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ผลการดาํเนินกจิกรรมในปี พ.ศ. 2549 
สํานักงานฝ่ายฝึกอบรม 

ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

ในปี 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้มีการดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆทั้งการฝึกอบรม การวิจยั การพฒันาทางการประมงทะเลและการจดัการประมงชายฝ่ัง การ
ส่งเสริมและเผยแพร่งานดา้นสารสนเทศทางการประมงให้แก่ประเทศสมาชิกของศูนยพ์ฒันาการประมงฯ 
ภายใตโ้ครงการหลกั 5 โครงการ คือ 
1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสาร (ICT)  
2. โครงการการเสริมสร้างศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลในดา้นการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ัง 
3. โครงการการทาํประมงอยา่งรับผดิชอบ (การทาํประมงอยา่งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ) 
4. โครงการฟ้ืนฟทูรัพยากรประมงและท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์ํ้ า 
5. โครงการการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรประมงท่ีมีศกัยภาพอยา่งย ัง่ยนืและการลดการสูญเสียหลงั

การจบั 
6. โครงการรวบรวมขอ้มูลผูส้นบัสนุนจากนานาชาติในภูมิภาค 
 
โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 

 

1. โครงการสารสนเทศและเทคโนโลยกีารตดิต่อส่ือสาร (Information and Communication 
Technology) 
 
 โครงการสารสนเทศและเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสารมีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
ศูนยพ์ฒันาการประมงฯ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆของสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม และขอ้มูลทางดา้นการประมงโดย
ใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือท่ีเหมาะสม ซ่ึงโครงการน้ีประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 
 
 1.1 การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลทางการประมงของสํานักงานฝ่ายฝึกอบรมและศูนย์ฯ 
 การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลทางการประมงของสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมนั้น  สาํนกังานฯได้
ทาํการเผยแพร่โดยผา่นการเขา้ร่วมแสดงนิทรรศการต่างๆ อาทิเช่น งาน Thai Fish Expo 2006 งานมหกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ การเขา้ร่วมแสดงนิทรรศการทางสาํนกังานฯไดน้าํเสนอโครงการการดาํเนินงาน
ต่างๆ ของศูนยฯ์ จดัแสดงเคร่ืองมือและโมเดลสาํหรับการอนุรักษท์รัพยากรประมง แจกเอกสารวิชาการต่างๆ 
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สติกเกอร์ส่งเสริมการทาํประมงอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ของท่ีระลึก เช่น พวงกุญแจ เส้ือ ซ่ึงมุ่งเน้น
ทางดา้นการอนุรักษท์รัพยากรประมง  
 

1.2 การผลติส่ือส่งเสริมทางการประมง 
 ในปี 2549 สํานักงานฝ่ายฝึกอบรมมีการผลิตแผ่นพบัแนะนําศูนย์พฒันาการประมงฯ ความรู้ท่ี
น่าสนใจทางการประมง สติกเกอร์เพื่อการรณรงคท์างดา้นการอนุรักษท์รัพยากรประมง และยงัไดจ้ดัพิมพ์
หนงัสือ The 2nd version of Cartoon Book “Story of Tanu” (Color version) ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีส่งเสริมเก่ียวกบั
การอนุรักษเ์ต่าทะเลในรูปแบบการ์ตูน 4 สี เพื่อเผยแพร่แก่ผูท่ี้มาเยีย่มชมการทาํงานของศูนยพ์ฒันาการประมง
ฯ และประชาชนท่ีสนใจ ผา่นทางการจดันิทรรศการทางการประมงในโอกาสต่างๆ นอกจากน้ีสาํนกังานฝ่าย
ฝึกอบรมไดจ้ดัพิมพเ์อกสารวิชาการดา้นการประมงท่ีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานโครงการจาํนวน 3 เร่ือง 
และเผยแพร่เอกสารดงักล่าวไป ยงัหอ้งสมุดต่างๆ มากกวา่ 100 แห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
  

1.3 การพฒันาเวบ็ไซต์ 
 ในปี 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม ไดอ้อกแบบ พฒันาและปรับปรุงรูปแบบเวบ็ไซด ์ตลอดจนขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของสํานักงานฯ อาทิเช่น โครงการต่างๆท่ีดาํเนินการอยู่ การประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการประชุม การฝึกอบรมต่างๆของสาํนกังานฯ ให้น่าสนใจและทนัสมยัยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเผยแพร่ขอ้มูลไปสู่ประเทศสมาชิกและผูท่ี้สนใจทัว่ไป และร่วมกบั AMC (Australian Maritime 
College) ในการพฒันา E-learning  Distance Learning Project ในระดบั MBA ทางดา้นทรัพยากรประมง  
 

2.โครงการการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในด้านการจดัการทรัพยากรประมง
ชายฝ่ัง (Capacity Improvement of Fisheries Community for Fisheries Management and 
Alleviation of Poverty) 
 
 โครงการการเสริมสร้างศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลในดา้นการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ัง
ประกอบดว้ย 4 โครงการ คือ  
 
 2.1 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชนแบบบูรณาการ ประกอบด้วย  
  2.1.1 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชนอาํเภอปะทวิ จังหวดัชุมพร 

ในปี 2549 โครงการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชนอาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร เป็นปีส้ินสุด
โครงการฯ  ซ่ึงกิจกรรมของโครงการฯประกอบดว้ย การฝึกอบรมให้กบักลุ่มชาวประมงในพื้นท่ีโครงการฯ 
การดูงานจากพ้ืนท่ีโครงการต่างๆและการเขา้ร่วมการสมัมนา และการติดตามการดาํเนินงานต่างๆ อีกทั้งมีการ
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ร่วมสงัเกตการณ์ในการประชุมกลุ่มชาวประมง เพื่อเตรียมการในการจดทะเบียนกลุ่ม โดยมีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์
จงัหวดัชุมพรมาใหค้าํแนะนาํ  

 
ในส่วนของการศึกษาดูงานและการเขา้ร่วมสัมมนา 

ตวัแทนชาวประมงในพ้ืนท่ีโครงการฯไดมี้โอกาสไปร่วมฟัง
สมัมนา เร่ืองการเล้ียงปู ในระหวา่งวนัท่ี 17- 20 มกราคม 2549 
ท่ีจงัหวดัตรัง ซ่ึงทาง สกว. เป็นผูจ้ดัการสัมมนา การสัมมนา
ดงักล่าวครอบคลุมถึงผลการทดลองท่ีไดจ้ากการทาํวิจยัและ
การดูงานการเล้ียงปูในพื้นท่ีจงัหวดัตรัง  และระหว่างวนัท่ี 19-
25 มิถุนายน 2549 โครงการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ัง
โดยชุมชน บริเวณอาํเภอปะทิว จังหวดัชุมพร ได้นําตวัแทนชาวประมงผูด้าํเนินกิจกรรมธนาคารปู และ
ประธานกลุ่มชาวประมงตาํบลปากคลอง ไปดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัชาวประมงท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
ตามคาํเชิญของ Nonprofit Organization Human Network for Asian Sustainable Aquaculture “HunetASA”  

 
ในส่วนของการฝึกอบรม ระหว่างวนัท่ี 8-10 พฤศจิกายน 2549 โครงการฯจดัฝึกอบรมด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และการจดัการกลุ่มออมทรัพยข้ึ์น สาํหรับประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสใน
การประกอบอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน และพฒันาความรู้เก่ียวกบัการทาํบญัชีเพื่อการออม
ทรัพย ์และในระหวา่งวนัท่ี 22-25 ธนัวาคม 2549 ไดจ้ดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการติด Tag กุง้และการตดัหางกุง้
ให้แก่เจา้หนา้ท่ีกรมประมง จงัหวดัชุมพร โดยไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศญ่ีปุ่นมาทาํการฝึกสอนในคร้ังน้ี 
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ในการติดตามผลของการเพ่ิมข้ึนของทรัพยากรสัตวน์ํ้ า 
ในพื้นท่ีโครงการฯ ต่อไป 
  
 ระหว่างเดือน กุมภาพนัธ์ – เมษายน 2549 เจา้หน้าท่ี
โครงการฯ ได้ดาํเนินการติดตามผลการเล้ียงหอยหวานใน
พื้นท่ีโครงการฯ พร้อมทั้งตรวจสอบซ่อมแซมกระชงัเล้ียงหอย
ท่ีทาํการทดลองอยูใ่นปัจจุบนั รวมทั้งดาํเนินการติดตั้งกระชงั
ในพื้นท่ีทดลองเล้ียงแห่งใหม่ เพื่อศึกษาถึงอตัราการเติบโต 
อตัราการรอด และทาํการเปรียบเทียบความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
และสภาพแวดลอ้มท่ีต่างกัน เพื่อหาขอ้สรุปความเหมาะสม
ของพื้นท่ีในโครงการฯ สาํหรับการเล้ียงหอยหวาน  
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2.1.2 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชน บริเวณเกาะลงักาว ี
 สาํหรับโครงการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชน บริเวณเกาะลงักาวี ปี 2549คณะกรรมการ
บริหารจากสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม และเจา้หนา้ท่ีจากประเทศมาเลเซียไดจ้ดัการประชุมเชิงปฎิบติัการในการ
จดัสรรพื้นท่ี เพื่อการจดัการโครงการทรัพยากรชายฝ่ังแบบบูรณาการ และไดมี้การสํารวจทางดา้นเศรษฐ
สังคมของชาวประมงในพื้นท่ีโครงการฯ เพื่อศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีไดมี้การดาํเนินโครงการ
ดงักล่าว และภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ อีกทั้งไดมี้การศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการสาํหรับกลุ่ม
ชาวประมงในพ้ืนท่ีและติดตามการดาํเนินงานของโครงการฯในกิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
  2.1.3 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชน บริเวณสีหนุวลิล์ ประเทศกมัพูชา 
 ในปี 2549 โครงการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ัง
โดยชุมชน บริเวณสีหนุวลิล ์ ประเทศกมัพชูา มีการจดั
การศึกษาดูงานจากพ้ืนท่ีโครงการอ่ืนๆ ในระหวา่งวนัท่ี 20-25 
มีนาคม 2549 โดยสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดน้าํเจา้หนา้ท่ีและ
ตวัแทนชาวประมงในพ้ืนท่ีโครงการฯ จาํนวน 10 คน เดินทาง
มาดูงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์ กบัชาวประมงในพื้นท่ี
โครงการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชน บริเวณอาํเภอปะ
ทิว จงัหวดัชุมพร และโครงการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชนอ่าวบางสะพาน  ซ่ึงการศึกษาดูงานดงักล่าว
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการโครงการในพ้ืนท่ีประเทศ
กมัพชูาต่อไป  

 
ระหว่างวนัท่ี 13-15 กนัยายน 2549 ไดด้าํเนินการฝึกอบรมการเล้ียงปูทะเล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ส่งเสริมให้ชาวประมงในพื้นท่ีมีการเล้ียงปูทะเล เพื่อเป็นอาชีพและเสริมสร้างรายได้ การฝึกอบรม
ประกอบดว้ย การสร้างบ่อ การเตรียมบ่อ การคดัเลือกพนัธ์ุปู การให้อาหารและการสังเกตการกินและการ
เจริญเติบโต ตลอดจนการจดบนัทึกรายละเอียดเพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับการเล้ียง เป็นตน้  

 
นอกจากน้ียงัมีการติดตามผลการดาํเนินงานของโครงการฯ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่ม

แม่บา้นและกลุ่มชาวประมงในการมีส่วนร่วมกบัโครงการฯ และการเกบ็ขอ้มูลสตัวน์ํ้ าท่ีจบัไดใ้นบริเวณพื้นท่ี
โครงการฯ เพือ่นาํผลมาใชใ้นการวางแผนการดาํเนินงานในอนาคตต่อไป 

 
2.2 การฝึกอบรมหลกัสูตรระดับนานาชาต ิเร่ือง “การจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังสําหรับผู้จัดการ

ประมง” 
สํานักงานฝ่ายฝึกอบรมไดจ้ดัการฝึกอบรมหลกัสูตรการจดัการทรัพยากรประมงสําหรับผูจ้ดัการ

ประมงข้ึนระหวา่งวนัท่ี 16 – 30 พฤษภาคม 2549 โดยมีเจา้หนา้ท่ีประมงจาํนวน 24 คนจากประเทศต่างๆ เช่น 
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ประเทศบูรไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ 
ไทย เวียตนาม และศรีลงักา เขา้ร่วมฝึกอบรม  วตัถุประสงคข์อง
การอบรมเพื่อการสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ดา้นการ
จดัการทรัพยากรประมงอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนการวางแผนการ
ดาํเนินการจดัการทรัพยากรประมงในสภาวะแวดลอ้มท่ีต่างกนั 
เพื่ อทํา ให้ผู ้เ ข้า รับการ ฝึกอบรมสามารถนําความ รู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดไ้ปใชว้างแผนการจดัการฯ ในประเทศของตน 
นอกจากน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ดินทางไปศึกษาและทาํการสัมภาษณ์ชาวประมง ในพื้นท่ีโครงการจดัการ
ทรัพยากรประมงชายฝ่ังท่ีจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และจังหวดัชุมพร ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการวิจัยของ
สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม  

 
2.3 การฝึกอบรมหลกัสูตรระดับนานาชาต ิเร่ือง “การจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังและ

กระบวนการส่งเสริมประมง” 
สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดด้าํเนินการจดัฝึกอบรมหลกัสูตร การจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ังและ

กระบวนการส่งเสริมประมง ระหวา่งวนัท่ี 22 สิงหาคม – 21 กนัยายน โดยมีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นตวัแทน
จากประเทศสมาชิกของซีฟเดค และจากประเทศท่ีสนใจเขา้
ร่วมจาํนวน 26 คน เน้ือหาของหลกัสูตรประกอบไปดว้ย 
ความรู้เบ้ืองตน้ และ concept เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร
ประมงชายฝ่ังท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน และการประยกุตใ์ชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัระบบหลกัของการจดัการทรัพยากรประมง 
ศึกษาปัญหาของชาวประมงพ้ืนบา้น รวมทั้งทกัษะดา้นการ
ส่งเสริมและการผลิตส่ือ นอกจากน้ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมยงัได้
ฝึกภาคสนามและดูงานเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรประมงโดยชุมชน บริเวณอาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพรซ่ึง
เป็นหน่ึงในโครงการวิจยัของสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม 

 
2.4 โครงการ “ศึกษาและทดลองใช้โป๊ะเชือกเพือ่พฒันาการจัดการประมงชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื” 
โครงการน้ีศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดด้าํเนินการโดยร่วมมือกบั กรม

ประมงโดยสถาบนัวิจยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกและสาํนกังานประมงจงัหวดัระยอง และ
กลุ่มชาวประมงพ้ืนบา้นหาดแม่รําพึง ซ่ึงดาํเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 บริเวณหาดแม่รําพึง จงัหวดั
ระยอง ซ่ึงกิจกรรมของโครงการฯ ในปี 2549 คือ การตรวจสภาพโป๊ะเชือกท่ีเคยติดตั้งไวแ้ละสภาพแวดลอ้ม
โดยรอบโป๊ะเชือก และมีการวางโป๊ะเชือกเพิ่มข้ึนอีก 1 ลูก นอกจากน้ียงัมีการทดลองเพ่ิมเติม คือการทดลอง
การวางกระชงัสําหรับการพกัสัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดจ้ากโป๊ะเชือก การใชเ้คร่ืองมือ Scanning Sonar และกลอ้ง
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ถ่ายภาพใตน้ํ้ าในการเก็บขอ้มูล และการเก็บสํารวจสัตวน์ํ้ าท่ีมาเกาะติดในโป๊ะเชือก นอกจากน้ีเจา้หน้าท่ี
โครงการฯ ไดเ้ดินทางไปสาํรวจพื้นท่ีบริเวณภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัชุมพร พงังา ระนอง และภูเก็ต เพื่อศึกษา
ความเป็นไปไดข้องพื้นท่ีในการทดลองติดตั้งโป๊ะเชือกต่อไปในอนาคต  

 
ระหวา่งวนัท่ี 2 -5 ตุลาคม 2549 เจา้หนา้ท่ีโครงการโป๊ะเชือกไดร่้วมกบักรมประมงและเมืองฮิมิ 

ประเทศญ่ีปุ่น ในการจดัสมัมนาโครงการโป๊ะเชือก ท่ีจดัข้ึน ณ จงัหวดัระยอง โดยการประชุมแบ่งเป็นภาค
สาํหรับชาวประมงและสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากต่างประเทศ  
 

3.โครงการการทาํประมงอย่างรับผดิชอบ (การทาํประมงอย่างสอดคล้องกบัธรรมชาต)ิ 
(Responsible Fishing Technology and Practices (Fishing in Harmony with Nature) 
 
 3.1 การศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการทาํประมงในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ในปี 2549 คณะเจา้หน้าท่ีวิจยัของสํานักงานฝ่ายฝึกอบรม ไดเ้ดินทางไปสํารวจภาคสนามเก่ียวกบั
เคร่ืองมือประมงทะเล ในประเทศพม่า เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับจดัทาํหนงัสือ Fishing gear monograph 
ของประเทศพม่า 

 
3.2 โครงการการส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือแยกเต่าทะเล (TEDs) 
ในปี 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดเ้ดินทางไปสาํรวจ

และประเมินผลการส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือแยกเต่าทะเลกับ
เคร่ืองมืออวนลาก ท่ีจงัหวดัตราดและสงขลา ซ่ึงเป็นการติดตาม
ผลของการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ถึงประโยชน์ของการ
ติดตั้งเคร่ืองมือแยกเต่าทะเลกบัเคร่ืองมืออวนลาก ซ่ึงโครงการน้ี
เป็นความร่วมมือกันระหว่างสํานักงานฝ่ายฝึกอบรมและกรม
ประมง นอกจากน้ีเจา้หน้าท่ีโครงการฯยงัไดเ้ดินทางไปยงั
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เพื่อทาํการสาํรวจและประเมินผลการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองมือแยกเต่าทะเลกบั
เคร่ืองมืออวนลากดว้ยเช่นกนั สาํหรับผลการสาํรวจและประเมินผลอยูใ่นกระบวนของการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.3 การสาธิตและทดลองเคร่ืองมือแยกสัตว์นํา้วยัอ่อนจากอวนลาก 
กิจกรรมหน่ึงในการดาํเนินโครงการฯ คือการจดัสาธิตและทดลองประสิทธิภาพของเคร่ืองมือแยก

สัตว์นํ้ าวยัอ่อน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจและส่งเสริมการทาํประมงอย่างรับผิดชอบให้แก่
เจา้หนา้ท่ีดา้นการประมง และชาวประมงในภูมิภาค สาํหรับในปี 2549 โครงการฯ ไดมี้การจดัการสาธิตและ
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ทดลองใชท่ี้เมืองคาบายอก ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งการจดัสาธิต
การทดลองเคร่ืองมือดงักล่าวในการประชุมระดบันานาชาติ ณ ประเทศอิหร่าน ในอนาคตจะมีการเผยแพร่
เคร่ืองมือแยกสตัวน์ํ้ าวยัอ่อนไปยงัประเทศต่างๆ นอกภูมิภาคต่อไป 
 
 3.3 การประชุม The Regional Workshop on the Implementation of TEDs and JTEDs for 
Reduction of by-catch in Southeast Asia 

ระหว่างวนัท่ี 2-5 ตุลาคม สํานักงานฝ่ายฝึกอบรมได้
จดัการประชุม The Regional  Workshop on the Implementation 
of TEDs and JTEDs for Reduction of by-catch in Southeast 
Asia ข้ึน ณ สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม โดยมีตวัแทนจาํนวน 19 คน
จากแต่ละประเทศสมาชิกของซีฟเดคเขา้ร่วมประชุม คือ ประเทศ
บรูไน กมัพูชา พม่า ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม นอกจากน้ียงั
มีตัวแทนจาก มหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญ่ีปุ่น,
มหาวิทยาลยัการเกษตร Bogor , สาํนกังานเลขาธิการ, สํานกังานฝ่ายฝึกอบรม และ MFRDMD โดยการ
สัมมนาในคร้ังน้ีจะมุ่งเนน้ในการประเมินการใช ้TEDs และ JTEDs ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ
เตรียมการวางแผนในอนาคตสาํหรับการสนบัสนุนเคร่ืองมือการคดัแยกสตัวน์ํ้ าในแต่ละประเทศ  
  

3.4 โครงการศึกษาพลงังานลมทดแทนพลงังานนํา้มันสําหรับเรือประมง 
โครงการฯ ไดด้าํเนินการศึกษา ออกแบบ การใชพ้ลงังานลมทดแทนพลงังานนํ้ ามนัซ่ึงมีราคาสูงข้ึน 

เพื่อการลดตน้ทุนในการทาํประมงให้กบัชาวประมง โดยการศึกษาดงักล่าว ไดอ้อกแบบและพฒันาความ
เหมาะสม ของเคร่ืองมือท่ีในการติดตั้งกบัเรือประมง และกาํลงัวางแผนเพื่อการทดลองติดตั้งกบัเรือประมง
จริงต่อไป 

 
3.5 โครงการศึกษาความเข้มของและสีของแสงไฟ 

 ในปี 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม ทาํการศึกษาและทดลองเก่ียวกบัความเขม้ของและสีของแสงไฟ 
เพื่อการส่องสว่างผ่านลงไปในนํ้ าท่ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํประมง และเป็นการพฒันาการประมง
ในภูมิภาคฯ ซ่ึงไดท้าํการศึกษาในพื้นท่ี จงัหวดัชุมพรและระยอง  
  
 3.6 การผลติส่ือส่งเสริมเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารทาํประมงอย่างรับผดิชอบ 
 เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมของโครงการ สํานักงานฝ่าย
ฝึกอบรม ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารทาํประมงอยา่งรับผดิชอบ
และจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ Inland Fishing Gear and Methods in Southeast Asia: 
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Myanmar และเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานและหอ้งสมุดต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากน้ีเพื่อ
เป็นการสนบัสนุนโครงการฯ ทางสาํนักงานฝ่ายฝึกอบรมไดจ้ดัทาํวีซีดี การสาธิตและทดลองเคร่ืองมือแยก
สัตวน์ํ้ าวยัอ่อนท่ีฟิลิปปินส์ และเวียตนาม และ รายงานการวิจยั เร่ือง Study on Juvenile and Trash Excluder 
Devices(JTEDs) in Cambodia, Study on Juvenile and Trash Excluder Devices(JTEDs) in Myanmar และ 
The Promotion of Responsible Trawl Fishing Practice in Southeast Asia through the Interdiction of JTEDs 
เพื่อเผยแพร่ใหก้บัประเทศสมาชิกและผูท่ี้สนใจดว้ย 
 
 3.7 การประชุมและอภิปรายแลกเปลีย่นข้อมูลกบัประเทศนอกภูมิภาค 
 - การประชุม The Fouth Meeting for the Signatory States on the MOU on Conservation and 
Management and their Habitats in the Indian Ocean And South East Asia (IOSEA) ณ ประเทศโอมาน 
 - การประชุม The ICES Symposium on Fishing Technology in the 21 th Century: Integrating 
Fishing and Ecosystem Conservation ณ เมืองบอสตนั ประเทศอเมริกา 
 - การประชุม Investigating option to improve by-catch reduction in tropical prawn fisheries: a 
workshop for fishers ณ ประเทศออสเตรเลีย  
 

4.โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงและทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์นํา้(Rehabilitation of Fisheries 
Resources and Habitats/Fishing Grounds through Resource Enhancement)   
  
 กิจกรรมการดาํเนินงานโครงการฟ้ืนฟทูรัพยากรประมงและท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์ํ้ าในปี 2549 
ประกอบไปดว้ยการเป็นท่ีปรึกษาและร่วมสงัเกตการณ์การวางปะการังเทียมในพื้นท่ีเกาะลงักาว ี ประเทศ
มาเลเซีย ตลอดจนทดลองวางซั้ง (Fish Enhancing Device: FEDs) เพื่อศึกษาถึงคุณลกัษณะเฉพาะของซั้งท่ีดี
ทาํการคิดคน้ข้ึน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการท่ีจะใชด้าํเนินการในอนาคต ท่ี
บริเวณบา้นเพ จงัหวดัระยอง และพ้ืนท่ีอาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร เพื่อเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวน์ํ้ าวยัอ่อน
และการฟ้ืนฟทูรัพยากรสตัวน์ํ้ า 
 ระหวา่งวนัท่ี 16-17 สิงหาคม 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดเ้ดินทางไปศึกษาและสงัเกตการณ์
ขั้นตอนและวธีิการปล่อยพนัธ์ุมา้นํ้ าท่ีจงัหวดัชลบุรีและจนัทบุรี เพื่อนาํประสบการณ์และวิธีการปล่อยมา้นํ้ามา
ประยกุตใ์ชใ้นโครงการต่อไป 
 ในปี 2549 โครงการไดด้าํเนินการผลิตส่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟทูรัพยากรประมงและท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์
นํ้ า โดยจดัพิมพห์นงัสือ Artificial Reff in Thailand เพื่อเผยแพร่ใหแ้ก่ประเทศสมาชิกและผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
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5. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทีม่ีศักยภาพอย่างยัง่ยนืและการลดการสูญเสีย
หลงัการจบั (Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources and Reduction of 
Post-harvest Losses 
 5.1 การสํารวจทรัพยากรทีย่งัไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีใ่นภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 ในปี 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม ไดอ้อกเรือ M.V.SEAFDEC สาํรวจทรัพยากรปลาทูน่า บริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงในการสาํรวจดงักล่าวไดมี้การทาํประมงโดยใชเ้คร่ืองมือประมงเบด็ราวปลาทูน่าโดยการ
ทดลองใชต้วัเบด็แบบวงกลมและรูปตวัเจ และอวนลอ้มปลาทูน่า อีกทั้งไดท้าํการสาํรวจและเกบ็ขอ้มูลดา้น
สมุทรศาสตร์ซ่ึงการสาํรวจในคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือระหวา่งซีฟเดคกบักรมประมงของประเทศไทย สาํหรับ
เรือ M.V.SEAFDEC 2 ไดท้าํการสาํรวจทรัพยากรสตัวน์ํ้ า บริเวณทะเลอนัดามนั เกาะลงักาวีและPort Klang 
ประเทศมาเลเซีย น่านนํ้าประเทศฟิลิปปินส์ และน่านนํ้าประเทศเวยีตนาม เพื่อสาํรวจทรัพยากรสตัวน์ํ้ าท่ีอาศยั
บริเวณผวินํ้าและทอ้งนํ้า และเกบ็ขอ้มูลดา้นสมุทรศาสตร์ เพื่อเป็นขอ้มูลในการศึกษาแหล่งการทาํประมงและ
ความชุกชุมของสตัวน์ํ้ าในบริเวณนั้นๆ และการทาํ Acoustic Survey 
  

5.2 โครงการการสํารวจวตัถุดิบในการทาํซูริมิ 
 ในปี 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดมี้การเดินทางไป
สาํรวจและเกบ็ขอ้มูลสตัวน์ํ้ าท่ีเป็นวตัถุดิบ และกาํลงัผลิตในการ
ผลิตซูริมิในประเทศ เช่น จงัหวดัสมุทรปราการ สมุทรสาคร ตรัง 
สงขลา และระนอง และต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า อินโดนีเซีย 
เวียตนาม  
 ระหว่างวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน สํานักงานฝ่ายฝึกอบรม
ไดจ้ดัสัมมนาเร่ือง The Information Collection for Economically Important Species as Surimi Material in 
Southeast Asian Region ข้ึน โดยเชิญประเทศสมาชิกซ่ึงร่วมดาํเนินโครงการการสาํรวจวตัถุดิบในการทาํ 
Surimi เขา้ร่วม ประกอบไปดว้ยประเทศมาเลเซีย เวียตนาม สิงคโ์ปร์ และไทย การจดัประชุมดงักล่าวมี
วตัถุประสงคใ์นการแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบและโรงงานในการทาํซูริมิของแต่ละประเทศ 
  

5.3 การศึกษาวธีิการเกบ็รักษาสัตว์นํา้หลงัการจับ 
ในปี 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดท้าํการสาํรวจวิธีการเก็บรักษาสัตวน์ํ้ าหลงัจบัของชาวประมงใน

พื้นท่ีจงัหวดัระยอง พร้อมทั้งแนะนาํวิธีการใชเ้คร่ืองทาํความเยน็ซ่ึงเป็นงานวิจยัหน่ึงของศูนยฯ์ เพื่อเก็บรักษา
คุณภาพสัตวน์ํ้ าให้กบัชาวประมงในพ้ืนท่ี นอกจากน้ียงัไดท้าํการทดลองเก่ียวกบัการเก็บรักษาความสดของ
ปลาหมึก ท่ีจงัหวดัจนัทบุรี โดยการเปรียบเทียบจากการใชน้ํ้ าแขง็และเคร่ืองทาํความเยน็ท่ีทางศูนยฯ์ไดท้าํการ
วิจยัข้ึน 
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5.4 การผลติส่ือส่งเสริมเกีย่วกบั การเกบ็เกีย่วทรัพยากรทีย่งัไม่ถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ่
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมของโครงการฯ สํานักงานฝ่าย

ฝึกอบรม ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั การเกบ็เก่ียวทรัพยากรท่ียงัไม่ถูกนาํมาใช้
ประโยชน์อยา่งเต็มท่ีและจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือ Preliminary results on the large 
pelagic fisheries resource  survey in the Andaman Sea และเผยแพร่ไปยงัหน่วยงาน
และหอ้งสมุดต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
 

 

6.โครงการรวบรวมข้อมูลผู้สนับสนุนนานาชาตใินภูมิภาค 
ปี 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูส้นบัสนุนนานาชาติ  ซ่ึงไดท้าํ

การคน้หาโดยแบ่งเป็นประเทศภายในภูมิภาค และทาํการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานกลางของประเทศสมาชิก
และสถาบนัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้มูล  สาํหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ะเก็บรวบรวบสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดน้าํเสนอ
และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม เพื่อสะดวกในการคน้หาของประเทศท่ีสนใจ  

 

7.กจิกรรมพเิศษเพือ่สนับสนุนการพฒันาการทาํประมงสําหรับประเทศไทย 
 
 นอกจากการดาํเนินกิจกรรมหลกัทั้ง 6 โครงการขา้งตน้แลว้ สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม ยงัมีการดาํเนิน
กิจกรรมพิเศษเพื่อสนบัสนุนการพฒันาการทาํประมงสาํหรับประเทศไทย ดงัน้ี 
 

1. การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะส้ันสําหรับนักศึกษามหาวทิยาลยั 
 การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นสาํหรับนกัศึกษา
มหาวิทยาลยั เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการฝึกอบรมเป็นประจาํ
ทุกปี ปีละ 2 คร้ัง คือ ในช่วงระหวา่งปิดภาคการศึกษาของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัในเดือนเมษายน และ ตุลาคม เพื่อ
เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาท่ีศึกษาทางดา้นการประมง
ไดมี้โอกาสฝึกและไดรั้บประสบการณ์จากการทาํงานจริง 
อีกทั้งเพื่อใหเ้กิดความคุน้เคยในงานดา้นท่ีตนศึกษามา ใน
ปี 2549 มีการอบรม 2 รุ่น คือ การฝึกอบรมระยะสั้น
หลกัสูตรเทคโนโลยกีารประมงทะเลและการจดัการชายฝ่ังสาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 41 ในระหวา่ง
วนัท่ี 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม โดยมีนกัศึกษาท่ีเรียนสายดา้นการประมงจาํนวน 30 คน จาก 6 
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สถาบนัการศึกษาประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา วทิยาเขตบางแสน และวิทยา
เขตสารสนเทศจนัทรบุรี มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มหาวิทยาลยัราชมงคลศรีวิชยัวิทยาเขตตรัง และ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษาท่ีเขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเขา้ใจในการทาํประมงของไทยในสถานการณ์ปัจจุบนั เขา้ใจถึงการใชเ้คร่ืองมือทาํประมงทะเลประเภท
ต่างๆ การใชเ้คร่ืองมือสมุทรศาสตร์ การทาํเคร่ืองมือประมงขนาดเลก็ และเขา้ใจการดาํรงชีวิตของชาวประมง
ชายฝ่ัง   
 
 
 
     
     
     
    
   

การฝึกอบรมหลกัสูตรการทาํประมงและการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื สาํหรับทาํศึกษา
มหาวิทยาลยัรุ่นท่ี 42 ในระหวา่งวนัท่ี 17-27 ตุลาคม โดยมี
นกัศึกษาเขา้ร่วมอบรมจาํนวน 42 คนจาก 8 สถาบนัไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยับูรพา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกวิทยาเขตจนัทบุรี มหาวทิยาลยั
วลยัลกัษณ์และมหาวิทยาลยัฮอกไกโด โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจสภาวะการทาํประมงของไทยในปัจจุบนั 
ตลอดจากการทาํประมงอยา่งรับผดิชอบ  

 
2.การฝึกอบรมหลกัสูตร การควบคุมเรือประมง สําหรับนักศึกษาวทิยาลยัประมงตณิสูลานนท์ 
สํานักงานฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับกรมประมงได้ ดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุม

เรือประมง” สาํหรับนกัศึกษาจากวิทยาลยัประมงติณสูลานนท ์จาํนวน 12 คน ระหว่างวนัท่ี 15 มกราคม – 24 
มีนาคม 2549 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะความรู้วิชาชีพดา้นการเดินเรือ ฝึกปฏิบติังานจริงบนเรือและ
การใช้ชีวิตแบบลูกเรือ และพฒันาสมรรถนะและคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สําหรับวิชาท่ีใช้ฝึกอบรมจะเป็นวิชาเก่ียวกับเคร่ืองกลเรือ การเดินเรือ และการทาํประมง 
รวมทั้งการดูแลซ่อมบาํรุงเคร่ืองกลเรือ 
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3.การฝึกอบรมหลกัสูตรพเิศษเร่ือง “การทาํประมงลอบนํา้ลกึ และเบ็ดราว”  
ระหวา่งวนัท่ี 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดจ้ดัหลกัสูตรพิเศษเพื่อการศึกษา

ดูงานตามคาํขอของประเทศเวียตนาม โดยหลกัสูตรดงักล่าวเนน้ศึกษาเร่ืองการทาํประมงลอบนํ้ าลึก และเบด็
ราว โดยเจา้หน้าท่ีสํานักงานฝ่ายฝึกอบรมได ้นาํผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมซ่ึงประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีประมงจาก
ประเทศเวียตนามจาํนวน 3 คน ไปศึกษาดูงานท่ีจงัหวดัภูเกต็ 

 
4.การฝึกอบรมหลกัสูตรพเิศษ A Training program on Orientation Plan and basic Knowledge 

Needed for Management (Right base and co management in Responsible Fisheries and resource 
enhancement) สําหรับเจ้าหน้าทีจ่ากประเทศอยีปิต์ 

การฝึกอบรมหลกัสูตรพิเศษ A Training program on Orientation Plan and basic Knowledge Needed 
for Management (Right base and co management in Responsible Fisheries and resource enhancement) 
สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดจ้ดัการฝึกอบรมในระหวา่งวนัท่ี 15-18 สิงหาคม 2549 การฝึกอบรมดงักล่าวเป็น
หลกัสูตรพิเศษสาํหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจากประเทศอียปิต ์ จาํนวน 3 คน โดยเน้ือหาหลกัสูตรเนน้ไปใน
เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้ และ concept ของการทาํประมงอยา่งรับผดิชอบ การฟ้ืนฟทูรัพยากรสตัวน์ํ้า ในดา้น
เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ังและการใชแ้นวทางของ Right base และ co-management สาํหรับ
การจดัการในชุมชนตลอดจนการประยกุตใ์ชก้บัระบบนิเวศน์เพื่อการจดัการประมง  
  

5.การฝึกอบรมหลักสูตร Individual Training Program on Community base Fishery 
Management and Management Approaches สําหรับเจ้าหน้าทีจ่ากประเทศศรีลงักา 

ซ่ึงหลกัสูตร Individual Training Program on Community base Fishery Management and 
Management Approaches ในระหว่างวนัท่ี 22 สิงหาคม – 21 กนัยายน 2549 โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาจาก
ประเทศศรีลงักา เน้ือหาของหลกัสูตรจะประกอบไปดว้ย แนวทางและวิธีการจดัการทรัพยากรประมงใน
ชุมชน การพฒันาทกัษะดา้นการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ังและประมงพ้ืนบา้น และระบบการป้องกนัการ
จบัสัตวน์ํ้ าแบบทาํลายโดยใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเคร่ืองมือแยกเต่า และสัตวน์ํ้ าวยัอ่อน 
เป็นตน้  
 6. การฝึกอบรมวชิาการในรูปแบบทศันศึกษาในหลกัสูตร The Training and Study Tour Programs 
in Coastal Fisheries Management and Extension Methodology and Brackish/Marine Water 
Aquaculture สําหรับเจ้าหน้าทีจ่ากประเทศศรีลงักา 

สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมดาํเนินการจดัหลกัสูตร The Training and  Study Tour Programs in Coastal 
Fisheries Management and Extension  Methodology and Brackish/Marine  Water Aquaculture ข้ึนใน
ระหวา่งวนัท่ี 22 สิงหาคม – 29 กนัยายน 2549 โดยมีผูเ้ขา้รับฝึกอบรมเป็นชาวศรีลงักา จาํนวน 1 คน หลกัสูตร
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ประกอบไปดว้ยหลกัทัว่ไปและ concept ของการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ัง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน และ
การประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัระบบหลกัของการจดัการทรัพยากรประมง ศึกษาปัญหาของชาวประมงพ้ืนบา้น 
รวมทั้งทกัษะดา้นการส่งเสริม เยีย่มชมหมู่บา้นชาวประมง ฟาร์มกุง้ และโครงการพระราชดาํริอ่าวคุง้กระเบน 
และองคก์ารสะพานปลา เป็นตน้ 

 
7. การฝึกอบรมหลักสูตร Onsite training on Data 

Analysis สําหรับเจ้าหน้าทีก่รมประมงประเทศฟิลปิปินส์ 
การฝึกอบรม Onsite training on Data Analysis ซ่ึงไดจ้าก

การเก็บตวัอย่างสัตว์นํ้ า การจดัฝึกอบรมดังกล่าวสํานักงานฝ่าย
ฝึกอบรมไดจ้ดัใหก้บักรมประมงของประเทศฟิลิปปินส์ ตามความ
ร่วมมือท่ีตกลงร่วมกนั การฝึกอบรมทางศูนยฯ์ ไดเ้ชิญเจา้หน้าท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญจากกรมประมงไทยเป็นวิทยากรใหค้วามรู้  

 
8. การฝึกอบรมในรูปแบบของการทศันศึกษาด้านวชิาการเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ัง 

สําหรับเจ้าหน้าทีก่รมประมงจากประเทศศรีลงักา 
สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมดาํเนินการจดัการฝึกอบรมในรูปแบบของการทศันศึกษาดา้นวิชาการเก่ียวกบั

การจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ังระหว่างวนัท่ี 1-13 ตุลาคม 2549 สาํหรับเจา้หนา้ท่ีประมงจากประเทศศรี
ลงักาจาํนวน 8 คน การทศันศึกษาประกอบดว้ยการเยี่ยมชมการจดัการโป๊ะเชือกท่ีจงัหวดัระยอง การจดัการ
ชายฝ่ังท่ีจงัหวดัพงังา นอกจากน้ียงัไดมี้ส่วนของการบรรยายความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการทรัพยากร
ประมงชายฝ่ังโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดเ้ชิญมา  

  
9. การฝึกอบรม ในรูปแบบของการทัศนศึกษาด้านกิจกรรมทางการประมง สําหรับเจ้าหน้าที่จาก

ประเทศญีปุ่่น 
การฝึกอบรม ในรูปแบบของการทศันศึกษาดา้นกิจกรรมทางการประมงดาํเนินการจดัข้ึนเม่ือระหว่าง

วนัท่ี 3 – 8 ตุลาคม 2549 สาํหรับเจา้หนา้ท่ีจากประเทศญ่ีปุ่นจาํนวน 11 คน หลกัสูตรดงักล่าวประกอบดว้ยการ
แลกเปล่ียนความเห็นกบัเจา้หนา้ท่ีกรมประมงในหัวขอ้เร่ืองความปลอดภยัและคุณภาพผลิตภณัฑส์ัตวน์ํ้ าอุป
สงคแ์ละอุปทานของสินคา้สัตวน์ํ้ า การจดัการทรัพยากรสัตวน์ํ้ า การเพราะเล้ียงสัตวน์ํ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ีผู ้
เขา้รับการอบรมยงัไดเ้ดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสัตวน์ํ้ า การดาํเนินงานของสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม 
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้และฟาร์มเล้ียงปูทะเล เป็นตน้  
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10.การฝึกอบรมวิชาการในรูปแบบการทัศนศึกษาเร่ือง 
การศึกษาถึงศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงปลานิลของประเทศไทย 
สําหรับผู้เช่ียวชาญชาวญี่ปุ่น จาก Oversea Fisheries Cooperation 
Foundation (OFCF)  

สํานักงานฝ่ายฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมวิชาการใน
รูปแบบการทศันศึกษาสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่นดา้นการเพาะเล้ียง
สัตวน์ํ้ า จาก Oversea Fisheries Cooperation Foundation (OFCF) 
จาํนวน 1 ท่าน ระหว่างวนัท่ี 3-9 ธนัวาคม 2549 ซ่ึงการทศันศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงศกัยภาพดา้นการ
เพาะเล้ียงปลานิลของประเทศไทย เพื่อการวางแผนในการนาํเจา้หนา้ท่ีประมงจากประเทศกาบอง มารับการ
ฝึกอบรมต่อไป การทศันศึกษาดงักล่าวประกอบดว้ย การเพาะเล้ียงปลานิล การผสมเทียมปลานิล รวมทั้งการ
เขา้เยีย่มชมโรงงานผลิตอาหารสตัวน์ํ้ า  
  

11.การฝึกอบรมวิชาการในรูปแบบการทัศนศึกษาเร่ือง กระบวนการแปรรูปสัตว์นํ้าและตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพของผลติภัณฑ์สัตว์นํา้ สําหรับเจ้าหน้าทีก่รมประมงจากประเทศพม่า 
 ระหว่างวนัท่ี 17-16 ธันวาคม 2549 สํานักงานฝ่ายฝึกอบรมไดจ้ดัการฝึกอบรมในรูปแบบการทศัน
ศึกษาสําหรับเจา้หน้าท่ีกรมประมงจากประเทศพม่า จาํนวน 5 คน ซ่ึงการฝึกอบรมมุ่งเน้นไปในเร่ือง
กระบวนการแปรรูปสตัวน์ํ้ าและตรวจวเิคราะห์คุณภาพของผลิตภณัฑส์ตัวน์ํ้า โดยการทศันศึกษาประกอบดว้ย 

การเยี่ยมชมฟาร์มกุ้งและปูในบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ 
ห้องปฏิบติัการการตรวจและควบคุมคุณภาพสัตวน์ํ้ าของกรม
ประมง ตลาดทะเลไทย โรงงานผลิตและแปรรูปสัตวน์ํ้ าจงัหวดั
สมุทรสาคร โรงงานนํ้ าปลาและบริษทัแปรรูปปลาหมึก จงัหวดั
ระยอง นอกจากน้ีผูเ้ขา้อบรมยงัได้รับความรู้และแลกเปล่ียน
ความรู้จากเจา้หนา้ท่ีและผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง 
  

 
12.การจัดหลกัสูตรฝึกงานสําหรับนักศึกษา 

 ในปี 2549 สํานักงานฝ่ายฝึกอบรม ได้รับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขา้ฝึกงานในหน่วยงานของ
สาํนกังานฯ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดฝึ้กงานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํประสบการณ์ท่ีไดไ้ปใช้
ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 ในระหว่างวนัท่ี 4 กนัยายน - 22 ธนัวาคม 2549 สาํนกังานฯไดรั้บนกัศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการ
จดัการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จาํนวน 2 คน และ นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัราช
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ภฎัธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาํนวน 2 คนเขา้ฝึกงานกบักองเทคโนโลยีการทาํประมงใน
ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน – 24 กมุภาพนัธ์ 2550   
 

13.การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเรือประมงสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม จดัการฝึกอบรมหลกัสูตรการควบคุมเรือประมง สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง สาขาการควบคุมเรือประมง 
วิทยาลยัประมงติณสูลานนท ์จาํนวน 17 คน ในระหว่างวนัท่ี 4 
กนัยายน 2549 – 23 กุมภาพนัธ์ 2550 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
และสร้างประสบการณ์ในดา้นวิชาชีพให้กบันักศึกษาท่ีเขา้รับ
การฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมจะประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 1)
ระบบการส่ือสารเรือ 2)เรือและการทรงตวัของเรือ 3)กฎหมาย
เก่ียวกบัการเดินเรือและการเดินเรือ 4)การปฏิบติัการเทคโนโลยี
การเดินเรือ 5)เคร่ืองมือประมงทะเล 6)การปฏิบติัเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ โดยการฝึกอบรมจะประกอบดว้ย 
ภาคบรรยายและภาคปฎิบติั และระหว่างวนัท่ี 14 พฤศจิกายน – 10 ธนัวาคม 2549 นกัศึกษาไดเ้ดินทางไปฝึก
เก่ียวกบัการเดินเรือและการดาํรงชีวิตบนเรือ กบัเรือซีฟเดค ซ่ึงนกัศึกษาไดไ้ดน้าํความรู้ท่ีเรียนนาํมาปฏิบติัจริง  
  
 14. การจัดนิทรรศการในวนัเด็กแห่งชาติ 

ในวนัท่ี 14 มกราคม 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม ได้
ร่วมจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ณ พิพิธภณัฑก์ารเกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั อาํเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี โดยภายในงาน ไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัการอนุรักษเ์ต่า
ทะเล และการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยผ่าน
การเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวลั เกมส์ท่ีนาํไปให้เด็กท่ีเขา้ชมงาน
ร่วมเล่นได้แก่ เกมส์อนุรักษ์เต่าทะเล เกมส์ Photo Hunt 

อนุรักษ์เต่าทะเล และการระบายสีอนุรักษ์เต่าทะล ซ่ึงการจัด
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเด็กท่ีเข้าร่วมงานเป็น
จาํนวนมาก  

 
15.การจัดนิทรรศการในงานประชุมด้านการประมงซ่ึงจัด

โดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2549 สํานักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ร่วมจัด
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นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาดา้นการประมง และการดาํเนินงานในโครงการต่างๆ ของศูนยฯ์ ในงาน
ประชุมดา้นการประมงซ่ึงจดัโดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมมารวยกาเดน้ กรุงเทพฯ  
  

16. การจัดนิทรรศการในงานประจําปีสมาคมประมงคลองด่าน  
วนัท่ี 14 มีนาคม 2549 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดรั้บเชิญใหไ้ปร่วมแสดงนิทรรศการในงานประจาํปี

ของสมาคมประมงคลองด่าน อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ฝ่ายฝึกอบรมฯ ไดจ้ดัแสดงความรู้และ
เทคโนโลยดีา้นการทาํประมงอยา่งมีความรับผดิชอบ รวมทั้งจดัแสดงเคร่ืองมือแยกเต่าทะเลจากเคร่ืองมืออวน
ลาก โดยอธิบายถึงประโยชน์และความสําคญัของการติดเคร่ืองมือดังกล่าวกับอวนลาก นอกจากน้ียงัได้
ประชาสมัพนัธ์การดาํเนินงานของศูนยฯ์ ใหแ้ก่ผูร่้วมงานไดรั้บทราบ 

 
 17. การจัดนิทรรศการในงาน Thai Fish Expo 2006  
 ระหว่างวนัท่ี 24-27 มิถุนายน 2549 สาํนักงานฝ่าย
ฝึกอบรมไดเ้ขา้ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Thai Fish Expo 
2006 ท่ีจดัข้ึน ณ ศูนยก์ารประชุมและจดันิทรรศการ เมือง
ทองธานี โดยภายในงานฝ่ายฝึกอบรมได้จัดแสดงการทาํ
ประมงอวนลอ้มปลาทูน่า การใช้เคร่ืองมือแยกสัตวน์ํ้ าวยั
อ่อน การใชเ้คร่ืองมือแยกเต่าทะเล และการทาํประมงเบ็ด
ราวดว้ยเบ็ดแบบโคง้กลมซ่ึงจะไม่ส่งผลและทาํอนัตรายต่อ
เต่าทะเล รวมทั้งการประชาสมัพนัธ์การดาํเนินงานของศูนยฯ์ และสาํนกังานต่างๆ การแจกเอกสาร และของท่ี
ระลึก 
 
 18. การจัดนิทรรศการในงานมหกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง 

วนัท่ี 25-30 กรกฎาคม สํานักงานฝ่ายฝึกอบรม ไดเ้ขา้ร่วมจดัแสดงนิทรรศการมหกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อร่วมฉลองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรง
ครองราชย์ครบ 60 ปี ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระ
เกียรต์ิ จังหวัดปทุมธานี โดยสํานักงานฝ่ายฝึกอบรมได้
นําเสนอเน้ือหาการจัดนิทรรศการในหัวข้อ “การจัดการ
ประมงชายฝ่ังแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเน้นการทํา
ประมงอย่างรับผิดชอบ การจัดการทรัพยากรประมงโดย
นําเสนอเร่ืองธนาคารปู และการทาํประมงท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยนาํเสนอการเล้ียงปูทะเลในป่าชายเลน รวมทั้งนาํเสนอเคร่ืองมือการทาํประมงพื้นบา้นเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร่เอกสารทางวิชาการของศูนยฯ์ เพื่อประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมงาน  
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19. การจัดนิทรรศการในงานนมัสการเจ้าแม่
กวนอมิประจําปีของ ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร 
ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน สํานักงานฝ่ายฝึกอบรมไดร่้วมกบั
สํานักงานประมงจังหวดัสมุทรสาครจัดนิทรรศการการ
ประมง ในงานนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมประจําปี 
บริเวณตาํบลท่าฉลอม อาํเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ภายในงานฝ่ายฝึกอบรมไดน้าํเคร่ืองมือแยกเต่าทะเล และ
สัตวน์ํ้ าวยัอ่อน รวมทั้งการทาํประมงทูน่าไปจดัแสดง งาน
ดังกล่าวพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกฎุราชกมุาร เสดจ็ไปทรงเปิดงาน และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมดว้ย 
 

20. การให้การต้อนรับคณะผู้มาเยีย่มชมสํานักงานฯ 
เพื่อเป็นการบริการให้ความรู้และประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของศูนย์ฯให้แก่บุคลากรจาก

หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง และผูส้นใจ สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม ไดใ้ห้การตอ้นรับ และจดัการ
บรรยายสรุปเก่ียวกบับทบาทของศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการพฒันาการทาํ
ประมงในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้และไดพ้าคณะผูม้าเยี่ยมชมเขา้ชมอุปกรณ์และเคร่ืองมืออาํนวย
ความสะดวกในการฝึกไดแ้ก่ เรือ MV SEAFDEC อุปกรณ์ Simulator หอ้ง Audio-visual Studio และเคร่ืองมือ
ประมงในอาคารปฎิบติัการประมง สาํหรับคณะผูเ้ขา้เยีย่มชมต่างๆมีดงัน้ี 
 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2549 คณะเจา้หนา้ท่ีจากมหาวิทยาลยัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 7 คน 
 วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2549 คณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและคณะ จากประเทศเวียตนาม จาํนวน 5 
คน 
 วนัท่ี 23 มีนาคม 2549 คณะเจา้หนา้ท่ีจากสถานทูตญ่ีปุ่น ประจาํประเทศอินโดนีเซีย 
 วนัท่ี 12 มิถุนายน 2549 คณะนกัศึกษาจาก National Fisheries University, Yamaguchi Japan จาํนวน 
60 คน  
 วนัท่ี 23 มิถุนายน 2549 คณะเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยั และ NGO จากประเทศเวียตนาม จาํนวน 12 คน 
 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 คณะเจา้หนา้ท่ีจาก National Oceanic & Atmospheric Administration(NOAA)  
 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2549 กลุ่มส่งเสริมประสบการณ์เยาวชน (มา้กา้นกลว้ย) และคณะครูโรงเรียนการัญ
ศึกษา จาํนวน 230 คน 
 วนัท่ี 21 กันยายน 2549 คณะนักเรียนและอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัราชมงคลวิทยาเขตบางพระ 
จาํนวน 5 คน 
  

 



รายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี พ.ศ. 2549 

 

 
สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม                             ศนูยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้18

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นอกจากน้ีศูนยพ์ฒันาการประมงฯ ยงัใหก้ารสนบัสนุนแก่หน่วยงานทางภาครัฐ เอกชน และกรมกอง

ต่างๆในประเทศไทย ในงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นงานในดา้นวิชาการ และเทคนิคการปฏิบติั ใหสิ้ทธิพิเศษ
สาํหรับคนไทยในการเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัภูมิภาค เช่น ในแต่ละหลกัสูตร การฝึกอบรม การประชุมทาง
วิชาการ และงานวิจยั จะมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม กิจกรรมท่ีมาจากประเทศไทยมากกวา่ประเทศสมาชิกอ่ืน 
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แผนการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2550 
สํานักงานฝ่ายฝึกอบรม 

ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
  
 ในปี 2550 สํานักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มี
แผนการดาํเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพฒันาทางการประมงทะเล และการจดัการและ
เพิ่มพูนทรัพยากรประมงชายฝ่ังเพื่อให้เกิดการใชอ้ยา่งย ัง่ยืน ทั้งสาํหรับประเทศไทยและประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมีแผนการดาํเนินงานดงัน้ี 
 

1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยกีารตดิต่อส่ือสาร (ICT) 
 
ความเป็นมา 
 ในปัจจุบนั เทคโนโลยีสารนิเทศและการติดต่อส่ือสารมีบทบาทสําคญัในการเผยแพร่ขอ้มูล
สารนิเทศ และกิจกรรมต่างๆของสํานักงานฝ่ายฝึกอบรม ไปสู่สาธารณชนและประเทศสมาชิก 
สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมไดด้าํเนินการพฒันา  ออกแบบและผลิต เพื่อเผยแพร่ส่ือสารนิเทศทางดา้นการ
ประมงทั้งในรูปส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนปรับปรุงฐานขอ้มูลและหอ้งสมุดออนไลน์ เพื่อ
ประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
 
วตัถุประสงค์ 

 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และบทบาทต่างๆในดา้นการพฒันาการประมงของสาํนกังานฝ่าย
ฝึกอบรม ผา่นส่ือต่างๆเช่นรายงานข่าวสารรายเดือนผา่นทางเวบไซด ์ นิทรรศการ ของท่ีระลึก 
เป็นตน้ 

 เพื่อออกแบบ รวบรวม และเผยแพร่ชุดขอ้มูลทางการส่งเสริมประมงโดยผา่นส่ือท่ีหลากหลาย
ไปยงัประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

 เพื่อพฒันางานทางการฝึกอบรมทางไกลผา่นส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เพื่อพฒันาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศใน

การพฒันางานสารสนเทศและฝึกอบรมทางการประมง 

 เพื่อปรับปรุงข่าวสารของสาํนกังานฝ่ายฝึกอบรมใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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การดําเนินโครงการ 
 โครงการน้ีมีกิจกรรมหลกั 5 ส่วน คือ การดาํเนินการต่อเน่ืองในการรวบรวม การออกแบบ การ
ผลิต การเผยแพร่ และการแลกเปล่ียนสารนิเทศในรูปส่ือต่างๆ หลากหลายรูปแบบ  ส่วนท่ีสองคือการ
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานและสารสนเทศทางการประมงไปสู่ประชาชนทั่วไป  และมุ่ง
พฒันาการเรียนการสอนทางไกลผา่นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศในการพฒันางานทางดา้นสารสนเทศและการฝึกอบรมทางการ
ประมง และส่วนสุดทา้ยคือ การพฒันาและปรับปรุงเวบไซด์ของสํานักงานฝ่ายฝึกอบรม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบหอ้งสมุดออนไลน์ ซ่ึงโครงการน้ีจะทาํใหข้อ้มูลข่าวสารของสาํนกังานเผยแพร่ไปไดท้ัว่
โลก และเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ไปยงัผูท่ี้มีความสนใจทางดา้นการประมง องคก์ร นกัเรียน 
นกัศึกษา และสาธารณชน ในส่วนของการปรับปรุงและพฒันาหอ้งสมุดนั้น มีการดาํเนินการทั้งในส่วน
ของส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยง่าย 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1. การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ 
    1.1 การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผา่นทางส่ือต่างๆ  

- เอกสารประชาสมัพนัธ์ศูนยฯ์ - ของท่ีระลึก 
     1.2  การเขา้ร่วมจดันิทรรศการทางการประมง 

 
มกราคม-ธนัวาคม 

 
มกราคม-ธนัวาคม 

2. การผลิตชุดขอ้มูลเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ มกราคม-ธนัวาคม 
3. การพฒันาการเรียนทางไกลและ E-learning สิงหาคม-ตุลาคม 
4. การเผยแพร่ขอ้มูลและการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
    4.1 การจดัสมัมนาเก่ียวกบั ICT และงานสารสนเทศ 
    4.2 การจดัสมัมนาเก่ียวกบัการศึกษาและฝึกอบรมทางดา้นการประมง
และวิศวกรรมประมง 

 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 

5. การปรับปรุงเวบ็ไซต ์
    5.1 การปรับปรุงขอ้มูลเวบ็ไซตใ์หท้นัสมยั 
    5.2 การจดัทาํรูปแบบและโครงสร้างของเวบ็ไซต ์

 
มกราคม-ธนัวาคม 
ตุลาคม- ธนัวาคม 
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2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในด้านการจดัการทรัพยากรประมง
ชายฝ่ัง (Capacity Improvement of Fisheries Community for Fisheries Management 
and Alleviation of Poverty) 
 
ความเป็นมา 
 เป้าหมายหลกัของโครงการคือเพื่อบรรเทาความยากจนของชุมชนชายฝ่ังทะเล จากการดาํเนิน
โครงการจดัการชายฝ่ังโดยชุมชนในประเทศไทยและมาเลเซียจนถึงปี พ.ศ.2547 ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การ
พฒันาทรัพยากรบุคคลสามารถยนืยนัถึงความกา้วหนา้ของการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังกา้วหนา้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และการกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจ
และความร่วมมืออนันาํไปสู่ความสาํเร็จในการจดัการทรัพยากรและการพฒันาชุมชนต่อไป  
 
 2.1 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชนแบบบูรณาการ  
วตัถุประสงค ์

 เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการและพฒันาชุมชนของตนเอง 
รวมทั้งรักษาทรัพยากรชายฝ่ังไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 

 เพื่อพฒันาจากการเร่ิมมีส่วนร่วมของประชาชนโดยความสมคัรใจไปสู่การรู้จกัการทาํงานอยา่ง
มีระเบียบแบบแผนมากข้ึนเพือ่การมีชุมชนท่ีเขม้แขง็ 

 เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างงานและสร้างธุรกิจของทอ้งถ่ินจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 
อนัจะเป็นการเพิม่รายได ้บรรเทาความยากจนของชุมชน และพฒันาเศรษฐกิจระดบัชุมชนข้ึน 

 
โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชนแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 

2.1.1 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน อาํเภอปะทวิ จังหวดัชุมพร  
2.1.2 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน เกาะลงักาว ีประเทศมาเลเซีย 
2.1.3 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน หมู่บ้านสีหนุ ประเทศกมัพูชา 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 

2.1.1 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน อาํเภอปะทวิ จังหวดั
ชุมพร 

 

1. การรวบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงาน 
      1.1 การวิเคราะห์ผลงานวิจยัท่ีดาํเนินการในปี พ.ศ. 2549 

มกราคม   - ธนัวาคม 
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      1.2 การทาํรายงานสรุปผลโครงการ 
2 . กิจกรรมต่อเน่ืองจากการดาํเนินโครงการระยะท่ี 2 
2.1 งานส่งเสริม  
2.2 การเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการโครงการ  
2.3 การเขา้ร่วมสมัมนาระดบัทอ้งถ่ิน 
2.4 การเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
มกราคม  – มิถุนายน 
มกราคม  – ธนัวาคม 
มกราคม – ธนัวาคม 
มกราคม  – ธนัวาคม 

3 . การจดัสมัมนาระดบัภูมิภาคเพื่อทบทวนผลการดาํเนินโครงการ มิถุนายน 
2.1.2 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน เกาะลงักาว ีประเทศ
มาเลเซีย  

 

1. การสาํรวจขอ้มูล  
      1.1 การสาํรวจขอ้มูลการข้ึนท่าของสตัวน์ํ้ าบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
      1.2  การสาํรวจทรัพยากรทางทะเลบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
      1.3. การสาํรรวจผลกระทบจากการใชป้ะการังเทียมและซั้ง 
       1.4 จดัพิมพผ์ลการการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลรายปี  

มกราคม   - ธนัวาคม 
 

2 . การส่งเสริมการจดัการทรัพยากรประมงโดยชุมชน  
2.1 การกาํหนดขอบเขตและสรุปการวางแผนการจดัการประมง 

FMP 
2.2 มีการประสานงานเพ่ือการกาํหนด FMP 
2.3 เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั FMP ไปยงัทุกส่วน 
2.4 ส่งเสริมบทบาทของหน่วยควบคุมระดบัทอ้งถ่ิน 
 2.5 การจดัตั้งธนาคารปู 

มกราคม – ธนัวาคม 
 
 

3 . การส่งเสริมธุรกิจในชุมชน  
      3.1 การกระจายและการสร้างมาตรฐานสินคา้จากกลุ่มแม่บา้น 
      3.2 การส่งเสริมการตลาด 
      3.3 สร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บา้นเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและ    
ประสบการณ์ 
      3.4 สร้างโอกาสในการทาํอาชีพทางเลือกอ่ืน เช่น การเพาะเล้ียง การ
ท่องเท่ียว 
      3.5 สนบัสนุนการทาํงานของ KEN 

มกราคม – ธนัวาคม 
 

4. การพฒันาการมีส่วนร่วมและศกัยภาพของทรัพยากรบุคคล   
    4.1 การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง FMP 
    4.2 การสมัมนาระดบัทอ้งถ่ิน 

มกราคม – ธนัวาคม 
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    4.3 การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
5. การปรับปรุงเทคโนโลยเีคร่ืองมือประมง  
    5.1 การฝึกอบรมเร่ืองการซ่อมแซมเรือไมโ้ดยใช ้FRP 
    5.2  การอบรมเร่ืองเคร่ืองมือประมงแบบเลือกจบั 

มกราคม - ธนัวาคม 
 

6.  การฟ้ืนฟแูละเพิ่มพนูทรัพยากรชายฝ่ัง 
   6.1 การติดตั้งซั้ง (FED) 
  6.2 การติดตั้งปะการังเทียม  

มกราคม – ธนัวาคม 

7 .  การประเมินผลโครงการ 
    7.1 การประเมินผลระหวา่งการดาํเนินโครงการ 

ตุลาคม 

8. การประชุมคณะกรรมการ 
    8.1 การประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบ 
    8.2 การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

 
มกราคม 

มีนาคม, กรกฎาคม, 
พฤศจิกายน 

2.1.3 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน หมู่บ้านสีหนุ ประเทศ
กมัพูชา 

 

1. การสาํรวจพื้นฐาน 
    1.1 การสาํรวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรประมงบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
    1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมในปี พ.ศ. 2549       

มกราคม – ธนัวาคม 

2. การส่งเสริมและเผยแพร่การจดัการทรัพยากรประมงโดยชุมชน 
   2.1 เสนอ CFAA และ CFAMP, BL, IL, MCFA ต่อกรมประมงเพื่อ
อนุมติั 
   2.2 หารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารต่างๆ ทั้งหมด         
   2.3 จดัตั้ง CFCC 
   2.4  นาํ CFAMP ไปปฏิบติัภายใตก้ารหารือร่วมกบั CFCC 
   2.5  การเสริมโครงสร้างของหน่วยควบคุมใหแ้ขง็แกร่งข้ึน       

มกราคม– ธนัวาคม 
 
 

3. การส่งเสริมธุรกิจระดบัทอ้งถ่ิน 
    3.1 ส่งเสริมกลุ่มเพาะเห็ดโดยเนน้ท่ีการจดัการทางธุรกิจ 
    3.2 ขยายการผลิตเห็ด 
    3.3 ระบุธุรกิจอ่ืนท่ีมีศกัยภาพสาํหรับกลุ่ม 
    3.4 ดาํเนินการกลุ่มเพาะเล้ียงปูทะเลอยา่งต่อเน่ือง   
    3.5  ส่งเสริมการเพาะเล้ียงปลานิลในบ่อปูเพื่อการคา้ 
    3.6 การฝึกอบรมการจดัการธุรกิจการทาํบญัชีฟาร์มเพาะเล้ียง 

มกราคม- ธนัวาคม 
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4. การสร้างศกัยภาพและความร่วมมือของทรัพยากรบุคคล 
    4.1 การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปสู่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.2 จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความตระหนกัถึงการ
ดาํเนินการ CFAMP 

    4.3 จดัการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของ PN3CF 
    4.4 ความร่วมมือเพื่อการพฒันาภายในชุมชน 
    4.5 การผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ 

มกราคม – ธนัวาคม 

5. การฟ้ืนฟแูละเพิ่มพนูทรัพยากรชายฝ่ัง 
  5.1 การศึกษาพื้นท่ีฟ้ืนฟทูรัพยากร และการจดัการดูงาน 

มกราคม –ธนัวาคม 
 

6. การปรับปรุงเทคโนโลยกีารรักษาคุณภาพสตัวน์ํ้ า 
  6.1 การระบุความตอ้งการในการปรับปรุงเทคโนโลยดีา้นการประมง
และการเกบ็รักษาสตัวน์ํ้ า 
  6.2 การอบรมอ่ืนๆ ท่ีชาวประมงร้องขอ 

มกราคม –ธนัวาคม 
 

7. การประชุมเร่ืองการจดัการโครงการ 
 7.1 การประชุมคณะกรรมการวางแผน 
 7.2 การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

 
มกราคม 

มีนาคม, กรกฎาคม, 
พฤศจิกายน 

8. การประเมินผลโครงการ 
    8.1 การประเมินผลระหวา่งการดาํเนินโครงการ 

 
เมษายน-พฤษภาคม 

 
2.2 การจัดหลกัสูตรนานาชาติเร่ืองการฝึกอบรมการส่งเสริมและการจัดการประมงชายฝ่ัง 
 
วตัถุประสงค์ 

 เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทกัษะ และทศันคติในเร่ืองการจดัการและการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ัง
อยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่บุคลากรดา้นการประมงชายฝ่ัง 

 เพื่อแนะนาํและแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์จากโครงการหลายโครงการของซีฟเดค
โดยความร่วมมือกบักรมประมงในการดาํเนินโครงการนาํร่อง อนัไดแ้ก่ LBCRM-PD จงัหวดั
ชุมพร โครงการโป๊ะเชือกเพือ่การประมงอยา่งย ัง่ยนื จงัหวดัระยอง รวมทั้งโครงการจดัการ
ประมงชายฝ่ังซ่ึงจดัตั้งโดยกรมประมง ประเทศไทย และเจา้หนา้ท่ีดา้นประมงจากประเทศ
ต่างๆ สู่ภูมิภาค 
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แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1. การฝึกอบรมสาํหรับผูบ้ริหารดา้นการประมงใน หลกัสูตร 
“การจดัการประมงชายฝ่ัง” ใหแ้ก่ประเทศสมาชิกของศูนย์
พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะเวลา 2 
สปัดาห์ 

มีนาคม  

2. การฝึกอบรมสาํหรับเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมในหลกัสูตร “การ
ส่งเสริมและการจดัการประมงชายฝ่ัง” ใหแ้ก่ประเทศสมาชิกของ
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะเวลา 6 
สปัดาห์ 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

 
2.3 โครงการติดตามกิจกรรมและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีโป๊ะเชือกเพื่อการจัดการทรัพยากร
ชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื 
 
ความเป็นมา 
 จากความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการโป๊ะเชือกท่ีผา่นมา ก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มของ
ชาวประมงเพ่ือการทาํประมงโป๊ะเชือก ตลอดจนผลการสนบัสนุนจากท่ีประชุมโครงการโป๊ะใหมี้
การศึกษาและพฒันาเคร่ืองมือชนิดน้ี ใหเ้ป็นเคร่ืองมือประมงเพ่ือการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื
ในภูมิภาคฯ ดงันั้นโครงการติดตามกิจกรรมและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทาํประมงโป๊ะเชือก
เพื่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนืจึงเกิดข้ึน  ระยะเวลาการดาํเนินโครงการ 2 ปี (2549-2550) 
โดยมีพื้นท่ีโครงการอยูท่ี่บริเวณหาดแม่รําพึง จงัหวดัระยอง 
 
วตัถุประสงค์ 

 พฒันาเทคนิคตลอดจนวิธีการทาํประมงของเคร่ืองมือประมงโป๊ะเชือก 
 ช่วยเหลือและสนบัสนะนกลุ่มชาวประมงโป๊ะเชือก เพื่อก่อใหเ้กิดการจดัการ

ทรัพยากรประมงชายฝ่ัง 
 ปรับปรุงและถ่ายทอดนโยบายการจดัการทรัพยากรประมงท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือประมง

โป๊ะเชือก 
 ช่วยเหลือและสนบัสนุนเมืองฮิมิในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารทาํประมงโป๊ะเชือกสู่

โครงการโป๊ะเชือกท่ีจงัหวดัระยอง 
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แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. ติดตามและสาํรวจสถานการณ์ดาํเนินงานโครงการโป๊ะเชือกฯ กมุภาพนัธ์ และ เมษายน 
2. ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือประมงโป๊ะเชือก กนัยายน 
3. ศึกษาพฤติกรรมของสตัวน์ํ้ าท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณโป๊ะเชือก มกราคมและธนัวาคม 
4. การจดัประชุมระดบัชาติและนานาชาติ ตุลาคม 
5. การแนะนาํโครงการฯ สู่ประเทศสมาชิก มีนาคม และมิถุนายน 
6. การผลิตส่ือและคู่มือการทาํประมงโป๊ะเชือก ธนัวาคม 

 
3. การทาํประมงอย่างรับผดิชอบ (การทาํประมงอย่างสอดคล้องกบัธรรมชาต)ิ (Responsible 
Fishing Technology and Practices (Fishing in Harmony with Nature) 
 
ความเป็นมา 
 ในปัจจุบนัมีทรัพยากรทางการประมงหลายชนิดท่ีอยู่ในภาวะท่ีเส่ือมโทรม อนัเน่ืองมาจาก
ความตอ้งการของผลผลิตทางการประมงท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้หลายๆ ประเทศเร่งพฒันาเทคโนโลยี
ทางการประมง เช่น การพฒันาเรือประมง เคร่ืองมือประมง และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นเรือ ในช่วงเวลา 10 ปีท่ี
ผา่นมา ผลผลิตทางการประมงของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีปริมาณเพิ่มข้ึน แต่ก็มีในบางพื้นท่ี
ท่ีมีผลการจับและชนิดของสัตว์นํ้ าลดลง และสัตว์นํ้ าท่ีจับได้ก็มีขนาดเล็กและมูลค่าตํ่า ซ่ึงเป็นส่ิง
สะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง อนัเน่ืองมาจากการใชป้ระโยชน์มาก
เกินกาํลงัผลิตของธรรมชาติ และการใชว้ิธีการทาํประมงแบบไม่เลือกจบั รวมถึงแผนการจดัการและ
กฎระเบียบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ลา้สมยั ก็ไม่สามารถลดความตึงเครียดของปัญหาทางการประมงน้ี 
นอกจากน้ีความเส่ือมโทรมยงัมีผลมาจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ใช่การประมง เช่น การทาํลายป่าชายเลน การ
พฒันาเมืองและมลพิษทางนํ้า การแกปั้ญหาการทาํประมงมากเกินไป และระบบนิเวศเส่ือมโทรม
ในภูมิภาคนั้น เป็นส่ิงท่ียากและมีความซบัซอ้น ปัญหาความขดัแยง้ในสังคม จาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน 
และความต้องการในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ ก็เป็นส่ิงท่ีต้องคาํนึง แต่ภายใต้
สถานการณ์เช่นน้ี ยงัขาดความตระหนกัถึงความจาํเป็นท่ีจะใชเ้คร่ืองมือประมงแบบเลือกจบั ท่ีจะช่วย
ลดผลกระทบของระบบนิเวศทางนํ้ า จากการทาํประมงโดยไม่คาํนึงถึงความยัง่ยนื การขาดวิธีวิจยัท่ีเป็น
มาตรฐานและความยากในการคิดคน้และแนะนาํเคร่ืองมือเลือกจบัท่ีมีประสิทธิภาพต่อการทาํประมง
สัตวน์ํ้ าท่ีมีหลายชนิด ยิง่ทาํให้การแกปั้ญหาการประมงน้ีเป็นไปไดย้ากยิ่งข้ึน จึงมีความจาํเป็นอย่าง
ยิ่งที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะตอ้งร่วมมือกนั ท่ีจะลดการใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีผิดกฎหมายและ
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ทาํลายทรัพยากร และตอ้งมีการส่งเสริมให้ชาวประมงในภูมิภาค ทาํประมงอย่างรับผิดชอบเพื่อความ
สมบูรณ์และระบบนิเวศทางนํ้า และความยัง่ยนืของทรัพยากรประมง 
 
วตัถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมการทาํประมงอย่างรับผิดชอบ โดยการสาธิตวิธีการทดลองใชเ้คร่ืองมือจริง การ
จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการในเร่ืองเคร่ืองมือประมงแบบเลือกจบั เพื่อลดการจบัสัตวน์ํ้ าขนาด
เลก็และสตัวน์ํ้ าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ  

 เพื่อศึกษาผลกระทบของการใชเ้คร่ืองมือประมงสัตวน์ํ้ าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ และเผยแพร่ขอ้มูลไปสู่
ชาวประมงเพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัในเร่ืองการทาํประมงท่ีอาจส่งผลต่อสตัวน์ํ้ าใกลสู้ญพนัธ์ุ 

 เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับเคร่ืองมือและกระบวนวิธีการทาํประมงในประเทศต่างๆ ของ
ภูมิภาคสาํหรับเป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการทางการประมง 

 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการทาํประมงต่อระบบนิเวศ เช่น การทาํประมงโดยใชไ้ฟล่อ เพื่อ
พฒันาแนวทางในการทาํประมงอยา่งรับผดิชอบเพ่ือลดการจบัสตัวน์ํ้ าท่ีไม่ใช่เป้าหมาย 

 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและฝึกอบรมในเร่ืองการทาํประมงอย่างรับผิดชอบ ให้แก่ประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 

 
การดําเนินโครงการ 
 โครงการน้ีมีการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ คือ Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO; FAO/UNEP), Australian Maritime Collage (AMC), Marine 
Institute (MI) และ Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) และ Kagoshima 
University เพื่อความช่วยเหลือในดา้นเทคนิคต่างๆ โดยกิจกรรมของโครงการเน้นศึกษาในเร่ือง
เคร่ืองมือประมงแบบเลือกจบั การสาธิต  และทดลองเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือประมงแบบเลือกจบั โดย
ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการซ่ึงประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการประมง นกัวิทยาศาสตร์ และ
ชาวประมง จะมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัโดยการประชุม การอบรมเชิงปฏิบติัการ และการแลกเปล่ียน
เจา้หนา้ท่ี นอกจากน้ี ผลการดาํเนินการจะเผยแพร่ไปสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ในรูปชุดขอ้มูล 
และส่ือเผยแพร่ต่างๆ 
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แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1. การศึกษาและส่งเสริมการทาํประมงและเทคโนโลยกีารทาํประมงอยา่ง
รับผดิชอบในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

1.1 การประเมินการใชเ้คร่ืองแยกสตัวน์ํ้ าวยัอ่อนในอวนลากท่ีประเทศ
ฟิลิปปินส์ 
1.2 การส่งเสริมการใชเ้คร่ืองแยกสตัวน์ํ้ าวยัอ่อนในอวนลากท่ีประเทศ
มาเลเซีย พม่า ไทยและอินโดนีเซีย 
1.3 การจดัการทศันศึกษาดูงานโครงการการใชเ้คร่ืองแยกสตัวน์ํ้ าวยั
อ่อนในอวนลากท่ีประเทศฟิลิปปินส์ 

 
 

กรกฎาคม - ธนัวาคม 
 

มกราคม - ธนัวาคม 
 

มกราคม - ธนัวาคม 
 

2. การศึกษาและรวบรวมเคร่ืองมือประมงและกระบวนการทาํประมง
ทะเลและนํ้าจืดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2.1 การประชุมนานาชาติเร่ืองผลกระทบของการทาํประมงต่อเต่าทะเล
(ร่วมกบั FAO)  
2.2 การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบของการทาํประมงต่อเต่าทะเล 

 
 

มีนาคม 
 

เมษายน - ธนัวาคม  
3. การรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือประมงและกระบวนวิธีการทาํประมง 

3.1 หนงัสือเคร่ืองมือประมงและกระบวนวิธีการทาํประมงในประเทศ
พม่า 
3.2 หนงัสือเคร่ืองมือประมงและกระบวนวิธีการทาํประมงในประเทศ
อินโดนีเซีย 

 
มกราคม – มีนาคม 

 
เมษายน - ธนัวาคม 

4. การประเมินผลกระทบของการทาํประมงต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4.1 การประเมินผลกระทบจากการทาํประมงแบบใชไ้ฟล่อ 
4.2 การพฒันาแนวทางการทาํประมงอวนลากอยา่งรับผดิชอบ 
4.3 การศึกษาเร่ืองพลงังานลม 

มกราคม – ธนัวาคม 
 

5. การผลิตส่ือส่งเสริมดา้นเทคโนโลยกีารทาํประมงอยา่งรับผดิชอบ มกราคม - ธนัวาคม 
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4. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทีม่ีศักยภาพอย่างยัง่ยนืและการลดการ
สูญเสียหลงัการจบั (Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources and 
Reduction of Post-harvest Losses 
 
ความเป็นมา 
 แหล่งการทาํประมงหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ในภาวะท่ีมีการนํา
ทรัพยากรสตัวน์ํ้ ามาใชอ้ยา่งมาก สตัวน์ํ้ าส่วนใหญ่ถูกทาํประมงในเขตชายฝ่ังหรือนอกฝ่ังท่ีมีความลึกไม่
เกิน 100 เมตร เม่ือพิจารณาสภาพภูมิประเทศในภูมิภาคน้ี พบว่ามากกว่า 50 เปอร์เซ็นตข์องพ้ืนท่ีทะเล
เป็นเขตนํ้ าลึกและชาวประมงส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากบริเวณน้ีมากนัก เป็นท่ีคาดหวงัว่ายงัมี
ทรัพยากรประมงท่ีมีศกัยภาพและยงัไม่ถูกใชป้ระโยชน์อีกมาก อาทิ บริเวณท่ีอวนลากไม่สามารถทาํการ
ประมงได ้บริเวณภูเขาใตน้ํ้ า บริเวณแอ่งนํ้ าลึก เป็นตน้ ดงันั้นสาํนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนยพ์ฒันาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตพ้ร้อมดว้ยประเทศสมาชิกจึงร่วมมือกนัเพื่อศึกษาแหล่งทรัพยากรท่ี
มีศกัยภาพเหล่าน้ี โดยกิจกรรมของโครงการจะดาํเนินการควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 อีกทั้งการพฒันาเทคโนโลยีการเก็บรักษาสัตวน์ํ้ า ยงัเป็นหัวขอ้สําคญัในการดาํเนินโครงการ 
เพื่อนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างสูงสุดและลดความเสียหายจากการทาํประมง เน่ืองจากใน
การศึกษาพบวา่การเกบ็รักษาสตัวน์ํ้ าบนเรือประมงไดเ้ป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศ และยงัตอ้งการ
การพฒันาอยา่งมาก สาํหรับประเทศสมาชิกพบว่ามีเรือประมงหลายรูปแบบ และมีเทคโนโลยีการเก็บ
รักษาท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมี
การพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมใหก้บัชาวประมงเพ่ือแกปั้ญหาดา้นคุณภาพและความสดสะอาด  
 
วตัถุประสงค์ 

 เพื่อระบุชนิดและศึกษาหาแหล่งทรัพยากรสตัวน์ํ้ าใหม่ท่ียงัไม่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์มากนกั 
และส่งเสริมการใชป้ระโยชน์แหล่งทรัพยากรนั้นๆอยา่งมีการวางแผนบนพ้ืนฐานขอ้มูลจาก
การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 เพื่อพฒันาและสนบัสนุนการทาํประมงในเขตทะเลลึก โดยเฉพาะบริเวณท่ีไม่สามารถทาํการ
ประมงอวนลากได ้บริเวณภูเขาใตน้ํ้ า และแอ่งนํ้าลึก 

 เพื่อส่งเสริมการใชป้ระโยชนส์ตัวน์ํ้ าท่ีจบัไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพโดยพฒันาการเกบ็รักษาสตัวน์ํ้ า
บนเรือใหดี้ยิง่ข้ึน อนัเป็นการเพ่ิมมูลค่าสตัวน์ํ้ าท่ีจบัได ้

 เพื่อพฒันาและส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกบ็รักษาคุณภาพสตัวน์ํ้ าบนเรือ 
 
 



แผนการดาํเนินงานปี  พ.ศ. 2550 
 

สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม  ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

12

แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

 กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1.การประชุมเชิงปฏิบติัการ/การประชุมหารือเพื่อรวบรวมขอ้มูล 

1.1 การประชุมหารือสาํหรับแผนงานวิจยัโดยใชเ้รือ MV SEAFDEC 
2 สาํรวจทรัพยากร กบัประเทศพม่า กมัพชูา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
เวียดนาม 
1.2 การเขา้ร่วมประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.3 การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่ออภิปรายผลจาการสาํรวจทรัพยากร
ประมง  

มกราคม - ธนัวาคม 

2. การสาํรวจแหล่งทรัพยากรสตัวน์ํ้ าใหม่ท่ียงัไม่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์
อยา่งเตม็ท่ีภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกโดยใชเ้รือ MV 
SEAFDEC 2 หรือเรือวิจยัอ่ืนๆ  ซ่ึงผลการสาํรวจจะถูกนาํมาวิเคราะห์
ตามประเทศและภูมิภาคต่อไป  

มกราคม - ธนัวาคม 

3.การพฒันาและส่งเสริมเทคโนโลยกีารรักษาคุณภาพสตัวน์ํ้ าบน
เรือประมง โดยจะแตกต่างไปตามรูปแบบของเรือประมงและระยะเวลา
ในการทาํประมงทะเล โดยทาํการศึกษาทดลองร่วมกบับริษทัเอกชน
ของญ่ีปุ่น เพื่อพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและเผยแพร่เทคโนโลยี
เหล่าน้ีไปยงัชาวประมงประเทศต่างๆ ต่อไป  

มกราคม - ธนัวาคม 

4. การเผยแพร่ขอ้มูลสานสนเทศ ตามรายช่ือดงัน้ี 

             • Guide book for fish handling at Sea 

             • Guide book for under-utilized resources in the Region 

             • Guide book for responsible fishing technology in the Region  

             • Guide book for deep-sea species in the Southeast Asian 
region 

มกราคม - ธนัวาคม 
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5. โครงการรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัผู้สนับสนุนนานาชาตใินภูมิภาค (Collection of 
Information about International support in the Region) 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

 กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1. ติดต่อกบัหน่วยงานกลางของประเทศสมาชิกและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

เมษายน-พฤศจิกายน 

2. จดัการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกบัประเทศสมาชิกและหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีนาคม,พฤษภาคม,
กรกฎาคม,กนัยายน 

3. เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากอินเตอร์เนต มกราคม-ธนัวาคม 
 

6. การรวบรวมข้อมูลสัตว์นํา้ทีม่ีความสําคญัทางเศรษฐกจิ(วตัถุดบิในการทาํซูริมิ)ในภูมภิาค
เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้  
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. การรวบรวมขอ้มูล 
    1.1 การปรึกษาหารือและเกบ็ขอ้มูลในประเทศมาเลเซีย 
    1.2 การเขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาติ 
    1.3 ตรวจสอบการสาํรวจทรัพยากรแหล่งสตัวน์ํ้ าท่ีเป็นวตัถุดิบใน
การผลิตซูริมิในแหล่งทาํประมงท่ีต่างกนั 

 
กมุภาพนัธ์-มีนาคม 
กนัยายน-ตุลาคม 

มกราคม-พฤษภาคม 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานฉบบัร่าง 
   2.1 ประเมินสภาวะของทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตซูริมิและสภาวะ
ตลาด 
   2.2 รายงานฉบบัร่าง 
   2.3 การจดัประชุมผูเ้ช่ียวชาญคร้ังท่ี 3 

 
กมุภาพนัธ์-เมษายน 

 
กมุภาพนัธ์-เมษายน 

พฤษภาคม 
3. การเผยแพร่ขอ้มูล 
   3.1 การจดัพมิพ ์
   3.2 พฒันาขอ้มูลออนไลน์ 
   3.3 การเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณชน 

 
มิถุนายน 

เมษายน-มิถุนายน 
มิถุนายน-กรกฎาคม 
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7. การวจิยัสําหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรเต่าทะเล (เป็นความร่วมมือกนัระหว่าง MFRDMD 
และ TD)  
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. การจดัประชุม The Second Technical Consultation Meeting (2nd 
TCM) on the research for stock enhancement of sea turtle 

พฤษภาคม 

2. การจาํแนกประชากรของเต่าทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

มีนาคม-ธนัวาคม 

3. การตรวจสอบ Multiple paternities เพื่อประมาณขนาดของเต่า
ทะเลตวัผู ้ 

มีนาคม-ธนัวาคม 

4. การดาํเนินการติด Tag มีนาคม-ธนัวาคม 
5. การดาํเนินการติด Satellite telemetry กรกฎาคม-สิงหาคม 
6. การสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลอตัราการตายของเต่าทะเลจากการทาํ
ประมง 

มกราคม-ธนัวาคม 

7. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบด็ชนิดกลมและชนิดรูป
ตวัเจสาํหรับการทาํประมงเบด็ราว 

มกราคม-ธนัวาคม 

 

8. การรวมรวมข้อมูลการอพยพย้ายถิน่ของชนิดสัตวนํา้ในน่านนํา้ภูมิภาคเอเซียตะวนัออก
เฉียงใต้ (เป็นความร่วมมอืกนัระหว่าง MFRDMD และ TD)  
  
 แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. สนบัสนุนการปฏิบติังานและการรวบรวมขอ้มูล 
   1.1 รวบรวมขอ้มูลนเรือวิจยั 
 
   1.2 ตรวจสอบและวเิคราะห์วรรณกรรมขอ้มูล 
   1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
มกราคม- เมษายน, 
กนัยายน-ตุลาคม 
มกราคม-สิงหาคม 
พฤษภาคม-ธนัวาคม 

2. การเผยแพร่ขอ้มูลและการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
   2.1 เขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาติ 
   2.2 การแลกเปล่ียนขอ้มูลกบั IFREMER 

 
มกราคม 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
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   2.3 การพิมพเ์อกสารวิชาการ กนัยายน-ธนัวาคม 

 
9. การสนับสนุนโครงการสํารวจทรัพยากรประมงทะเลลกึในภูมิภาคฯ 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. สนบัสนุนการสาํรวจทรัพยากรประมงทะเลลึก 
   1.1 ตรวจสอบทรัพยากรทะเลลึกในน่านนํ้า 
   1.2 การจดัประชุมหารือดา้นแผนระดบัชาติ 
   1.3 ปรึกษาหารือ 
   1.4 สนบัสนุนการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลและทดลองเคร่ืองมือ
ประมงทะเลลึก 

 
มกราคม-เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน-กนัยายน 
มกราคม-ธนัวาคม 

2. ขอ้มูลทรัพยากรทะเลลึกดา้นชีวภาพและกายภาพ 
   2.1 ตรวจสอบงานในดา้นชนิดสตัวน์ํ้ าในทะเลลึกและชีววิทยา 
   2.2 ตรวจสอบงานดา้นการแพร่กระจายของชนิดสตัวน์ํ้ าทะเลลึกบน
พื้นฐานของขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบได ้

 
มกราคม-กนัยายน 
มกราคม-กนัยายน 

3. พฒันา ปรับปรุง การเกบ็ตวัอยา่งสตัวน์ํ้ าทะเลลึก 
   3.1 ตรวจสอบงานดา้นการเกบ็ตวัอยา่งสตัวน์ํ้ าทะเลลึก 
   3.2  พฒันาเคร่ืองมือประมงสาํหรับทะเลลึก 
         - เบด็ราวหนา้ดิน 
         - ลอบกุง้พบัได ้
         - แหครอบหมึกขนาดใหญ่ 
   3.3 พฒันาเคร่ืองมือตวัอยา่งสาํหรับสตัวน์ํ้ าวยัอ่อน 

 
มกราคม-เมษายน 

 
มกราคม-เมษายน 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
มีนาคม-ธนัวาคม 
เมษายน-กนัยายน 

4. การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
    4.1 การฝึกอบรมสาํหรับการพฒันาเจา้หนา้ท่ีในการเกบ็ตวัอยา่ง 
การทาํประมง และการอนุธานวิกรมสตัวน์ํ้าทะเลลึก 

 
 

5. การเผยแพร่ขอ้มูล 
   5.1 การจดัพมิพเ์อกสาร 
   5.2 การทาํ HRD Training Package 
         - คู่มือการสุ่มตวัอยา่งเคร่ืองมือประมงทะเลลึก 
         - คู่มือชีววิทยาและอนุกรมวิธานสตัวน์ํ้ าทะเลลึก 

 
ตุลาคม-ธนัวาคม 

 
สิงหาคม-ตุลาคม 

สิงหาคม-พฤศจิกายน 
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         - คุ่มือการใชแ้ละส่วนประกอบ Bongo net พฤษภาคม-สิงหาคม 

 
10. การตดิตามชนิดของสัตว์นํา้ทีสํ่าคญัต่อเศรษฐกจิในทะเลจนีใต้และทะเลอนัดามัน  
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

หลกัสูตร/กจิกรรม ระยะเวลา 
1. การประชุม 1 st  Core Expert Meeting เมษายน 
2. ดาํเนินการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่
ละประเทศสมาชิก SEAFDEC 

พฤษภาคม- ตุลาคม 

3. ดาํเนินการจดัทาํเอกสารและจดัซ้ืออุปกรณ์ มกราคม-กรกฎาคม 
4. การตรวจสอบขอ้มูลกบัท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ มีนาคม-พฤษภาคม 
5. พฒันาโปรแกรมการจดัการขอ้มูล มกราคม-กรกฎาคม 
6. ติดตามผลการดาํเนินการ มกราคม-พฤศจิกายน 

 
11. การฝึกอบรมสําหรับคนไทย 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

หลกัสูตร/กจิกรรม ระยะเวลา 
1. การฝึกอบรมการเดินเรือโดยใชเ้คร่ืองมือจาํลอง สาํหรับนกัวิชาการ
และอาจารยม์หาวิทยาลยั/วทิยาลยั 

มีนาคม 

2.  การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นเทคโนโลยกีารทาํประมงและการ
จดัการประมงชายฝ่ัง สาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 43 

เมษายน 

3. การฝึกอบรมหลกัสูตรการเดินเรือและเทคโนโลยกีารประมงทะเล 
สาํหรับนกัวิชาการและอาจารยม์หาวิทยาลยั 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 

4. การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นเทคโนโลยกีารทาํประมงและการ
จดัการประมงชายฝ่ัง สาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 44 

ตุลาคม 
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12. ความร่วมมือในการสํารวจทรัพยากรสัตว์นํา้โดยใช้เรือ MV. SEAFDEC2 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2550 

กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1. การสาํรวจทรัพยากรสตัวน์ํ้ าในทะเลประเทศพม่าดว้ยเคร่ืองมือ
ประมงอวนลาก 

กมุภาพนัธ์ – มีนาคม 

2. การสาํรวจทรัพยากรสตัวน์ํ้ าในทะเลอนัดามนั ดว้ยเคร่ืองมือเบด็ราว
และลอบ 

มีนาคม-เมษายน 

3. ความร่วมมือในการสาํรวจทรัพยากรสตัวน์ํ้ าในทะเลประเทศ
ฟิลิปปินส์ ดว้ยเคร่ืองมืออวนลาก เบด็ราว และลอบ 

กนัยายน-ตุลาคม 

4. การสาํรวจทรัพยากรสตัวน์ํ้ าในทะเลประเทศกมัพชูา ดว้ยเคร่ืองมือ
อวนลาก 

มีนาคม, มิถุนายน, 
พฤศจิกายน 

5. การสาํรวนทรัพยากรสตัวน์ํ้ าในทะเลประเทศอินโดนีเซีย ดว้ย
เคร่ืองมืออวนลาก 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม 
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แผนการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2551 
สํานักงานฝ่ายฝึกอบรม 

ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
 

 ในปี 2551 สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ มี
แผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพฒันาทางการประมงทะเล และการจดัการ
และเพิ่มพนูทรัพยากรประมงชายฝ่ังเพื่อใหเ้กิดการใชอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งสาํหรับประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยมีแผนดาํเนินโครงการดงัต่อไปน้ี 
 
1.โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยกีารตดิต่อส่ือสาร(ICT) 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1. การประชาสมัพนัธ์ผา่นทางส่ือต่างๆ และการเขา้ร่วมจดันิทรรศการ
ทางการประมง 

มกราคม-ธนัวาคม 

2. การผลิตชุดขอ้มูลเพื่อการส่งเสริมและเผยแพร่ มกราคม-ธนัวาคม 
3. การพฒันาการเรียนทางไกลและ E-learning สิงหาคม-ตุลาคม 
4. การจดัสมัมนาเก่ียวกบั ICT และงานสารสนเทศและฝึกอบรมทางการ
ประมง 

มิถุนายน-กรกฎาคม 

5. ปรับปรุงขอ้มูล on-line ใหท้นัสมยั มกราคม-ธนัวาคม 
 
2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในด้านการจดัการทรัพยากรประมง
ชายฝ่ัง (Capacity Improvement of Fisheries Community for Fisheries 
Management and Alleviation of Poverty) 
 
โครงการท่ีดาํเนินงานมีดงัต่อไปน้ี 
2.1 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชนแบบบูรณาการ  ประกอบด้วย 
2.1.1 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน เกาะลงักาว ีประเทศมาเลเซีย 
2.1.2 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน หมู่บ้านสีหนุ ประเทศกมัพูชา 
 



แผนการดาํเนินงานปี  พ.ศ. 2551 
 

สาํนกังานฝ่ายฝึกอบรม  ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
 

2 

แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 
กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 

2.1.1 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน เกาะลงักาว ีประเทศ
มาเลเซีย  

 

1. การสาํรวจขอ้มูล,ศึกษาผลกระทบ และจดัพิมพผ์ลการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลรายปี 

มกราคม   - ธนัวาคม 
 

2 . การส่งเสริมการจดัการทรัพยากรประมงโดยชุมชน มกราคม – ธนัวาคม 
3 . การส่งเสริมธุรกิจในชุมชน มกราคม – ธนัวาคม 
4. การพฒันาการมีส่วนร่วมและศกัยภาพของทรัพยากรบุคคล มกราคม – ธนัวาคม 

5. การปรับปรุงเทคโนโลยเีคร่ืองมือประมง  มกราคม - ธนัวาคม 

6.  การฟ้ืนฟแูละเพิ่มพนูทรัพยากรชายฝ่ัง (ติดตั้งซั้งและปะการังเทียม) มกราคม – ธนัวาคม 

7 .การประเมินผลระหวา่งการดาํเนินโครงการ ตุลาคม 

8. การประชุมคณะกรรมการ 
    8.1 การประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบ 
    8.2 การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

 
มกราคม 

มีนาคม, กรกฎาคม, 
พฤศจิกายน 

2.2.2 โครงการจัดการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน หมู่บ้านสีหนุ ประเทศ
กมัพูชา 

 

1. การสาํรวจพื้นฐาน 
    1.1 การสาํรวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรประมงบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
    1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมในปี พ.ศ. 2550       

มกราคม – ธนัวาคม 

2. การส่งเสริมและเผยแพร่การจดัการทรัพยากรประมงโดยชุมชน มกราคม– ธนัวาคม 

3. การส่งเสริมธุรกิจระดบัทอ้งถ่ิน มกราคม- ธนัวาคม 

4. การสร้างศกัยภาพและความร่วมมือของทรัพยากรบุคคล มกราคม – ธนัวาคม 

5. การฟ้ืนฟแูละเพิ่มพนูทรัพยากรชายฝ่ัง มกราคม –ธนัวาคม 

6. การปรับปรุงเทคโนโลยกีารรักษาคุณภาพสตัวน์ํ้ า มกราคม –ธนัวาคม 

7. การประชุมเร่ืองการจดัการโครงการ 
 7.1 การประชุมคณะกรรมการวางแผน 
 7.2 การประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

 
มกราคม 

มีนาคม, กรกฎาคม, 
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พฤศจิกายน 

8. การประเมินผลโครงการ     เมษายน-พฤษภาคม 

 
2.2 การจัดหลกัสูตรนานาชาติเร่ืองการฝึกอบรมการส่งเสริมและการจัดการประมงชายฝ่ัง 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1. การฝึกอบรมสาํหรับผูบ้ริหารดา้นการประมงใน หลกัสูตร “การจดัการ
ประมงชายฝ่ัง” ใหแ้ก่ประเทศสมาชิกของศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะเวลา 2 สปัดาห์ 

มีนาคม  

2. การฝึกอบรมสาํหรับเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมในหลกัสูตร “การส่งเสริมและ
การจดัการประมงชายฝ่ัง” ใหแ้ก่ประเทศสมาชิกของศูนยพ์ฒันาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ระยะเวลา 6 สปัดาห์ 

มิถุนายน – กรกฎาคม 

 
2.3 โครงการตดิตามกจิกรรมและพฒันาการถ่ายทอดเทคโนโลยโีป๊ะเชือกเพือ่การจัดการทรัพยากร
ชายฝ่ังอย่างยัง่ยนื 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. ติดตามและสาํรวจสถานการณ์ดาํเนินงานโครงการโป๊ะเชือกฯ กมุภาพนัธ์ และ เมษายน 
2. ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือประมงโป๊ะเชือก กนัยายน 
3. ศึกษาพฤติกรรมของสตัวน์ํ้ าท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณโป๊ะเชือก มกราคมและธนัวาคม 
4. การจดัประชุมระดบัชาติและนานาชาติ ตุลาคม 
5. การแนะนาํโครงการฯ สู่ประเทศสมาชิก มีนาคม และมิถุนายน 
6. การผลิตส่ือและคู่มือการทาํประมงโป๊ะเชือก ธนัวาคม 
 

3. การทาํประมงอย่างรับผดิชอบ (การทาํประมงอย่างสอดคล้องกบัธรรมชาต)ิ 
(Responsible Fishing Technology and Practices (Fishing in Harmony with 
Nature) 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 
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กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1. การศึกษาและส่งเสริมการทาํประมงและเทคโนโลยกีารทาํประมงอยา่ง
รับผดิชอบในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

มกราคม - ธนัวาคม 
 

2. การศึกษาและรวบรวมเคร่ืองมือประมงและกระบวนการทาํประมง
ทะเลและนํ้าจืดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

มีนาคม-ธนัวาคม 
 

3. การรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือประมงและกระบวนวิธีการทาํประมง มกราคม - ธนัวาคม 
4.การประเมินผลกระทบของการทาํประมงต่อส่ิงแวดลอ้ม มกราคม – ธนัวาคม 
5. การผลิตส่ือส่งเสริมดา้นเทคโนโลยกีารทาํประมงอยา่งรับผดิชอบ มกราคม - ธนัวาคม 
 
4. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทีม่ีศักยภาพอย่างยัง่ยนืและการลดการ
สูญเสียหลงัการจบั (Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources and 
Reduction of Post-harvest Losses 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

 กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1.การประชุมเชิงปฏิบติัการ/การประชุมหารือเพื่อรวบรวมขอ้มูล มกราคม - ธนัวาคม 
2. การสาํรวจแหล่งทรัพยากรสตัวน์ํ้ าใหม่ท่ียงัไม่ถูกนาํมาใชป้ระโยชน์
อยา่งเตม็ท่ีภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกโดยใชเ้รือ MV 
SEAFDEC 2 หรือเรือวิจยัอ่ืนๆ  ซ่ึงผลการสาํรวจจะถูกนาํมาวิเคราะห์
ตามประเทศและภูมิภาคต่อไป  

มกราคม - ธนัวาคม 

3.การพฒันาและส่งเสริมเทคโนโลยกีารรักษาคุณภาพสตัวน์ํ้ าบน
เรือประมง โดยจะแตกต่างไปตามรูปแบบของเรือประมงและระยะเวลา
ในการทาํประมงทะเล โดยทาํการศึกษาทดลองร่วมกบับริษทัเอกชนของ
ญ่ีปุ่น เพื่อพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและเผยแพร่เทคโนโลยเีหล่าน้ีไป
ยงัชาวประมงประเทศต่างๆ ต่อไป  

มกราคม - ธนัวาคม 
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5. การรวบรวมข้อมูลสัตว์นํา้ทีม่ีความสําคญัทางเศรษฐกจิ (วตัถุดบิในการทาํซูริมิ) ใน
ภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้  
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. การรวบรวมขอ้มูล 
    1.1 การปรึกษาหารือและเกบ็ขอ้มูล 
    1.2 การเขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาติ 
    1.3 ตรวจสอบการสาํรวจทรัพยากรแหล่งสตัวน์ํ้ าท่ีเป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตซูริมิในแหล่งทาํประมงท่ีต่างกนั 

 
กมุภาพนัธ์-มีนาคม 
กนัยายน-ตุลาคม 

มกราคม-พฤษภาคม 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานฉบบัร่าง กมุภาพนัธ์-เมษายน 
3. การจดัพิมพ ์พฒันาขอ้มูลออนไลน์ และเผยแพร่ขอ้มูล เมษายน-กรกฎาคม 
 
6. การวจิยัสําหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรเต่าทะเล (เป็นความร่วมมือกนัระหว่าง 
MFRDMD และ TD)  
  
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1.การจาํแนกประชากรของเต่าทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ มีนาคม-ธนัวาคม 
2. การตรวจสอบ Multiple paternities  มีนาคม-ธนัวาคม 
3. ตรวจสอบและดาํเนินการติด Tag มีนาคม-ธนัวาคม 
4. ตรวจสอบและดาํเนินการติด Satellite telemetry กรกฎาคม-สิงหาคม 
5. การสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลอตัราการตายของเต่าทะเลจากการทาํ
ประมง 

มกราคม-ธนัวาคม 

6. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเบด็ชนิดกลมและชนิดรูปตวัเจ
สาํหรับการทาํประมงเบด็ราว 

มกราคม-ธนัวาคม 

 
 
 
 
 



แผนการดาํเนินงานปี  พ.ศ. 2551 
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7.การรวมรวมข้อมูลการอพยพย้ายถิ่นของชนิดสัตวนํา้ในน่านนํา้ภูมิภาคเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (เป็นความร่วมมอืกนัระหว่าง MFRDMD และ TD) 
 
 แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. สนบัสนุนการปฏิบติังานและการรวบรวมขอ้มูล 
   1.1 รวบรวมขอ้มูลเรือวิจยั 
 
   1.2 ตรวจสอบและวเิคราะห์วรรณกรรมขอ้มูล 
   1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
มกราคม- เมษายน, 
กนัยายน-ตุลาคม 
มกราคม-สิงหาคม 
พฤษภาคม-ธนัวาคม 

2. การเผยแพร่ขอ้มูลและการแลกเปล่ียนขอ้มูล 
   2.1 เขา้ร่วมประชุมระดบันานาชาติ 
   2.2 การแลกเปล่ียนขอ้มูลกบั IFREMER 
   2.3 การพิมพเ์อกสารวิชาการ 

 
มกราคม 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
กนัยายน-ธนัวาคม 

 
8. การสนับสนุนโครงการสํารวจทรัพยากรประมงทะเลลกึในภูมิภาคฯ 

 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. สนบัสนุนการสาํรวจทรัพยากรประมงทะเลลึก 
   1.1 ตรวจสอบทรัพยากรทะเลลึกในน่านนํ้า 
   1.2 การจดัประชุมหารือดา้นแผนระดบัชาติ 
   1.3 ปรึกษาหารือ 
   1.4สนบัสนุนการสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลและทดลองเคร่ืองมือประมง
ทะเลลึก 

 
มกราคม-เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน-กนัยายน 
มกราคม-ธนัวาคม 

2. ขอ้มูลทรัพยากรทะเลลึกดา้นชีวภาพและกายภาพ มกราคม-กนัยายน 
3. พฒันา ปรับปรุง การเกบ็ตวัอยา่งสตัวน์ํ้ าทะเลลึก มกราคม-ธนัวาคม 
4. การพฒันาทรัพยากรบุคคล มกราคม-ธนัวาคม 
5. การเผยแพร่ขอ้มูล พฤษภาคม-ธนัวาคม 

 
 



แผนการดาํเนินงานปี  พ.ศ. 2551 
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9. การตดิตามชนิดของสัตว์นํา้ทีสํ่าคญัต่อเศรษฐกจิในทะเลจนีใต้และทะเลอนัดามัน 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

หลกัสูตร/กจิกรรม ระยะเวลา 
1. ดาํเนินการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการติดตามและวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละ
ประเทศสมาชิก SEAFDEC 

พฤษภาคม- ตุลาคม 

2. การตรวจสอบขอ้มูลกบัท่ีปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ มีนาคม-พฤษภาคม 
3. พฒันาโปรแกรมการจดัการขอ้มูล มกราคม-กรกฎาคม 
4. ติดตามผลการดาํเนินการ มกราคม-พฤศจิกายน 

 
10.การฝึกอบรมสําหรับคนไทย 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

หลกัสูตร/กจิกรรม ระยะเวลา 
1. การฝึกอบรมการเดินเรือโดยใชเ้คร่ืองมือจาํลอง สาํหรับนกัวิชาการและ
อาจารยม์หาวทิยาลยั/วทิยาลยั 

มีนาคม 

2.  การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นเทคโนโลยกีารทาํประมงและการ
จดัการประมงชายฝ่ัง สาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 45 

เมษายน 

3. การฝึกอบรมหลกัสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลประมง สาํหรับนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

เมษายน 

4. การฝึกอบรมเร่ืองระบบเคร่ืองทาํความเยน็ในการเกบ็รักษาคุณภาพสตัว์
นํ้ าบนเรือประมง สาํหรับเจา้หนา้ท่ีประมงของหน่วยงานราชการ   
นกัวิชาการและอาจารยม์หาวิทยาลยั/วิทยาลยั 

มิถุนายน 

5. การฝึกอบรมหลกัสูตรการเดินเรือและเทคโนโลยกีารประมงทะเล 
สาํหรับนกัวิชาการและอาจารยม์หาวิทยาลยั 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 

6. การฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นเทคโนโลยกีารทาํประมงและการจดัการ
ประมงชายฝ่ัง สาํหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 46 

ตุลาคม 

7. การฝึกอบรมหลกัสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลประมง สาํหรับนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

ตุลาคม 

8.  การฝึกอบรมหลกัสูตรการทาํประมงนอกน่านนํ้าและความปลอดภยัใน
ทะเลสาํหรับเจา้หนา้ท่ีประมง หรือเจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานเอกชนซ่ึง

พฤศจิกายน - ธนัวาคม 



แผนการดาํเนินงานปี  พ.ศ. 2551 
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ปฏิบติังานเก่ียวกบัการทาํประมง 
 
9. การฝึกอบรมหลกัสูตรการใชง้านและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตส์าํหรับ
ชาวประมงพื้นบา้นในกลุ่มเป้าหมาย 
 

มีนาคม, มิถุนายน 

10. การฝึกอบรมหลกัสูตรการใชร้ะบบเคร่ืองจกัรช่วยทางทะเลสาํหรับ
เจา้หนา้ท่ีประมง อาจารยห์รือบุคลากรในระดบัองคก์รท่ีทาํงานเก่ียวกบั
เคร่ืองหรือผูท่ี้สนใจในระบบเคร่ืองจกัรช่วยทางทะเล 

กมุภาพนัธ์,  กนัยายน 

 
11. ความร่วมมือในการสํารวจทรัพยากรสัตว์นํา้โดยใช้เรือ MV. SEAFDEC2 
 
แผนการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2551 

กจิกรรม/หลกัสูตร ระยะเวลา 
1. การสาํรวจทรัพยากรสตัวน์ํ้ าดว้ยเคร่ืองมือประมงอวนลาก กมุภาพนัธ์ – มีนาคม,

มิถุนายน,พฤศจิกายน-
ธนัวาคม 

2. การสาํรวจทรัพยากรสตัวน์ํ้ าดว้ยเคร่ืองมือเบด็ราวและลอบ มีนาคม-เมษายน 
3. ความร่วมมือในการสาํรวจทรัพยากรสตัวน์ํ้ าดว้ยเคร่ืองมืออวนลาก เบด็
ราว และลอบ 

กนัยายน-ตุลาคม 
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