m     

  12 m

3x7m

 7 m

snapper has
minor injury

Contacted area 

partially bleached

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล  
Example of Data Sheet

วันที่ : 24/05/21      สถานที่ : เกาะล้าน พัทยา

ขนาด
เครือ่งมือ
ประมง

หมายเหตุ

1   5 ม.    อวน              

3   6 ม.    อวน              

4   10 ม.   เชือก              

5            

2   7 ม.   สายเบ็ด              

ปะการัง

+ทราย

ปะการัง
+หิน

หิน

ปะการังโขด

ปลานกแก้ว      2

ปูเสฉวน        2

ปลากะพงแดง    1

ปลาปักเป้า     1

เต่าทะเล        1

ปลากะพงแดง

บาดเจ็บเล็กน้อย

ปะการังบริเวณที่

สัมผัสเชือก

ฟอกขาวบางส่วน

ตาอวน = 2 ซม
สีฟ้า

6x3 ม 

3x7 ม 

  12 ม

  7 ม     -                  -              -                  -

     -                  -              -                  -

     -                  -         

ลำ 
ดับ     พื้นผิว

 ชนิด     จำ นวน  ชนิด     จำ นวน
ประเภท
เครือ่งมือ

ความลึก  สัตว์ที่ยังมีชีวิต      สัตว์ที่ตายแล้ว

-            -

-            -

-            -

       -               -        

5

Net mesh Size 

= 2 cm

 blue colour

>>>



เม่ือเก็บกู้เสร็จแล้ว...
When you’re finished, please...

&

และส่ง ภาพ มาท่ี
and share your Photos at

MARsCI - Marine science 
Citizens Initiative

Group:

http://facebook.com/
groups/MARsCI/

กรุณาส่ง ข้อมูล มาให้เราท่ี
share your DATA with us at

 atmec@lovewildlife.org

หากพบเคร่ืองมือประมงท่ีสร้างความเสียหายระดับสูง รายงานต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังได้ท่ี :
Report sighting of serious entanglement and ghost gear to the DMCR at the following link: 

             <<  https://www.dmcr.go.th/contact/inform  >>

ขอบคุณและขอให้โชคดีครับ
Thank You and Good Luck 


