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โปรแกรมการตดิตามและตรวจสอบการจับปลาทนู่า 

กรมงานบรกิารประมงทางทะเลแหง่ชาต ิ
ทบวงการปกครองเกีย่วกบัมหาสมทุรและอตุนุยิมวทิยาแหง่ชาต ิ

กระทรวงพาณชณิยแ์หง่สหรัฐอเมรกิา 

 

หลกัสตูรการฝึกอบรมของกปัตนัเพือ่ความปลอดภยัของปลาโลมา  

 

23 มนีาคม 2559  

 

สง่อเีมลคําถามเป็นภาษาองักฤษ 

ไปยงัโปรแกรมการการตดิตามและตรวจสอบการจับปลาทนู่าที:่  

swrtuna.track@noaa.gov 

 

เอกสารน้ีมีใหบ้ริการทางออนไลน์ท่ี http://www.nmfs.noaa.gov/pr/dolphinsafe 
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บทนํา 

เพือ่วตัถปุระสงคก์ารรับรองคณุสมบัตปิลาทนู่าวา่เป็นปลาทนู่าที ่“รักษาความปลอดภยั
ของปลาโลมา” กฎหมายในสหรัฐอเมรกิากําหนดใหต้อ้งมปีระกาศหรอืแถลงการณ์รับรอง
เป็นลายลักษณ์อกัษรจากกปัตนัเรอื วา่ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะใช ้อวนลอ้มจับหรอื
เครือ่งมอืจับปลาอืน่ ๆ นําไปปรับใชห้รอืใชง้านเพือ่ลอ้มจับปลาโลมาในระหวา่งการออก
หาปลาทีแ่หลง่จับปลาทนู่าและรับรองวา่ไมม่กีารฆา่ปลาโลมาหรอืทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ
สาหัสจากกลุม่ของอวนลอ้มจับหรอืการปรับใชเ้ครือ่งมอืจับปลาอืน่ ๆ ในแหลง่ทีจั่บปลา
ทนู่า 

กําหนดบังคบัใชเ้ร ิม่ต ัง้แตห่รอืหลงัจากวนัที ่21 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 
ใบรับรองการสําเร็จหลกัสตูรนีข้องกปัตนัเป็นสิง่ทีจํ่าเป็นตอ้งมสีําหรับการออกเรอืหาปลา
ทกุๆเทีย่ว(ยกเวน้เรอือวนลอ้มขนาดใหญท่ีจั่บปลาในมหาสมทรแปซฟิิกเขตรอ้นภาค
ตะวนัออกทีม่คีวามจรุะวางขบัมากกวา่ 400 ตนั (362.8 เมตรกิตนั))  

แมแ่บบคําประกาศของกปัตนัเรอืฉบับลา่สดุมใีหบ้รกิารที:่ 
http://www.nmfs.noaa.gov/pr/dolphinsafe/cst.htm 

หลกัสตูรการฝึกอบรมจะครอบคลมุใน 4 หวัขอ้หลกั:  
A. การระบบุง่ชีป้ลาโลมาในวงศต์ระกลู เดลฟินแิด (Delphinidae) 

B. การระบบุง่ชีก้ารปรับใชเ้ครือ่งมอืแบบตัง้ใจหรอืการลอ้มจับ ปลาโลมา  

C. การระบบุง่ชีก้ารตายของปลาโลมา (น่ันคอื การตาย) และการไดรั้บบาดเจ็บสาหัส  

D. การคดัแยกปลาทนู่าทีไ่ดม้า จากการรักษาความปลอดภยัของปลาโลมา (dolphin-
safe tuna) ออกจาก ปลาทนู่าทีไ่มไ่ด ้มาจากรักษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-
dolphin-safe tuna) 
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ภาพแบบตอ่ไปนีด้ดัแปลงมาจากเอกสารเผยแพรข่ององคก์รอาหารและเกษตรกรรมแหง่
องคก์ารสหประชาชาต (FAO) เรือ่ง “Marine Mammals of the World” (สตัวท์ะเลที่
เลีย้งลกูดว้ยนมในโลก) ของ Thomas A. Jefferson, Stephen Leatherwood, and 
Marc A. Webber; 1993  

สามารถดเูอกสารนีห้รอืดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์อง FAO ที ่ 

http://www.fao.org/docrep/009/t0725e/t0725e00.htm 

 

                   สรปุศพัทเ์ทคนคิพรอ้มภาพแบบ 
 

 

 

                                  ตวัอยา่งครบีหลงั  

               
  

ช่องหายใจ 

ศรีษะส่วน 
ปลายปาก  

ใบหู  

หาง

 

 

 

  
  

  

     ครีบรูปทรงกลม 

ปากอ้า 
(ปาก) 

หรือจงอย 
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A)     การระบบุง่ชีป้ลาโลมาในวงศต์ระกลู เดลฟินแิด (Delphinidae) 

วตัถปุระสงค ์:กรมงานบรกิารประมงทางทะเลแหง่ชาตไิมต่อ้งการใหก้ปัตนัเรอืระบลุกึลง
ไปถงึระดบัสายพันธห์รอืสปีชีส่ ์อยา่งไรก็ตาม กปัตนัเรอืจะตอ้งสามารถระบไุดว้า่ปลาแต่
ละตวัเป็นปลาโลมาในวงศ ์ตระกล ูเดลฟินแด ิ(Delphinidae)หรอืไม ่ 
• ปลาโลมาเป็นสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมทีม่รีหูายใจเดีย่ว มฟัีนและไมม่ฟัีน  
• ปลาโลมาเป็นสตัวใ์นวงศต์ระกลู เดลฟินแิด (Delphinidae) 
• ลกัษณะของสตัวส์ว่นใหญใ่นวงศต์ระกลู เดลฟินแิด (Delphinidae) 

• มขีนาดตัง้แต ่1 ถงึ 1.8 เมตรสําหรับปลาโลมาทีข่นาดเล็กทีส่ดุ และ ไปจนถงึ
สงูสดุที ่9.8 เมตรสาํหรับวาฬเพชรฆาตตวัผูท้ีข่นาดใหญท่ีส่ดุ  
• มถีิน่ทีอ่ยูอ่าศยัในทะเล  
• มจีงอยปากทีส่งัเกตเห็นไดช้ดั แตม่บีางขอ้ยกเวน้สําหรับวาฬนํารอ่ง (Pilot 
Whale) วาฬเพชรฆาตแปลง (False Killer Whale) ปลาโลมาแหง่รสิโซ (Risso’s 
dolphin) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale)  
• มฟัีนทีเ่รยีวหรอืลาดเอยีง  
• มคีรบีรปูเขีย้วอยูใ่กล้กบักลางหลงัของปลาโลมา (ดภูาพแบบในหนา้ทีแ่ลว้) รปู
เขีย้วหมายถงึ “โคง้” ทีข่อบดา้นหลงั อยา่งไรก็ด ีปลาโลมาชนดิวาฬนอรท์เทริน์
ไรท ์(Northern Light Whale) จะไมม่คีรบีหลงั  

ถงึแมจ้ะมขีอ้ยกเวน้สําหรับขอ้อธบิายขา้งตน้ทัง้หมด  แตป่ลาโลมาสว่นใหญม่ี
คณุลกัษณะดงัทีก่ลา่วมา 

สามารถดขูอ้มลูสําหรับการจําแนกแตล่ะสายพันธห์รอืสปีชีส่ข์องปลาโลมาไดใ้นบท
หัวขอ้ทีเ่หมาะสมของเอกสาร เผยแพร ่“Marine Mammals of the World” ของ FAO 
คลกิ ทีน่ี ่เพือ่ดหูรอืดาวนโ์หลดเอกสารเผยแพรจ่ากเว็บไซตข์อง FAO  
คณุยังจะตอ้งพมิพท์ีอ่ยูเ่ว็บตอ่ไปนีล้งในอนิเทอรเ์น็ตเบราเซอร ์ของคณุเพือ่ดเูอกสาร
เผยแพรท่างออนไลน:์  
http://www.fao.org/docrep/009/t0725e/t0725e00.htm 
 

B)     การระบบุง่ชีก้ารปรบัใช ้เครือ่งมอืแบบต ัง้ใจหรอืการลอ้มจบั
ปลาโลมา 
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ไมว่า่ครัง้ใดๆถา้หากมกีารใชเ้รอือวนลอ้มจับหรอืเครือ่งมอืจับปลาทีป่ระยกุตใ์ชอ้ยา่งตัง้ใจ
เพือ่ทีจ่ะใชใ้นการลอ้มปลาโลมาระหวา่งการหาปลาทนู่า ปลาทนู่าท ัง้หมด ทีจั่บมาจาก
การออกหาปลาจะไมไ่ด ้รับการรับรองคณุสมบัตวิา่ไดม้าจากการรักษาความปลอดภยัของ
ปลาโลมา (dolphin-safe tuna)  

ตวัอยา่งเชน่ ในการพจิารณาวา่เป็นการจับโดยไมต่ัง้ใจและจะไมถ่กูพจิารณาวา่เป็นการ
วาง อวนลอ้มจับหรอืเครือ่งมอืจับปลาอืน่ๆทีใ่ชจั้บปลาโลมาอยา่งต ัง้ใจ  ก็ตอ่เมือ่ เรอื
อวนลอ้มจับมองเห็นปลาโลมาในพืน้ทีว่งลอ้มจับของอวน หลงัจาก การวางอวนได ้
เริม่ตน้แลว้เทา่นัน้ (เชน่ เรอืกรรเชยีงเล็กไดถ้กูปลอ่ยออกไปแลว้) 

 

C)     การระบบุง่ชีก้ารตายของปลาโลมา และการไดร้บ้บาดเจ็บสาหสั  

 

การกําหนดวา่เป็นการตาย: 

• ปลาโลมาทีพ่บวา่ตายโดยมผีลมาจากการวางอวนจับปลาหรอืการปรับใช ้
เครือ่งมอืจับปลาอืน่ ๆในการจับปลาทนู่า อกีนัยหนึง่คอื การตายของปลาโลมาหมายถงึ
ชวีติของปลาโลมาสิน้สดุลงและถงึแกค่วามตาย 

 

การกําหนดวา่เป็นการไดร้บ้บาดเจ็บสาหส้: 

• ปลาโลมาที ่“ไดรั้บบาดเจ็บสาหัส” หมายถงึการทีป่ลาโลมาไดร้บ้บาดเจ็บทีม่ี
ความเป็นไปไดม้ากทีจ่ะไมนํ่าไปสูค่วามตายของมัน  

• 2 ประการตอ่ไปนีช้ว่ยใหก้ปัตนัเรอืสามารถประเมนิผลการไดร้บ้บาดเจ็บของ
ปลาโลมาได ้รายการดงัทีจ่ะกลา่วนีค้รอบคลมุเฉพาะการไดร้บ้บาดเจ็บทีม่องเห็น
ไดใ้นระหวา่งกจิกรรมการจับปลา  

1) การไดรั้บบาดเจ็บดงัตอ่ไปนีบ้ง่ชีถ้งึการไดร้บ้บาดเจ็บสาหัส:  

• ปลาโลมาไดก้ลนืเครือ่งมอืจับปลา เชน่ ตะขอเบ็ด  

• ปลาโลมาถกูนําขึน้มาบนเรอืหลงัจากถกูจับ  

• ตะขอเบ็ดตกปลาตดิอยูใ่นหัวของปลาโลมา 

• เครือ่งมอืจับปลาตดิอยูก่บัปลาโลมาในขณะทีว่า่ยนําอยา่งอสิระทีอ่าจจะ
กอ่ใหเ้กดิความเป็นไปไดใ้นการ a) หุม้รัดบนตวัสตัว ์ b)ถกูกลนืเขา้ไป  c) ทํา
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ใหเ้กดิการลากหรอืฉุดลากอยา่งตอ่เนือ่ง หรอื  d) เครือ่งมอืจับปลาตดิกบับาง
สิง่บางอยา่งในสภาพแวดลอ้ม ทีทํ่าใหเ้ป็นการตรงึตวัสตัวไ์ว ้ 
• ถกูตรงึ ถกูทําใหไ้มส่ามารถเคลือ่นไหว หรอืถกูดกัไวแ้ละไมเ่ป็นอสิระ 

• เครือ่งมอืจับปลาหุม้และรัดบนสว่นใด ๆ ของลําตวัหรอืมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะ
รัดหุม้สตัวท์ีอ่ยูใ่นระหวา่งการเคลือ่นไหวหรอืระหวา่งการเจรญิเตบิโต  

• มแีผลเป็นรอยแยกทีม่องเห็นได ้แตไ่มร่วมถงึครบีอก 

• โครงกระดกูสนัหลงัหัก (เชน่ หลงัหัก), รวมถงึการไดร้บ้บาดเจ็บอยา่งรนุแรง
ของสว่นหางทัง้หมด 

• มวีตัถแุปลกปลอมบาดทะลเุขา้ไปในลําตวัของปลาหรอืลําตวัของปลาถกูเปิด
ออก (เชน่ สามารถมองเห็นอวยัวะภายใน) 

• สว่นหางไดรั้บบาดเจ็บรนุแรงบางสว่น (เชน่ มากกว่าครึง่หนึง่ของสว่นหาง)  

• สตัวท์ีต่อ้งไดรั้บการพึง่พา (เชน่ ลกูปลาโลมาหรอืปลาโลมาอายนุอ้ย) ถกู
ปลอ่ยไปตามลําพังหลงัจากการวางอวนหรอืการจับปลาสิน้สดุลง หรอืสตัวท์ี่
ตอ้งไดร้บ้การพึง่พาถกูปลอ่ยไวก้บัตวัแมท่ีไ่ด ้รบ้บาดเจ็บสาหัสหรอืถงึแกค่วาม
ตายแลว้  

2) การไดรั้บบาดเจ็บตอ่ไปนี ้พจิารณาเป็นกรณีไป อาจจะหรอือาจจะไมบ่ง่ชีถ้งึการ
ไดรั้บบาดเจ็บสาหัส อยา่งไรก็ตาม อาการบาดเจ็บทีเ่กดิขึน้อยูห่ลายแหง่อาจ
พจิารณาไดว้า่เป็นการไดรั้บบาดเจ็บสาหัส แตน่ั่นก็ขึน้อยูก่บัความรนุแรงของการ
ไดรั้บบาดเจ็บแตล่ะอยา่งโดยพจิารณาเป็นแตล่ะกรณีไป:  

• การสงัเกตเห็นวา่หรอืไดรั้บรายงานวา่เรอืไดช้นกบัปลาโลมา 

• การเสยีเลอืดทีม่องเห็นได ้

• ตะขอเบ็ดตดิแน่นทีเ่ฉพาะรมิฝีปาก เนือ้เยือ่ดา้นนอกซีฟั่น แตไ่มม่สีายเบ็ดที่
ขาดจากตะขอหรอืคนัเบ็ด (no trailing gear) 

• ตะขอเบ็ดเกีย่วตดิสว่นใดสว่นหนึง่ของลําตวัแตต่ะขอเบ็ดถกูถอดออกหรอืดงึ
ออกแลว้  

• ตะขอเบ็ดอยูใ่นสว่นของรา่งกายภายนอก (เชน่ สว่นทีห่อ้ยยืน่ออกมา) หรอื 
ลําตวัโดยไมม่สีายเบ็ด หรอืมสีายเบ็ด ทีอ่าจจะไมก่อ่ใหเ้กดิ :a) หุม้รัดบนตวั
สตัว ์ b)ถกูกลนืเขา้ไป  c) ทําใหเ้กดิการลากหรอืฉุดลากอยา่งตอ่เนือ่ง หรอื  
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d) เครือ่งมอืจับปลาตดิกบับางสิง่บางอยา่งในสภาพแวดลอ้ม ทีทํ่าใหเ้ป็นการ
ตรงึตวัสตัวไ์ว ้

• ถกูตรงึ ถกูทําใหไ้มส่ามารถเคลือ่นไหว ถกูพันธนาการไว ้หรอืถกูดกัไวก้อ่นที่
จะปลอ่ยเป็นอสิระโดยไมม่ ีเครือ่งมอืจับปลาตดิไปดว้ย ยิง่การถกูกระทําใน
ลกัษณะดงักลา่วคงอยูน่านเทา่ใดก็ยิง่อาจจะทําใหป้ลาโลมาไดร้บ้บาดเจ็บ
สาหัสมากเทา่นัน้ เรยีกการบาดเจ็บลกัษณะนีว้า่ “การออ่นแรงเนือ่งมาจากการ
ถกูจับ”  

บางสายพันธห์รอืสปีชีส่ข์องปลาโลมาจะมคีวามออ่นไหวตอ่การออ่นแรง
เนือ่งมาจากการถกูจับและสามารถไดรั้บบาดเจ็บอยา่งรนุแรงไดห้ลงัจากถกูดกั
ไวเ้พยีงไมก่ีน่าท ี

• เครือ่งมอืจับปลาหอ่หุม้และหลดุออกจากสว่นใดสว่นหนึง่ของลําตวัปลา 

• สญูเสยีหรอืเสยีรปูของครบีหลงั  

• สว่นหางทีไ่มใ่ชแ่นวตดัเสน้กลางลําตวัไดรั้บบาดเจ็บรนุแรงบางสว่น  

• ครบีอกหักหรอืไดรั้บบาดเจ็บรนุแรงทัง้ครบีหรอืบางสว่น 

• สตวัท์ีต่ามธรรมชาตอิยูร่วมเป็นกลุม่ ถกูแยกจากกลุม่และ/หรอืถกูปลอ่ยใหอ้ยู่
โดดเดีย่วในภายหลงั  

 

D) การคดัแยกปลาทนูา่ประเภทรกัษาความปลอดภยัของปลาโลมา
ออกจากปลาทนาูทีไ่มไ่ดร้ก้ษาความปลอดภยัของปลาโลมา 

• หากมกีารตายหรอืการไดรั้บบาดเจ็บของปลาโลมาเกดิขึน้ในระหวา่งการวาง
อวนหรอืการปรับใชเ้ครือ่งมอืจับปลาอืน่ ๆ ปลาทนู่าทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการวาง
อวนหรอืการปรับใชเ้ครือ่งมอืจับปลาอืน่ ๆในครัง้นัน้จะถอืไดว้า่เป็นปลาทนู่า
ประเภทไม ่รักษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-dolphin-safe tuna) และ
ตอ้งถกูเกบ็รักษาแยกไวจ้ากปลาทนู่าประเภทรักษาความปลอดภยัของ
ปลาโลมา (dolphin-safe tuna) ทีจั่บมาจากการวางอวนหรอืการปรับใช ้
เครือ่งมอืจับปลาครัง้อืน่ๆ  

• กปัตนัเรอืมหีนา้ทีรั่บผดิชอบสําหรับการทําใหม้ั่นใจวา่ปลาทนู่าประเภทรักษา
ความปลอดภยัของปลาโลมา (dolphin-safe tuna) ไดรั้บการเก็บรักษาไวแ้ยก
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ตา่งหากจากปลาทนู่าประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-
dolphin-safe tuna) 

• กปัตนัเรอืมหีนา้ทีรั่บผดิชอบสําหรับการกําหนดพืน้ทีจั่ดเก็บปลาทนู่าประเภท
ไม ่รักษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-dolphin-safe tuna) บนเรอืจับ
ปลา  

• ปลาทนู่าทีจั่บไดใ้นระหวา่งกจิกรรมการจับปลาซึง่มปีลาโลมาถกูฆา่หรอืได ้
รับบาดเจ็บสาหส ัจะตอ้งถกูเก็บรักษาไวแ้ยกตา่งหากทางกายภาพ ตลอด
การขนถา่ยปลาออกมาจากเครือ่งมอืจับปลาและบอ่เก็บปลาของเรอื  

• เรอืหาปลาแบบอวนลอ้มมบีอ่เก็บปลามากกวา่ หนึง่บอ่: สําหรับเรอืจับ
ปลาแบบอวนลอ้มถา้มบีอ่เกบ็ปลาทนู่ามากกวา่หนึง่บอ่ หากมคีรัง้ใดทีป่ลาทนู่า
ประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-dolphin-safe tuna) ถกู
ใสเ่ขา้ไปในบอ่ ปลาทนู่าทัง้หมดในบอ่จะตอ้งถกูพจิารณาวา่เป็นปลาทนู่า
ประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-dolphin-safe tuna) 
ถงึแมว้า่จะมกีารใชต้าขา่ยหรอืวสัดอืน่ๆ ในบอ่เพือ่แยกปลาทนู่าก็ตาม    

อกีนัยหนึง่คอืกปัตนัเรอืจะตอ้งกําหนดวา่บอ่ใดทีจ่ะใชส้ําหรับจัดเก็บปลาทนู่า 
ประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของปลาโลมา(non-dolphin-safe tuna) ในแต่
ละเทีย่วของการออกจับปลา หากมปีลาโลมาถกูฆา่หรอืไดรั้บบาดเจ็บสาหัสใน
ระหวา่งกจิกรรมการจับปลาทนู่า  

บอ่ทีกํ่าหนดเฉพาะ สําหรับจัดเก็บปลาทนู่าประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของ
ปลาโลมา (non-dolphin-safe tuna) โดยกปัตนัเรอืสามารถเปลีย่นแปลงไดใ้น
แตล่ะครัง้ของการออกเรอืจับปลา อยา่งไรก็ตามถา้เทีย่วใดของการออกเรอืจับ
ปลาทนู่าไมม่กีารตายหรอืไดรั้บบาดเจ็บสาหัสของปลาโลมาในระหวา่งกจิกรรม
การจับปลา เทีย่วการออกเรอืจับปลานัน้ไมจํ่าเป็นตอ้งมบีอ่ปลาทีกํ่าหนดเฉพาะ
สําหรับปลาทนู่าประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-dolphin-
safe tuna) 

เรอืหาปลาแบบไมใ่ช ้อวนลอ้ม: กฎหมายในสหรัฐอเมรกิาทีกํ่าหนดใหต้อ้ง
มกีารรักษาความปลอดภยัของปลาโลมาไดร้ะบวุา่สําหรับเรอืจับปลาแบบไมใ่ช ้
อวนลอ้มสามารถใชต้าขา่ย วสัดอุืน่ๆ หรอืพืน้ทีจั่ดเก็บแยกทางกายภาพระหวา่ง 
ปลาทนู่าประเภทรักษาความปลอดภยัของปลาโลมา(dolphin-safe tuna)   
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ออกจากปลาทนู่าประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-
dolphin-safe tuna)ได ้ 

เรอืแบบอวนลอ้มทีม่บีอ่จดัเก็บปลาเพยีงบอ่เดยีว: สําหรับเรอืแบบใช ้
อวนลอ้มทีม่บีอ่จัดเก็บปลาเพยีงบอ่เดยีว ปลาทนู่าประเภทรักษาความปลอดภยั
ของปลาโลมา (dolphin-safe tuna) จะตอ้งถกูจัดเก็บแยกทางกายภาพออก
จากปลาทนู่าประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-dolphin-
safe tuna) โดยใชต้าขา่ยหรอืวสัดอุืน่ๆ  

• วสัดอุืน่ๆ สามารถรวมถงึถงุใสข่ยะ ผา้ใบ ตาขา่ย ผา้ หรอืวสัดอุืน่ๆ ทีส่ามารถ
แยกพืน้ทีจั่ดเก็บหรอืบอ่เกบ็ออกจากกนัไดท้างกายภาพ 

• ควรทราบวา่การทําเครือ่งหมายบนปลาทนู่า เชน่ การผกูเสน้ลวดไวท้ีห่างหรอื
การตดัหางปลาออกไมเ่พยีงพอ สําหรับการเป็นไปตามขอ้กําหนดในการเก็บ
รักษาทางกายภาพของ ปลาทนู่าประเภทรักษาความปลอดภยัของปลาโลมา 
(dolphin-safe tuna) เพือ่แยกออกจากปลาทนู่าประเภทไมรั่กษาความ
ปลอดภยัของปลาโลมา (non-dolphin-safe tuna) 

• ตวัอยา่งเชน่: สําหรับเรอืหาปลาแบบไมใ่ช ้อวนลอ้มและเรอืหาปลาแบบใช ้
อวนลอ้มทีม่เีพยีงหนึง่บอ่สําหรับจัดเก็บปลา สว่นของตาขา่ยหรอืถงุใสข่ยะ
สามารถวางไวบ้นปลาทนู่าประเภท รักษาความปลอดภยัของปลาโลมา 
(dolphin-safe tuna) ทีเ่ก็บไวก้อ่นได ้ 

• จากนัน้ ปลาทนู่าประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-
dolphin-safe tuna) ทัง้หมดทีไ่ดจ้ากกจิกรรมการจับปลาหรอืการปรับใช ้
เครือ่งมอืจับปลานัน้สามารถจัดเก็บไวด้า้นบนของตาขา่ยหรอืถงุขยะได ้ 

• เมือ่เสร็จสิน้การวางอวนหรอืการปรับใชเ้ครือ่งมอืจับปลาในรอบนัน้แลว้ ตา
ขา่ยหรอืถงุใสข่ยะจะตอ้งถกูวางเพิม่อยูด่า้นบนของปลาทนู่าประเภทไมรั่กษา
ความปลอดภยัของปลาโลมา (non-dolphin-safe tuna) 

• การตดิป้ายระบทุีต่าขา่ยหรอืถงุขยะจะสามารถทําใหม้กีารระบบุง่ชีป้ลาทนู่า
ประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของปลาโลมา (non-dolphin-safe tuna) ได ้
อยา่งชดัเจนเพือ่ทีจ่ะสามารถจัดเก็บปลาทนู่าประเภทรักษาความปลอดภยัของ
ปลาโลมา (dolphin-safe tuna) ทีจั่บไดจ้ากการจับในรอบตอ่มาบนเรอืลํา
เดยีวกนั โดยเก็บไวด้า้นบนของปลาทนู่าประเภทไมรั่กษาความปลอดภยัของ
ปลาโลมา (non-dolphin-safe tuna)  


