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ผลการด�าเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2556

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	เป็น	1	ใน	4	สำ�นักง�นฝ�่ยเทคนิคของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จัด

ตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2511	ปัจจุบันตั้งอยู่ที่	ตำ�บลแหลมฟ้�ผ่�	อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อ

พัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รประมงให้ทันสมัยสำ�หรับก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรสัตว์น้ำ�ได้ดีขึ้นและลดปัญห�ก�รข�ดแคลน

แรงง�นท�งก�รประมงในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 มุ่งสู่คว�มเป็นองค์กรที่มีเสถียรภ�พในก�รเป็นผู้นำ�ในด�้นก�รทำ�ประมงทะเลในเขตร้อนเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนและ

มีเครือข่�ยคว�มร่วมมือทั่วโลก

	 ผลก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ	โดยสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในปี	พ.ศ.	

2556	แบ่งต�มโครงก�รมีดังต่อไปนี้	

	 1.	มุ่งวิจัย	พัฒน�	เผยแพร่	และส่งเสริมก�รทำ�ประมงทะเลในเขตร้อนอย่�งรับผิดชอบ

	 2.	สร�้งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภ�คและทั่วโลก

	 3.	บริห�รง�นจ�กแหล่งทุนต่�งๆ	และสร้�งง�นจ�กบริก�รในร�ค�ทุนเพื่อคว�มมีเสถียรภ�พขององค์กร

	 4.	พัฒน�ศักยภ�พขององค์กร

	 5.	สร�้งภ�พลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

วิสัยทัศน์ของส�านักงาน

พันธกิจของส�านักงาน

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

1.	โครงก�รส่งเสริมด้�นก�รเผยแพร่ส�รสนเทศท�งก�รประมง	(Promotion	on	Dissemination	Fisheries	 

Information)

2.	โครงก�รจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและก�รศึกษ�ดูง�น	(Tailor-made	Training	Programs)

3.	โครงก�รส่งเสริมเทคโนโลยีท�งก�รประมงและก�รลดผลกระทบจ�กก�รทำ�ก�รประมง	(Improvement	of	 

Fisheries	Technology	and	Reduction	of	the	Impact	from	Fishing)

1



ผลก�รดำ�เนินกิจกรรมปี	พ.ศ.	2556

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1.	โครงก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมงและแหล่งที่อยู่อ�ศัยของสัตว์นำ้�	(Rehabilitation	of	Fisheries	Resources	and	

Habitat/Fishing	Grounds	for	Resources	Enhancement)

2.	โครงก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รจัดก�รประมงเพื่อคว�มยั่งยืนด�้นก�รประมง	(HRD	Programs	on	Fish-

eries	Management	Approaches	for	Sustainable	Fisheries)

3.	โครงก�รก�รใช้พลังง�นอย่�งเหม�ะสมและส่งเสริมคว�มปลอดภัยในกิจกรรมก�รทำ�ประมง	(Optimizing	Energy	

Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

4.	โครงก�รเสริมสร้�งกลยุทธ์สำ�หรับก�รจัดก�รก�รจับสัตว์นำ้�ที่ไม่ใช่เป้�หม�ยในก�รประมงอวนล�ก	(Strategies	

for	Trawl	Fisheries	By-catch	Management:	FAO-GEF/REBYC-II	CTI)

5.	โครงก�รส่งเสริมม�ตรก�รก�รลดก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม	(Promotion	

of	Counter-measures	to	Reduce	IUU	fishing	activities)

6.	โครงก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงและว�งแผนก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	(Fisheries	 

Resources	Survey	and	Operational	Plan	for	M.V.	SEAFDEC	2)

7.	โครงก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงนอกช�ยฝั่งในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Offshore	Fisheries	Resources	

Exploration	in	the	Southeast	Asia)

8.	โครงก�รส่งเสริมก�รรวบรวมและก�รใช้ประโยชน์ท�งสถิติและส�รสนเทศก�รประมงเพื่อก�รจัดก�รและ

พัฒน�ก�รประมงอย่�งยั่งยืนในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	

of	Fishery	Statistics	and	Information	for	Sustainable	Development	and	Management	of	Fisheries	in	

the	Southeast	Asian	Region)

โครงการอื่นๆ

โครงการความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ประกอบด้วย

1.	โครงก�รฟื้นฟูศักยภ�พพื้นที่ช�ยฝั่งในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Coastal	Area	Capability	 

Enhancements	in	Southeast	Asia)

โครงก�รฟ�ร์มทะเลตัวอย่�งแบบผสมผส�น	ต�มพระร�ชดำ�ริในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ	์พระบรมร�ชินีน�ถ	จังหวัด

เพชรบุรี
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสริมด้านการเผยแพร่สารสนเทศทางการประมง (Promotion on Dissemina-

tion Fisheries Information)

	 โครงก�รส่งเสริมและฟื้นฟูส�รสนเทศท�งก�รประมง	มุ่งเน้นก�รประช�สัมพันธ์บทบ�ทและก�รดำ�เนินง�นของศูนย์

พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ส่งเสริมคว�มรู้และข้อมูลเกี่ยวกับก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืน	และส่งเสริมคว�ม

ร่วมมือด้�นส�รสนเทศท�งก�รประมงกับหน่วยง�นอื่นๆ	ในปี	พ.ศ.	2556	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมได้ดำ�เนินโครงก�รสนับสนุน

และเพิ่มพูนประสิทธิภ�พด้�นส�รสนเทศท�งก�รประมงขึ้น	ซึ่งมีร�ยละเอียดและกิจกรรมก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รเพิ่มพูน

คว�มรู้ด้�นก�รประมงให้กับเย�วชนและประช�ชนทั่วไป	โดยให้ก�ร

สนับสนุนและเผยแพร่คว�มรู้ด้�นก�รประมง	ตลอดจนส่งเสริมก�รอนุรักษ์

สัตว์นำ้�	ผ่�นก�รเข้�ร่วมจัดนิทรรศก�ร	วันเด็กแห่งช�ต	ิและนิทรรศก�รวัน

ประมงน้อมเกล�้ฯ	ครั้งที่	25	โดยให้คว�มรู้และเผยแพร่ธน�ค�รปูเพื่อก�ร

อนุรักษ์พันธุ์ปูม�้	แบบแสดงแพหอยแมลงภู่แบบแพเชือก	ปะก�รังเทียม	

หญ้�ทะเลเทียม	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ฯ	ได้ร่วมดำ�เนินก�รกับโครงก�ร

ฟ�ร์มทะเลตัวอย่�งแบบผสมผส�นต�มพระร�ชดำ�ริ	ในสมเด็จพระน�งเจ้�

สิริกิติ์พระบรมร�ชินีน�ถ	จังหวัดเพชรบุรี	นอกจ�กนี้ยังได้ทำ�ก�รเผยแพร่

	 ในปี	พ.ศ.	2556	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมดำ�เนินก�รจัดทำ�ว�รส�ร

เทคโนโลยีท�งก�รประมง	(Advance	Fisheries	Technology)	จำ�นวน	 

3	ฉบับ	ภ�ยใต้หัวข้อ	ก�รทำ�ประมงด้วยแสงไฟ	ก�รทำ�ประมงอย่�ง 

รับผิดชอบ	และก�รพัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รประมงสำ�หรับก�รประมง

ช�ยฝั่ง	ในช่วงเดือนมกร�คม-เมษ�ยน	พฤษภ�คม-สิงห�คม	และ	

กันย�ยน-ธันว�คม	ต�มลำ�ดับ	ว�รส�รดังกล�่วเป็นก�รรวบรวมและ 

เผยแพร่ข้อมูลด�้นเทคโนโลยีท�งก�รประมงให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทร�บ	

โดยเผยแพร่และจัดส่งไปยังเครือข�่ยห้องสมุดของสำ�นักง�นฝ�่ยฝึกอบรม

เผยแพร่ผ�่นก�รเข้�ร่วมนิทรรศก�ร	ก�รประชุมและก�รฝึกอบรมของ 

	 1.1	การสนับสนุนและเพิ่มพูนความรู้ด้านการประมง

	 1.2	การผลิตสื่อทางการประมงและประชาสัมพันธ์สำานักงานฯ

นิทรรศการประมงน้อมเกล้า

วารสารเทคโนโลยีทางการประมง

ก�รดำ�เนินง�นและผลง�นวิช�ก�รของศูนย์	ผ่�นแผ่นพับ	ว�รส�ร	เอกส�รและร�ยง�นวิช�ก�รด�้นก�รประมงและก�รอนุรักษ์

ทรัพย�กรประมงด้วย

สำ�นักง�นฯ	เป็นต้น	นอกจ�กนี้ผู้ที่สนใจยังส�ม�รถเข้�ไปด�วน์โหลดว�รส�รดังกล�่ว	บนหน้�เว็บไซต์ของสำ�นักง�น 

ฝ่�ยฝึกอบรม	www.seafdec.or.th	ซึ่งจัดทำ�ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
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	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมได้เข้�ร่วมก�รประชุม	SEAFDEC	Information	Staff	ครั้งที	่14	และก�รประชุมสัมมน�คว�ม

ร่วมมือระหว�่งห้องสมุดสถ�บันอุดมศึกษ�ครั้งที่	30	ซึ่งก�รเข้�ร่วมดังกล�่ว	เป็นก�รเพิ่มพูนคว�มรู้	ทักษะและประสบก�รณ์ให้

แก่เจ�้หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นด้�นส�รสนเทศ

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมจัดทำ�วีดิทัศน์ท�งวิช�ก�ร	จำ�นวน	1	เรื่อง	คือ	ก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	

และไร้ก�รควบคุม	หรือ	ก�รประมง	IUU		และวีดิทัศน์เพื่อก�รประช�สัมพันธ์	จำ�นวน	7	เรื่อง

	 •	สร้�งคว�มเข้�ใจในบทบ�ทและกิจกรรมของสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมแก่ส�ธ�รณชน

	 •	เผยแพร่ส�รสนเทศท�งก�รประมงสู่ผู้ที่สนใจและส�ธ�รณชน	

	 นอกจ�กนี	้ในปี	พ.ศ.	2556	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมได้ต้อนรับหน่วยง�น	สถ�บันก�รศึกษ�	องค์ก�รทั้งภ�ครัฐและ

เอกชน	เข้�เยี่ยมชมก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมต่�งๆของสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ดังนี	้คณะอ�จ�รย์และนักเรียนโรงเรียน

เซนต์จอห์น	ชั้นประถมศึกษ�ปีที	่1-6	คณะอ�จ�รย์และนิสิต	ชั้นปีที่	4	ส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์เกษตรและทรัพย�กร	 

คณะเศรษฐศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	คณะอ�จ�รย์และนิสิต	ชั้นปีที่	1	คณะประมง	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	

วิทย�เขตกำ�แพงแสน	และบ�งเขน	คณะมนตรีของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จ�กประเทศญี่ปุ่น	และ	

เจ�้หน�้ที่สถ�นทูตญี่ปุ่น	ประจำ�ประเทศไทย	โดยผู้เข้�เยี่ยมชมได้เข้�เยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติก�รเครื่องมือประมง	ซึ่งภ�ยใน 

โรงฝึกปฏิบัติได้มีก�รจัดแสดงเครื่องมือประมงพื้นบ้�นของไทย	แบบจำ�ลองเครื่องมือประมงของประเทศต่�งๆ	ในภูมิภ�คเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต	้	เครื่องมืออนุรักษ์สัตว์นำ้�	ได้แก่	เครื่องมือกรองเต่�ทะเล	และเครื่องมือคัดแยกสัตว์นำ้�วัยอ่อน	ลอบทะเล 

นำ้�ลึก	เบ็ดร�วปล�ทูน่�	เป็นต้น	และเยี่ยมชมเรือวิจัย	M.V.	SEAFDEC	โดยได้เยี่ยมชมสะพ�นเดินเรือ	ห้องเครื่อง	และห้องต่�งๆ

ภ�ยในเรือ		รวมทั้งห้องสมุด	ห้องฝึกปฏิบัติก�รจำ�ลองในก�รเดินเรือและทำ�ก�รประมง

	 1.3	การเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านสารสนเทศ

	 1.4	วีดิทัศน์ทางการประมงและประชาสัมพันธ์สำานักงานฯ

ผลจากการดำาเนินโครงการส่งเสริมด้านการเผยแพร่สารสนเทศทางการประมง	ปี	พ.ศ.	2556
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2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor-made Training Programs)

	 โครงก�รจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและก�รศึกษ�ดูง�น	เป็นโครงก�รเสริมเพื่อง�นพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลของ

ประเทศสม�ชิกและประเทศที่สนใจในหัวข้อหลักสูตรและกิจกรรมเฉพ�ะด้�นที่ครอบคลุมถึงส�ข�วิช�และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับก�รประมง	ทั้งนี้จะเป็นหลักสูตรที่นอกเหนือจ�กที่ท�งสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมได้ว�งแผนก�รจัดไว้ภ�ยใต้โครงก�รต่�งๆของ

แต่ละปี	อีกทั้งก�รว�งเนื้อห�หลักสูตรและกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้สอดคล้องและตรงกับคว�มต้องก�รของประเทศที่แสดง 

คว�มจำ�นงเพื่อก�รจัดหลักสูตรดังกล่�วเป็นสำ�คัญ	ในปี	พ.ศ.	2556	ได้ดำ�เนินก�รฝึกอบรมดังนี	้

	 ก�รฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภ�พให้แก่เย�วชน	ประกอบไปด้วย

	 •	ก�รฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำ�หรับนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย	รุ่นที	่55	และ56	ที่จัดขึ้นในเดือนเมษ�ยน	และตุล�คม	

ต�มลำ�ดับ	

	 •	ก�รฝึกอบรม	A	Study	Visit	Program	to	Sectors	Concern	on	Fishery	in	Thailand	สำ�หรับนักศึกษ�

มห�วิทย�ลัย	Kagoshima	ประเทศญี่ปุ่น	จัดขึ้นในเดือนเมษ�ยน

	 •	ก�รฝึกอบรม	Evolutionary	of	Sustainable	Fisheries	Management	in	Thailand	สำ�หรับนักศึกษ�จ�ก

มห�วิทย�ลัย	Shanghai	ประเทศจีน	จัดขึ้นในเดือนกรกฎ�คม

	 •	บุคล�กรด้�นก�รประมงได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พ	สร�้งเสริมประสบก�รณ์	คว�มรู้ในด�้นก�รประมง	เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภ�พในก�รนำ�ไปประยุกต์ในก�รพัฒน�ด้�นก�รประมงสำ�หรับประเทศของตน

	 2.1	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชน

ผลจากการดำาเนินโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงานประจำาปี	พ.ศ.	2556

การฝึกอบรม นักศึกษามหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม นักศึกษามหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม นักศึกษาจากประเทศจีน
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3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง  

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from  

Fishing)

	 โครงก�รพัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รประมงและลดผลกระทบจ�กก�รทำ�ก�รประมง	มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่�ยทอด

เทคโนโลยีและแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่เหม�ะสมด้�นก�รจับสัตว์นำ้�	วิศวกรรมท�งทะเล	และส�รสนเทศท�งก�รประมง	รวม

ทั้งส่งเสริมคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในระดับช�ติและระดับภูมิภ�ค	ในปี	พ.ศ.	2556	ได้ดำ�เนินง�นดังนี้

	 กิจกรรมดังกล่�วดำ�เนินง�นร่วมกับกรมประมง	ประเทศไทย	โดยเดือนกันย�ยนได้ทำ�ก�รสำ�รวจก�รทำ�ประมงอวนล้อม

ที่ใช	้power	block	ณ	ประเทศม�เลเซีย	เพื่อนำ�ม�พัฒน�	ออกแบบและติดตั้งระบบ	power	block	บนเรือประมงไทย	สำ�หรับ

เรือประมงอวนล�กได้ดำ�เนินก�รพัฒน�	Stern	Deck	Net	Drum	เรียบร้อย	และพร้อมจะทำ�ก�รส�ธิตและทดลองในป	ี2557

	 กิจกรรมดังกล่�วดำ�เนินง�นร่วมกับองค์ก�รสะพ�นปล�	โดยได้

ทำ�ก�รติดตั้งระบบแช่เย็นแบบเกล็ดหิมะ	(Slurry	Ice	System)	บนเรือ

ประมงอวนลอยในพื้นที่จังหวัดชุมพร	ซึ่งใช้เป็นโครงก�รนำ�ร่องในก�รเก็บ

ข้อมูลด�้นประสิทธิภ�พก�รเก็บรักษ�คุณภ�พของสัตว์นำ้�ของระบบดัง

กล่�ว

	 กิจกรรมดังกล่�วดำ�เนินง�นร่วมกับสำ�นักง�นประมงจังหวัด

สงขล�และพัทลุง	ภ�ยใต้ชื่อโครงก�ร	One	Community	One	Freezer	

(OCOF)	โดยได้จัดก�รฝึกอบรมเทคนิคก�รเก็บรักษ�คุณภ�พสัตว์นำ้�		ใน

เดือนกันย�ยน	เพื่อส่งเสริมคว�มรู้ด้�นก�รเก็บรักษ�คุณภ�พสัตว์นำ้�ให้มี

คว�มสด	ถูกสุขลักษณะ	ประหยัดต้นทุน	และลดคว�มสูญเสียคุณค่�หลัง

ก�รรวมทั้งได้ส�ธิต	และติดตั้งเครื่องทำ�คว�มเย็นสำ�หรับเก็บรักษ�สัตว์นำ้�

ขน�ด	1,000	ลิตร

	 กิจกรรมดังกล่�ว	อยู่ในขั้นตอนก�รศึกษ�ผลก�รวิจัยและรวบรวม

ข้อมูลก�รศึกษ�ผลกระทบต่อระบบนิเวศพื้นทะเล	จ�กก�รทำ�ประมงคร�ด

หอยและล�กอวน	ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำ�ไปใช้ในก�รศึกษ�ฯ	ต่อไป

	 3.1	การลดแรงงานบนเรือประมงอวนล้อมและอวนลากแผ่นตะเฆ	่

	 3.2	การพัฒนาระบบการขนย้ายสัตว์นำ้าหลังการจับ

	 3.3	การส่งเสริมคุณภาพการจับสัตว์นำ้าของเรือประมงขนาดเล็ก	

	 3.4	การศึกษาผลกระทบระบบนิเวศพื้นทะเล	จากเรือคราด

หอยและลากอวน

การติดตั้งระบบแช่เย็นแบบเกล็ดหิมะ 

ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

สาธิตและติดตั้งเครื่องท�าความเย็น  

ส�าหรับเก็บรักษาสัตว์น�้าขนาด 1,000 ลิตร
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	 กิจกรรมดังกล่�ว	ได้ทำ�ก�รทดสอบอวนล�กที่ได้พัฒน�ขึ้น	เพื่อก�รลดก�รใช้พลังง�นระหว่�งก�รทำ�ประมง	เบื้องต้น

พบว่�ส�ม�รถลดก�รใช้พลังง�นได้จริง	แต่ก�รประเมินประสิทธิภ�พในก�รจับจะทำ�ก�รประเมินในระหว่�งก�รทดสอบ

	 ก�รจัดทำ�คู่มือก�รสำ�รวจเครื่องมือประมง	ในเวอร์ชั่นภ�ษ�อังกฤษ	เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประเทศสม�ชิก	อยู่ระหว่�งก�ร

ดำ�เนินก�รและค�ดว่�จะดำ�เนินก�รเสร็จและส�ม�รถเผยแพร่ได้ในช่วงต้นปี	2557

	 กิจกรรมดังกล่�ว	ดำ�เนินง�นร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒน�ทะเลอ่�วไทยฝั่งตะวันออก		คณะเทคโนโลยีท�งทะเล	

มห�วิทย�ลัยบูรพ�	และ	Research	Institute	of	Humanity	and	Nature	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อสำ�รวจก�รเปลี่ยนแปลงของ

ตะกอนพื้นท้องนำ้�บริเวณโป๊ะเชือก	โดยทำ�ก�รเปรียบเทียบตะกอนพื้นท้องนำ้�บริเวณโป๊ะเชือกกับพื้นที่โดยรอบ	

	 ในก�รศึกษ�โครงสร้�งประช�กรและแหล่งที่อยู่อ�ศัยสัตว์นำ้�ในอ่�วไทยและทะเลจีนใต้นั้น	โครงก�รฯ	ได้เก็บตัวอย่�ง

สัตว์นำ้�จ�กแพปล�	รวมทั้งเก็บตัวอย่�งสัตว์นำ้�ในพื้นที่โครงก�รโป๊ะเชือกและบริเวณโดยรอบๆ	โครงก�รโป๊ะเชือก	

	 กิจกรรมดังกล่�ว	ได้จัดทำ�และพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูล	ระบบ

ส�รสนเทศก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงนำ้�ลึก	ซึ่งเป็นก�รดำ�เนินง�นร่วม

กับสถ�บันวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีประมงนำ้�ลึก	กรมประมง	พร้อม

ทั้งได้จัดทำ�คู่มือก�รเก็บข้อมูลและสำ�รวจทรัพย�กรประมงบนเรือวิจัย	

ได้แก่	เรือวิจัยจุฬ�ภรณ์		เรือวิจัยมหิดล	เรือวิจัย	M.V.	SEAFDEC	และ

เรือวิจัย	M.V.	SEAFDEC	2

	 กิจกรรมดังกล�่ว	ดำ�เนินง�นร่วมกับกรมประมง	กรมทรัพย�กร

ท�งทะเลและช�ยฝั่ง	กรมควบคุมมลพิษ	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร	์มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร	์สถ�บันวิทย�ศ�สตร์ท�งทะเล	และบริษัท	

ปตท.	สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	จำ�กัด(มห�ชน)	ในช่วงเดือนมีน�คม-

เมษ�ยน	โดยดำ�เนินก�รสำ�รวจและฝึกภ�คทะเล	เรื่องทรัพย�กรประมง

และสิ่งแวดล้อมท�งทะเลในบริเวณอ่�วไทยตอนกล�ง	ด้วยเรือสำ�รวจ

ซีฟเดค	รวมทั้งศึกษ�สภ�วะสิ่งแวดล้อมท�งทะเล	และสภ�วะทรัพย�กร

ประมงของอ่�วไทยในช่วงอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 3.5	การลดการใช้พลังงานในเรือประมงอวนลาก

	 3.6	การจัดทำาคู่มือการสำารวจเครื่องมือประมง

	 3.7	การวิจัยตะกอนพื้นท้องนำ้าบริเวณโป๊ะเชือก	จังหวัดระยอง

	 3.8	การสำารวจและวิจัยทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

	 3.9	การศึกษาโครงสร้างประชากรและแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์นำ้าในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้

	 3.10	การพัฒนาฐานข้อมูลสำาหรับการสำารวจวิจัยทางการ

ประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเก็บตัวอย่างด้านสมุทรศาสตร์ 

การฝึกอบรมระบบสารสนเทศส�ารวจทรัพยากร 

ประมงน�้าลึก 
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC  

Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า (Rehabilitation of  

Fisheries Resources and Habitat/Fishing Grounds for Resources Enhancement)

	 โครงก�รดังกล่�ว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบสภ�วะทรัพย�กรประมงในแหล่งทำ�ประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติและใน

แหล่งอ�ศัยสัตว์นำ้�	เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เศรษฐสังคม	ในก�รนำ�ไปใช้เป็นแนวท�งก�รฟื้นฟูทรัพย�กร	และ

พัฒน�ก�รจัดก�รประมงในระดับภูมิภ�คฯ

	 ต�มที่โครงก�รฯ	ได้จัดตั้งพื้นที่แนวปะก�รังเทียม	จังหวัดระยอง	เป็นพื้นที่โครงก�รนำ�ร่องสำ�หรับฟื้นฟูทรัพย�กร

ประมง	และพื้นที่หญ้�ทะเล	บริเวณเก�ะศรีบอย�	จังหวัดกระบี่	เป็นพื้นที่โครงก�รนำ�ร่องสำ�หรับพิจ�รณ�เป็นแหล่งทำ�ก�ร

ประมงและประเมินก�รจัดก�รระบบนิเวศท�งก�รประมงนั้น	ในปี	พ.ศ.	2556	ท�งโครงก�รฯ	ได้ดำ�เนินกิจกรรม	ดังนี้

	 •	เจ�้หน้�ที่ประมงและช�วประมง	ได้รับก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รทำ�ประมงที่เหม�ะสม

	 •	ผลจ�กก�รดำ�เนินก�รวิจัยท�งก�รประมง	ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้เพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กรที่เหม�ะสม

	 •	ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลด้�นก�รสำ�รวจและวิจัยทรัพย�กรประมง

ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการทำาการประมง	ประจำาปี	 

พ.ศ.	2556

	 •	เข้�ใจสภ�วะปัจจุบันของแหล่งทำ�ก�รประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 •	รวบรวมข้อมูลด้�นแนวท�งก�รออกแบบ	ก�รส่งเสริมและก�รประเมินพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทำ�ก�รประมง	

	 •	จัดตั้งและออกแบบพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทำ�ก�รประมง

	 •	เผยแพร่ข้อมูลด้�นก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมงและแหล่งทำ�ก�รประมง

ผลจากการดำาเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าประจำาปี	พ.ศ.	2556

การประชุมโครงการน�าร่องพื้นที่หญ้าทะเล

	 •	โครงก�รนำ�ร่องพื้นที่หญ้�ทะเล	บริเวณเก�ะศรีบอย�	จังหวัดกระบี่	ได้

จัดก�รประชุมและสัมมน�	Doc-conch	Shell	Conservation	in	Sea-grass	

Beds	Site	for	Resources	Enhancement	โดยมีเจ้�หน้�ที่ประมง	และ 

ช�วประมงในพื้นที่ร่วมประชุม	จำ�นวน	70	คน	ก�รประชุมมุ่งเน้นก�รสร้�งจิตสำ�นึก

ในก�รอนุรักษ์หอยชักตีน	จัดห�พื้นที่อนุรักษ์และม�ตรก�รก�รจัดก�รอนุรักษ ์

หอยชักตีน	เช่น	อนุญ�ตให้จับหอยชักตีนที่มีขน�ดคว�มย�วเปลือกม�กกว่�	6-7	

เซนติเมตร	เครื่องมือที่ใช้จับต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ติดเครื่องยนต	์เป็นต้น
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ผลก�รดำ�เนินกิจกรรมปี	พ.ศ.	2556

	 •	พัฒน�ศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รประยุกต์ใช้ก�รตรวจสอบ	ควบคุม	และเฝ�้ระวังท�งก�รประมง	เพื่อนำ�

ไปสู่ก�รทำ�ประมงที่ยั่งยืนและเก็บข้อมูลและส�รสนเทศท�งก�รประมงในก�รทำ�ประมงช�ยฝั่งขน�ดเล็กและก�รประมง 

นำ้�จืด

	 •	จัดทำ�และเผยแพร่คว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรประมงให้แก่เย�วชน	และบุคคลที่สนใจทั่วไป

ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	ประจำาปี	พ.ศ.	2556

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมงเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resources Development (HRD) Programs on Fisheries Management  

Approaches for Sustainable Fisheries)

	 โครงก�รดังกล่�ว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับประเทศสม�ชิกต่อก�รดำ�เนินง�นด�้นก�รตรวจสอบ	

ควบคุมและเฝ้�ระวังที่เหม�ะสม	อันก่อให้เกิดก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืนต�มหลักนิเวศวิทย�	และให้ประเทศสม�ชิกส�ม�รถ

ใช้ข้อมูลท�งก�รประมงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	รวมทั้งส�ม�รถวิเคร�ะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว�่งกัน	รวมทั้งสร้�งคว�ม

ตระหนักและคว�มเข้�ใจต่อก�รจัดก�รประมงและคว�มยั่งยืนท�งก�รประมง	ผ่�นสื่อประช�สัมพันธ์	ในปี	พ.ศ.	2556	 

โครงก�รฯ	ได้ดำ�เนินก�รดังนี้

	 นอกจ�กนี้	ได้จัดทำ�และเผยแพร่คว�มรู้คว�มเข้�ใจด�้นก�รจัดก�รทรัพย�กรประมง	ผ่�น	หนังสือก�ร์ตูน	“เรื่องเล่�

ช�วเล”	และหนังสือภ�พประกอบเกี่ยวกับก�รจัดก�รทรัพย�กรประมงอย่�งยั่งยืนและก�รจัดก�รทรัพย�กรประมงโดยชุมชน

	 •	จัดก�รฝึกอบรม	เพื่อเพิ่มศักยภ�พด้�นก�รประยุกต์ใช้ก�รตรวจสอบ	ควบคุม	และเฝ�้ระวังท�งก�รประมง	เพื่อนำ�ไป

สู่ก�รทำ�ประมงที่ยั่งยืน	ระหว่�งวันที่	3-7	มิถุน�ยน	ณ	ประเทศกัมพูช�

	 •	จัดก�รฝึกอบรม	National	Training	on	Offshore	and	High	Sea	Fisheries	Management	ระหว่�งวันที่	15-18	

ตุล�คม	ณ	ประเทศเวียดน�ม

	 •	จัดก�รฝึกอบรม	The	Regional	Training	Course	for	the	Trainer	on	Improvement	of	Fisheries	 

Information	Collection	in	Coastal	Small-scale	and	Inland	Fisheries	of	the	Southeast	Asian	Region	ระหว่�ง 

วันที	่1-5	กรกฎ�คม	2556	ณ	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	เพื่อส่งเสริมก�รเก็บข้อมูลและส�รสนเทศท�งก�รประมงในก�รทำ�

ประมงช�ยฝั่งขน�ดเล็กและก�รประมงนำ้�จืดของภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การฝึกอบรม ณ ประเทศเวียดนาม การฝึกอบรมการจัดการประมงน�้าจืด ณ ประเทศกัมพูชา
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ผลก�รดำ�เนินกิจกรรมปี	พ.ศ.	2556

3. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 โครงก�รดังกล่�ว	เป็นก�รส่งเสริมก�รใช้พลังง�นอย่�งเหม�ะสมและคว�มปลอดภัยท�งก�รทำ�ประมงสำ�หรับเรือ

ประมงขน�ดเล็กสำ�หรับประเทศสม�ชิก	ในปี	พ.ศ.	2556	โครงก�รฯ	ได้ดำ�เนินกิจกรรม

	 •	ก�รฝึกอบรมก�รใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่�และคว�มปลอดภัยท�ง

ทะเล	สำ�หรับเรือประมงขน�ดเล็ก	ณ	ประเทศพม่�	ระหว่�งวันที่	23-25	

กรกฎ�คม	เพื่อถ่�ยทอดคว�มรู้เบื้องต้นและก�รประยุกต์ใช้พลังง�นอย่�ง

คุ้มค�่และคว�มปลอดภัยท�งทะเลให้แก่เจ้�หน้�ที่ประมงและเจ�้หน้�ที่ส่ง

เสริมก�รประมง

 •	ทำ�ก�รแปลคู่มือก�รใช้พลังง�นอย�่งคุ้มค่�และคว�มปลอดภัย

ท�งทะเลเป็นภ�ษ�พม่�	เพื่อใช้ในก�รฝึกอบรม	ณ	ประเทศพม่�

4. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ส�าหรับการจัดการการจับสัตว์น�้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการประมง

อวนลาก (Strategies for Trawl Fisheries By-catch Management: FAO-GEF/REBYC-II 

CTI)

	 โครงก�รดังกล่�ว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อลดก�รจับสัตว์นำ้�ที่ไม่ใช่เป้�หม�ย	และก�รลดผลกระทบต่อคว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พและสิ่งแวดล้อมของก�รทำ�ประมงอวนล�ก	เพื่อก่อให้เกิดก�รทำ�ประมงที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับระบบนิเวศในบริเวณ	

Coral	Triangle	และน่�นนำ้�ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้รวมทั้งเสริมสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งภ�ครัฐและเอกชน	ในก�ร

ปรับปรุงก�รทำ�ประมงและก�รจัดก�รก�รทำ�ประมงอวนล�ก	เพื่อเสริมสร้�งร�ยได้และก�รประกอบอ�ชีพอย่�งยั่งยืน	ในปี	

พ.ศ.	2556	ได้ดำ�เนินง�นดังนี้

	 •	ก�รประชุมห�รือก�รจัดทำ�โครงก�ร	REBYC-II	CTI	ในพื้นที่ต้นแบบ	ม�ตรฐ�นก�รเก็บข้อมูลก�รประมงอวนล�ก	

สภ�วะข้อมูลอวนล�กที่มีอยู่	ก�รพัฒน�วิธีก�รเก็บข้อมูล	ในพื้นที่ต้นแบบ	คือ	จังหวัดชุมพร	ประเทศไทย	ประเทศเวียดน�ม	

และประเทศอินโดนีเซีย

	 •	ถ่�ยทอดคว�มรู้และเผยแพร่คู่มือก�รใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่�และคว�มปลอดภัยท�งทะเลให้แก่ประเทศสม�ชิก

ผลจากการดำาเนินโครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำาประมง	 

ประจำาป	ีพ.ศ.	2556	

การฝึกอบรมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและ 

ความปลอดภัยทางทะเล
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ผลก�รดำ�เนินกิจกรรมปี	พ.ศ.	2556

	 •	ปรับปรุงแผนก�รดำ�เนินง�นในปีแรกของโครงก�รฯ

	 •	แนวท�งก�รเก็บรวบรวมข้อมูลก�รจัดก�รประมงอวนล�ก

	 •	เสริมสร�้งคว�มรู้และทักษะในจัดก�รก�รทำ�ประมงอวนล�กแบบมีส่วนร่วม	ให้กับประเทศที่เข้�ร่วมโครงก�ร

ผลจากการดำาเนินโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์สำาหรับการจัดการการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการประมงอวนลาก	

ประจำาปี	พ.ศ.	2556	

การประชุมหาขอบเขตการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ต้นแบบการประชุมหารือ ในพื้นที่ต้นแบบ

	 •	ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อห�ขอบเขตก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและแผนที่ของพื้นที่นำ�ร่องในก�รดำ�เนินโครงก�ร	

จัดห�แนวท�งในก�รวิเคร�ะห์ด�้นเศรษฐสังคม	ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตลอดจนห�ข้อตกลงเกี่ยวกับก�รเก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน

ก�รจัดก�รของชุมชน	พิจ�รณ�และจำ�แนกข้อผิดพล�ดของข้อมูลและเครื่องมือสำ�หรับก�รจัดก�รก�รประมงอวนล�ก	ในเดือน

พฤษภ�คม

	 •	จัดก�รฝึกอบรม	Regional	Training-cum-Workshop	on	Co-management	and	Selective	Fishing	Gears	

and	Other	Practice	เพื่อส่งเสริมคว�มรู้และทักษะในจัดก�รก�รทำ�ประมงอวนล�กแบบมีส่วนร่วม	ในเดือนตุล�คม

5. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ

ควบคุม (Promotion of Counter-measures to Reduce IUU Fishing Activities)

	 โครงก�รฯ	ดังกล่�ว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อลดก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	(ก�รทำ�

ประมง	IUU)	ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อก่อให้เกิดก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืน	ม�ตรก�รก�รแก้ไขก�รทำ�ประมง	IUU	

ในปี	พ.ศ.	2556	ดำ�เนินง�นดังนี้

	 •	ก�รพัฒน�ระบบก�รบันทึกข้อมูลเรือประมงในภูมิภ�ค	(Regional	Fishing	Vessel	Record:	RFVR)	ในเรือประมง

ขน�ดคว�มย�วตั้งแต่	24	เมตรขึ้นไป	โดยได้ออกแบบและจัดส่งแบบสำ�รวจระบบก�รบันทึกข้อมูลเรือประมงในภูมิภ�ค	ให้แก่

ประเทศสม�ชิก	เพื่อพิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ในก�รแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล	รวมทั้งรวบรวมข้อมูลปัจจุบันของจำ�นวน

เรือประมงขน�ดคว�มย�วตั้งแต่	24	เมตรขึ้นไป	จ�กประเทศในภูมิภ�คฯ	โดยผลที่ได้จะนำ�ไปจัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รด้�น

ระบบก�รบันทึกข้อมูลเรือประมงในภูมิภ�คกับประเทศสม�ชิก	เพื่อห�แนวท�งในก�รเผยแพร่ระบบดังกล�่วในแต่ละประเทศ
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ผลก�รดำ�เนินกิจกรรมปี	พ.ศ.	2556

	 •	ก�รส่งเสริมม�ตรก�รรัฐท่�เรือและม�ตรก�รเฝ้�ระวังอื่นๆในภูมิภ�ค	โดย	ได้ห�รือกับกรมประมง	ประเทศไทย	

และองค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	ในก�รจัดตั้งพื้นที่นำ�ร่องก�รส่งเสริมม�ตรก�รรัฐท�่เรือ	ณ	จังหวัดภูเก็ต	

และห�รือกลไกก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับม�ตรก�รรัฐท่�เรือ	ของประเทศอินโดนีเซีย

	 •	พัฒน�ระบบบันทึกข้อมูลเรือประมงในภูมิภ�ค	(Regional	Fishing	Vessel	Record)	ในเรือประมงขน�ดคว�ม

ย�วตั้งแต่	24	เมตรขึ้นไป

	 •	รวบรวมข้อมูล	คว�มต้องก�ร	เกี่ยวกับก�รส่งเสริมม�ตรก�รรัฐท�่เรือและม�ตรก�รเฝ้�ระวังอื่นๆ	เพื่อลดก�รทำ�

ประมง	IUU	จ�กประเทศสม�ชิก	เพื่อใช้ว�งแผนในก�รจัดฝึกอบรมและจัดประชุมในปีถัดไป

ผลจากการดำาเนินโครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	

ประจำาป	ีพ.ศ.	2556

ระบบการบันทึกข้อมูลเรือประมงในภูมิภาค

6. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2  

(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V SEAFDEC 2)

	 โครงก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงและว�งแผนก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	มีวัตถุประสงค์	เพื่อ

สนับสนุนก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงในประเทศสม�ชิกของศูนย์ฯ	และเสริมสร�้งศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รสำ�รวจ

ทรัพย�กรประมง	และระหว่�งก�รสำ�รวจ	เช่น	เทคนิคก�รเก็บรักษ�สัตว์นำ้�	ก�รสุ่มตัวอย่�งสัตว์นำ้�	และก�รคัดแยกชนิดสัตว์นำ้�	

เป็นต้น	โดยเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ในปี	พ.ศ.	2556	โครงก�รฯ	ให้ก�รสนับสนุนกิจกรรม	ดังนี้

	 เรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ให้ก�รสนับสนุนก�รฝึกอบรม	Training	

Workshop	on	Benthic	Habitat	Mapping	และก�รฝึกอบรมเพื่อเสริม

สร�้งพัฒน�บุคล�กรผู้ปฏิบัติง�นประจำ�เรือ	เพื่อก�รจัดก�รทรัพย�กร

ประมงอย่�งยั่งยืนให้แก่เจ้�หน้�ที่ประมง	จ�กกรมประมง	ประเทศไทย	ซึ่ง

ก�รฝึกอบรมดังกล�่วช่วยเสริมสร้�งคว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญให้แก่เจ้�

หน�้ที่ประมง	รวมทั้งเสริมสร้�งทรัพย�กรบุคคลท�งก�รประมงด�้นก�ร

สำ�รวจและก�รเดินเรืออีกด้วย

	 •	การฝึกอบรม

การฝึกอบรม Benthic Habitat Mapping
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	 •	สนับสนุนก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมง	ด้วยเครื่องมือและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมง	

เช่น	เครื่องมือเก็บตัวอย�่งปล�	เครื่องมือสำ�รวจสมุทรศ�สตร	์เป็นต้น	

	 •	สนับสนุนก�รฝึกอบรมและก�รฝึกภ�คทะเลทั้งในระดับประเทศและภูมิภ�ค

ผลจากการดำาเนินโครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	 

ประจำาปี	พ.ศ.	2556

การส�ารวจด้านสมุทรศาสตร์ การส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้า

	 เรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ให้ก�รสนับสนุนก�รสำ�รวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพย�กรสัตว์นำ้�	สมุทรศ�สตร์ก�ยภ�พ	

สมุทรศ�สตร์เคมี	และสิ่งแวดล้อมในบริเวณอ่�วไทย	ระหว่�งวันที่	10-31	สิงห�คม	2556	ซึ่งเป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง 

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง

	 •	การสำารวจทรัพยากรสัตว์นำ้า

7. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore 

Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asia)

	 โครงก�รดังกล่�ว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลและสนับสนุนด�้นเทคนิคในก�รสำ�รวจ

ทรัพย�กรประมงนอกช�ยฝั่งในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		สนับสนุนท�งเทคนิคในก�รสำ�รวจทรัพย�กรนอกช�ยฝั่งให้

แก่ประเทศสม�ชิก	รวมทั้งฝึกอบรมเทคนิคก�รขนย้�ยสัตว์นำ้�หลังก�รจับให้แก่เจ้�หน้�ที่ประมงของประเทศสม�ชิก	ในปี	พ.ศ.	

2556	โครงก�รฯ	ดำ�เนินง�นดังนี้

	 •	ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรบุคคล	ได้ดำ�เนินก�รจัดก�รฝึกอบรม	Training	Course/	Regional	Workshop	

on	Offshore	Fisheries	Resources	Survey	ในเดือนพฤศจิก�ยน	เพื่อก�รพัฒน�ก�รรวบรวมข้อมูล	วิธีก�รวิจัยและสำ�รวจ

ทรัพย�กรประมงนอกช�ยฝั่งในบริเวณน่�นนำ้�ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	รวมทั้งปรับปรุงคู่มือและเครื่องเก็บตัวอย่�งสัตว์

นำ้�นอกช�ยฝั่ง	อีกด้วย	และก�รฝึกอบรม	Training	Course	on	Improvement	of	Post-harvest	Fish	Handling	at	Sea	ใน

เดือนธันว�คม	เพื่อก�รเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลที่ดำ�เนินง�นด�้นก�รส่งเสริมก�รลดก�รสูญเสียหลังก�รจับในก�ร

ประมงปล�ทูน่�	
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8. โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมงเพื่อ 

การจัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the 

Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable 

Development and Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

	 โครงก�รดังกล่�ว	ประกอบด้วย	3	กิจกรรมย่อย	ซึ่งในป	ีพ.ศ.	2556	แต่ละกิจกรรมย่อยมีก�รดำ�เนินง�นดังนี้

	 กิจกรรมย่อยดังกล่�ว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พด�้นก�รส่งเสริมก�รเก็บรวบรวมข้อมูลท�งสถิติก�ร

ประมง	และก�รรวบรวมชนิดของปล�ฉล�มที่มีประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ	โดยในปี	พ.ศ.	2556	ได้ดำ�เนินง�นดังนี้

	 •	ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รด้�นวิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและก�รประเมินสภ�วะทรัพย�กรปล�ฉล�ม	ในเดือนตุล�คม	

เพื่อรวบรวมข้อมูลจำ�นวนและปริม�ณก�รขึ้นแพปล�ของปล�ฉล�มในประเทศสม�ชิก	ว�งแผนก�รเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ประเทศสม�ชิก	และจัดทำ�สมุดบันทึกข้อมูลปล�ฉล�มสำ�หรับบันทึกข้อมูลที่แพปล�

	 8.1	ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้�ที่มีประโยชน์ท�งเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ้�ที่ถูกคุกค�ม	(Improving	the	Data	

Collection	of	the	Commercially-exploited	Aquatic	Species	and	Threaten	Species)

	 •	ก�รสนับสนุนท�งเทคนิคด้�นก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงนอกช�ยฝั่ง	โครงก�รฯ	ได้เข้�ร่วมและจัดก�รประชุม	 

Sub-regional	Technical	Meeting	for	Development	of	Joint	Research	Program	for	Tuna	Research	 

Survey	in	Sulu-Sulawesi	Sea	ณ	ประเทศม�เลเซีย	ระหว่�งวันที่	20-21	สิงห�คม	โดยในก�รประชุมครั้งนี	้ได้ร�่งแผนก�ร

สำ�รวจทรัพย�กรปล�ทูน่�	ได้แก่	ปล�ทูน่�ครีบเหลือง	ทูน่�ต�โต	และทูน�่	Skipjack	ในทะเล	Sulu-Sulawesi	โดยเรือ	 

M.V.	SEAFDEC	2	รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มทำ�ง�นจ�กประเทศอินโดนีเซีย	ม�เลเซียและฟิลิปปินส	์ในก�รดำ�เนินง�นเก็บรวบรวมและ

วิเคร�ะห์ข้อมูลด้�นก�รประเมินทรัพย�กรปล�ทูน่�	ก�รศึกษ�ซั้งเชือก	และแหล่งว�งไข่และอนุบ�ลตัวอ่อนของปล�ทูน่�ทั้ง	 

3	ชนิด	ในทะเล	Sulu-Sulawesi

	 •	จัดทำ�ร่�งกรอบก�รดำ�เนินง�นสำ�รวจและรวบรวมข้อมูลสภ�วก�รณ์ปัจจุบันของปล�ทูน่�ในทะเล	Sulu- 

Sulawesi

	 •	จัดตั้งกลุ่มทำ�ง�นด้�นก�รประเมินทรัพย�กรปล�ทูน่�	ศึกษ�แหล่งว�งไข่และอนุบ�ลตัวอ่อนของปล�ทูน่�	และ

ศึกษ�ซั้งเชือก	ในทะเล	Sulu-Sulawesi

	 •	จัดก�รฝึกอบรมด้�นก�รส่งเสริมก�รลดก�รสูญเสียหลังก�รจับในก�รประมงปล�ทูน่�

ผลจากการดำาเนินโครงการสำารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประจำาปี	 

พ.ศ.	2556	
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	 •	ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	Regional	Workshop	on	Improvement	of	Fisheries	Information	Collection	

in	Coastal	Small-scale	and	Inland	Fisheries	of	the	Southeast	Asian	Region	ณ	กรุงเทพฯ	ระหว่�งวันที่	28-30	

มกร�คม	เพื่อพิจ�รณ�ปัญห�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลท�งก�รประมงขน�ดเล็กทั้งบริเวณช�ยฝั่งและนำ้�จืดของแต่ละประเทศ

สม�ชิก	ห�รือกับตัวแทนของประเทศสม�ชิก	ด้�นก�รจำ�แนกหัวข้อหลักที่จะใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูลท�งก�รประมง	รวม

ทั้งแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ของแต่ละประเทศในด้�นก�รเก็บรวบรวมข้อมูลท�งก�รประมง	เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�

เทคนิค	วิธีก�รและเครื่องมือสำ�หรับก�รเก็บรวบรวมข้อมูลท�งก�รประมง	

	 •	ก�รแนะนำ�และส่งเสริมกลไกก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รประมงโดยชุมชนอย่�งเหม�ะสม	รวมทั้งวิธีก�รรวบรวม

ข้อมูลและกิจกรรมท�งก�รประมง	เพื่อจัดทำ�ระบบส�รสนเทศสนับสนุน	ให้แก่เจ้�หน้�ที่ประมงในประเทศสม�ชิก	ได้แก่	

ประเทศกัมพูช�	ล�ว	ฟิลิปปินส์	ไทยและเวียดน�ม	

	 •	ก�รฝึกอบรม	Mobile	On-site	Training	Program	on	Applicable	Fisheries	Management	Approaches	for	

Sustainable	Fisheries	in	Inland	Fisheries	ณ	ประเทศกัมพูช�	ระหว่�งวันที่	3-7	มิถุน�ยน	เพื่อส่งเสริมก�รเก็บรวบรวม

และวิเคร�ะห์ข้อมูลของชุมชนประมงเพื่อก�รว�งนโยบ�ยที่เหม�ะสม		รวมทั้งออกแบบแผนก�รจัดก�รประมงช�ยฝั่งและ

ประมงนำ้�จืดที่เหม�ะสม	จ�กก�รคัดเลือกกลไกและแนวท�งก�รปฏิบัติด้�นก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รทรัพย�กร

	 8.2	ก�รรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้�นประมงเพื่อก�รจัดก�รโดยชุมชน	(Facilitating	Fisheries	Activity	Information	

Gathering	through	Introduction	of	Community-based	Management)

	 •	ส่งเสริมศักยภ�พด้�นก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและก�รประเมินสภ�วะทรัพย�กรปล�ฉล�มในประเทศสม�ชิก

	 •	จัดทำ�ร่�งแผนก�รฝึกอบรมก�รเก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศอินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	ฟิลิปปินส	์และไทย

	 •	สร้�งคว�มเข�้ใจเกี่ยวกับแนวคิด	และวิธีก�รในก�รจัดก�รทรัพย�กรโดยชุมชน	

	 •	เข้�ใจเครื่องมือที่จะนำ�ม�ใช้ในก�รจัดก�รทรัพย�กรโดยชุมชน	

	 •	พัฒน�ทักษะและก�รจัดตั้งองค์กรพัฒน�ชุมชนประมง

ผลจากการดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ้าที่ถูกคุกคาม	 

ประจำาปี	พ.ศ.	2556	

ผลจากการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชนประจำาปี	พ.ศ.	2556

การประชุมการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการประมงขนาดเล็ก การอบรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
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	 8.3	ก�รรวบรวมสถิติก�รประมงในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Harmonization	of	Fishery	Statistics	in	the	

Southeast	Asian	Region)

	 กิจกรรมย่อยดังกล่�ว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงก�รจัดทำ�ร�ยง�นสถิติในประเทศสม�ชิกอ�เซียน	เพื่อก่อให้เกิด

กรอบก�รทำ�ง�นและรวบรวมสถิติก�รประมงเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน	โดยในป	ีพ.ศ.	2556	ท�งโครงก�รฯ	ได้ดำ�เนินง�นดังนี้

	 •	ดำ�เนินก�รติดต่อและห�รือกับประเทศสม�ชิกและองค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	ในก�รรวบรวมและ

จำ�แนกข้อมูลท�งสถิติต�ม	Regional	Statistic	Framework	และรวบรวมข้อมูลร�ยชื่อชนิดของสัตว์นำ้�ในภูมิภ�คเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต	้รวมทั้งร�ยชื่อสัตว์นำ้�จ�ก	FAO	ASFIS

	 •	จำ�แนกสถิติท�งก�รประมงของแต่ละประเทศ

	 •	จำ�แนกขั้นตอนก�รรวบรวมหรือก�รแลกเปลี่ยนสถิติระหว่�งประเทศสม�ชิกกับศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และองค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ

ผลจากการดำาเนิน	การรวบรวมสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประจำาปี	พ.ศ.	2556

1. โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area  

Capability Enhancements in Southeast Asia)

	 โครงก�รดังกล่�ว	จัดตั้งเพื่อศึกษ�ระบบนิเวศช�ยฝั่งของภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	

คว�มเชื่อมโยงระหว�่งสังคมชุมชนประมงช�ยฝั่งกับระบบนิเวศ	ในปี	พ.ศ.	2556	ได้ดำ�เนินกิจกรรมดังนี้

	 •	ด้�นก�รสำ�รวจศักยภ�พก�รจับของก�รประมงช�ยฝั่ง	ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจและเก็บข้อมูลก�รทำ�ประมง	ในพื้นที่

โครงก�รโป๊ะเชือก	จ�กสมุดปูมก�รทำ�ประมง	รวบรวมข้อมูลสัตว์นำ้�และข้อมูลผลจับของเครื่องมือประมงโป๊ะเชือก	และเครื่อง

มือประมงอื่นๆที่ทำ�ก�รประมงในบริเวณรอบโป๊ะเชือก	และสำ�รวจสภ�วะปัจจุบันของก�รทำ�ประมงในพื้นที่รอบๆโครงก�ร 

โป๊ะเชือก

	 •	ด้�นก�รสำ�รวจท�งชีววิทย�ของทรัพย�กร	ได้ดำ�เนินก�รจัดม�ตรฐ�นก�รวิเคร�ะห์	DNA	และอนุกรมวิธ�นสัตว์นำ้�	

รวมทั้งรวบรวมชนิดสัตว์นำ้�เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์ท�งชีววิทย�

	 •	ด้�นก�รประเมินสิ่งแวดล้อมและสำ�รวจระบบนิเวศ	ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจและเก็บตัวอย่�งนำ้�	และตะกอนพื้นท้องนำ้�	

เพื่อนำ�ม�ห�ค่�ต่�งๆ	เช่น	อุณหภูมิ	คว�มเค็ม	ออกซิเจนที่ละล�ยนำ้�	ส�รอ�ห�ร	ชนิดสัตว์หน้�ดิน	เป็นต้น

	 •	ด้�นก�รสำ�รวจศักยภ�พของทรัพย�กรมนุษย์	ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจข้อมูลด�้นเศรษฐสังคมของชุมชนช�วประมง	

สำ�รวจและเก็บข้อมูลก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	สำ�รวจก�รจัดก�รทรัพย�กรประมงช�ยฝั่งและก�รซื้อข�ยสัตว์นำ้�	ณ	ชุมชนประมง

ในจังหวัดสมุทรสงคร�ม	ประจวบคีรีขันธ์	และจังหวัดระยอง	รวบรวมข้อมูลด้�นสภ�วะท�งก�รประมงช�ยฝั่งขน�ดเล็ก	ศึกษ�

ด้�นก�รจัดตั้งกลุ่มช�วประมงและกิจกรรมก�รจัดก�รประมง

โครงการอื่นๆ
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ผลก�รดำ�เนินกิจกรรมปี	พ.ศ.	2556

	 •	ก�รทำ�ม�ตรฐ�นวิธีก�รและก�รเก็บรวบรวมข้อมูลสภ�วะปัจจุบันของโป๊ะเชือกและกิจกรรมประมงอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

	 •	ก�รทดสอบ	ทดลองและพัฒน�เครื่องมือสำ�รวจด้วยคลื่นเสียง

	 •	ก�รตรวจสอบและประเมินสภ�วะสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อก�รทำ�	ประมงโป๊ะเชือก

	 •	ก�รจัดก�รประชุม	Coastal	Area	Capability	Enhancement	in	Southeast	Asia	Project	Joint	Seminar	in	

Thailand

ผลจากการดำาเนินโครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประจำาปี	พ.ศ.	2556

	 •	ด้�นก�รพัฒน�เครื่องมือสำ�รวจด้วยคลื่นเสียงและสำ�รวจสำ�หรับช�ยฝั่งนำ้�ตื้น	ได้ดำ�เนินก�รจัดสัมมน�	Introduction	

to	Basic	of	Underwater	Acoustic	and	the	Principle	of	Fish-finder	ในเดือนมีน�คม	ณ	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	

ทำ�ก�รทดลองเครื่องมือและโปรแกรมสำ�รวจ	Hydro-acoustics	ในพื้นที่โครงก�รโป๊ะเชือก	และทดสอบก�รใช้เครื่อง	 

Structure-scan	Echo	Sounder	ซึ่งเป็นเครื่องสแกนวัตถุใต้นำ้�แบบ	3	มิติ

	 •	ด้�นโป๊ะเชือกเพื่อก�รจัดก�รช�ยฝั่งและก�รพัฒน�ศักยภ�พทรัพย�กรบุคคล	ทำ�ก�รสำ�รวจผลก�รจับ	ก�รขนย้�ย

และก�รคัดแยกชนิดปล�	และวิเคร�ะห์ต้นทุนและกำ�ไรของก�รทำ�ประมงโป๊ะเชือก	ติดตั้งและเก็บกู้เครื่องมือตรวจวัดด้�น

สมุทรศ�สตร์	ได้แก่	เครื่องวัดกระแสนำ้�	และเครื่องวัดคว�มลึก	และในเดือนพฤษภ�คม	ได้เดินท�งไปจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี	และ

สมุทรสงคร�ม	เพื่อสำ�รวจตล�ดค้�ปล�	และติดต�มสัตว์นำ้�จ�กโครงก�รโป๊ะเชือกจ�กจังหวัดระยองที่นำ�ม�จำ�หน่�ยให้แก่ร้�น

อ�ห�รญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่	พร้อมทั้งสัมภ�ษณ์ผู้ประกอบก�รร�้นอ�ห�รญี่ปุ่นของจังหวัดเชียงใหม่

	 •	ด้�นก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล	และกิจกรรมก�รประชุม	ในปี	พ.ศ.	2556	ได้ทำ�ก�รจัดประชุม	Coastal	Area	Capability	 

Enhancement	in	Southeast	Asia	Project	Joint	Seminar	in	Thailand	ในเดือนพฤศจิก�ยน	ซึ่งเป็นก�รสรุปผลก�ร

ดำ�เนินโครงก�รฯ	ในปี	พ.ศ.	2556

การส�ารวจข้อมูลประมง บริเวณรอบๆโครงการโป๊ะเชือก การติดตั้งเครื่องวัดกระแสน�้า
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ผลก�รดำ�เนินกิจกรรมปี	พ.ศ.	2556

โครงการความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ประกอบด้วย

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสาน ตามพระราชด�าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ จังหวัดเพชรบุรี

	 ในปี	พ.ศ.	2556	โครงก�รฯ	ได้ทำ�ก�รศึกษ�และวิจัยเปรียบเทียบก�รแพร่กระจ�ยและก�รเก�ะติดของหอยแมลงภู่บน

วัสดุต�่งๆกัน	5	ชนิด	ได้แก่	ไม้ไผ่		เชือก	อวน	ย�งและแผ่นป้�ยเซลโลกรีต	ในพื้นที่โครงก�รเลี้ยงหอยแมลงภู	่ระหว่�งเดือน 

มกร�คม	–	กรกฎ�คม	ซึ่งก�รศึกษ�นี้เป็นก�รศึกษ�เพิ่มเติมจ�กปี	2555	โดยข้อมูลที่ได้จะนำ�ไปวิเคร�ะห์และจัดทำ�เป็น 

ร�ยง�นต่อไป
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แผนการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2557

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย 

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor-made Training Programs)

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการทำาการประมง (Improvement of  

Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

1. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้า (Rehabilitation of Fisheries Resources and 

Habitat/Fishing Grounds for Resources Enhancement)

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมงเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (HRD Programs on  

Fisheries Management Approaches for Sustainable Fisheries)

3. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการทำาประมง (Optimizing Energy 

Use and Improving Safety in Fishing Activities)

4. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์สำาหรับการจัดการการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการประมงอวนลาก (Strategies 

for Trawl Fisheries By-catch Management: FAO-GEF/REBYC-II CTI)

5. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Promotion 

of Counter-measures to Reduce IUU fishing activities)

6. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 (Fisheries  

Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)

7. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries Resources 

Exploration in the Southeast Asia)

8. โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมงเพื่อการจัดการและ

พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and Utilization 

of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and Management of Fisheries in 

the Southeast Asian Region)
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แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2557

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1.โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสารสนเทศทางการประมง มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์บทบาทและการดำาเนินงานของศูนย์

พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการทำาประมงอย่างยั่งยืน

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

โครงการอื่นๆ  

1. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองขยายพันธุ์สัตว์นำ้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment and Operation 

of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)

2. โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area Capability  

Enhancements in Southeast Asia)

กิจกรรม ระยะเวลา

1. การสนับสนุนและเพิ่มพูนความรู้ด้านการประมง มกราคม – ธันวาคม

2. ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง ได้แก่ 

       - วารสาร Advance Fisheries Technology (AFT) 

       - จัดทำาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและความ 

ปลอดภัยทางทะเล

       - จัดทำาวีดิทัศน์แนะนำาศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น

ภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิก

เมษายน, สิงหาคม และธันวาคม

3. จัดทำาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม – ธันวาคม

4. เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

มกราคม – ธันวาคม
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3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement of 

Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวทางการดำาเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับสัตว์นำ้า 

วิศวกรรมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. ลดการใช้แรงงานประมงบนเรือประมง ได้แก่ เรืออวนล้อม เรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ มกราคม – ธันวาคม

2. พัฒนาการขนย้ายสัตว์นำ้าหลังการจับ พฤษภาคม-สิงหาคม

3. ส่งเสริมการจับสัตว์นำ้าอย่างมีคุณภาพสำาหรับเรือประมงขนาดเล็ก บริเวณ

ทะเลสาบสงขลา

มกราคม

4. พิจารณาผลกระทบของการลากอวนต่อระบบนิเวศพื้นท้องทะเลชายฝั่ง สิงหาคม

5. ทดลองการลดการใช้พลังงานในเรืออวนลาก  กุมภาพันธ์-เมษายน

6. จัดทำาคู่มือการสำารวจเรือประมง มกราคม-ธันวาคม

7. การวิจัยตะกอนพื้นท้องนำ้าบริเวณรอบโป๊ะเชือก จังหวัดระยอง มกราคม-ธันวาคม

8. ดำาเนินโครงการวิจัยร่วมในการสำารวจทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในอ่าว

ไทยตอนกลาง

มกราคม-ธันวาคม

9. จัดทำาโครงสร้างประชากรปลาในบริเวณอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ มกราคม-ธันวาคม

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการประมงสำาหรับการสำารวจวิจัยในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม-ธันวาคม

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor-made Training Programs)

 โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนความสนใจด้านต่างๆ ที่เกี่ยว

กับการประมงและเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้แก่ประเทศสมาชิก ผ่านการฝึกอบรม ดูงาน และทัศนศึกษา

 การฝึกอบรมจะจัดตามคำาร้องขอและสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศสมาชิก

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า (Rehabilitation of Fisheries  

Resources and Habitat/Fishing Grounds for Resources Enhancement)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบสภาวะทรัพยากรประมงในแหล่งทำาประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติ ประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐสังคมจากดำาเนินงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากร

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. พัฒนาการวิเคราะห์และการประเมินแหล่งทำาการประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติ โดย

แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรประมง

      กิจกรรมย่อย 1.2 รวบรวมข้อมูลและผลการวิจัยด้านการออกแบบและวิธีการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมง

เมษายน-กันยายน

2. สนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดตั้งพื้นที่โครงการนำาร่อง รวมทั้งเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งทำาการประมงหรือที่อยู่อาศัยของ

สัตว์นำ้า

      กิจกรรมย่อย 2.1 สนับสนุนด้านเทคนิคในพื้นที่โครงการนำาร่องในการติดตั้ง

ปะการังเทียม จังหวัดระยอง เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

      กิจกรรมย่อย 2.2 สนับสนุนด้านเทคนิคในพื้นที่โครงการนำาร่อง ได้แก่ แหล่ง

หญ้าทะเล จังหวัดกระบี่ และอ่างเก็บนำ้านำ้าหุม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้สำาหรับการพิจารณาพื้นที่แหล่งทำาการประมงและประเมินการ

จัดการนิเวศวิทยาการประมง

กุมภาพันธ์-ตุลาคม

3. สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งทำาการประมงหรือที่

อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      กิจกรรมย่อย 3.1 เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักด้านการฟื้นฟู

ทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งทำาการประมง 

      กิจกรรมย่อย 3.2 จัดการสัมมนาระดับภูมิภาค เพื่อสรุปผลการดำาเนิน 

โครงการฯ

มกราคม-ธันวาคม

ตุลาคม
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แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2557

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมงเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human  

Resources Development (HRD) Programs on Fisheries Management Approaches for  

Sustainable Fisheries)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประเทศสมาชิกต่อการดำาเนินงานด้านการตรวจสอบ 

ควบคุมและเฝ้าระวังที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการทำาประมงอย่างยั่งยืนตามหลักนิเวศวิทยา เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถ

ใช้ข้อมูลทางการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความ

ตระหนักและความเข้าใจต่อการจัดการประมงและความยั่งยืนทางการประมง

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. จัดการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรมด้านการจัดการประมงอย่างยั่งยืน 5 วัน

2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มกราคม – ธันวาคม

3. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง (Optimizing 

Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

 โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยทางการทำาประมง

สำาหรับเรือประมงในประเทศสมาชิก

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความ

ปลอดภัยทางการทำาประมงในเรือประมงขนาดเล็ก

มกราคม หรือ กุมภาพันธ์

2. การเผยแพร่กิจกรรมและผลการดำาเนินโครงการฯ มกราคม-ธันวาคม
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แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2557

4. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ส�าหรับการจัดการการจับสัตว์น�้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการประมงอวนลาก  

(Strategies for Trawl Fisheries By-catch Management: FAO-GEF/REBYC-II CTI)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย และการลดผลกระทบต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมของการทำาประมงอวนลาก เพื่อก่อให้เกิดการทำาประมงที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับระบบนิเวศในบริเวณ 

Coral Triangle และน่านนำ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการ

ปรับปรุงการทำาประมงและการจัดการการทำาประมงอวนลาก เพื่อเสริมสร้างรายได้และการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติหรือการฝึกอบรม มีนาคม,มิถุนายน

2. สนับสนุนกิจกรรมในโครงการให้แก่ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วม โครงการ REBYC I 

(ปาปัวนิวกินี ไทยและเวียดนาม)

กุมภาพันธ์

3. เผยแพร่กิจกรรมและผลการดำาเนินงานโครงการฯ มกราคม-ธันวาคม

5. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

(Promotion of Counter-measures to Reduce IUU Fishing Activities)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (การทำา

ประมง IUU) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดการทำาประมงอย่างยั่งยืน

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบันทึกข้อมูลเรือประมงในระดับภูมิภาค

       กิจกรรมย่อย 1.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการและพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลการบันทึกข้อมูลเรือประมงในระดับภูมิภาค

       กิจกรรมย่อย 1.2 พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลการบันทึกข้อมูลเรือ

ประมงในระดับภูมิภาค 

กรกฎาคม

สิงหาคม-ธันวาคม

2. เสริมสร้างมาตรการรัฐท่าเรือและมาตรการเฝ้าระวังอื่นๆ ในภูมิภาค

       กิจกรรมย่อย 2.1 ให้คำาปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับมาตรการรัฐท่าเรือ

       กิจกรรมย่อย 2.2 จัดการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ

ส่งเสริมเกี่ยวกับมาตรการรัฐท่าเรือและมาตรการเฝ้าระวังอื่นๆเพื่อการลดการทำา

ประมง IUU ในภูมิภาค

มีนาคม, สิงหาคม

เมษายน, กันยายน

3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์  มกราคม-ธันวาคม
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แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2557

6. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 (Fisheries 

Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสำารวจทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และเสริม

สร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการสำารวจทรัพยากรประมง โดยใช้เรือสำารวจ M.V. SEAFDEC 2

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. สำารวจทรัพยากรประมงในน่านนำ้าประเทศเวียดนาม ปีที่ 3 ก่อนฤดูมรสุม

2. สำารวจทรัพยากรประมงบริเวณทะเล Sulu-Sulawesi ตุลาคม

7. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries 

Resources Exploration in the Southeast Asia)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนด้านเทคนิคในการสำารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. พัฒนาเครื่องมือและคู่มือการเก็บตัวอย่างสัตว์นำ้านอกชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม

2. สนับสนุนด้านเทคนิคในการออกสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม

8. โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการและ

พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and  

Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and  

Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

 โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมหลักอยู่ 3 กิจกรรมดังนี้  

 8.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ้าที่ถูกคุกคาม (Improving the 

Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species and Threaten Species)
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แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2557

 8.3 การรวบรวมสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of Fishery Statistics in the 

Southeast Asian Region)

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. ร่วมมือในการดำาเนินงานและเข้าร่วมการประชุมหรือหารือ กับหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

มกราคม-ธันวาคม

2. รวบรวมหรือจัดทำารายงานสถิติทางการประมง มกราคม-ธันวาคม

3. ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ มกราคม-ธันวาคม

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล

      กิจกรรมย่อย 1.1 วางแผนการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกตามคำาแนะนำาที่

ได้จากการฝึกอบรมในปี 2555

      กิจกรรมย่อย 1.2  ตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

      กิจกรรมย่อย 1.3 เจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม

มีนาคม

มกราคม

2. เก็บรวบรวมข้อมูล มกราคม-ธันวาคม

3. เผยแพร่กิจกรรมและผลการดำาเนินโครงการฯ มกราคม-ธันวาคม

 8.2 การรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating Fisheries Activity Information 

Gathering through Introduction of Community-based Management)

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. จัดการฝึกอบรม เพื่อแนะนำากลไกที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรประมงแบบ

มีส่วนร่วม สำาหรับประเทศสมาชิก 

มกราคม-ธันวาคม

2. สำารวจและให้การสนับสนุนกิจกรรม ในด้านการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม 

และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการประมงแก่ประเทศสมาชิก ได้แก่ ประเทศกัมพูชา

ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม

มกราคม-ธันวาคม
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1. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย(Establishment and  

Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of 

Thailand)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบ

นิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. แต่งตั้งผู้มีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการฯ ของแต่ละประเทศ และพัฒนาราย

ละเอียดการดำาเนินโครงการฯ และการวางแผนการดำาเนินงานในอนาคต

มกราคม-มีนาคม

2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและหารือเกี่ยวกับการเตรียมรายละเอียดการดำาเนิน

โครงการ เกี่ยวกับ Project Identification Form (PIF) และ Project  

Preparation Grant (PPG)

มีนาคม-ธันวาคม

โครงการอื่นๆ  

2. โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area Capability  

Enhancements in Southeast Asia)

 โครงการดังกล่าว จัดตั้งเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความเชื่อมโยงระหว่างสังคมชุมชนประมงชายฝั่งกับระบบนิเวศ เพื่อนำาไปสู่การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่และความสามารถของ

พื้นที่ชายฝั่งนั้นๆ

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2557 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. สำารวจศักยภาพการจับสัตว์นำ้าของการประมงชายฝั่ง มีนาคม

2. สำารวจและวิจัยด้านชีววิทยาของทรัพยากร กุมภาพันธ์-เมษายน

3. สำารวจและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสำารวจระบบนิเวศ พฤษภาคม-มิถุนายน

4. สำารวจด้านสังคม มกราคม-ธันวาคม

5. สำารวจทรัพยากรสัตว์นำ้าด้วยคลื่นเสียง มกราคม-ธันวาคม

6. สำารวจทรัพยากรประมงบริเวณเครื่องมือประมงโป๊ะเชือก มกราคม-ธันวาคม

7. การจัดการประชุมความคืบหน้าของโครงการ พฤศจิกายน
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ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย 

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor-made Training Programs)

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement of  

Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

1. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า (Rehabilitation of Fisheries Resources and 

Habitat/Fishing Grounds for Resources Enhancement)

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมงเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (HRD Programs on  

Fisheries Management Approaches for Sustainable Fisheries)

3. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง (Optimizing Energy 

Use and Improving Safety in Fishing Activities)

4. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ส�าหรับการจัดการการจับสัตว์น�้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการประมงอวนลาก (Strategies  

for Trawl Fisheries By-catch Management: FAO-GEF/REBYC-II CTI)

5. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Promotion of 

Counter-measures to Reduce IUU fishing activities)

6. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2  (Fisheries Resources 

Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)

7. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries Resources 

Exploration in the Southeast Asia)

8. โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมงเพื่อการจัดการและพัฒนาการ

ประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and Utilization of Fishery 

Statistics and Information for Sustainable Development and Management of Fisheries in the  

outheast Asian Region)
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แผนการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2558

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor-made Training Programs)

 โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการประมง

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ และสาธารณชน

 การจัดฝึกอบรม ด�าเนินการตามความต้องการ และงบประมาณจากหน่วยงานทั้งประเทศสมาชิก และนอกประเทศ

สมาชิก เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง ให้กับหน่วยงานนั้นๆ

 การฝึกอบรมจะจัดตามค�าร้องขอของประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

โครงการอื่นๆ  

1. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment and Operation 

of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)

2. โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area Capability  

Enhancements in Southeast Asia)

กิจกรรม ระยะเวลา

1. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มกราคม – ธันวาคม

2. ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม – ธันวาคม

3. จัดท�าระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม – ธันวาคม

4. เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

มกราคม – ธันวาคม

29
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3.โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement of  

Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

 มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับสัตว์น�า้ วิศวกรรมทางทะเล 

และสารสนเทศทางการประมง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. ลดการใช้แรงงานประมงบนเรือประมง  มกราคม – ธันวาคม

2. พัฒนาการขนย้ายสัตว์น�้าหลังการจับ มีนาคม-สิงหาคม

3. ส่งเสริมการจับสัตว์น�้าอย่างมีคุณภาพส�าหรับเรือประมงขนาดเล็ก บริเวณ

ทะเลสาบสงขลา

กุมภาพันธ์-สิงหาคม

4. พิจารณาผลกระทบของอวนลากต่อระบบนิเวศพื้นทะเลชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม

5. ทดลองการลดการใช้พลังงานในเรืออวนลาก มกราคม-ธันวาคม

6. จัดท�าคู่มือการส�ารวจเรือประมง มกราคม-ธันวาคม

7. วิจัยตะกอนพื้นท้องน�้าบริเวณรอบโป๊ะเชือก จังหวัดระยอง กันยายน-ธันวาคม

8. ด�าเนินโครงการวิจัยร่วมในการส�ารวจทรัพยากรประมง และสิ่งแวดล้อมในอ่าว

ไทยตอนกลาง

มกราคม-ธันวาคม

9. จัดท�าโครงสร้างประชากรปลาในบริเวณอ่าวไทยและ ทะเลจีนใต ้ มกราคม-ธันวาคม

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการประมงส�าหรับการส�ารวจวิจัยในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม-ธันวาคม

30



แผนการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2558

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย 

1. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า (Rehabilitation of Fisheries Resources 

and Habitat/Fishing Grounds for Resources Enhancement)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบสภาวะทรัพยากรประมงในแหล่งท�าประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติ ประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐสังคมจากด�าเนินงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากร

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. พัฒนาการประเมินแหล่งท�าการประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติ โดยแนวทางการฟื้นฟู

ทรัพยากรประมง

เมษายน-กันยายน

2. สนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดตั้งพื้นที่โครงการน�าร่อง รวมทั้งเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ในแหล่งท�าการประมงและอาศัยของสัตว์น�า้

กุมภาพันธ์-ตุลาคม

3. สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งท�าการประมงและอาศัย

ของสัตว์น�้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม-ธันวาคม

2. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมงเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human  

Resources Development (HRD) Programs on Fisheries Management Approaches for  

Sustainable Fisheries)

 โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประเทศสมาชิกต่อการด�าเนินงานด้านการตรวจสอบ ควบคุม

และเฝ้าระวังที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืนตามหลักนิเวศวิทยา เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้ข้อมูล

ทางการประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความตระหนัก

และความเข้าใจต่อการจัดการประมงและความยั่งยืนทางการประมง  

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. จัดการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรมด้านการจัดการประมงอย่างยั่งยืน 5 วัน

2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มกราคม – ธันวาคม
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3. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง (Optimizing 

Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

4. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ส�าหรับการจัดการการจับสัตว์น�า้ที่ไม่ใช่เป้าหมายในการประมงอวนลาก  

(Strategies for Trawl Fisheries By-catch Management: FAO-GEF/REBYC-II CTI)

 โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยทางการท�าประมง

ส�าหรับเรือประมงในประเทศสมาชิก

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการจับสัตว์น�้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย และการลดผลกระทบต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมของการท�าประมงอวนลาก เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับระบบนิเวศในบริเวณ 

Coral Triangle และน่านน�้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการ

ปรับปรุงการท�าประมงและการจัดการการท�าประมงอวนลาก เพื่อเสริมสร้างรายได้และการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความ

ปลอดภัยทางการท�าประมงในเรือประมงขนาดเล็ก

มกราคม หรือ กุมภาพันธ์

2. การเผยแพร่กิจกรรมและผลการด�าเนินโครงการฯ มกราคม – ธันวาคม

กิจกรรม ระยะเวลา

1. ส่งเสริมกิจกรรมในโครงการให้แก่ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ REBYC I 

(ปาปัวนิวกินี ไทยและเวียดนาม) 

กุมภาพันธ์

2. เผยแพร่กิจกรรมและผลการด�าเนินโครงการฯ มกราคม – ธันวาคม
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5. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

(Promotion of Counter-measures to Reduce IUU Fishing Activities)

6. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 (Fisheries 

Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (การท�า

ประมง IUU) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืน 

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส�ารวจทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และเสริม

สร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการส�ารวจทรัพยากรประมง โดยใช้เรือส�ารวจ M.V. SEAFDEC 2

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. พัฒนาการบันทึกข้อมูลเรือประมงในระดับภูมิภาค  กรกฎาคม

2. เสริมสร้างมาตรการรัฐท่าเรือและมาตรการเฝ้าระวังอื่นๆ ในภูมิภาค มีนาคม

3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์  มกราคม-ธันวาคม

กิจกรรม ระยะเวลา

1. ส�ารวจทรัพยากรประมงในน่านน�้าประเทศสมาชิก ก่อนฤดูมรสุม

7. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries 

Resources Exploration in the Southeast Asia)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนด้านเทคนิคในการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. พัฒนาเครื่องมือและคู่มือการเก็บตัวอย่างสัตว์น�้านอกชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม

2. สนับสนุนด้านเทคนิคในการออกส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม
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8. โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการและ

พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and  

Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and  

Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

 โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมหลักอยู่ 3 กิจกรรมดังนี้  

 8.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์น�า้ที่ถูกคุกคาม (Improving the Data 

Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species and Threaten Species)

 8.2 การรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries activity information 

gathering through introduction of community base management )

 8.3 การรวบรวมสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of Fishery Statistics in the 

Southeast Asian Region)

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล มกราคม-ธันวาคม

2. เก็บรวบรวมข้อมูล มกราคม

3. เผยแพร่กิจกรรมและผลการด�าเนินโครงการฯ   มกราคม-ธันวาคม

กิจกรรม ระยะเวลา

1. ส�ารวจและให้การสนับสนุนกิจกรรม ในด้านการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม 

และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการประมงแก่ประเทศสมาชิก

มกราคม-ธันวาคม

กิจกรรม ระยะเวลา

1. การเก็บรวบรวมหรือจัดท�ารายงานสถิติทางการประมง มกราคม-ธันวาคม

2. ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ มกราคม-ธันวาคม
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1. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย(Establishment and  

Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of 

Thailand)

2. โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area Capability  

Enhancements in Southeast Asia)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบ

นิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย

 โครงการดังกล่าว จัดตั้งเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความเชื่อมโยงระหว่างสังคมชุมชนประมงชายฝั่งกับระบบนิเวศ เพื่อน�าไปสู่การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่และความสามารถของ

พื้นที่ชายฝั่งนั้นๆ

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

แผนการดำาเนินของโครงการปี พ.ศ. 2558 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1. ด�าเนินโครงการฯ ตามแผนการด�าเนินงานที่ได้วางเอาไว้ มกราคม-ธันวาคม

กิจกรรม ระยะเวลา

1. สร้างเสริมศักยภาพการจับสัตว์น�้า มกราคม-ธันวาคม

2. ส�ารวจและวิจัยด้านชีววิทยา มกราคม-ธันวาคม

3. ส�ารวจและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มกราคม-ธันวาคม

4. ส�ารวจด้านสังคม มกราคม-ธันวาคม

5. ส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้าด้วยคลื่นเสียง มกราคม-ธันวาคม

6. ส�ารวจทรัพยากรประมงบริเวณเครื่องมือประมงโป๊ะเชือก มกราคม-ธันวาคม

7. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูล ธันวาคม

โครงการอื่นๆ  
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