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รายงานผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2563

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ปัจจบุนัตัง้อยูท่ี่ ต�ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ อ�ำเภอพระสมทุรเจดีย์ จังหวดัสมทุรปรำกำร โดย

มีวตัถุประสงค ์เพือ่พัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงให้ทนัสมัยส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น�ำ้ได้ดีขึ้น

และลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทำงกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมเป็น  

1 ใน 6 ส�ำนกังำนของศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ (SEAFDEC อ่ำนว่ำ “ซีฟ-เดค”) ทีป่ระกอบ

ไปด้วย ส�ำนักงำนเลขำธิกำรและส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย ส�ำนักงำนฝำ่ยเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ตั้งอยู่

ทีป่ระเทศฟิลิปปินส์ ส�ำนกังำนฝ่ำยพฒันำและจดักำรทรพัยำกรประมงทะเล ตัง้อยูท่ีป่ระเทศมำเลเซยี ส�ำนกังำนฝ่ำย

วิจัยผลิตภัณฑ์ประมงและกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ ต้ังอยู่ท่ีประเทศสิงคโปร์ และส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำจัดกำรทรัพยำกร

ประมงน�้ำจืด ตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีประเทศสมำชิกรวมทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน 

กัมพูชำ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลำว มำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนำม

วิสัยทัศน์ของสำานักงาน

มุ่งสู่ควำมเป็นองค์กรที่มีควำมยั่งยืนในกำรเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อน เพื่อกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืนและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั่วโลก

พันธกิจของสำานักงาน

• มุ่งวิจัย พัฒนำ เผยแพร่ และส่งเสริมกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนอยำ่งรับผิดชอบ

• สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภำคและทั่วโลก

• บริหำรงำนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ และสร้ำงงำนจำกบริกำรในรำคำทุน เพื่อควำมมีเสถียรภำพขององค์กร

• พัฒนำศักยภำพขององค์กร

• สร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

ผลกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

ในปี พ.ศ. 2563 แบ่งตำมโครงกำรมีดังต่อไปนี้ 

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฟื้นฟูศักยภำพ

ทรัพยำกรบุคคล (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Enhancing Human 

Capacity Building)

2. โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีทำงกำรประมงและกำรลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

3. โครงกำร SEAFDEC Capacity Development through USAID Sustainable Fish Asia Activity
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC 

Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism

1. โครงกำรสร้ำงเสริมควำมร่วมมือระดับภูมิภำคและศักยภำพกำรฟื้นฟูระดับชำติ เพื่อขจัดกำรท�ำประมง

ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Strengthening 

Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU Fishing in 

Southeast Asia)

2. โครงกำรเทคโนโลยกีำรท�ำประมงอย่ำงรบัผดิชอบ  (Responsible Fishing Technology and Practice)

3. โครงกำรกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนและกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงในภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources Enhancement 

in Southeast Asia)

4. โครงกำรจัดกำรประมงขนำดเล็ก เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรัพยำกรประมง (Small-scale Fisheries 

Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

5. โครงกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอำ่วไทย (Establishment and 

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

Thailand)

6. โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและวำงแผนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2  (Fisheries 

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

โครงการอื่นๆ

1. โครงกำรส่งเสริมทำงผ่ำนปลำบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่ำงของประเทศกัมพูชำ, ไทย และเวียดนำม  

(Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in Cambodia, Thailand, and  

Viet Nam)

2. โครงกำรมิติชำยหญิงในห่วงโซ่มูลค่ำของกำรท�ำประมงขนำดเล็กและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender Dimension in the Value Chain of Small-Scale Fisheries and 

Aquaculture in Southeast Asia)
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โครงการ 

ภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม
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1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

ฟื้นฟูศักยภาพทรัพยากรบุคคล (Promotion on Strengthening of SEAFDEC 

Visibility and Enhancing Human Capacity Building)

ในปี พ.ศ. 2563 โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

ฟื้นฟูศักยภำพทรัพยำกรบุคคล ด�ำเนินงำน ดังนี้

• การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้

ประชำสมัพนัธ์ภำพลกัษณ์ของศนูย์ฯ ผ่ำนกำรเข้ำร่วมจดันทิรรศกำร และกจิกรรมต่ำงๆ ดงันี้

• งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2563

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้รับเชิญจำกกรมอู่ทหำร

เรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้ำฯ ให้เข้ำร่วมจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 

ประจ�ำปี  พ.ศ. 2563 ณ อู่ทหำรเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้ำฯ 

ในวันที่ 11 มกรำคม 2563 ปีนี้ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้ร่วม

ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรประมงให้แก่เยำวชนทีเ่ข้ำร่วมงำน

ดงักล่ำวฯ ผ่ำนกำรเล่นเกมอนรุกัษ์ไข่เต่ำ โดยในปีนีม้เียำวชนเข้ำ

ร่วมเล่นเกมเป็นจ�ำนวนกวำ่ 3,000 คน 

นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ให้กำรต้อนรับบุคคลส�ำคัญ เข้ำเยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำน กิจกรรม

และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรวิจัยและฝึกอบรม ได้แก่ โรงฝึกปฏิบัติกำรเครื่องมือประมง โรงฝึกปฏิบัติกำร

เครื่องกลเรือ เรือวิจัย M.V. SEAFDEC เรือวิจัย M.V. SEAFDEC 2 และห้องสมุด เป็นต้น ดังนี้

• วันที่ 9 มกรำคม 2563 เจ้ำหน้ำที่ และอำจำรย์ จำกโรงเรียนสยำมกำรเดินเรือ จ�ำนวน 10 คน

• วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

พร้อมคณะ จ�ำนวน 12 ท่ำน

• การผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางการประมง

ในปี พ.ศ. 2563 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้จัดท�ำและเผยแพร่ควำมรู ้ทำงกำรประมงผ่ำนเว็บไซต์

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม (www.seafdec.or.th) และสื่อสังคมออนไลน์ (www.facebook.com/SEAFDEC 
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TrainingDepartment) จ�ำนวน 20 หัวข้อ ประกอบด้วย ควำมรู้ดำ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง เทคโนโลยีประมง 

กำรลดกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (กำรประมงไอยูยู) รวมทั้งได้จัดท�ำคลิปวิดีโอ

ควำมรู้ทำงกำรประมงและเรื่องที่น่ำสนใจ จ�ำนวน 23 เรื่อง เผยแพร่บนช่อง Youtube ของส�ำนักงำนฯ อีกด้วย  

• การพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล

ในปี พ.ศ. 2563 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม (www.

seafdec.or.th) ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรจัดเก็บเอกสำรทำง

วิชำกำร (http://repository.seafdec.or.th) ให้กำรสนบัสนนุกำรพฒันำระบบฐำนข้อมลูเรือประมงในภมูภิำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขนำด 24 เมตรขึ้นไป ระบบฐำนข้อมูลสถิติทำงกำรประมง และระบบฐำนข้อมูลกำรตรวจสอบ

ย้อนกลับสัตว์น�้ำและสินค้ำประมง เป็นต้น 

• การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล

ในปี พ.ศ. 2563 ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

• กำรฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ประมงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยค�านึงถึงระบบนิเวศ 

(Adaptive Ecosystem Approach to Fisheries Management)

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับส�ำนักงำนประมง 

จงัหวดัแพร่ จดักำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรจดัท�ำแผนกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรประมง โดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ ระหว่ำงวันที่ 

24-25 มิถุนำยน 2563 ณ จังหวัดแพร่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมง

เข้ำร่วมจ�ำนวน 24 คน (ชำย 18 คน หญิง 6 คน) กำรประชุม

เชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว มุ่งเน้นกำรหำรือ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

กำรจ�ำแนกประเด็นปัญหำ แนวทำงแก้ไข และร่ำงแผนที่พื้นที่

ส�ำหรับจัดท�ำแผนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 

- การฝึกอบรมหลักสูตร เครื่องมือประมงน�้าจืด ส�าหรับนักวิชาการประมง

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรมประมง จัดกำร

ฝึกอบรมหลักสูตร เคร่ืองมือประมงน�้ำจืด ส�ำหรับนักวิชำกำร

ประมง กรมประมง ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จังหวัด

สมุทรปรำกำร ระหว่ำงวันท่ี 24-28 กุมภำพันธ์ 2563 โดย

มีนักวิชำกำรประมง จำกกองวิจัยและพัฒนำประมงน�้ำจืด 

กรมประมง เข้ำร่วมจ�ำนวน 32 คน กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับเครื่องมือ

ประมง กำรส�ำรวจเครือ่งมอืประมง รวมทัง้เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยนกัวชิำกำรประมงน�ำ้จืด โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนำและต่อยอดกำรท�ำงำนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือประมงและกำรส�ำรวจเครื่องมือ

ประมงได้ในอนำคต
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- การฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร Workshop on Model Construction and Structure of Commercial 

Fishing Gear

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กำรสนับสนุนกรมประมง จัดกำร

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท�ำแบบจ�ำลองเคร่ืองมือประมง

อวนลำก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลำกะตัก ระหว่ำงวัน

ที่ 3-7 สิงหำคม 2563 ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จังหวัด

สมุทรปรำกำร โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนจำกกรมประมง 

เข้ำร่วม จ�ำนวน 36 คน กำรฝึกอบรมดังกล่ำวประกอบด้วย 

ภำคบรรยำยและภำคฝึกปฏิบัติ ในภำคบรรยำยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำง วัสดุ และวิธีกำร

ท�ำเครื่องมือประมงอวนลำก อวนล้อม และอวนครอบปลำกะตัก ส�ำหรับภำคปฏิบัติ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้น�ำ

ควำมรู้จำกภำคบรรยำยมำฝึกปฏิบัติ โดยฝึกออกแบบ จัดท�ำแบบจ�ำลองเครื่องมือประมง และซ่อมแซมเครื่องมือ

ประมง ซึง่เป็นกำรส่งเสรมิให้เจ้ำหน้ำท่ีกรมประมงได้เพ่ิมพูนควำมรู้และทกัษะเกีย่วกบัรปูแบบ ประเภทของวสัดุและ

โครงสร้ำงของเครือ่งมอืประมงทัง้สำมชนดิ เพือ่สำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ในกำรปฏบิติังำนในอนำคต เช่น  

งำนตรวจสอบ ระบุและแยกประเภทของเครื่องมือประมง 

• กำรฝึกอบรมส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- การฝึกอบรม In-house Training on Ecosystem Approach to Fisheries Management 

Inland 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมจัดกำรฝึกอบรม ในหัวข้อ “Training on Ecosystem Approach to Fisheries 

Management Inland” ขึ้น ณ ส�ำนักเลขำธิกำร กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 มกรำคม 2563 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน

ฝ่ำยฝึกอบรม และส�ำนักเลขำธิกำร ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ำร่วมจ�ำนวน 10 คน กำร

ฝึกอบรมดังกล่ำวเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ และเรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดย

ค�ำนงึถงึระบบนิเวศในพืน้ท่ีน�ำ้จดืจำกผูเ้ชีย่วชำญจำกองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำต ิ(FAO) ให้แก่ 

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ เพื่อสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ควำมรู้ต่อไปในอนำคต 

- การฝึกอบรมการใช้งาน Google Meet และ Google Classroom ให้แก่เจ้าหน้าที่ส�านักงานฝ่าย

ฝึกอบรม 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรม กำรใช้งำน 

Google Meet และ Google Classroom ให้แก่ เจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ในวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 โดยมี

เจ้ำหน้ำส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม และส�ำนักเลขำธิกำร เข้ำ

ร่วม จ�ำนวน 29 คน (ชำย 12 คน หญิง 17 คน) กำรฝึกอบรม 

ดังกล่ำวเป็นกำรบรรยำยเกี่ยวกับวิธีกำรและหลักกำรใช้

งำนเบื้องต้นของ โปรแกรม Google Meet และ Google  

Classroom เพื่อใช้ประกอบกำรฝึกอบรมออนไลน์และกำรประชุมทำงไกล
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• กำรฝึกงำนจำกสถำบันกำรศึกษำตำ่ง ๆ ที่เปิดสอนด้ำนกำรประมง

1. วันที่ 7 พฤศจิกำยน-4 ธันวำคม 2563 นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จ�ำนวน 3 คน

2. วันที่ 8 ธันวำคม 2563-31 มีนำคม 2564 นักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 

จ�ำนวน 1 คน

ผลจากการด�าเนินโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และฟื้นฟูศักยภาพทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2563

• เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• สร้ำงเสรมิควำมเข้ำใจในบทบำทและกำรด�ำเนนิงำนของศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต้ต่อประชำชนทั่วไป

• ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรประมงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป

• ให้กำรสนับสนุนประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ และองค์กร/หน่วยงำนอื่น ๆ ในกำรเสริมสร้ำง

ศักยภำพทรัพยำกรบุคคลทำงดำ้นกำรประมงหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมง และการลดผลกระทบจากการทำาการประมง 

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from 

Fishing)

โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีทำงกำรประมง และลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง มีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมด้ำนกำรจับสัตว์น�้ำ วิศวกรรมทำงทะเล และระบบ

สำรสนเทศทำงกำรประมง รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และ

ระดับนำนำชำติ ปี พ.ศ. 2563 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

• การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท�าการประมงและวิศวกรรมทางทะเล

-  ระหว่ำงวันท่ี 2-7 มีนำคม 2563 เจ้ำหน้ำที ่

โครงกำรฯ เดินทำงไปจังหวัดปัตตำนี เพื่อท�ำกำรปรับปรุง

เก่ียวกับระบบท�ำควำมเย็นบนเรือประมงอวนล้อม โดยกำร

เปลี่ยนสำรท�ำควำมเย็นจำก R22 (สำรท�ำควำมเย็นท่ีมีส่วน

ประกอบของ Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) และสำร  

Chlorofluorocarbon (CFC)) โดยสำรดังกล่ำวมีค่ำ Ozone 

Depletion Potential (ODP) สูง ซึ่งส่งผลต่อกำรท�ำลำยชั้น

โอโซนสูงก่อให้เกิดภำวะเรือนกระจก หำกรั่วออกมำสู่อำกำศจ�ำนวนมำกจะส่งผลอันตรำยต่อระบบทำงเดินหำยใจ 

ด้วยกำรทดแทนด้วยสำรท�ำควำมเย็นชนิด BPX44 เป็นส่วนประกอบของ Hydrofluorocarbon (HFC) ที่ไม่ท�ำลำย

ชั้นโอโซน (ODP=0) ช่วยประหยัดพลังงำนเพิ่มขึ้น 10-20% และใช้สำรท�ำควำมเย็นน้อยกว่ำ R22 ถึง 20% รวมถึง

เป็นสำรท�ำควำมเยน็ทีไ่ม่ตดิไฟ มแีรงดนัต�ำ่เมือ่เทยีบกบัสำรท�ำควำมเยน็ชนดิอืน่ๆ นอกจำกนีไ้ด้ถอืโอกำสเดนิทำงไป
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จังหวัดสงขลำ ท�ำกำรส�ำรวจหำข้อมูลเรือประมงอวนลำก เพื่อน�ำมำทดแทนเรือปลำลัง 1 อีกด้วย  

- ระหว่ำงวันท่ี 11-15 สิงหำคม 2563 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ เดินทำงไปจังหวัดปัตตำนี เพื่อท�ำกำรตรวจ

สอบและบ�ำรุงรักษำระบบเครื่องท�ำควำมเย็นและระบบไฮดรอลิกส์ของเรือประมงที่เขำ้ร่วมโครงกำรน�ำร่องกำรใช้

พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดกำรใช้แรงงำนบนเรือประมง

- ระหว่ำงวันที่ 17-20  สิงหำคม  2563  เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ เดินทำงไปจังหวัดปัตตำนี เพื่อตรวจรับเรือ

ประมง พร้อมทดสอบสมรรถนะของเรือเพื่อทดแทนเรือปลำลัง 1 โดยคณะกรรมกำรได้มีมติคัดเลือก เรือ น.ลำภ

ประเสรฐิ 13 ซึง่เป็นเรอืทีม่คีณุสมบตัติรงกบัวตัถปุระสงค์กำรจัดซ้ือ และพร้อมรองรับกบัภำรกจิของศูนย์ฯ ในอนำคต

- ระหวำ่งวันที่ 10-13 กันยำยน 2563 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ น�ำคณะเจำ้หน้ำที่กรมประมง จำกกลุ่มพัฒนำ

เทคโนโลยปีระมง กองวจัิยและพฒันำประมงทะเล ติดตำมผลกำรติดต้ังอปุกรณ์ลดแรงงำนบนเรือประมง หรือ Power 

Block บนเรือประมงต้นแบบ ณ จังหวัดปัตตำนี

- ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้จัดพธิต้ีอนรบัเรอืปลำลงั เข้ำประจ�ำกำร ณ ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึก

อบรม ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน

วนัที ่29 กนัยำยน 2563 เรอืปลำลังเป็นเรือไม้ ขนำด 44.99 ตันกรอ

ส ควำมยำวล�ำเรอื 19 เมตร ควำมกว้ำง 4.67 เมตร และควำมลกึ 

2.05 เมตร เรอืปลำลังจะถูกปรับปรุงให้เป็นเรือต้นแบบอวนลำก 

เพื่อใช้สนับสนุนกำรฝึกอบรมและงำนวิจัยของส�ำนักงำนฝ่ำย 

ฝึกอบรม รวมทั้งพัฒนำให้ตรงตำมอนุสัญญำกำรท�ำงำนในภำคประมง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 188) ซึ่งคุ้มครองกำร

ท�ำงำนและสภำพควำมเป็นอยู่ของแรงงำนบนเรือประมง และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและพลังงำนที่เหมำะสม 

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดกำรใช้แรงงำนบนเรือประมง และกำรเก็บรักษำคุณภำพสัตว์น�้ำหลังกำรจับ

• การศึกษาผลกระทบทางด้านทรัพยากรสัตว์น�้า, สิ่งแวดล้อมทางทะเล, ความเป็นอยู่ของชาวประมง

จากการท�าประมง 

- ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท�ำข้อมูลกำรส�ำรวจร่วมด้ำนทรัพยำกรประมงทะเลและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลใน

บรเิวณอ่ำวไทย (ประเทศกมัพชูำ, ไทย และเวยีดนำม) เพ่ือน�ำเสนอในงำนประชมุ 7th Marine Science Conference 

of Thailand ที่จะจัดในปี พ.ศ. 2564

- ให้กำรสนับสนุนกำรจัดท�ำหนังสืออ้ำงอิงลูกปลำ Scombrid และสัตว์น�้ำวัยอ่อนในภูมิภำคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ขั้นตอนกำรจัดท�ำร่ำง

• การจัดท�าระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการประมง โดยด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

- พัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมง โดยเรือ M.V. SEAFDEC 2 โดยในปี 

พ.ศ. 2563 ได้ก�ำลังเพิ่มข้อมูลกำรส�ำรวจของปี พ.ศ. 2562 เข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูล

- ก�ำลังพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำเศรษฐสังคมและกำรประมงพื้นบำ้น 
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ผลจากการด�าเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมง และลดผลกระทบจากการท�าการประมง 

ประจ�าปี พ.ศ. 2563

• สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยีกำรท�ำประมง กำรส�ำรวจทรัพยำกรประมง

และสิ่งแวดล้อมทำงทะเล 

-----------------------------------------------------

3. โครงการ SEAFDEC Capacity Development through USAID Sustainable 

Fish Asia Activity

โครงกำร SEAFDEC Capacity Development through USAID Sustainable Fish Asia Activity มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำองค์กร เสริมสร้ำงหน่วยงำน และสร้ำงเสริมบทบำทขององค์กรที่เป็นองค์กรประมงระดับ

ภูมิภำค เพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำโครงกำร นโยบำย และกิจกรรมทำงกำรประมง

ในปี พ.ศ. 2563 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

• วันที่ 17 กันยำยน 2563 จัดกำรประชุม SEAFDEC Kick-of Meeting Agenda 

• วนัที ่22 กนัยำยน 2563 จดักำรประชมุ USAID Sustainable Fish Asia (SUFIA) and SEAFDEC 

Meeting Key Discussion Points mainly on Task 2

• วันที่ 2 ตุลำคม 2563 จัดกำรประชุม USAID Sustainable Fish Asia (SUFIA) and SEAFDEC 

Meeting Key Discussion Points mainly on Task 1

ผลจากการด�าเนินโครงการ SEAFDEC Capacity Development through USAID Sustainable 

Fish Asia Activity ประจ�าปี พ.ศ. 2563

• เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงกำรด�ำเนินโครงกำรฯ 

-----------------------------------------------------
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โครงการ 

ภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative 

Group of the ASEAN-SEAFDEC  

Strategic Partnership (FCG/ASSP) 

Mechanism
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1. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟื้นฟูระดับชาต ิเพื่อขจัด

การทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Strengthening Regional Cooperation and Enhancing National 

Capacities to Eliminate IUU Fishing in Southeast Asia)

โครงกำรสร้ำงเสริมควำมร่วมมือระดับภูมิภำคและศักยภำพกำรฟื้นฟูระดับชำติ เพื่อขจัดกำรท�ำประมง

ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกับ

ประเทศสมำชกิในกำรหำแนวทำงลดกำรท�ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคมุ (กำรท�ำประมง 

ไอยูยู) ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2563 ทำงโครงกำรฯ ได้กิจกรรม ดังนี้ 

• การส่งเสริมระบบฐานข้อมูลส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเรือประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Regional Fishing Vessels Record: RFVR) 

ปี พ.ศ. 2563 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

• การส่งเสริมการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ ณ จังหวัด

ระนอง ระหว่ำงวันที่ 17-20 มีนำคม 2563 โดยแนะน�ำ 

ส่งเสรมิและสำธิตกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมลูเรอืประมงใน

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขนำดตั้งแต่ 24 เมตร

ขึ้นไป (Regional Fishing Vessels Record: RFVR) ให้

แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงที่ด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบเรือประมงในพื้นที่ ศึกษำขั้นตอนและ

ปัญหำกำรตรวจสอบเรอืประมงจำกประเทศเมยีนมำทีเ่ข้ำขนถ่ำยสัตว์น�ำ้ ณ จงัหวัดระนอง และ

ส�ำรวจขนำดและลักษณะเรือประมงจำกประเทศเมียนมำที่เข้ำขนถ่ำยสัตว์น�้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐำนในกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคต่อไป

• การส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลฯ ณ จังหวัด

ตราด ระหว่ำงวันท่ี 5-7 สิงหำคม 2563 เพื่อส ่ง

เสริมกำรใช ้ระบบฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ที่มีขนำดต้ังแต่ 24 เมตร

ขึ้นไป หรือ Regional Fishing Vessels Re-

cord in 24 meters in length and over (RFVR) ให้แก่เจ ้ำหน้ำท่ีด ่ำนตรวจ 

สัตว์น�้ำจังหวัดตรำด พร้อมท้ังเยี่ยมชมท่ำเทียบเรือประมงกัลปังหำ และชลำลัย เพ่ือส�ำรวจ

ประเภทและขนำดของเรือประมงจำกประเทศกัมพูชำที่เข้ำมำขนถ่ำยสัตว์น�้ำและสินค้ำประมง 

ณ ท่ำเทียบเรือดังกล่ำว

• การส่งเสริมระบบฐานข้อมูลฯ ให้แก่ศูนย์อ�านวยการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ณ หน่วย

บัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 กันยำยน 

2563 เพื่อแนะน�ำและส่งเสริมกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล 
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เรอืประมงในภูมิภำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ทีมี่ขนำดต้ังแต่ 24 เมตรข้ึนไป (Regional Fishing 

Vessels Record: RFVR) พร้อมทั้งหำรือแผนกำรด�ำเนินงำนส่งเสริมระบบดังกล่ำว ณ ศูนย์

อ�ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล จังหวัดสงขลำ (ศรชล ภำค 2)

• การสร้างเสริมมาตรการรัฐเจ้าของท่าเและมาตรการเฝ้าระวังอื่น ๆ ในภูมิภาค

ในปี พ.ศ. 2563 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้ 

• การสัมมนาออนไลน์ Teleseminar on Way Forward for Combating IUU Fishing in 

Southeast Asia 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ 

ส�ำนักเลขำธิกำร และส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำ

และจัดกำรประมงทะเล ประเทศมำเลเซีย 

จัดกำรสัมมนำออนไลน์ Teleseminar 

on Way Forward for Combating IUU  

Fishing in Southeast Asia ผ่ำนระบบ 

Zoom Webinar ขึ้นระหว่ำงวันที่ 24-26 

สิงหำคม 2563 โดยมีผู้ท่ีสนใจเข้ำร่วมสัมมนำจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 578 คน กำรสัมมนำดังกล่ำว

เป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลและแนวทำงกำรลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และ

ไร้กำรควบคุม หรือ กำรประมงไอยูยู จำกหน่วยงำนที่ด�ำเนินงำนระดับนำนำชำติและภูมิภำค  

รวมทั้งร่วมหำแนวทำงกำรลดกำรท�ำประมงไอยูยูในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนำคต

• การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Teleworkshop on Development and  

Improvement of Regional Tools for Combating IUU fishing in the Southeast 

Asia

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรประชุม

เชงิปฏบัิตกิำรออนไลน์ Teleworkshop on 

Development and Improvement of  

Regional Tools for Combating IUU fishing 

in the Southeast Asia ผ่ำนระบบ Zoom ณ 

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำงวนัท่ี 27-28 

สงิหำคม 2563 โดยมตีวัแทนเจ้ำหน้ำทีป่ระมง 

ทั้งระดับผู้บริหำรนโยบำยและระดับปฏิบัติกำร ด้ำนกำรลดกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำร

รำยงำน และไร้กำรควบคมุ หรอืกำรประมงไอยยู,ู ระบบฐำนข้อมลูเรอืประมงในภมูภิำคเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ที่มีขนำดตั้งแต่ 24 เมตรขึ้นไป และควบคุมดูแลด้ำนมำตรกำรรัฐเจำ้ท่ำ จำกประเทศ

สมำชิกของศูนย์ ฯ เข้ำร่วมจ�ำนวน 49 คน กำรประชุมดังกลำ่วมุ่งเน้นกำรหำรือเกี่ยวกับกิจกรรม

ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ด�ำเนินงำนด้ำนกำรลดกำรท�ำประมง 

ไอยยู ูเช่น ระบบฐำนข้อมลูเรอืประมงในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีมี่ขนำดตัง้แต่ 24 เมตรข้ึน
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ไป และมำตรกำรรฐัเจ้ำของท่ำ จำกกำรประชมุดงักล่ำว ก่อให้เกดิแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนในอนำคต 

ส�ำหรับกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ที่มีขนำดตั้งแต่ 24 เมตรขึ้นไป และจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีขนำดน้อยกว่ำ 24 เมตร รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนดำ้นมำตรกำรรัฐ 

เจ้ำของทำ่เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น

• การส่งเสริมระบบระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

ปี พ.ศ. 2563 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

- การส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้าและสินค้าประมงให้แก่ประเทศสมาชิก

• การแนะน�าและส่งเสรมิระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�า้และสนิค้าประมง ณ ประเทศกมัพชูา

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ 

Fisheries Administration (FiA) ประเทศกัมพูชำ 

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรแนะน�ำ

และส่งเสริมกำรใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้ำ

และสินค้ำประมง หรือ electronic ASEAN Catch 

Documentation Scheme (eACDS) ขึ้น ระหว่ำง

วันที่ 17-19 กุมภำพันธ์ 2563 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงเข้ำร่วม

จ�ำนวน 30 คน กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรหำรือเกี่ยวกับข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับระบบดังกล่ำว 

พร้อมทั้งแนะน�ำและสำธิตกำรท�ำงำนของระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้ำและสินค้ำประมง ให้

แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงได้รับทรำบ

- การพัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้าและสินค้าประมง

• ในวันที่ 20 เมษำยน 2563 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ได้ทดสอบระบบ eACDS ทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่

กำรขออนุญำตออกเรือจนถึงกำรออกใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ (Catch Certification: CC),  

ตรวจสอบระบบต่ำง ๆ ได้แก่ ระบบกำรขนถำ่ยสัตว์น�้ำกลำงทะเล (Transshipment at Sea), 

กำรแสดงผลของรำยงำนต่ำง ๆ  และกำรแสดงผลกำรติดตำมเรือบนแผนท่ี นอกจำกนีย้งัได้หำรอื

เกี่ยวกับโครงสร้ำงของระบบฯ ในส่วนของ Statement of Catch (SC) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม

เฉพำะประเทศเวียดนำม ส�ำหรับกำรพัฒนำระบบในส่วนนี้ต่อไป

• วันท่ี 7 พฤษภำคม 2563 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จัดประชุม Teleconference กับเจ้ำหน้ำที่

ประมงจังหวัด Binh Thuan (Sub D-fish) ประเทศเวียดนำม เพื่อหำรือเกี่ยวกับรูปแบบของ

แบบฟอร์มเอกสำร Statement of Catch และ Catch Certification พร้อมทั้งวิธีกำรกรอก

ข้อมูลลงเอกสำรนั้น ๆ

• วันที่ 13 พฤษภำคม 2563 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จัดประชุม Teleconference กับเจ้ำหน้ำที่

ประมงจังหวัด Binh Thuan (Sub D-fish) ประเทศเวียดนำม เพื่อหำรือเกี่ยวกับกำรแสดงผล

ข้อมูลของเอกสำร Catch Declaration (CD), Movement Document (MD), Statement 

13



of Catch (SC) และ Catch Certification (CC) บนระบบ eACDS

• วันที่ 14 พฤษภำคม 2563 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จัดประชุม Teleconference กับเจ้ำหน้ำที่

ประมงจังหวัด Binh Thuan (Sub D-fish) ประเทศเวียดนำม เพื่อหำรือเกี่ยวกับกำรปรับแก้ไข

แบบฟอร์มบำงส่วน และกำรแสดงผลข้อมลูของเอกสำรต่ำง ๆ  รวมทัง้อธบิำยเอกสำรเพิม่เตมิใน

ส่วนของเอกสำร Catch Certification (CC) และเอกสำรแนบท่ีเกีย่วข้องกบัเอกสำร CC ท้ังหมด

• วันที่ 18 พฤษภำคม 2563 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ประชุมกับผู้พัฒนำระบบ และทีมงำน eACDS 

เพื่ออธิบำยควำมหมำยและท�ำควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับเอกสำร Catch Declaration (CD),  

Movement Document (MD), Statement of Catch (SC) และ Catch Certification (CC) 

ของประเทศเวียดนำม

• วันที่ 20 และ 22 พฤษภำคม 2563 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ จัดประชุม Teleconference กับ 

เจ้ำหน้ำที่ประมงจังหวัด Binh Thuan (Sub D-fish) ประเทศเวียดนำม เพื่อหำรือและยืนยัน

กำรกรอกข้อมูลในเอกสำร Catch Certificate (CC)

• วันที่ 27 พฤษภำคม 2563 เจ้ำหนำ้ที่โครงกำรฯ หำรือกับผู้พัฒนำระบบ เพื่อตรวจสอบระบบ 

eACDS ที่ได้น�ำไปปรับแก้ไขจำกกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ และอธิบำยรูปแบบของ Statement 

of Catch (SC) และ Catch Certification (CC) ที่ได้ปรับและยืนยันจำกประเทศเวียดนำม

• วันที่ 11 มิถุนำยน 2563 เจ้ำหนำ้ที่โครงกำรฯ ได้ประชุมกับผู้พัฒนำระบบ เพื่อชี้แจงกำรแก้ไข

ปรับปรุงในส่วนของ Statement of Catch (SC) และ Catch Certification (CC) ของประเทศ

เวยีดนำม รวมทัง้สำธติและทดสอบระบบดังกล่ำว เริม่ตัง้แต่กำรรำยงำน Port out, Port in จนถงึ

กำรออกเอกสำรต่ำง ๆ อำทเิช่น Catch Declaration (CD), Movement Document (MD) 

และ Catch Certificate (CC)

- การประชุม และการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ

• การประชุมออนไลน์เพ่ือเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมออนไลน์ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

สตัว์น�า้และผลติภณัฑ์ประมงในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (electronic ASEAN Catch 

Documentation Schemes: eACDS) เวอร์ชั่น 2 

เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุมออนไลน์กับเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศ

เวียดนำม เมียนมำ และมำเลเซีย ในวันที่ 21, 23 และ 30 กรกฎำคม 2563 ตำมล�ำดับ กำรประชุม

ดงักล่ำวเป็นกำรหำรอืกบัเจ้ำหน้ำท่ีประมงท่ีเกีย่วข้องเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรฝึกอบรม

ออนไลน์ระบบตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น�ำ้และผลติภณัฑ์ประมงในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

14



(electronic ASEAN Catch Documentation Schemes: eACDS) เวอร์ชั่น 2 ที่ซ่ึงจะจัดกำร

ฝึกอบรมในช่วงเดือนสิงหำคมและกันยำยนนี้ โดยหำรือเกี่ยวกับรำยละเอียด ตำรำงเวลำกำรฝึก

อบรม รวมทั้งอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรฝึกอบรมในครั้งนี้

• การฝึกอบรมออนไลน์ Online Training on the Use of Electronic ASEAN 

Catch Documentation Schemes (eACDS) Application Version 2 ให้แก่ 

เจ้าหน้าที่ประมงประเทศเวียดนาม

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ

ส�ำนักงำนประมงจังหวัด Binh Thuan 

ประเทศเวียดนำม จัดกำรฝึกอบรมออนไลน์ 

Online Training on the Use of Electronic 

ASEAN Catch Documentation Schemes 

(eACDS) Application Version 2 ผำ่นระบบ 

Skype ระหว่ำงวันที่ 13-14 สิงหำคม 2563 

กำรฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นกำรฝึกใช้ระบบ eACDS เวอร์ชั่น 2 ในส่วนของ Catch Declaration 

(CD) โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีประมงจังหวัด Binh Thuan ประเทศเวียดนำม เข้ำร่วมจ�ำนวน 13 คน  

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ eACDS ทั้งในส่วนของ Web-based 

application และ Mobile application โดยได้ฝึกปฏิบัติ วิธีกำรแจ้งออกเรือไปท�ำกำรประมง 

และวธิขีอเข้ำเทยีบท่ำ หรอื Port-out และ Port-in, วธิรีำยงำนผลกำรจบัสตัว์น�ำ้กลำงทะเล (Catch 

Report at Sea), และกำรขนถ่ำยสตัว์น�ำ้กลำงทะเล (Transshipment at Sea) โดยกำรใช้ QR-code 

ในกำรส่งข้อมูลสัตว์น�้ำระหว่ำงเรือประมง และเรือขนถ่ำย, วิธีขออนุมัติและออกเอกสำร Catch 

Declaration (CD) รวมทั้งร่วมหำรือในกำรแก้ไขปัญหำที่พบระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติ

• การฝึกอบรม Online Training on the Use of Electronic ASEAN Catch Documentation  

Schemes (eACDS) Application ส�าหรับประเทศบรูไน 

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบักรมประมงประเทศบรไูน จดักำรฝึกอบรม Online Training 

on the Use of Electronic ASEAN Catch Documentation Schemes (eACDS) Application ข้ึน 

ระหว่ำงวนัที ่2-3 กนัยำยน 2563 ผ่ำน Google Meet โดยมเีจ้ำหน้ำที่ประมง ประเทศบรูไน เข้ำร่วม

กำรฝึกอบรม จ�ำนวน 10 คน กำรฝึกอบรมดังกลำ่วมุ่งเน้นกำรสำธิตและกำรทดลองใช้ระบบกำร

ตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้ำและสินค้ำประมง (eACDS) เวอร์ชั่น 2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้

พร้อมฝึกปฏิบัติกำรใช้ระบบ eACDS ทั้งใน

ส่วนของ Web-based application และ 

Mobile application โดยได้ฝึกปฏบิตักิำร

ในส่วนทีเ่จ้ำของเรอืขอออกไปท�ำกำรประมง

และขอเข้ำเทียบท่ำ หรือ Port-out และ 

Port-in, รำยงำนผลกำรจบักลำงทะเล (Catch 

Report at Sea), กำรชัง่น�ำ้หนกัจรงิหน้ำท่ำ 
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(Verification Weight), กำรอนุมัติและออกเอกสำร Catch Declaration (CD), กำรซื้อ-ขำยสัตว์น�ำ้  

ผ่ำนแอพลเิคชัน่ eACDS Market บนโทรศัพท์มือถอื, และกำรอนมุตัแิละออกเอกสำร Movement  

Documentation (MD) นอกจำกนี้ยังได้หำรือเกี่ยวกับแผนกำรด�ำเนินกิจกรรมในปี พ.ศ. 2563 

อีกด้วย 

• การฝึกอบรม Online Training on the Use of Electronic ASEAN Catch  

Documentation Schemes (eACDS) Application ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศมาเลเซีย

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรม

ประมง ประเทศมำเลเซีย จัดกำรฝึกอบรม 

Online Training on the Use of Electronic 

ASEAN Catch Documentation Schemes 

(eACDS) Application ขึ้น ระหว่ำงวันที่  

10 -11 กันยำยน 2563 ผ ่ ำนระบบ  

Google Meet โดยมีเจ ้ำหน้ำที่ประมง

ประเทศมำเลเซีย เข้ำร่วมจ�ำนวน 8 คน กำรฝึกอบรมดังกล่ำวได้แนะน�ำระบบตรวจสอบย้อน

กลับสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เวอร์ชั่น 2 ที่ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพเพิ่ม

มำกขึ้น อีกทั้งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ท�ำกำรทดสอบระบบดังกล่ำวในส่วนของกำรขอเอกสำร Catch  

Declaration (CD), เอกสำร Movement Document, กำรซื้อขำยสัตว์น�้ำผ่ำนแอพพลิเคช่ัน  

eACDS Market บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

ผลจากการด�าเนินโครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟื้นฟูระดับชาติ เพื่อ

ขจัดการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี 

พ.ศ. 2563

• กำรปรบัปรงุ และพฒันำข้อมลูให้ทันสมยั รวมทัง้ส่งเสริมกำรใช้ระบบฐำนข้อมลูเรือประมงในภมูภิำคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Fishing Vessels Record: RFVR)

• สร้ำงเสริมควำมรู้ในด้ำนมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำให้กับประเทศสมำชิก

• กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้ำและสินค้ำประมง

• สร้ำงเครอืข่ำยและควำมร่วมมอืด้ำนมำตรกำรรฐัเจ้ำของท่ำกบัหน่วยงำนหรือองค์กำรนำนำชำตทิีเ่ก่ียวข้อง

-----------------------------------------------------

2. โครงการเทคโนโลยีการทำาประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing Technology 

and Practice)

โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและกำรท�ำประมงอย่ำงรับผิดชอบ มีเป้ำประสงค์เพื่อจัดกำรผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยำกรประมงและระบบนิเวศทำงทะเล ผ่ำนกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและกำรท�ำประมงอยำ่งรับผิดชอบในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปี พ.ศ. 2563 ได้ด�ำเนินงำนดังนี้ 
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• การฝึกอบรมออนไลน์ The Online Training on Fish Handling Techniques Onboard 

Fishing Vessels

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึก

อบรมออนไลน์ The Online Training on Fish 

Handling Techniques Onboard Fishing 

Vessels ขึ้นระหว่ำงวันที่ 3-7 สิงหำคม 2563 

ผ่ำนระบบ Google Meet และ Google 

Classroom โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีประมงจำก

ประเทศสมำชิก เข้ำร่วมจ�ำนวน 23 คน กำร

ฝึกอบรมดังกล่ำวมุ่งเน้นเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสภำวะกำรณ์ปัจจุบัน และปัญหำที่

เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรักษำคุณภำพควำมสด หลักกำรปฏิบัติและสุขลักษณะที่ดีในกำรเก็บรักษำ

ควำมสดใหม่ และกำรขนถ่ำยสัตว์น�ำ้บนเรือผ่ำนห่วงโซ่อปุทำนและกำรควบคมุควำมเยน็ นอกจำก

นี้ได้สำธิตแนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรเก็บรักษำ กำรขนถ่ำยสัตว์น�้ำบนเรือ สะพำน

ปลำหรือท่ำเทียบเรือ กำรฝึกอบรมดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเพิ่มพูนทักษะด้ำน

กำรลดกำรสญูเสยีหลงักำรจบัสตัว์น�ำ้ สนบัสนนุกำรเผยแพร่ควำมรู ้ประสบกำรณ์ระหว่ำงบคุลำกร

ทำงกำรประมง ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• การประชุม Online Regional Technical Meeting on Reducing Negative Impact 

to Ecosystem, Optimizing Energy and Fuel Consumption, and Enhancing 

Safety in Fishing Practices in Southeast Asia

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้จัดกำร

ประชุม Online Regional Technical 

Meeting on Reducing Negative Impact  

to Ecosystem, Optimizing Energy and Fuel 

Consumption, and Enhancing Safety in 

Fishing Practices in Southeast Asia ขึ้น ใน

วันที่ 21 และ 28 กันยำยน 2563 ผ่ำนระบบ 

Google Meet โดยมีผู้ร่วมประชุม จ�ำนวน 37 คน (หญิง 4 คน ชำย 33 คน) กำรประชุมดังกลำ่ว

มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและอัพเดตข้อมูลด้ำนกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและกำรวิเครำะห์ควำม

ต้องกำรส�ำหรบักำรวำงแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรท�ำประมงอย่ำงรับผดิชอบ กำรลดหรอืหยดุกำร

ใช้เทคโนโลยีทำงกำรประมงที่มีผลต่อสัตว์น�้ำ กำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและมีควำมปลอดภัย

ต่อกำรท�ำประมง และกำรส่งเสรมิกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยนืและคุม้ค่ำ ซ่ึงกำรประชมุดังกล่ำวก่อ

ให้เกิดข้อแนะน�ำต่ำงๆ เพื่อน�ำมำใช้จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี พ.ศ. 2564-2566 (2021-

2023) ภำยใต้โครงกำร Responsible Fishing Technology and Practices
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• การส�ารวจการสูญหายและทิ้งเครื่องมือจับสัตว์น�้าในทะเล

เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดเพชรบุรี และจันทบุรี ระหว่ำงวันที ่

31 ตุลำคม-5 พฤศจิกำยน 2563 จังหวัดนครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี ระหว่ำงวันที่ 12-16 

พฤศจิกำยน 2563 และจังหวัดระนอง ตรัง และปัตตำนี ระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน-7 ธันวำคม 

2563 เพื่อส�ำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ กำรสูญหำยและกำรทิ้งเครื่องมือจับสัตวน�้ำใน

ทะเล (Abandon, Lost, and Otherwise Discard Fishing Gear: ALDFG) ประเภทลอบ และ

อวนลอยตลอดชำยฝ่ังของประเทศไทย โดยกำรส�ำรวจดังกล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพ่ือประเมนิปริมำณ

ลอบและอวนลอยที่สูญหำยในทะเลตลอดชำยฝั่งประเทศไทย และประเมินควำมสูญเสียทำง

เศรษฐกิจจำกกำรสูญหำยเครื่องมือประมงของเรือประมงขนำดเล็ก

ผลจากการด�าเนินโครงการเทคโนโลยีการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ ประจ�าปี พ.ศ. 2563

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรดำ้นกำรลดกำรสูญเสียหลังกำรจับสัตว์น�้ำ

• จัดท�ำแผนกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรับปี พ.ศ. 2564-2566 (2021-2023) ภำยใต้โครงกำร Responsible Fishing 

Technology and Practices

• กำรรวบรวมข้อมูลปริมำณลอบและอวนลอยที่สูญหำยในทะเลตลอดชำยฝั่งประเทศไทย

-----------------------------------------------------

3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources 

and Resources Enhancement in Southeast Asia) 

โครงกำรกำรใช้ประโยชน์ทรพัยำกรประมงอย่ำงยัง่ยนืและกำรฟ้ืนฟทูรัพยำกรประมงในภมูภิำคเอเชยีตะวัน

ออกเฉียงใต้ มีเป้ำประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่ำงคุ้มค่ำและ

ยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2563 โครงกำรฯ ด�ำเนินงำน ดังนี้

• การประชุมออนไลน์ Regional consultation Teleworkshop on the Utilization of 

Fisheries Geographic Information System (FGIS) and Remote Sensing (RS) to 

Improve Fisheries Management in Southeast Asia

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำร

ประชุมออนไลน์ Regional consultation 

Teleworkshop on the Utilization of 

Fisheries Geographic Information 

System (FGIS) and Remote Sensing 

(RS) to Improve Fisheries Management 

in Southeast Asia ในวันที่ 20 สิงหำคม 
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2563 ผ่ำนระบบ Google Meet โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน 33 คน (ชำย 24 และ หญิง 9) 

จำกประเทศสมำชิกศูนย์ฯ กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรปรับปรุงข้อมูลเก่ียวกับสถำนกำรณ์กำร

ศึกษำ และกำรวิจัยด้ำนกำรใช้ประโยชน์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ทำงกำรประมง (Fisheries 

Geographic Information System: FGIS), กำรส�ำรวจระยะไกล (Remote Sensing: RS) และ

วทิยำศำสตร์สิง่แวดล้อมของประเทศสมำชกิศนูย์ฯ รวมทัง้หำรอืแผนและโครงกำรพฒันำทรพัยำกร

มนุษย์ในด้ำนดังกล่ำว ระหว่ำงปี พ.ศ 2564-2566 (2021-2023) ผ่ำนกลุ่มเครือข่ำยนักวิจัยด้ำน 

FGIS และ RS ในภูมิภำค 

• การฝึกอบรมออนไลน์ The Online Regional Training Course Design of Sampling 

Gear for Onboard Fisheries Resource Survey

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้จัดกำร

ฝึกอบรมออนไลน์ The Online Regional 

Training Course Design of Sampling 

Gear for Onboard Fisheries Resource 

Survey ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม โดยจดัขึน้

ระหว่ำงวันที่ 31 สิงหำคม-4 กันยำยน 2563 

โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศสมำชิก

เข้ำร่วม จ�ำนวน 19 คน (หญงิ 7 คน และชำย 12 คน) กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพ่ือเสรมิสร้ำง

ศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงทะเล โดยมุ่งเน้นกำรแนะน�ำหลักกำร

และปัญหำในกำรส�ำรวจทรพัยำกรประมง กำรคดัเลือกวธิกีำรและเคร่ืองมอืท่ีเหมำะสมในกำรส�ำรวจ  

กำรออกแบบเครือ่งมอืเก็บตวัอย่ำง ขัน้ตอนกำรเกบ็ตัวอย่ำง กำรบนัทกึข้อมลู กำรก�ำหนดมำตรฐำน

กำรลงแรงประมง และกำรออกแบบกำรส�ำรวจทรพัยำกรประมง นอกจำกน้ีเป็นกำรจัดตัง้เครอืข่ำย

นกัวจัิยด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงทะเลในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

• การประชมุ Regional Consultation Workshop on Developing a Plan of Activities 

for Resource Enhancement in Southeast Asian Region 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้จัดกำร

ประชุม Regional Consultation Workshop 

on Developing a Plan of Activities for  

Resource Enhancement in Southeast 

Asian Region ข้ึนในวนัท่ี 15 กันยำยน 2563 

ผ่ำนระบบ Google Meet โดยมตีวัแทนจำก

ประเทศสมำชิกเข้ำร่วม จ�ำนวน 30 คน (หญิง 

9 คน ชำย 21 คน) กำรประชมุดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพือ่หำรอืและพฒันำแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำน

กำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง เช่น กำรฝึกอบรม กำรวิจัย กำรประมง และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

ส�ำหรับปี พ.ศ. 2564-2566 (2021-2023)
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ผลจากการด�าเนนิโครงการการใช้ประโยชน์ทรพัยากรประมงอย่างยัง่ยืนและการฟ้ืนฟทูรพัยากรประมง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2563

• จดัท�ำแผนและแนวทำงกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคลด้ำนระบบสำรสนเทศภมูศิำสตร์ทำงกำรประมง (Fisheries 

Geographic Information System), กำรส�ำรวจระยะไกล (Remote Sensing) และ วทิยำศำสตร์สิง่แวดล้อม

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงทะเล

• แผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง เช่น กำรฝึกอบรม กำรวิจัย กำรประมง และกำรประชุม

เชิงปฏิบัติกำร ส�ำหรับปี พ.ศ. 2564-2566 (2021-2023)

-----------------------------------------------------

4. โครงการจัดการประมงขนาดเล็ก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรัพยากรประมง  

(Small-scale Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

โครงกำรจดักำรประมงขนำดเลก็เพือ่ควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้และทรพัยำกรประมง มเีป้ำประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้

ชำวประมงมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผำ่นกำรจัดกำรประมงขนำดเล็กอย่ำงยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2563 โครงกำรฯ ด�ำเนินงำน ดังนี้

- การเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการทรัพยากรประมง

• การประชุมเชงิปฏิบตักิาร Workshop on Key Stakeholders Engagement and Define 

FMU for EAFM Krabi

ส�ำนักงำนฝ ่ำยฝ ึกอบรมจัดกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร Workshop on Key 

Stakeholders Engagement and Define 

FMU for EAFM Krabi ณ จังหวัดกระบี่ 

ระหว่ำงวันที่ 5-7 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมี

เจ้ำหน้ำท่ีประมง และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เข้ำ

ร่วมจ�ำนวน 28 คน กำรประชุมดังกล่ำวมี

วัตถุประสงค์ เพื่อประชุมและหำรือกับเจ้ำหน้ำท่ีประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดท�ำ

ขอบเขตพืน้ทีก่ำรด�ำเนนิงำน จ�ำแนกควำมต้องกำร ข้อมลูวธิกีำรเกบ็รวบรวมข้อมลูและสำรสนเทศ 

พฒันำแผนกำรท�ำงำนและกลไลกำรส่งเสรมิกำรจดัประมงโดยค�ำนงึถงึระบบนเิวศในจังหวดักระบ่ี 

รวมท้ังเสริมสร้ำงทักษะและควำมรูใ้ห้แก่เจ้ำหน้ำทีป่ระมงและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในด้ำนกำรส่งเสรมิ

กำรจัดกำรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ

• การประชมุหารอื Consultation Meeting on Appropriate Criteria and Site Selection 

for the Fisheries Management Unit (FMU) ณ จังหวัดระนอง 

เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดระนอง ระหว่ำงวันที่ 14-17 

กรกฎำคม 2563 เพื่อร่วมประชุม Consultation Meeting on Appropriate Criteria and Site  

Selection for the Fisheries Management Unit (FMU) in Ranong Province ร่วมกับ 
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เจ้ำหน้ำท่ีประมงจังหวัดระนอง โดยกำร

หำรอืดงักล่ำวเป็นกำรหำรอืเกีย่วกบัแผนกำร

ด�ำเนินงำน กำรคัดเลือกพื้นที่ท่ีเหมำะสม

ส�ำหรับส่งเสริมกำรจัดกำรประมงโดยค�ำนึง

ถึงระบบนิเวศ นอกจำกนี้ได ้เดินทำงไป

ส�ำรวจพื้นที่จริง และกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเป็น  

Fisheries Management Unit

• การประชุมออนไลน์ SEAFDEC/NOAA Capacity Building Workshop on EAFM 

Management Tools

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ

องค์กำรบรหิำรมหำสมทุรและชัน้บรรยำกำศ

แห่งชำติ (The National Oceanic and  

Atmospheric Administration: NOAA) 

จัดกำรประชุม SEAFDEC/NOAA Ca-

pacity Building Workshop on EAFM  

Management Tools ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 20-

24 กรกฎำคม 2563 ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่ USAID, 

NOAA และส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมทีด่�ำเนนิงำนเกีย่วกบักำรจดักำรประมง เข้ำร่วมประชมุ จ�ำนวน 

16 คน (ชำย 7 คน และ หญิง 9 คน) กำรฝึกอบรมดังกล่ำวเป็นกำรเสริมสรำ้งควำมรู้เกี่ยวกับ 

เครือ่งมอืทีเ่กีย่วข้องกับกำรจดักำรประมงให้แก่เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง และสรปุเอกสำรฉบบัปรับปรงุ

และเครื่องมือส�ำหรับใช้ในกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ (Ecosystem 

Approach to Fisheries Management: EAFM)

• การฝึกอบรมโครงการฟื้นฟู และส่งเสริมการท�าประมง โดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

หลักสูตร การพัฒนาประมงเพื่อสร้างอาชีพและรายได้

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ 

กรมประมง และกลุ่มองค์กรชุมชนประมง 

ท้องถ่ิน อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จัดกำร

ฝึกอบรมโครงกำรฟื ้นฟูและส่งเสริมกำร

ท�ำประมงโดยองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

หลักสูตร กำรพัฒนำประมงเพื่อสร้ำงอำชีพ

และรำยได้ ณ จังหวัดแพร่ ขึ้นระหว่ำงวันที่ 

26-27 สิงหำคม 2563 โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน 38 คน กำรฝึกอบรมดังกลำ่วมุ่งเน้น

กำรเสริมสรำ้งควำมรู้ดำ้นกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงท่ีส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิดรำยได้แก่คนในชุมชน 

นอกจำกนีผู้เ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมได้ศกึษำดงูำนกำรเพำะเล้ียงสตัว์น�ำ้ ณ ศนูย์วจิยัและพฒันำประมง

น�ำ้จดื จงัหวดัพษิณโุลก เพือ่เพิม่พนูควำมรูแ้ละสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงอำชพีทำงเลอืก

ในอนำคตได้อีกด้วย
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• การฝึกอบรม EAFM Training Course ณ จังหวัดระนอง

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ

กรมประมง จัดกำรฝึกอบรม Ecosystem 

Approach to Fisheries  Management 

(EAFM) ณ จังหวัดระนอง ระหว่ำงวันที่ 14-

18 กันยำยน 2563 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมง

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำร่วม จ�ำนวน 16 

คน (หญงิ 9 คน และชำย 7 คน) กำรฝึกอบรม

ดังกล่ำวมุ่งเน้น กำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรจัดกำรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ 

(Ecosystem Approach to Fisheries Management: EAFM) รวมทั้งพัฒนำแผนกำรด�ำเนิน

กำรจัดกำรประมงร่วมกัน 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on Development of EAFM Plan in 

Learning Site  

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรม

ประมง จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร The 

Workshop on Development of EAFM 

Plan in Learning Site ณ จังหวัดระนอง 

ระหว่ำงวันที่ 24-27 พฤศจิกำยน 2563 โดย

มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 16 คน (ชำย 9 

คน และ หญิง 7 คน) กำรประชุมดังกล่ำว

มีวัตถุประสงค์เพื่อหำรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เกี่ยวกับกำรจ�ำแนกพื้นที่จัดกำรทรัพยำกร

ประมง จ�ำแนกและวิเครำะห์ปัญหำ จ�ำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก จ�ำแนกควำมต้องกำรข้อมูล

และวิธีกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ และกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดย

ค�ำนงึถึงระบบนเิวศ รวมท้ังเสรมิสร้ำงทกัษะและควำมรูใ้นกำรส่งเสรมิกำรจดักำรทรัพยำกรประมง

โดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

- การศึกษาและส�ารวจด้านเศรษฐสังคมและบทบาทชายหญิง

• การส�ารวจเศรษฐสังคม และพัฒนาแผนที่พื้นที่จัดการประมง จังหวัดกระบี่ 

เจ ้ ำหน ้ ำที่ ส� ำนั ก งำนฝ ่ ำยฝ ึ ก

อบรม เดินทำงไปจังหวัดกระบี่ ระหว่ำง

วันที่ 9-11 มีนำคม 2563 เพื่อพัฒนำ

แผนที่พื้นที่กำรจัดกำรประมง (Fisheries 

Management Unit: FMU) ร ่วมกับ 

ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และด�ำเนิน

ส�ำรวจด้ำนเศรษฐสังคมเบ้ืองต้นในพื้นที่

โครงกำรน�ำร่องของจังหวัดกระบี่ 
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• การศึกษาเศรษฐสังคมทางการประมง ณ จังหวัดระนอง 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้เดินทำงไปจังหวัดระนอง ระหวำ่งวันที่ 5-11 ตุลำคม 

2563 เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูประชำกรเบือ้งต้นและเศรษฐสังคมของชำวประมงพืน้บ้ำน ในอ�ำเภอ

สุขส�ำรำญ จังหวัดระนอง โดยกำรสัมภำษณ์และรวบรวมข้อมูลจำกชำวประมงและเจ้ำของเรือ

จ�ำนวน 42 คน ข้อมลูดงักล่ำวก่อให้เกดิควำมเข้ำใจทีดี่ยิง่ขึน้เกีย่วกบัสภำวกำรณ์และควำมต้องกำร

ในกำรพฒันำแผนกำรจดักำรประมงโดยค�ำนงึถงึระบบนเิวศ พร้อมทัง้ได้น�ำเสนอข้อมลูดังกล่ำวให้

แก่ชำวประมงในพื้นที่ได้รับทรำบผลกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำวอีกด้วย

- การเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการประมง

• การสัมมนา The Seminar on Effective Approach and Method to Promote 

Fisheries Resources Management in Small-scale Fisheries

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำร

สัมมนำ The Seminar on Effective 

Approach and Methods to Promote 

Fisheries Resources Management 

in Small-scale Fisheries ในวันที่ 29 

มิถุนำยน 2563 กำรสัมมนำครั้งนี้เป็นกำร

จัดสัมมนำท้ังในรูปแบบออฟไลน์ส�ำหรับ

เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมที่สนใจ ณ ห้องประชุม ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม และรูปแบบ

ออนไลน์ ผ่ำน Google Meet ส�ำหรบัผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัโครงกำรฯ และผูท้ีส่นใจทัว่ไป โดยมผีูเ้ข้ำร่วม

สัมมนำทั้งสิ้น จ�ำนวน 65 คน (ชำย 38 คน หญิง 27 คน) กำรสัมมนำดังกลำ่วเป็นกำรน�ำเสนอผล 

กำรด�ำเนินงำนผลที่ได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน และส่งเสริมกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงอย่ำงมี

ประสิทธิภำพในชุมชนประมงพื้นบำ้น ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ผลจากการด�าเนนิโครงการจดัการประมงขนาดเล็ก เพือ่ความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้และทรพัยากรประมง ประจ�า

ปี พ.ศ. 2563

• เสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรจัดกำรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ

• รวบรวมข้อมูลด้ำนเศรษฐสังคมและบทบำทชำยหญิงในกำรประมงพื้นบำ้น

• เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรประมงขนำดเล็ก

-----------------------------------------------------

5. โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น้ำาในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in 

the South China Sea and Gulf of Thailand)

โครงกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอำ่วไทย มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับ
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กำรด�ำเนนิงำนและสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธุสั์ตว์น�ำ้ในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย เพ่ือก่อให้เกิด

กำรจัดกำรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

• การประชุม The 3rd Regional Scientific and Technical Committee for the SEAFDEC 

/UNEP/GEF Project on Fisheries Refugia

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบั โครงกำร SEAFDEC/UNEP/GEF Project จัดกำรประชุม 

The 3rd Regional Scientific and Technical committee for the SEAFDEC/UNEP/GEF 

Project on Fisheries Refugia ขึ้นระหว่ำงวันที่ 5-7 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ประเทศเวียดนำม 

โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศสมำชิก

ของโครงกำรเข้ำร่วม ได้แก่ ประเทศกัมพูชำ 

อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ

เวยีดนำม รวมทัง้เจ้ำหน้ำทีจ่ำกส�ำนกังำนฝ่ำย

ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ จ�ำนวนทั้งสิ้น 17 คน กำร

ประชุมดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพื่อหำรือ 

ขัน้ตอนกำรจดัท�ำรำยงำนกิจกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 (2017-2019) ของประเทศสมำชิก

ของโครงกำรฯ ขั้นตอนกำรจัดท�ำข้อมูลพื้นที่คุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำทั้ง 15 พื้นที่ ขั้นตอน

กำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนเพ่ือกำรจัดกำรชนิดสัตว์น�้ำที่มีกำรอพยพย้ำยถิ่นระหว่ำงพรมแดน 

แผนกำรด�ำเนินงำนท่ีเหมำะสมส�ำหรับ 15 พื้นที่คุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำ กำรประเมินผล

กำรด�ำเนินงำนตั้งแต่เริ่มโครงกำรฯ จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งกำรจัดท�ำเว็บไซต์และแผนที่

ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

• การประชมุ Ad-hoc Meeting of the Project Steering Committee for the SEAFDEC/

UN Environment/GEF Project on Establishment and Operation of a Regional 

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

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับโครงกำร Establishment and Operation of a Regional 

System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand จดักำรประชุม 

Ad-hoc Meeting of the Project Steering Committee for the SEAFDEC/UN Environment/

GEF Project on Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia 

in the South China Sea and Gulf of Thailand ผ่ำน Zoom Webinar ในวันที ่16 มถินุำยน 

2563 โดยมเีจ้ำหน้ำทีจ่ำกประเทศกมัพูชำ อนิโดนีเซยี มำเลเซยี ฟิลปิปินส์ เวยีดนำม และไทย และ

เจ้ำหน้ำทีจ่ำก United Nations Environment Program เข้ำร่วมทัง้สิน้ จ�ำนวน 19 คน (ชำย 13 

คน หญงิ 6 คน) 

กำรประชมุดงักล่ำว เป็นกำรหำรอืเกีย่วกบังบประมำณกำรด�ำเนนิงำนของปีทีผ่่ำนมำ กำร

ขยำยกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรฯ และแนวทำงกำรจดักำรประชมุ The 4th Meeting of the 

Regional Scientific and Technical Committee Meeting ณ ประเทศอนิโดนเีซีย และกำร

ประชมุ The 3rd Meeting of the Project Steering Committee ณ ประเทศฟิลปิปินส์ รวมท้ัง
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กำรฝึกอบรม Regional Training Workshop on Larval Fish Identification and Fish Early 

Life History Science

นอกจำกนี้ ประเทศสมำชิกของโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนดังนี้ 

• ประเทศกัมพูชำและฟิลิปปินส์ได้พิจำรณำและปรับปรุงกฎระเบียบหรือพระรำชบัญญัติทำงกำรประมง

• ประเทศกมัพชูำได้ลงมตนิโยบำยระดบัชำต ิได้แก่ Proclamation of the Establishment of Management 

Area of Mackerel Fisheries Refugia in Koh Kong, and the Blue Swimming Crab Fisheries Refugia 

in Kep, Cambodia in 2019 และ The Proclamation of Fisheries Refugia in 2020

• ประเทศกัมพูชำและฟิลิปปินส์ ร่ำง The National Guideline on Establishment and Management 

of Fisheries Refugia

• ประเทศกัมพูชำลงมติ National Action Plan for Management of Fisheries Refugia

ผลจากการด�าเนนิโครงการจัดตัง้แหล่งคุม้ครองการขยายพนัธ์ุสตัว์น�า้ในทะเลจนีใต้และอ่าวไทย ประจ�า

ปี พ.ศ. 2563

• แผนกำรด�ำเนินงำนระดบัภูมภิำคและระดบัชำต ิเพือ่กำรจดักำรทรัพยำกรประมงในแหล่งคุม้ครองกำรขยำย

พันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย

-----------------------------------------------------

6. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2  

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

โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและวำงแผนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงในประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคล

ในด้ำนต่ำงๆ เช่น เทคนิคกำรเก็บรักษำสัตว์น�้ำ กำรเก็บตัวอย่ำงและคัดแยกชนิดสัตว์น�้ำ กำรเดินเรือ กำรส�ำรวจ

สมุทรศำสตร์ เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2563 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนดังนี้ 

• เรือ M.V. SEAFDEC 2 ออกทดสอบภาคทะเล 

M.V. SEAFDEC 2 ออกทดสอบ

ภำคทะเล ระหว่ำงวันที่ 15-18 กันยำยน 

2563 โดยได้ท�ำกำรทดสอบกำรท�ำงำนของ

เครื่องจักร ระบบควบคุมเครื่องจักรใหญ่และ

ใบจกัร เครือ่งมอืช่วยกำรเดนิเรอื ระบบไฟฟ้ำ 

เครื่องช่วยท�ำกำรประมง เครื่องช่วยท�ำกำร

ส�ำรวจวิจัย นอกจำกนี้ได้ท�ำกำรฝึกเจำ้หน้ำที่

เรือ M.V. SEAFDEC และ M.V. SEAFDEC 2 ที่เข้ำปฎิบัติงำนใหม่ ซ่ึงกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว 

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรออกปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของศูนย์ฯ ในอนำคต
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ผลจากการด�าเนนิโครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนนิงานส�าหรบัเรอื M.V. SEAFDEC 2  

ประจ�าปี พ.ศ. 2563

• สร้ำงเสริมทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล เครื่องมือประมง 

สมุทรศำสตร์ กำรเดินเรือ เป็นต้น 

-----------------------------------------------------
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โครงการอื่นๆ 
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1. โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่างของประเทศกัมพูชา, ไทย 

และเวียดนาม (Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in  

Cambodia, Thailand, and Viet Nam)

ในปี พ.ศ. 2563 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนในพื้นที่โครงกำรน�ำร่อง ดังนี้

• ประเทศเวียดนำม

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ The Directorate of Fisheries (D-Fish) และ Dac Lac Department 

of Agriculture and Rural Development (DARD) ได้หำรือและร่วมกันออกแบบและคัดเลือกทำงผำ่นปลำ

แบบ Vertical Slot อีกทั้งคัดเลือกพื้นที่โครงกำรน�ำร่องเป็นพื้นที่ของอ่ำงเก็บน�้ำ Ea Tul Weir อ�ำเภอ Ban 

Don จังหวัด Dac Lac 

• ประเทศไทย

• การทดสอบประสิทธิภาพทางผ่านปลา

เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวดัอดุรธำน ีระหว่ำงวนัท่ี 12-15 มถินุำยน 

2563  เพือ่ตรวจสอบควำมเรยีบร้อยและทดสอบประสทิธภิำพของทำงผ่ำนปลำสำธติ ทีไ่ด้จดัสร้ำง

เสรจ็เป็นท่ีเรยีบร้อย ณ ล�ำน�ำ้ห้วยหลวง ฝำยห้วยวงัช้ำง โดยในกำรนีไ้ด้ท�ำกำรทดสอบประสิทธภิำพ

ท้ังบนผวิน�ำ้และใต้น�ำ้ รวมท้ังเกบ็รวบรวมข้อมลู กำรถ่ำยภำพ และวดิโีอ ส�ำหรบักำรประชำสมัพนัธ์

และเผยแพร่กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว 

• การประชุมแก้ปัญหาการกัดเซาะผิวดินบริเวณทางผ่านปลา จังหวัดอุดรธานี

เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดอุดรธำนี เพื่อร่วมประชุมแก้ปัญหำ

กำรกัดเซำะผิวดินบริเวณทำงผ่ำนปลำ ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ นำยช่ำงผู้รับเหมำ และวิศวกร 

ระหว่ำงวันที่ 15-17 กรกฏำคม 2563 โดยได้หำรือและประสำนหำวิธีกำรด�ำเนินงำน และประเมิน

ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรปรับปรุงดังกล่ำวให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งมอบทำงผ่ำนปลำให้กับเจ้ำของพื้นที่

โครงกำร จังหวัดอุดรธำนีต่อไป 

ผลจากการด�าเนนิโครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุม่แม่น�า้โขงตอนล่างของประเทศกัมพชูา, ไทย 

และเวียดนาม ประจ�าปี พ.ศ. 2563

• สร้ำงเสริมทรัพยำกรบุคคลด้ำนแนวคิด เทคนิค และกำรออกแบบทำงผ่ำนปลำให้เหมำะสมกับพื้นที่ 

• จัดสร้ำงทำงผ่ำนปลำใน 3 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ เวียดนำม และไทย 

-----------------------------------------------------
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2. โครงการมิติชายหญิงในห่วงโซ่มูลค่าของการทำาประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ยงสัตว์

น้ำาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender Dimension in the Value Chain of 

Small-Scale Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia)

ในปี พ.ศ. 2563 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

• การฝึกอบรม Site Training for Enumerator on Gender Concept and Analysis 

and Development of a Data Collection Protocol

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรมประมง 

จัดกำรฝึกอบรม Site Training for Enumerator 

on Gender Concept and Analysis and  

Development of a Data Collection Protocol ณ 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระหว่ำงวันที่ 25-27 สิงหำคม 

2563 โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีกรมประมงเข้ำร่วมจ�ำนวน 14 

คน (ชำย 8 และหญิง 6 คน) กำรฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นกำรแนะน�ำแนวคิดและกำร

วิเครำะห์บทบำทชำยหญิงในกำรประมง และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ รวมทั้งพัฒนำเครื่องมือและ

แผนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนบทบำทชำยหญงิในกำรประมงขนำดเลก็และกำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้

• การเก็บรวบรวมข้อมูลบทบาทชายหญิงและจัดการประชุมเพื่อน�าเสนอข้อมูลให้แก่ชาว

ประมงในพื้นที่

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบักรมประมง ด�ำเนนิกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูบทบำทชำยหญงิ

ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำเค็ม ระหว่ำงวันที่ 28 สิงหำคม-2 กันยำยน 2563 ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลูดงักล่ำวเป็นกำรสัมภำษณ์ชำวประมงในพ้ืนท่ี จ�ำนวน 7 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอ

เมือง, อ�ำเภอกำญจนดิษฐ์, อ�ำเภอดอนสัก, อ�ำเภอท่ำชนะ, อ�ำเภอไชยำ, อ�ำเภอท่ำช้ำง และอ�ำเภอ

พุนพิน โดยมีจ�ำนวนผู้ให้สัมภำษณ์ 93 คน แบ่งเป็นชำย 64 คน และหญิง 29 คน ซึ่งหลังจำก

รวบรวมข้อมูลเป็นท่ีเรียบร้อย ได้มีกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อน�ำเสนอข้อมูลและตรวจ

สอบข้อมูลที่ได้กับชำวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ผลจากการด�าเนินโครงการมิติชายหญิงในห่วงโซ่มูลค่าของการท�าประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�า้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2563

• สร้ำงเสรมิทรพัยำกรบุคคลด้ำนกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูบทบำทชำยหญงิในกำรประมงพืน้บ้ำนและกำรเพำะ

เลี้ยงสัตว์น�้ำ 

• ข้อมูลบทบำทชำยหญิงในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำเค็ม ในประเทศไทย

-----------------------------------------------------
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 แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2564

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 
1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฟื้นฟูศักยภาพ

ทรัพยากรบุคคล (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Enhancing Human 

Capacity Building)

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement of 

Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

3. โครงการ SEAFDEC Capacity Development through USAID Sustainable Fish Asia Activity

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟื้นฟูระดับชาติ เพื่อขจัดการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Strengthening Regional 

Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU Fishing in Southeast Asia)

2. โครงการเทคโนโลยีการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing Technology and Practice)

3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources Enhancement in 

Southeast Asia)

4. โครงการจัดการประมงขนาดเล็ก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรัพยากรประมง (Small-scale Fisheries 

Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

5. โครงการจดัต้ังแหล่งคุ้มครองการขยายพนัธุส์ตัว์น�า้ในทะเลจนีใต้และอ่าวไทย (Establishment and Operation of 

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

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

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

7. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (ASEAN-JICA Cooperation 

for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures in Southeast Asia)
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โครงการอื่นๆ

1. โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างของประเทศกัมพูชา, ไทย และเวียดนาม  

(Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in Cambodia, Thailand, and  

Viet Nam)

2. โครงการมิติชายหญงิในห่วงโซ่มลูค่าของการท�าประมงขนาดเลก็และการเพาะเลีย้งสัตว์น�า้ในภูมภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต้ (Gender Dimension in the Value Chain of Small-Scale Fisheries and Aquaculture in 

Southeast Asia)
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โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

1. โครงการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ ศนูย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และฟ้ืนฟศูกัยภาพ

ทรพัยากรบคุคล (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Enhancing Human 

Capacity Building)

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ และสาธารณชน ตลอดจน

การพัฒนาความสามารถด้านการประมงส�าหรับบุคลากรด้านการประมง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าทีแ่ละภาพลกัษณ์ของศนูย์พฒันาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการจัดนิทรรศการทั้งใน 

ระดับชาติและนานาชาติ

มกราคม – ธันวาคม

• ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม – ธันวาคม

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม – ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง มกราคม – ธันวาคม

  

2. โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยทีางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับ

สัตว์น�้า วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การส่งเสรมิเทคโนโลยแีละการด�าเนนิงานท่ีเหมาะสม ทางการประมงและ

วิศวกรรมประมงเพื่อฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืน

มกราคม-ธันวาคม

• การวิจัยทางการประมงด้านผลกระทบของการประมงต่อระบบนิเวศทาง

ทะเล

มกราคม-ธันวาคม

• ระบบฐานข้อมูลการจัดการประมง มกราคม-ธันวาคม
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3. โครงการ SEAFDEC Capacity Development through USAID Sustainable Fish Asia Activity

โครงการ SEAFDEC Capacity Development through USAID Sustainable Fish Asia Activity มี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์กร เสริมสร้างหน่วยงาน และสร้างเสริมบทบาทขององค์กรที่เป็นองค์กรประมงระดับ

ภูมิภาค เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการ นโยบาย และกิจกรรมทางการประมง โดยประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม

หลัก ได้แก่ Task 1: Provide Organizational Assessments and Capacity Building และ Task 2: Conduct a 

Private Sector Landscape Assessment

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีศ่นูย์พฒันาการประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต้ใน Task 1 และ Task 2

มกราคม-กันยายน

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism

1. โครงการสร้างเสรมิความร่วมมอืระดับภมูภิาคและการฟ้ืนฟูศกัยภาพระดับชาติ เพือ่ขจดัการท�าประมง

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Strengthening 

Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU Fishing in 

Southeast Asia)

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการฟื้นฟูศักยภาพระดับชาติ เพื่อขจัดการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุทางเทคนคิ

และร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการต่อต้านการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรือประมงในภูมิภาค

- การประชุมหารือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการส่งเสริม  

ระบบฐานข้อมูลเรือประมงในภูมิภาค

เมษายน

• ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านมาตรการรัฐเจ้าของท่า และการติดตาม ตรวจสอบ และ

เฝ้าระวัง
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- การฝึกอบรมด้านมาตรการรัฐเจ้าท่า ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจ

สอบเรือประมง 

มิถุนายน

• พัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้าและสินค้าประมง

- การส่งเสริมการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้า และสินค้า

ประมง ส�าหรบั ประเทศบรูไน เวยีดนาม มาเลเซีย เมยีนมา และ

ประเทศที่ร้องขอ

มีนาคม,  

พฤษภาคม-พฤศจิกายน

• ร่วมประชุมระดับนานาชาติ ภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อสร้างความ 

ร่วมมอืและเครือข่ายการขจดัการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน

และไร้การควบคุม

มีนาคม และสิงหาคม

 

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรบัผดิชอบ (Responsible Fishing Technology 

and Practice)

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ มีเป้าประสงค์เพ่ือจัดการผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเล ผ่านการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

• จ�าแนกและรวบรวมผลกระทบจากการท�าประมงและเคร่ืองมือประมงท่ีมีต่อระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งกิจกรรมหรือข้อบังคับระดับชาติที่ช่วยลดผลกระทบจากการท�าประมง 

และเครื่องมือประมงที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล

- ศึกษาวิจัยเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากเครื่องมือประมงและการท�าประมง   

กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน

- พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการท�าประมง

โดยใช้เทคโนโลยอีอนไลน์ เช่น การจดัสมัมนาออนไลน์ในหวัข้อ 

Know our Fishing Gear (KFG)

เมษายน-กันยายน

- การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ มกราคม-ธันวาคม

• รวมรวมข้อมลูการใช้พลงังานท่ีเหมาะสมในการท�าประมงและความปลอดภยัในการท�าประมงในภมูภิาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

- การศึกษาการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการใช้พลังงาน

ที่เหมาะสม

เมษายน-มิถุนายน
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- การพฒันาทรพัยากรบุคคลด้านเครือ่งมอืทุน่แรง การลดแรงงาน

ในเรอืประมง ความปลอดภัยในการท�าประมง การพัฒนาระบบ

เก็บรักษาสัตว์น�้าบนเรือ

มกราคม-ธันวาคม

- การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการใช้พลังงานท่ี

เหมาะสมในการท�าประมง

มกราคม-ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับเทคนิคการขนถ่ายสัตว์น�้าบนเรือประมง

- การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการขนถ่ายสัตว์น�้าบนเรือประมง กันยายน

- การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการใช้พลังงาน

ในการท�าประมง

มกราคม-ธันวาคม

 

3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources 

Enhancement in Southeast Asia)

โครงการการใช้ประโยชน์ทรพัยากรประมงอย่างยัง่ยนืและการฟ้ืนฟทูรพัยากรประมงในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ มีเป้าประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การเสรมิสร้างทรพัยากรบุคคลด้านการใช้ประโยชน์ทรพัยากรประมงอย่างยัง่ยนืและการฟ้ืนฟทูรพัยากรประมง

- การฝึกอบรมระดบัภมูภิาคด้านไมโครพลาสตกิและขยะทะเลใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มิถุนายน

• การเข้าร่วมวจิยั/ส�ารวจ/ประชมุระดบันานาชาต ิหรอืระดบัภมูภิาคในด้าน

การส�ารวจทรัพยากรประมงและการประเมินทรัพยากรสัตว์น�้า

มกราคม-ธันวาคม

• การประชุม/การร่วมส�ารวจวิจัยด้วยเรือวิจัยของศูนย์ฯ และประเทศ

สมาชิก

มกราคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าที่อพยพระหว่างพรมแดน

- การสัมมนาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ กรุงเทพฯ   มกราคม-มีนาคม

- การประชมุออนไลน์ด้านการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรปลา 

Thunnus tongol ในอ่าวไทย

มกราคม-มีนาคม
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- การร่วมประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาค/ระดับประเทศ เพื่อ

เผยแพร่ผลการส�ารวจและจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าที่อพยพ

ระหว่างพรมแดน

มกราคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการประมงและการส�ารวจระยะไกล

- การประชมุระดบัภูมภิาคด้านการใช้เทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ทางการประมงและการส�ารวจระยะไกล เพื่อส�ารวจ

ทรัพยากรประมงทะเลและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

พฤษภาคม

- การร่วมประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาค/ระดับประเทศ 

เพื่อเผยแพร่การด�าเนินงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการประมงและการส�ารวจระยะไกล

มกราคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงผ่านการติดตั้งแหล่งที่อยู่อาศัยเทียม

- การฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมง เมษายน

4. โครงการจัดการประมงขนาดเล็ก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรัพยากรประมง (Small-scale  

Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

โครงการจัดการประมงขนาดเล็ก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรัพยากรประมง มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการจัดการประมงขนาดเล็กอย่างยั่งยืน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศในพื้นที่โครงการน�าร่อง

- การฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการจัดการทรัพยากรประมงที่

ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ

พฤษภาคม

- ส่งเสริมการจัดการประมงที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศในพื้นที่ 

Transboundary (ไทย-เมียนมา) และประเทศกัมพูชา

มกราคม-ธันวาคม

- ประเมนิผลการส่งเสรมิการจดัการประมงทีค่รอบคลมุทัง้ระบบ

นิเวศในประเทศเมียนมา, ไทย, กัมพูชา และลาว

มกราคม-พฤษภาคม

• การพัฒนาการประมงขนาดเล็ก เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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- ศกึษาสภาวะเศรษฐสงัคมทางการประมง โดยเฉพาะระบบการ

เงนิระดบัจลุภาค (Micro Finance), เครดิต และการประกนัภัย 

ในประเทศสมาชิกฯ

มกราคม-ธันวาคม

- ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐสังคม

ทางการประมงและพัฒนารูปแบบระบบการเงินระดับจุลภาค, 

เครดิต, และการประกันภัยที่เหมาะสมส�าหรับชาวประมง

ขนาดเล็ก

มกราคม-ธันวาคม

- การประชุมระดับภูมิภาคด้านแผนการด�าเนินงานส�าหรับ

สนับสนุนความเป็นที่อยู่ที่ดีข้ึนของชาวประมงขนาดเล็กใน

ประเทศสมาชิกฯ

มิถุนายน

• ส่งเสริมการบูรณาการบทบาทชายหญิง และการมีบทบาทในการจัดการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

- การฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้าน

บทบาทชายหญิงในการประมง

มีนาคม

- ร่วมประชุมและฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบรูณา

การบทบาทชายหญิงในการประมงขนาดเล็ก, ส่งเสริมอาชีพ

ทางเลือก และห่วงโซ่มูลค่า

มกราคม-ธันวาคม

5. โครงการการจดัตัง้แหล่งคุม้ครองการขยายพนัธุสั์ตว์น�า้ในทะเลจนีใต้และอ่าวไทย (Establishment 

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

Gulf of Thailand)

โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการ

ด�าเนินงานและสร้างเครือข่ายด้านแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เพ่ือก่อให้เกิดการ

จัดการประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การจ�าแนกและการจดัการประมงและแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัทีอ่ยูใ่นขัน้วกิฤติที่

เชื่อมโยงกับแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้

มกราคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมการจัดการแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้า เพื่อเพิ่มปริมาณ

สัตว์น�้าผ่านการด�าเนินงานระดับชาติและภูมิภาค

มกราคม-ธันวาคม
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• การจัดการและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนแนวคิดการจัดการแหล่ง

คุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้า

มกราคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมความร่วมมือระดับชาติในการบูรณาการปริมาณสัตว์น�้าและการ

จัดการแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤติในทะเลจีนใต้    

   

มกราคม-มีนาคม,  

พฤษภาคม-มิถุนายน,  

ตุลาคม, และธันวาคม

 

6. โครงการส�ารวจทรพัยากรประมงและวางแผนการด�าเนนิงานส�าหรบัเรอื M.V. SEAFDEC 2 (Fisheries 

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

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

เพื่อสนับสนุนการส�ารวจสภาวะทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์ตามที่ประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ ร้องขอ เสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ผ่านการฝึกอบรมบนเรือ ได้แก่ การเดินเรือ วิศวกรรมทางทะเล การท�าประมง 

การส�ารวจสมุทรศาสตร์ การวิจัยทรัพยากรประมง และการทดลองเครื่องมือประมง 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การส�ารวจทรัพยากรทางทะเล, สิ่งแวดล้อมทางทะเล และสมุทรศาสตร์

ก่อนหรือหลังฤดูมรสุม

ก่อน-หลังฤดูมรสุม

• การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลผ่านการฝึกอบรมและส�ารวจบนเรือ 

M.V.SEAFDEC2

มกราคม-ธันวาคม

 

7. โครงการความร่วมมอื ASEAN-JICA เพือ่การเสรมิสร้างศกัยภาพด้านมาตรการป้องกนัการท�าประมง

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-JICA 

Cooperation for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures in Southeast Asia)

โครงการความร่วมมอื ASEAN-JICA เพือ่การเสรมิสร้างศกัยภาพด้านมาตรการป้องกันการท�าประมงผดิกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพในการส่งเสริม

มาตรการการป้องกันการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมให้แก่ประเทศสมาชิกศูนย์ฯ ผ่าน

การฝึกอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การฝึกอบรมระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้าและสินค้าประมงในการ

ประมงขนาดเล็ก

มิถุนายน

• การฝึกอบรมระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้าและสินค้าประมงในพ้ืนที่

โครงการน�าร่องในประเทศสมาชิกฯ

กันยายน-พฤศจิกายน

• การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านการฟื ้นฟูนโยบายและ

มาตรการป้องกันการท�าประมงไอยูยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงหาคม

โครงการอื่นๆ 

1. โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น�า้โขงตอนล่างของประเทศกัมพูชา, ไทย และเวียดนาม 

(Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in Cambodia, Thailand, and 

Viet Nam)

โครงการส่งเสรมิทางผ่านปลาบรเิวณลุม่แม่น�า้โขงตอนล่างในประเทศกมัพูชา, ไทย และเวยีดนาม มวีตัถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มประเทศบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างในการสร้างและปรับปรุงทางผ่านปลา เพ่ือติดตั้งเป็น

ทางเชื่อมต่อระหว่างระบบชลประทาน ฝายและคันถนน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การจัดสร้างทางผ่านปลาในประเทศเวียดนาม เสร็จสมบูรณ์  มกราคม-พฤษภาคม

• การบริหารและความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มกราคม-พฤษภาคม

• การจัดสร้างทางผ่านปลาในประเทศกัมพูชา เสร็จสมบูรณ์  มกราคม-กันยายน

2. โครงการมติชิายหญงิในห่วงโซ่มลูค่าของการท�าประมงขนาดเลก็และการเพาะเลีย้งสัตว์น�า้ในภมิูภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender Dimension in the Value Chain of Small-Scale Fisheries 

and Aquaculture in Southeast Asia)

โครงการมติชิายหญงิในห่วงโซ่มลูค่าของการท�าประมงขนาดเลก็และการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ในภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต้ มวีตัถุประสงค์เพือ่จ�าแนกปัญหาและข้อเสนอแนะทีเ่หมาะสมในห่วงโซ่มลูค่าทางการประมง สนบัสนุนความ
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เท่าเทยีมและความเสมอภาพของบทบาทชายหญงิในระดับผู้ตัดสินใจและองค์กร, เทคโนโลยทีางการประมงและนโยบาย 

และเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของชายและหญิงในชุมชนประมงขนาดเล็กเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การฝึกอบรมด้านแนวคิดบทบาทชายหญิง การวิเคราะห์และพัฒนาการ

เก็บข้อมูล ให้แก่ผู้เก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการน�าร่อง

มกราคม-เมษายน

• การเก็บรวบรวมข้อมูลมิติชายหญิงในห่วงโซ่มูลค่าของประมงขนาดเล็ก

และกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

มกราคม-เมษายน

• การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน�าเสนอข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ให้

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มกราคม-เมษายน

• เตรียมรายงานการวิเคราะห์บทบาทชายหญิงสื่อประชาสัมพันธ์ และการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาในประเทศสมาชิกฯ

มกราคม-มิถุนายน
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2565

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม 

1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฟื้นฟูศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Enhancing Human 

Capacity Building)

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism

1. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟื้นฟูระดับชาติ เพื่อขจัดการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Strengthening  

Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU Fishing in 

Southeast Asia)

2. โครงการเทคโนโลยีการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ  (Responsible Fishing Technology and  

Practice)

3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources  

Enhancement in Southeast Asia)

4. โครงการจัดการประมงขนาดเล็ก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรัพยากรประมง (Small-scale Fisheries 

Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

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

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

6. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-JICA  

Cooperation for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures in Southeast Asia)
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โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฟื้นฟู

ศักยภาพทรัพยากรบุคคล (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and  

Enhancing Human Capacity Building)

โครงการฯ มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ บทบาทและภาพลกัษณ์ของศนูย์พฒันาการ

ประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ต่อประเทศสมาชิก องค์การหรือสถาบนัระหว่างประเทศ และสาธารณชน ตลอด

จนการพัฒนาความสามารถด้านการประมงส�าหรับบุคลากรด้านการประมง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของศูนย์

พฒันาการประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่านการจัดนทิรรศการ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

มกราคม – ธันวาคม

• ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม – ธันวาคม

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม – ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง มกราคม – ธันวาคม

  

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง  

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิเทคโนโลยแีละแนวทางการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมด้านการจบั

สตัว์น�า้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมท้ังส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การส่งเสรมิเทคโนโลยแีละการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมทางการประมง

และวิศวกรรมประมงเพื่อฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรประมงทะเลอย่าง

ยั่งยืน 

มกราคม-ธันวาคม

• การวจิยัทางการประมงด้านผลกระทบของการประมง ต่อระบบนิเวศ

ทางทะเล

มกราคม-ธันวาคม

• ระบบฐานข้อมูลการจัดการประมง มกราคม-ธันวาคม
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism

1. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการฟื้นฟูศักยภาพระดับชาติ เพื่อขจัด

การท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ (Strengthening Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to  

Eliminate IUU Fishing in Southeast Asia)

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการฟื้นฟูศักยภาพระดับชาติ เพื่อขจัดการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทาง

เทคนิคและร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการต่อต้านการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรือประมงในภูมิภาค มกราคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล ด้านมาตรการรัฐ

เจ้าของท่า และการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง

มกราคม-ธันวาคม

• พฒันาและส่งเสรมิระบบตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น�า้และสนิค้าประมง มกราคม-ธันวาคม

• ร่วมประชุมระดับนานาชาติ ภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อสร้างความ

ร่วมมือและเครือข่ายการขจัดการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงานและไร้การควบคุม

มกราคม-ธันวาคม

 

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing  

Technology and Practice)

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ  มีเป้าประสงค์เพื่อจัดการผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเล ผ่านการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• จ�าแนกและรวบรวมผลกระทบจากการท�าประมงและเครือ่งมอืประมง

ที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม

ทั้งกิจกรรมหรือข้อบังคับระดับชาติที่ช่วยลดผลกระทบจากการท�า

ประมงและเครื่องมือประมงที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล

มกราคม-ธันวาคม
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• รวมรวมข้อมลูการใช้พลงังานทีเ่หมาะสมในการท�าประมง และความ

ปลอดภัยในการท�าประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม-ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับเทคนิค การขนถ่าย 

สัตว์น�้าบนเรือประมง

มกราคม-ธันวาคม

3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources 

Enhancement in Southeast Asia)

โครงการการใช้ประโยชน์ทรพัยากรประมงอย่างยัง่ยนืและการฟ้ืนฟทูรพัยากรประมงในภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ มีเป้าประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างคุ้มค่าและ

ยั่งยืน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การเสรมิสร้างทรัพยากรบคุคลด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมง

มกราคม-ธันวาคม

• การเข้าร่วมวิจัย/ส�ารวจ/ประชุมระดับนานาชาติหรือระดับภูมิภาค

ในด้านการส�ารวจทรพัยากรประมงและการประเมนิทรัพยากรสัตว์น�า้

มกราคม-ธันวาคม

• การประชุม/การร่วมส�ารวจวิจัยด้วยเรือวิจัยของศูนย์ฯและประเทศ

สมาชิก

มกราคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าที่อพยพระหว่าง

พรมแดน

มกราคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการ

ประมงและการส�ารวจระยะไกล

มกราคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงผ่านการติดตั้งแหล่งที่

อยู่อาศัยเทียม

มกราคม-ธันวาคม

4. โครงการจัดการประมงขนาดเล็ก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรัพยากรประมง (Small-scale 

Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

โครงการจัดการประมงขนาดเล็ก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรัพยากรประมง มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริม

ให้ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการจัดการประมงขนาดเล็กอย่างยั่งยืน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้
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กิจกรรม ระยะเวลา

• ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศใน

พื้นที่โครงการน�าร่อง

มกราคม-ธันวาคม

• การพัฒนาการประมงขนาดเล็ก เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มกราคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมการบูรณาการบทบาทชายหญิง และการมีบทบาทในการ

จัดการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม-ธันวาคม

 

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

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

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

เพื่อสนับสนุนการส�ารวจสภาวะทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์ตามที่ประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ ร้องขอ  

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ผ่านการฝึกอบรมบนเรือ ได้แก่ การเดินเรือ วิศวกรรมทางทะเล 

การท�าประมง การส�ารวจสมุทรศาสตร์ การวิจัยทรัพยากรประมง และการทดลองเครื่องมือประมง 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การส�ารวจทรัพยากรทางทะเล, ส่ิงแวดล ้อมทางทะเลและ

สมุทรศาสตร์ก่อนหรือหลังฤดูมรสุม

ก่อน-หลังฤดูมรสุม

• การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรบคุคลผ่านการฝึกอบรมและส�ารวจบน

เรือ M.V. SEAFDEC 2

มกราคม-ธันวาคม

 

6. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการ

ท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(ASEAN-JICA Cooperation for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures 

in Southeast Asia)

โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพ

ในการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมให้แก่ประเทศ

สมาชิกศูนย์ฯ ผ่านการฝึกอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การฝึกอบรมการท�าประมงอย่างรบัผิดชอบ เพ่ือป้องกนัการท�าประมง 

IUU

มีนาคม
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• การฝึกอบรม EAFM เพื่อป้องกันการท�าประมง IUU พฤษภาคม

• การฝึกอบรมระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้า และสินค้าประมงใน

พื้นที่โครงการน�าร่องในประเทศสมาชิกฯ

ตุลาคม-พฤศจิกายน

• การฝึกอบรมเกีย่วกบัมาตรการรฐัเจ้าท่าส�าหรบัเจ้าหน้าทีต่รวจสนิค้า

สัตว์น�้า

ตุลาคม
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