
ตีีพิมิพิม์กราคม 2022

การจัับปููม้า้สายพันัธ์ุ์� 
Blue Swimmer Crab

Department of
Primary Industries and
Regional Development

ภูมูิภิูาคเวสต์์โคส

ระเบียีบีนี้ี�มิเีพื่่�อยน่ี้ยนัี้วา่ประชากรปูในี้ภูมูิภิูาค
เวสต์์โคสจะมิคีวามิยั�งยน่ี้

โปรดทราบ:
• พิ้�นที� Cockburn Sound: ห้า้มิจบัีปูจนี้กวา่

จะแจง้ให้ท้ราบีอีกครั�ง
• แมน่ำ�า Swan และ Canning จนถึึง Minninup 

Beach (Rich Rd, ไปทางใต้ี 15 กม. จาก 
Bunbury): ห้า้มิจบัีปูทกุชนี้ดิระห้วา่งวนัี้ที�  
1 กันยายนถึึง 30 พิฤศจกิายน  
รวมิทั�งแห้ล่่งนี้ำ�า แมิน่ี้ำ�า แล่ะปากแมิน่ี้ำ�าทกุแห้ง่ในี้
บีรเิวณนี้ี�
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พิ้�นที�ห้้ามจบัปูของภูมูภิูาคเวสต์ีโคส
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ปรมิาณที�อนุญาตีต่ีอวนั 
แมน่ำ�า Swan และ Canning:  
คนี้ล่ะ 5 ตั์วต่์อวนัี้
Geographe Bay:  
ห้า้มิจบัีปู ตัีวเมยีเกิน 5 ตัีว  
จากจำานี้วนี้ที�อนีุ้ญาต์คนี้ล่ะ 10  
ตั์วต่์อวนัี้
บรเิวณอ้�นทั�งห้มด:  
คนละ 10 ตั์วต่์อวนัี้
ห้า้มิจบัีปูให้ค้นี้อ่�นี้

ใบอนุญาตีประมงจากเรอ้เพิ้�อการพิกั
ผ่่อน (RFBL)
ถ้้าท่านี้ใชเ้รอ่มิเีคร่�องยนี้ต์์จบัีปูห้รอ่เพื่่�อเดินี้ทางไปยงั
พื่่�นี้ที�จบัีปูของท่านี้ คนี้บีนี้เรอ่อยา่งนี้้อยห้นี้่�งคนี้ต้์อง
มิใีบี RFBL ท่านี้สามิารถ้ย่�นี้ขอใบี RFBL ได้จาก
เวบ็ีไซต์์ห้รอ่สำานี้ักงานี้ของเรา

ขดีจำากัดของเรอ้  
(ขดีจำากัดจำานวนปูบนเรอ้) 
ท่านี้สามิารถ้มิปูีบีนี้เรอ่ได้ล่ำาล่ะ  
20 ตั์ว เมิ่�อบีนี้เรอ่มิผีูู้ม้ิใีบีอนีุ้ญาต์จบัีปูตั์�งแต่์ 2 คนี้ข่�นี้
ไป ห้รอ่ 4 คนี้ข่�นี้ไปสำาห้รบัีแมิน่ี้ำ�า Swan แล่ะ 
Canning สว่นี้ในี้พื่่�นี้ที� Geographe Bay นี้ั�นี้ ท่านี้
สามิารถ้มิปูีตั์วเมิยีบีนี้เรอ่ได้สงูสดูล่ำาล่ะ 10 ตั์วจาก
ปรมิิาณที�อนีุ้ญาต์ล่ำาล่ะ 20 ตั์ว นี้อกจากนี้ี� ถ้้าบีนี้เรอ่มิี
ผูู้ม้ิใีบี RFBL เพื่ยีงคนี้เดียว จำานี้วนี้ปูที�สามิารถ้จบัีได้
ต่์อวนัี้ก็จะเท่ากับีปรมิิาณที�อนีุ้ญาต์ต่์อคนี้สำาห้รบัีพื่่�นี้ที�
ดังกล่่าว
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ขนาดตีำ�าสดุค้อ 127 มม. 
ให้ว้ดัขนี้าดปูแต่์ล่ะตั์วจากปล่ายห้นี้ามิไปต์ามิสว่นี้ที�
กวา้งที�สดุของกระดอง ให้ว้ดัอยา่งเที�ยงต์รงโดยใช้
อุปกรณ์วดัปู (Crab gauge) ที�มิขีายต์ามิรา้นี้ขาย
อุปกรณ์ต์กปล่า การใชอุ้ปกรณ์อ่�นี้วดั เชน่ี้ กระป๋อง
เคร่�องด่�มิห้รอ่ไมิบ้ีรรทัดนี้ั�นี้อาจทำาให้เ้กิดความิผู้ดิ
พื่ล่าดได้

การปล่อยค้นทันที
จะต้์องปล่่อยปูตั์วเล็่กเกินี้ไปห้รอ่ที�มิไีขน่ี้อก
กระดอง(“มิไีข”่) ค่นี้สูแ่ห้ล่่งนี้ำ�าทันี้ที ก่อนี้จะพื่ยายามิ
จบัีปูตั์วต่์อไป
การเก็บีปูเห้ล่่านี้ี�ไวเ้ป็นี้เร่�องผู้ดิกฎห้มิายแล่ะอาจถ้กู
ปรบัีได้สงูสดุถ่้ง $5,000 (พื่รอ้มิบีทล่งโทษต์ามิขอ้
บีงัคับี) 

การเก็บรกัษาปู
จะต้์องเก็บีปูที�ยงัไมิป่รุงทกุตั์วไวทั้�งตั์ว ยกเวน้ี้ปูที�
เต์รยีมิไวเ้พื่่�อการบีรโิภูคทันี้ที

127mm
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การแยกแยะปู 
ปูตั์วผูู้จ้ะตั์วให้ญ่กวา่แล่ะมิสีสีนัี้เขม้ิกวา่ตั์วเมิยี มิี
สนีี้ำ�าเงินี้เขม้ิที�ขาแล่ะก้ามิ ปกติ์แล้่วปูตั์วเมิยีจะสนีี้ำ�าต์าล่
ด่าง นี้อกจากนี้ี�ยงัมิคีวามิแต์กต่์างกันี้ที�ด้านี้ล่่างอีก
ด้วย ฝาท้องรูปตั์ววขีองตั์วผูู้จ้ะแคบีแล่ะแห้ล่มิ สว่นี้ฝา
ของตั์วเมิยีจะกวา้งแล่ะกล่มิ

ตั์วผูู้้ ตั์วเมิยี

ต้์องปล่่อยล่งนี้ำ�า
ตั์วเมิยีกำาลั่งมิไีข่ปูตั์วเมิยีมิไีข ่(มิไีขน่ี้อก

กระดอง) จะมิก้ีอนี้ไข่
เห้มิอ่นี้ฟองนี้ำ�าอยูข่า้งใต้์
ตั์วปู ท่านี้ต้์องปล่่อยค่นี้สู่
แห้ล่่งนี้ำ�าทันี้ที
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อุปกรณ์จบัปูที�อนุญาตี 
ต้์องจบัีปูด้วยมิอ่ห้รอ่อุปกรณ์ต่์อไปนี้ี�เท่านี้ั�นี้ สวงิล่วด
ห้รอ่พื่ล่าสติ์กแบีบีใชม้ิอ่ถ่้อ สวงิแบีบีห้ยอ่นี้ (Drop 
net) ห้รอ่ต์ะขอล่วดท่�อแบีบีใชม้ิอ่ถ่้อ ต์ะขอจะต้์องเป็นี้
แบีบีที�ไมิส่ามิารถ้แทงปูได้
สวงิต้์องมิลัี่กษณะคล้่ายชามิแล่ะทำาจากต์าขา่ 
ยแขง็ที�ไมิส่ามิารถ้เกี�ยวพื่นัี้กับีตั์วปูได้ สวงิห้า้มิล่่กเกินี้ 
210 มิมิ. เสน้ี้ผู้า่นี้ศููนี้ยก์ล่างภูายในี้ต้์องไมิใ่ห้ญ่เกินี้ 
375 มิมิ.

เสน้ี้ผู้า่นี้ศููนี้ยก์ล่างของสวงิแบีบีห้ยอ่นี้ต้์องไมิเ่กินี้ 1.5 
เมิต์ร ห้า้มิมิสีวงิแบีบีห้ยอ่นี้เกินี้คนี้ล่ะ 10 อันี้ห้รอ่ 10 
อันี้ต่์อเรอ่ห้นี้่�งล่ำา ไมิว่า่จะมิคีนี้บีนี้เรอ่กี�คนี้ก็ต์ามิ
อนีุ้ญาต์ให้ด้ำานี้ำ�าจบัีปูได้
การจบัีปูด้วยวธิีอ่ี�นี้ เชน่ี้ แห้จบัีปล่าห้รอ่ห้รอ่อวนี้จบัีกุ้ง
ห้รอ่สวงิแบีบีมิดี้ามิ (Dip net) นี้ั�นี้ผู้ดิกฎห้มิาย – ปูที�
จบัีได้ด้วยวธิีนีี้ี�จะต้์องถ้กูปล่่อยไป ห้า้มิใชค้ราดจบัีปู
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คำาเต้ีอนด้านสขุภูาพิ 

เห้ต์กุารณ์การเติ์บีโต์อยา่งรวดเรว็ของสาห้รา่ยพื่ษิ 
Alexandrium, ซ่�งเป็นี้สาห้รา่ยประเภูทห้นี้่�ง ถ้กูต์รวจ
พื่บีในี้แมิน่ี้ำ�า Swan แล่ะ Canning ในี้ระดับีสงูข่�นี้ แล่ะ
อาจเกิดข่�นี้ได้ทกุปี Alexandrium สามิารถ้ผู้ลิ่ต์สาร
พื่ษิอัมิพื่าต์ในี้สตั์วพ์ื่วกปูกุ้งห้อย (PST) ซ่�งจะสะสมิ
ทางชวีภูาพื่อยูใ่นี้สตั์วจ์ำาพื่วกปู กุ้ง แล่ะห้อยได้
การปรุงห้รอ่แชแ่ขง็ปูทั�งตั์วไมิส่ามิารถ้ทำาล่ายสารพื่ษิ 
PST ได้ ปูทกุตั์วจะต้์องถ้กูนี้ำาข่�นี้บีกแล่ะขนี้สง่ทั�งตั์ว
ไปที�บีา้นี้* ของท่านี้ เวน้ี้แต่์ท่านี้วางแผู้นี้จะรบัีประทานี้
ทันี้ที
* บีา้นี้ (Home) ห้มิายถ่้งที�อยูอ่าศัูยห้ลั่กของท่านี้ 
ต์ามิระเบียีบีขอ้ 3 ของ ระเบียีบีการจดัการทรพัื่ยากร
ปล่าปี 1995

เช่�อ Alexandrium เป็นี้ปัญห้าสาธีารณสขุ
อยา่งรุนี้แรง เราแนี้ะนี้ำาวา่ท่านี้ควรทิ�งเปล่่อก
บีนี้ ไส ้(ขี�) แล่ะเห้ง่อก (นี้มิ) ของ ปูมา้ Blue 
swimmer ที�จบัีได้ในี้แมิน่ี้ำ�า Swan แล่ะ 
Canning ก่อนี้จะนี้ำาไปแชแ่ขง็ ปรุงอาห้าร 
ห้รอ่รบัีประทานี้
อ่านี้สว่นี้ถ้ามิต์อบี (FAQs) แล่ะดวูดิีโอวธิีกีาร
ล้่างปูได้ที� fish.wa.gov.au/alerts ห้รอ่ 
dbca.wa.gov.au/algal-bloom
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คำำ�ปฏิิเสธคำว�มรับัผิดิสำ�คัำญ
ห้วัห้นี้้าฝ่ายบีรหิ้ารของกระทรวงอุต์สาห้กรรมิพื่่�นี้ฐานี้แล่ะการ
พื่ฒันี้าภูมูิภิูาคแล่ะมิล่รฐัเวสเทิรน์ี้ออสเต์รเลี่ยจะไมิร่บัีผู้ดิใด ๆ 
ไมิว่า่จะเกิดจากความิประมิาทห้รอ่สาเห้ต์อุ่�นี้ใด ที�เกิดข่�นี้จากการ
ใชห้้รอ่เผู้ยแพื่รข่อ้มูิล่นี้ี�ทั�งห้มิดห้รอ่บีางสว่นี้
ลิ่ขสทิธีิ� © กระทรวงอุต์สาห้กรรมิพื่่�นี้ฐานี้แล่ะการพื่ฒันี้า
ภูมูิภิูาคปี 2022

ติีดต่ีอเรา

1300 374 731 (1300 DPIRD1)
enquiries@dpird.wa.gov.au
ดขูอ้มูิล่ล่่าสดุ รวมิทั�งกฎระเบียีบีแล่ะใบีอนีุ้ญาต์ได้ที� fish.
wa.gov.au/recfishing ห้รอ่ติ์ดต่์อสำานี้ักงานี้ DPIRD ในี้
พื่่�นี้ที�ของท่านี้ก่อนี้ออกทำาประมิง

dpird.wa.gov.au

ABN: 18 951 343 745

การประมงผิดกฎหมาย
สตัวร์บกวนและโรค
การฆา่ปลา

แจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แจ
ง้เ
หต
ุ

สแกนี้รห้สั QR เพื่่�ออ่านี้ระเบียีบี  
เกี�ยวกับีการจบัีปูให้มิล่่่าสดุ  
(มิใีนี้ห้ล่ายภูาษา)


