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ผลการดําเนินงานและกิจกรรมในป 2550 

สํานักงานฝายฝกอบรม 

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

 

 ในป 2550 สํานักงานฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต มีการ

ดําเนินงานและเขารวมกิจกรรมตางๆมากมาย ทั้งการฝกอบรม การวิจัย การพัฒนาทางการประมงทะเลและ

การจัดการประมงชายฝง การสงเสริมและเผยแพรงานดานสารสนเทศทางการประมงใหแกประเทศตางๆ ทั้ง

ประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค 

 

 ภายใตโครงการหลัก 6 โครงการ ดังนี้ 

 

1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร(ICT) 

2. โครงการการทําประมงอยางรับผิดชอบ (การทําประมงอยางสอดคลองกับธรรมชาติ) 

3. โครงการการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอยางยั่งยืนและการลดการสูญเสีย

หลังการจับ 

4. โครงการการเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในดานการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง 

5. โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงและที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า 

6. โครงการรวบรวมขอมูลผูสนับสนุนจากนานาชาติในภูมิภาค 

 

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตางๆดังนี้ 

 

1. 

โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธศูนย

พัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งการดําเนินงาน กิจกรรมตางๆของสํานักงานฝาย

ฝกอบรม และขอมูลทางดานการประมงโดยการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งประกอบดวย 3 กจิกรรม

ดังน้ี 

 

 

โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการติดตอส่ือสาร ( Information and 

Communication Technology) 
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 การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลทางการประมงของสํานักงานฝายฝกอบรม 

การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลทางการประมง สํานักงานฯดําเนินการประชาสัมพันธและ

เผยแพรขอมูลทางการประมงผานการเขารวมนิทรรศการ อาทิเชน งานประมงนอมเกลาฯ งานมหกรรมเกษตร

รวมใจ เทิดไทมหาราชา เปนตน โดยการเขารวมจัดแตละคร้ัง สํานักงานฯไดเผยแพรและนําเสนอโครงการ

ตางๆที่อยูในความรับผิดชอบ จัดแสดงเคร่ืองมือและโมเดลจําลองของเคร่ืองมืออนุรักษทรัพยากรประมง จัด

แสดงเคร่ืองมือประมงพื้นบานที่หาดูไดยากในปจจุบัน เพื่อเปนการมุงเนนใหคนยุคปจจุบันเขาใจวิถีการทํา

ประมงในอดีต แสดงเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการประมงสมัยใหม เชน เคร่ืองตกหมึกน้ําลึกอัตโนมัติ 

เคร่ืองหาฝูงปลา เคร่ืองบอกตําแหนงและพิกัด เปนตน พรอมทั้งเผยแพรเอกสารและวีซีดีวิชาการทางดาน

ประมง  สติกเกอรสงเสริมการทําประมงอยางรับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพรของที่ระลึก เชน พวงกุญแจ เสื้อ 

หนังสือนิทาน สมุดภาพระบายสี เปนตน ซึ่งมุงเนนในการอนุรักษทรัพยากรประมง 

 การผลิตสื่อสงเสริมทางการประมง 

ในป 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมดําเนินการผลิตแผนพับแนะนําศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต ความรูทางการประมงที่นาสนใจ โครงการหรืองานวิจัยที่สํานักงานฝายฝกอบรมดําเนินการ

อยูในปจจุบัน เชน Eco-labelling เคร่ืองตกหมึกนํ้าลึกอัตโนมัติ เปนตน สติกเกอรเพื่อการรณรงคในดานการ

อนุรักษทรัพยากรทางการประมงใหยั่งยืน ผลิตและออกแบบเสื้อที่ระลึกเปนลายสัตวนํ้า 4 ชนิด คือ ปลาทูนา 

ฉลาม เตาทะเล และหมึก โดยในแตละลายเสื้อจะมีชื่อวิทยาศาสตรและชื่อสามัญของสัตวนํ้าแตละชนิดกํากับ 

เพื่อเปนการเผยแพรชนิดของสัตวนํ้าเหลาน้ีใหเปนที่รูจักแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยสื่อดังกลาว ไดนํา

ออกเผยแพรใหแกผูมาเยี่ยมชมศูนยฯและผูที่สนใจทั่วไป ผานการเขารวมนิทรรศการในโอกาสตางๆ รวมทั้งมี

การจัดพิมพโปสเตอรวิชาการเกี่ยวกับการทําประมงอยางรับผิดชอบและเทคโนโลยีการทําประมงสมัยใหม 

จัดพิมพเอกสารวิชาการและแผนพับทางดานการประมงที่สอดคลองกับโครงการของศูนยฯ วีซีดีวิชาการ ซึ่ง

ดําเนินการเผยแพรเอกสารและวีซีดีดังกลาวไปยังหองสมุดตางๆมากกวา 100 แหงทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  

 การพัฒนาเว็บไซต 

สํานักงานฝายฝกอบรม ไดดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบและขอมูลในเว็บไซตอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหงายตอการคนหา และใชงาน โดยขอมูลในแตละสวนจะมีการพัฒนา และปรับปรุงอยางตอเน่ือง อาทิ

เชน โครงการตางๆที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน การประชาสัมพันธงานประชุม การฝกอบรม การสัมมนาตางๆ

ของสํานักงาน ปฏิทินกิจกรรมทางดานการประมง ขาวสารทั้งภายในและภายนอกองคกร  ซึ่งเปนการเพิ่ม

ทางเลือกในการประชาสัมพันธการดําเนินงาน กิจกรรมของสํานักงานฯ ความรูและเทคโนโลยีทางการประมง

สมัยใหมไปสูบุคคลทั่วไป รวมทั้งเพิ่มวิธีการเขาถึงสํานักงานฯของบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  
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2. 

 การศึกษาเคร่ืองมือและวิธีการทําประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โครงการการทาํประมงอยางรับผิดชอบ (การทําประมงอยางสอดคลองกับ

ธรรมชาติ) 

ในเดือนกนัยายน 2550 ดําเนินการสํารวจคร้ังสุดทายเกี่ยวกับเคร่ืองมือประมงและวิธีการใชเคร่ืองมือ

ประมง ในประเทศพมา ซึ่งผลจากการสํารวจที่ไดจะนําไปรวบรวมและจัดทําเปนหนังสือ Fishing gear 

monograph ของประเทศพมาตอไป สําหรับหนังสือเคร่ืองมือประมงและวิธีการใชเคร่ืองมือประมงของ

ประเทศเวียตนาม อยูในชวงแกไขและดําเนินการจัดพิมพหนังสือ ซีดีของเคร่ืองมือประมงและวิธีการใช

เคร่ืองมือประมงของประเทศฟลิปปนสและพมา อยูระหวางการผลิตเชนกัน แตขอมูลและรายละเอียดทั้งหมด

น้ีไดถูกจัดเก็บไวในเว็บไซดของสํานักงานฯเรียบรอยแลว  

 การสาธิตและทดลองเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้าวัยออนจากอวนลาก 

การสาธิตและทดลองเคร่ืองมือแยกสัตวนําวัยออนจาก

อวนลากเปนสวนหนึ่งของโครงการการทําประมงอยาง

รับผิดชอบ (การทําประมงอยางสอดคลองกับธรรมชาติ) ซึ่งใน

ป 2550 ไดจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของชาวประมง

เกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้าวัยออนจากอวนลาก เพื่อ

เปนการสํารวจและประเมินการใชเคร่ืองมือดังกลาว ใน 2 

ประเทศคือ มาเลเซีย และฟลิปปนส นอกจากน้ียังไดสงเสริม

และสาธิตเคร่ืองมือดังกลาวในประเทศมาเลเซียและไทยอีกดวย ซึ่งเคร่ืองมือดังกลาวเปนเคร่ืองมือที่ชวย

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการทําการประมงอยางรับผิดชอบและยัง่ยนืตอไปในอนาคต 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ SEAFDEC-FAO Workshop on Assessing the Relative 

Importance of Sea Turtle Mortality Due to Fisheries in Southeast Asia 

ในระหวางวันที ่19-23 มีนาคม 2550 สํานักงาน

ฝายฝกอบรมรวมกับ Food and Agriculture Organization 

(FAO) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ SEAFDEC-FAO 

Workshop on Assessing the Relative Importance of Sea 

Turtle Mortality Due to Fisheries in Southeast Asia ณ 

โรงแรมปร๊ินซ พาเลซ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคมุงเนนทางดานการ

อนุรักษเตาทะเล นอกจากน้ียังมีการแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับเตาทะเลภายในและนอกภูมิภาคดวย การ
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ประชุมฯมีผูเขารวมจํานวน 39 คน จากประเทศอิตาลี ออสเตรเลีย กัมพูชา พมา เวียตนาม ฟลิปปนส บรูไน 

ญ่ีปุน อินเดีย มาเลเซียและประเทศไทย 

 โครงการศึกษาพลังงานลมทดแทนพลังงานนํ้ามันสําหรับเรือประมง 

การศึกษาพลังงานลมทดแทนพลังงานน้ํามันสําหรับเรือประมง ในป 2550 สํานักงานฝายฝกอบรม

ดําเนินการออกแบบใบเรือ ใหเหมาะสมกับเรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเรือประมงขนาดเล็กได

ออกแบบใบเรือในลกัษณะ Kite และเรือประมงขนาดกลางไดออกแบบใบเรือในลักษณะ Spinnaker ซึ่งจะมี

การทดสอบประสิทธิภาพในชวงสิ้นปน้ี 

 โครงการศึกษาความเขมของและสขีองแสงไฟ 

สํานักงานฝายฝกอบรมดําเนินการทดลองศึกษาระดับความเขมของและสีของแสงไฟที่แตกตางกันใน

การทําประมงหมึกและปลากะตัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําประมง ณ จังหวัดระยอง ซึ่งเปนการศึกษา

เปรียบเทียบวาความเขมใดมีความเหมาะสมมากที่สุด 

 การผลิตสื่อสงเสริมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทําประมงอยางรับผิดชอบ 

ในป 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมไดรวบรวมและผลิตสื่อสงเสริมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทําประมง

อยางรับผิดชอบ ในหลายรูปแบบ คือ วีซดีีการศึกษาความเขมของและสีของแสงไฟ และการสาธิตและทดลอง

เคร่ืองมือแยกสัตวนํ้าวัยออนที่ประเทศมาเลเซีย หนังสือคูมือการทําประมงอวนลาก หนังสือเคร่ืองมือแยกสัตว

น้ําวัยออนในเวียตนามและกัมพูชา และโปสเตอรสงเสริมการทําประมงอยางรับผิดชอบ ซึ่งในการจัดทําสื่อ

สงเสริมเทคโนโลยีการทําประมงอยางรับผิดชอบนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหมีการทําการ

ประมงอยางรับผิดชอบ 

 การประชุมและอภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลกับประเทศนอกภูมิภาค 

- การประชุมเชิงปฎิบัติการ  Workshop on Interaction between Sea Turtle and Trawl Fisheries in the 

South West Indian Ocean ณ ประเทศมาดากัสการ  เปนการประชุมเพื่อวิเคราะหปญหาและผลกระทบของเตา

ทะเลจากเคร่ืองมืออวนลากในบริเวณตะวันตกเฉียงใตของมหาสมุทรอินเดีย 

- การประชุม  Workshop on Leatherback Turtle Conservation and Recovery ซึ่งจัดโดย WPRFMC 

และ NOAA ที่ประเทศมาเลเซีย โดยตัวแทนจากสํานักงานฝายฝกอบรมไดนําเสนอแผนงานและการ

ดําเนินงานอนุรักษเตามะเฟองที่ไดกําหนดไวในอนาคตเสนอในที่ประชุม นอกจากน้ียังไดเขารวมหารือกับ 

MFRDMD เกี่ยวกับกิจกรรมการใชและสาธิต JTEDs สําหรับประเทศมาเลเซีย 

- การประชุม The American Fisheries Socities Meeting ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนการนําเสนอ

ผลงานของศูนยฯ เร่ือง The Application of JTED in Southeast Asia เผยแพรกจิกรรมของศนูยฯและหา

แนวทางความรวมมือกับองคกรตางๆ  
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- การประชุม The Regional Seminar on Implementation of CCRF in Southeast Asia ณ กรุงเทพฯ  

3. 

 การสํารวจทรัพยากรท่ียังไมถูกนํามาใชประโย ชนอยางเต็มท่ี

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โครงการการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอยางยั่งยืนและการ

ลดการสูญเสียหลังการจับ ( Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources 

and Reduction of Post-harvest Losses) 

ในป 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมรวมกับกรมประมง

ประมง ดําเนินงานโครงการสํารวจทรัพยากรสัตวนํ้าทะเลใน

อาวเบงกอล ภายใตความรวมมือทางวิชาการประมง ในโครงการ 

BIMSTEC ซึ่งโครงการสํารวจดังกลาวเปนการสํารวจทรัพยากร

สัตวนํ้าทะเลในอาวเบงกอล เพื่อประเมินและจัดการทรัพยากรทาง

ทะเล โดยการใชเรือ MV.SEAFDEC  

สําหรับเรือ MV.SEAFDEC 2 ดําเนินการสํารวจทรัพยากรสัตวนํ้า ดานสมุทรศาสตรและแพลงต อน

ในบริเวณทะเลอันดามนัและนานนํ้า ประเทศ พมา ทําการสํารวจรวมทางดานสมุทรศาสตร และเก็บตัวอยาง

สัตวนํ้าจากอวนลากกลางนํ้ากับเรือสํารวจ Tenyo Maru และเรือ M.V. Tengiri ในบริเวณนานนํ้าบรูไน ซึ่ง

เปนความรวมมือในโครงการวิจัยรวมระหวาง SEAFDEC, National Fisheries University และ กรมประมง

ของประเทศบรูไน ทําการสํารวจ วิจัยและเก็บตัวอยางรวมกับเรือ DA-BFAR ณ ทะเล Celebes ประเทศ

ฟลิปปนส  

 โครงการสํารวจวัตถุดิบในการทําซูริมิ 

ในป 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลผลจับสัตวนํ้าที่มาจาก

ประเทศพมา ในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อนํามาเปนขอมูลเบื้องตน

ในการวิเคราะหวัตถุดิบในการผลิต   ซูริมิในประเทศไทย และ 

ไดรับนักศึกษาปริญญาโทชาวญ่ีปุนจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด 

จํานวน 1 คน เพื่อรวมศึกษาและทําวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจวัตถุดิบ

ในการทําซูริมิในประเทศไทย ความรวมมือดังกลาวเปนผลสืบ

เนื่องมาจากการเซ็นสัญญาตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีจะมุงเนน

ทางดานการออกไปเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงงาน ตลาดปลาและสะพานปลาทั้งในกรุงเทพฯ และ

ตางจังหวัด อันไดแก บริษัท NISSUI จํากัด, บริษัท APITOON ENTERPRISE INDUSTRY จํากัด, บริษัท 

ANUSORN MAHACHAI SURIMI จํากัด, บริษัท UENO FINE CHEMICALS INDUSTRY (THAILAND) 
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จํากัด, บริษัท STARFISH จํากัด, ตลาดทะเลไทย และในวันที่12-14 กันยายน 2550 เดินทางไปเยี่ยมชมทา

เทียบเรือประมงระนอง ซึ่งผลของการศึกษาและวิจัยจะใชเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินโครงการดังกลาว 

 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาสัตวนํ้าหลังการจับ 

ในป 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมดําเนินการเก็บตัวอยางหมึกบริเวณจังหวัดจันทบุรี เพื่อวิเคราะห

เปรียบเทียบความสดระหวางการเก็บรักษา โดยทดลองดวยการแชแข็งที่ -30 องศา กับการแชนํ้าแข็ง การ

ดําเนินการดังกลาว เพื่อชวยพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพสัตวนํ้าหลังการจับใหคงความสดและเพิ่มรายไดใน

การขายสินคาสัตวนํ้าใหแกชาวประมง และดําเนินการสํารวจการขนยายสัตวนํ้าบนเรือประมงในจังหวัด

จันทบุรี เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับและพัฒนาใชกับการจัดทําอุปกรณดานการเก็บรักษาตลอดจนเทคนิคของ

การเก็บรักษาใหสอดคลองกับความตองการของชาวประมง  รวมทั้งจัดการฝกอบรม “การเก็บและรักษา

คุณภาพสัตวนํ้าบนเรือประมง ” ใหกับชาวประมงจํานวน 22 คน ณ หองประชุมศูนยวิจัยและพัฒนาประมง

ทะเลอาวไทยฝงตะวันออก ( EMDEC) โดยการฝกอบรมในคร้ังน้ีสืบเน่ืองมาจาก สํานักงานฝายฝกอบรมทํา

การเก็บตัวอยางสัตวนํ้าบนเรือประมงแลวนํามาวิเคราะห ผลที่ไดจากการวิเคราะหตองการที่จะเผยแพรใหกับ

ชาวประมงนําไปเปนแนวทางในการดูแลและเก็บรักษาคุณภาพสัตวนํ้า ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมสามารถนํา

ความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเก็บรักษาคุณภาพสัตวนํ้าที่ไดจากการทําประมงของตนได  

4. 

โครงการเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในดานการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง 

ประกอบดวย 4 โครงการ คือ 

โครงการการเสริมสรางศกัยภาพของทรัพยากรบคุคลในดานการจัดการ

ทรัพยากรประมงชายฝง ( Capacity Improvement of Fisheries Community for 

Fisheries Management and Alleviation of Poverty) 

 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชนแบบบูรณาการ ประกอบดวย 

 

โครงการดังกลาว เปนการดําเนินงานระหวางศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตและ

กรมประมง และสิ้นสุดโครงการแลวในป 2549 แตสําหรับปน้ีทางศูนยฯ ดําเนินการจัดการสัมมนาสรุปผลการ

ดําเนินโครงการฯที่ผานมา 5 ปและรายละเอียดของโครงการที่ยังดําเนินการอยูในปจจุบัน นอกจากน้ียังคง

ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการฯ อยางตอเนื่องเปนระยะๆ 

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

โดยการจัดสัมมนาสรุปผล “Regional Seminar on Integrated Coastal Resource Management”  จัดขึ้น

ระหวางวันที ่ 9-12 กรกฎาคม 2550 ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงานฝายฝกอบรมและศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร กรมประมง โดยมีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 39 คน จากประเทศ

กัมพูชา มาเลเซีย เวียตนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย พมา     บูรไน และไทย  การสัมมนาจะเปนการสรุปผล
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รวมทั้งหมดและประเมินผลของการดําเนินโครงการ

จัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน อ.ปะทิว จ.

ชุมพร ที่ดําเนินการมาตลอดระยะเวลา 5 ป 

รายละเอียดของโครงการจัดการทรัพยากรประมง

ชายฝงโดยชุมชนที่ยังดําเนินการอยู ณ เกาะลังกาวี 

ประเทศมาเลเซีย และสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา 

นอกจากน้ีไดมกีารแสดงความคดิเห็นและเสนอแนะ

โครงการที่เกี่ยวของหรือใกลเคียงกับการจัดการทรัพยากรชายฝงของแตละประเทศที่เขารวมสัมมนา  

สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการฯนั้น 

ติดตามผลและประเมินผลการปลอยปูทะเลแบบญ่ีปุน คือ ชาวประมงจะปลอยปูทะเลลงสูธรรมชาติ

โดยตรง ปูทะเลแตละตัวจะมีการทําเคร่ืองหมายไวที่หลัง  ติดตามและประเมินผลความคืบหนาธนาคารปูซึ่ง

ประยุกตมาจากประเทศญ่ีปุน  ติดตามผลการดําเนินงานบัญชีของกลุมแมบาน รวมทั้งเขารวม ปรึกษาหารือกับ

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร เพื่อเตรียมการสําหรับการฝกอบรมในเร่ือง Fish 

Tagging and Resources Dynamics ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2550  

 

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ในป 2550 

ไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานดานตางๆของโครงการ จัดการสาธิต ฝกอบรมและสัมมนาใหกับ

ผูเขารวมโครงการฯ นอกจากนี้ทางโครงการฯมีการประชุมคณะกรรมการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อสรุปผล

และวางแผนการทํางานในอนาคต ซึ่งเปนการชวยใหการทํางานดําเนินไปอยางราบร่ืนและเปนไปในทิศทางที่

ถูกตอง  

โดยโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียรวมกับ

โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงและที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า ดําเนินการสาธิต ฝกอบรมและดําเนินการติดต้ังซั้ง

เชอืก (FEDs) ในบริเวณพื้นที่โครงการฯ เพื่อเปนการฟนฟูและเพิ่มจํานวนทรัพยากรสัตวนํ้าในพื้นที่บริเวณน้ัน

เพื่อประโยชนในการทําประมงของชาวประมงในพื้นที่ในอนาคต  หลังจากดําเนินการติดต้ังซั้งเชือกไประยะ

หนึ่ง ทางโครงการฯไดทําการสํารวจทางดานชีววิทยาทางทะเล และผลกระทบของซั้งเชือกที่ติดต้ังในบริเวณ

พื้นที่โครงการตอระบบชีววิทยาทางทะเล  

จัดการฝกอบรมและติดตามการทําบัญชีใหกับกลุมแมบานในพื้นที่โครงการฯ  เพื่อเสริมสรางความ

แขงแกรงดานการจัดเก็บรายไดและเปรียบเทียบตนทุนจากการแปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า 

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณเกาะลังกาวี  ประเทศ

มาเลเซยี 

ดําเนินการแนะนําวิธีการทําธนาคารปูใหกับชาวประมงในพื้นที่ เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรปูและ

เพื่อกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน และไดทําการสํารวจทรัพยากรสัตวนํ้าในบริเวณพื้นที่โครงการฯ 
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โดยใหพอคาคนกลางที่รับซื้อสัตวนํ้ามีสวนรวมในการบันทึกขอมูลปริมาณสัตวนํ้าที่ชาวประมงในพื้นที่

โครงการฯนํามาขาย และเจาหนาที่โครงการฯไดทําการสุมสํารวจ ชั่งและวัดขนาดของสัตวนํ้าที่ชาวประมงจับ

ไดในบริเวณพื้นที่โครงการฯ 

 นอกจากน้ีในป 2550 ทางโครงการได จัดสัมมนาเพื่อกระตุนใหชาวประมงในพื้นที่โครงการฯ  รูและ

เขาใจในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงมากยิ่งขึ้น และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปลูกปาชายเลนกับ

หนวยงานรัฐของประเทศมาเลเซีย  

 

ในป 2550 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา มี

การดําเนินการแบงเปน การฝกอบรมการเพาะเลี้ยงปูทะเล การเพาะเห็ด ซึ่งเปนการฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน การ

จัดทําวีดีทัศนแสดงความคืบหนาของโครงการฯ รวมทั้ง

ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน

เปนชวงๆและวางแผนการดําเนินงานในอนาคต 

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณสีหนุวิลล ประเทศ

กัมพูชา 

ระหวางวันที ่13-15 สิงหาคม 2550 จัดการฝกอบรม

เชิงทัศนศึกษา “Study Tour for Inspection of CBRM Activity 

in Community Fisheries Kampong Pluk, Siem Reap 

Provience” ใหกับผูเขารวมโครงการฯ เพื่อเปนตัวอยางใน

การศึกษารูปแบบ วิธีการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณความรูในเร่ืองการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง

กับชาวประมงบริเวณ Kampong Pluk การจัดฝกอบรมดังกลาว มุงเนนใหผูเขารวมโครงการฯเขาใจรูปแบบ 

และวิธีการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงมากยิ่งขึ้น   

 การฝกอบรมหลักสูตรระดับนานาชาติ “การจัดการทรัพยากรประมงชายฝง สําหรับผูจัดการ

ประมง” 

สํานักงานฝายฝกอบรม ไดจัดการฝกอบรม

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรประมงสําหรับผูจัดการ

ประมง(The International Training Course on Coastal 

Fisheries Management for Fisheries Manager) ใน

ระหวางวันที ่10 – 24  มถินุายน 2550 โดยมตัีวแทน

จากประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย 

กัมพูชา เวียตนาม อินเดีย ญ่ีปุน ศรีลังกา และ ไทย เขารวมจํานวนทั้งหมด 19  คน การฝกอบรมมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางเสริมความรูและประสบการณในการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน ตลอดจนการวางแผนการ

ดําเนินการจัดการทรัพยากรประมงในสภาวะแวดลอมที่ตางกัน เพื่อทําใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
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นําไปใชวางแผนการจัดการฯ ในประเทศของตนได การฝกอบรมแบงเปนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ การ

บรรยายประกอบดวยหัวขอ การจัดการทรัพยากรประมงในประเทศญ่ีปุน การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยาง

สอดคลองกับสิ่งแวดลอม การทําประมงอยางรับผิดชอบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเภทและ

วิธีการจัดการทรัพยากรประมงประเภทตางๆ เปนตน สําหรับภาคปฏิบัติ ผูเขารับการฝกอบรมไดเดินทางไป

เยี่ยมชมธนาคารปู และพื้นที่โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง จังหวัดชุมพร เพื่อเปนการเพิ่มพูนและ

เผยแพรประสมการณทางดานการจัดการประมงชายฝงใหแกประเทศตางๆในภูมิภาคอันที่จะกอใหเกิดการใช

ทรัพยากรอยางยั่งยืนตอไป 

 การฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการทรัพยากรประมงชายฝง สําหรับผูจัดการประมง” 

สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการฝกอบรมหลักสูตรการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงสําหรับผูจัดการ

ประมง (Training Course on Coastal Fisheries Management 

for Fisheries Manager) เพื่อขาราชการของกรมประมง ใน

ระหวางวันที ่ 1-14 กรกฎาคม 2550 โดยมีขาราชการกรม

ประมงไทยจากจังหวัดระยอง ตราด สมุทรปราการ ชุมพร สุ

ราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ สงขลา ปตตานี 

และนราธวิาส   เขารวมจํานวนทัง้หมด 20  คน การฝกอบรมมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ แนวคิดและวิธีการในการ

จัดการประมงชายฝง และเขาใจรูปแบบการจัดการประมงของโครงการนํารองการจัดการทรัพยากรประมง

ชายฝงแบบบูรณาการ และธนาคารปู  การฝกอบรมแบงเปนภาคบรรยาย การทัศนศึกษา และการรวม

สังเกตการณงานประชุม การบรรยายประกอบดวยหัวขอ สถานการณประมงชายฝงในภูมิภาคเอเซียตะวันออก

เฉียงใต ชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการประมงชายฝง การพัฒนาชุมชนประมง การเก็บรักษาคุณภาพ

สัตวนํ้า แนวทางในการจัดการประมงชายฝง การฟนฟูทรัพยากรประมงชายฝง เปนตน สําหรับการทัศนศึกษา 

ผูเขารับการฝกอบรมไดเดินทางไปเยี่ยมชมธนาคารปู และพื้นที่โครงการนํารอง การจัดการทรัพยากรประมง

ชายฝงแบบบูรณาการ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อเปนการเพิ่มพูนและเผยแพรประสบการณทางดานการจัดการ

ประมงชายฝงใหแกผูเขารับการฝกอบรมอันที่จะกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนตอไป นอกจากน้ีผูเขา

รับการฝกอบรมยังไดเขารวมสังเกตการณงานประชุม The Regional Seminar on Integrated Coastal Resource 

Management ณ. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร ซึ่งเปนการประชุมสรุปผล

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน อ.ปะทิว จ.ชุมพร  ที่ทางสํานักงานฝายฝกอบรมจัดรวมกับ

กรมประมง 

 การฝกอบรมหลักสูตรระดับนานาชาติ 

“การจัดการทรัพยากรประมงชายฝงและ

กระบวนการสงเสริมประมง” 
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สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการฝกอบรมหลักสูตร International Training Course on Coastal Fisheries 

Management and Extension Methodology ขึ้นระหวางวันที่ 11 กันยายน – 11ตุลาคม  2550 มีผูเขารวม

ฝกอบรมจํานวน 17 คน จากทั้งประเทศที่เปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิก อันไดแก ประเทศกัมพูชา บรูไน 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว เวียดนาม ศรีลังกาและไทย การฝกอบรมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการ

ฝกอบรมเรียนรูเกี่ยวกับหลักในการจัดการประมงชายฝงเบื้องตน กฎเกณฑในการจัดการและพัฒนาทรัพยากร

ชายฝงอยางยั่งยืน หลักและเทคนิคในการผลิตสื่อแบบตางๆเพื่อการเผยแพรความรูทางดานการประมง และ

การวางแผนในการทํางานทางดานการเผยแพรโดยมุงเนนในดานการมีสวนรวมของชาวประมงและองคกรที่

เกี่ยวของกับการประมง การฝกอบรมแบงเปนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภาคทฤษฎีผูเขาฝกอบรมจะเรียนรูเกี่ยวกับ 

การประมงชายฝงในภูมิภาคอาเซียน การทําประมงอยางรับผิดชอบ ลักษณะของระบบประมงชายฝง การ

จัดการประมงชุมชน และวิธีการผลิตและเทคนิคในการสื่อตางๆสําหรับการเผยแพรความรูทางดานการประมง 

สวนภาคปฏิบัติผูเขารับการฝกอบรมไดทดลองผลิตสื่อตางๆที่ใชในการเผยแพรความรูทางดานการประมง

ดวยตนเอง เชน วีดีโอ โปสเตอร และแผนพับ โดยเปนการนําความรูที่ไดจากการอบรมภาคทฤษฎีนํามาปฏิบัติ

จริง นอกจากน้ีผูเขารับการฝกอบรมไดเดินทางไป จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานในดานการเผยแพร และเยี่ยม

ชมโรงงานผลิตน้ําปลา การฝกอบรมคร้ังนี้ผูเขารวมฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในประเทศ

ของตน ทั้งในดานการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง และการผลิตสื่อเผยแพรตางๆ  

 โครงการ “ศึกษาและทดลองใชโปะเชือกเพื่อพัฒนาการจัดการประมงชายฝงอยางย่ังยืน” 

โครงการนี้ ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมกับ กรมประมงโดยสถาบันวิจัย

และพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออกและสํานักงานประมงจังหวัดระยอง รวมทั้งกลุมชาวประมง

พื้นบานหาดแมรําพึง จ.ระยอง ซึ่งโครงการดังกลาวดําเนินการมาต้ังแตเดือนเมษายน 2546 บริเวณหาดแม

รําพึง จ. ระยอง และกิจกรรมของโครงการฯในป 2550 แบงเปน  

การประชุมติดตามผลการดําเนินงานและวางแผนการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งการประชุมดังกลาวจะ

มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเจาหนาที่และชาวประมงที่เขารวมโครงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหา

ตางๆที่เกิดขึ้น และชวยกันวางแผนการดําเนินงานตอไปในอนาคต และมีการประชุมสรุปโครงการฯในปที่ 4 

ประชุมวางแผนโครงการฯในปที่ 5  นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการในเร่ือง “Set-Net Fishing Technology Transfer 

for Sustainable Coastal Fisheries Management in 

Southeast Asia” ที่จะจัดขึ้นในระหวางวันที่ 12-14 

ธันวาคม 2550 ณ จ.ระยอง  

 การศึกษาพฤติกรรมของสัตวนํ้าที่จะเขาโปะเชือก

โดยการใช Scanning Sonar การถายวีดีโอ และภาพน่ิงใต

นํ้า ซึ่งการศึกษาเร่ืองดังกลาว ในปน้ีมีการดําเนินการ 2 คร้ัง 
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คือ เดือนมกราคมและพฤศจิกายน ตามลําดับ โดยการศึกษาดังกลาวเพื่อสังเกตการณและศึกษาพฤติกรรมของ

สัตวนํ้าที่กระทําตอเคร่ืองมือดังกลาว ซึ่งในปจจุบันมีการติดต้ังไว 2 ลกู นอกจากน้ีในเดือนมนีาคม และ

เมษายน ทางโครงการฯไดทําการเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตที่เกาะติดโปะเชือกและขอมูลกระแสน้ําในพื้นที่

โครงการฯ เพื่อเปนขอมูลอางอิงในการศึกษาตอไปในอนาคต 

ในเดือนกนัยายน 2550 ทางโครงการฯจัดการฝกอบรม “เทคโนโลยีการทําประมงโปะเชือก สําหรับ

ชาวประมงพื้นบาน” โดยมีวิทยากรจากประเทศญ่ีปุน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการทําประมงโปะเชือก  

นอกจากการดําเนินงานดังกลาวขางตนแลว ทางโครงการไดดําเนินการออกแบบสอบถามชาวประมง

เกี่ยวกับทัศนคติของการใชโปะเชือกของชาวประมงที่เขารวมโครงการ เขารวมกิจกรรมโครงการความรวมมือ

ระหวางนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุนและประเทศไทย ในหัวขอ “Capture Process of Set-Net in 

Japan” ณ ประเทศญ่ีปุน และเดินทางไปปรึกษาหารือทางดานเทคนิคและขอมูลการทําประมงโปะเชือกกับ

ผูเชี่ยวชาญและชาวประมงโปะเชือก ณ ประเทศฟลิปปนส รวมทั้งมีการสํารวจแหลงทําการประมง ประชุมกับ

ชาวประมงและเจาหนาที่จากกรมประมงของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในอนาคตจะมีการถายทอดเทคโนโลยี

การทําประมงโปะเชือกไปสูประเทศดังกลาว เพื่อกอใหเกิดการใชทรัพยากรที่ยั่งยืนและคุมคาในระดับภูมิภาค

ตอไป  

5. 

ในป 2550 โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงและที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า ดําเนินการติดต้ังซั้งเชือก ( Fish 

Enhanceing Device : FEDs) ในบริเวณพื้นที่โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณเกาะ

ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย จํานวน 10 ลูก ซึ่งไดมีการจัดการฝกอบรมและสาธิตการติดต้ังใหแกชาวประมงใน

พื้นที่โครงการฯดังกลาวในเดือนมีนาคม และเร่ิมติดต้ังในเดือนเมษายน โดยไดรับความรวมมือจากโครงการ

จัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณเกาะลังกาวี  

และ ทางโครงการฯไดรวมมือกับกรมทรัพยากรทะเลและชายฝง จังหวัดภูเก็ต ในการดําเนินงาน

ฝกอบรมและสาธิตการติดต้ังซั้งเชือก ( Fish Enhanceing Device : FEDs) ณ จังหวัดภูเก็ต ในเดือนสิงหาคม 

โดยมีชาวประมงที่สนใจเขารวมจํานวน 30 คน และจะมีการติดต้ังซั้งเชือกในบริเวณชายฝงทะเลอันดามันในป 

2551  

โครงการฟนฟูทรัพยากรประมงและที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา ( Rehabilitation of 

Fisheries Resources and Habitats/Fishing Ground through Resource 

Enhancement) 

นอกจากนี้ทางโครงการฯไดรวมกับ Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ประเทศ

ฟลิปปนสในการฝกอบรมและสาธิตการติดต้ัง  Fish Aggregating Device (FADs) และซั้งเชือก  (Fish 

Enhancing Device : FEDs) ในเดือนกุมภาพันธ ณ ประเทศฟลิปปนส และดําเนินการติดต้ัง  Fish Aggregating 

Device (FADs) จํานวน 5 ลูก ในบริเวณเกาะ Tangalan, Aklan และซั้งเชือก  (Fish Enhancing Device : FEDs) 
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จํานวน 10 ลูก ในบริเวณเกาะ Tangalan และในเดือนตุลาคม ดําเนินการสาํรวจและตรวจสอบซัง้เชอืกทีไ่ด

ติดต้ังไวในบริเวณเกาะ Tangalan  สํารวจชนิดของสัตวนํ้าในบริเวณซั้งเชือก โดยการถายภาพน่ิงและวีดีโอใตนํ้า 

สํารวจความชุกชุมของสัตวนํ้าในบริเวณซั้งเชือก 

6. 

ในป 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอมูลผูสนับสนุน

นานาชาติ สงไปยังประเทศสมาชิกและองคกรตางๆทั่วโลก จํานวนทั้งสิ้น 80 ฉบับ โดยผลการสํารวจจะ

จัดเก็บไวในเว็บไซตของสํานักงานฝายฝกอบรม และไดดําเนินการสรางเครือขายใหมๆกับผูสนับสนุนและ

องคกรอ่ืนๆ โดยการเขาเยี่ยมชม เพื่อทําการพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรน้ันๆ นอกจากน้ียัง

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูสนับสนุนนานาชาติ โดยนําเสนอและเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานฯ เพื่อ

สะดวกในการคนหาของผูทีส่นใจ  

โครงการรวบรวมขอมลูผูสนบัสนนุจากนานาชาตใินภูมภิาค ( Collection of 

Information about International Support in the Region)  

7. 
 นอกจากการดําเนินกิจกรรมหลักทั้ง 6 โครงการขางตนแลว สํานักงานฝายฝกอบรม ยังมีการดําเนิน

กิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการทําประมงสําหรับประเทศไทย ดังนี้ 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการทําประมงสําหรับประเทศไทย 

1. การฝกอบรมหลักสูตร การควบคุมเรือประมง สําหรับนักศึกษาประมงติณสูลานนท  

การฝกอบรม 

สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการฝกอบรมหลักสูตรการควบคุมเรือประมง สําหรับนักศึกษาวิทยาลัย

ประมงติณสูลานนท ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2550 

– 22 กุมภาพันธ 2551 มีนักศึกษาเขารับการฝกอบรม

จํานวน 17 คน โดยการฝกอบรมมีการฝกทั้งภาค

บรรยายและปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวยหัวขอหลักๆ 

ดังน้ี เรือและการทรงตัวของเรือ ระบบการสื่อสารใน

เรือ กฎหมายเกี่ยวกับเรือและการเดินเรือ ปฏิบัติการ

เทคโนโลยีการเดินเรือ ปฏิบัติการเทคโนโลยี

เคร่ืองกลเรือ และปฏิบัติการเทคโนโลยีเคร่ืองมือประมง โดยนักศึกษาจะไดรับความรูครอบคลุมเกี่ยวกับการ

ควบคุมการเดินเรือ ซึ่งนักศึกษาสามารถนําไปประกอบอาชีพตามสายงานไดทันทีและตรงกับความตองการ

ของหนวยงานตางๆ หรือบริษัทชั้นนําทางดานการเดินเรือ  
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2. การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยประจําป 2550 

สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเปนประจําทุก

ป ปละ 2 คร้ัง โดยในปน้ีไดจัดติดตอกันมาเปนรุนที่ 43 (ปดภาคการศึกษาที่ 1 ) และรุนที่ 44 (ปดภาค

การศึกษาที่ 2) ตามลําดับ  

โดยการจัดการฝกอบรมฯ ในรุนที่ 43 จัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน- 1 พฤษภาคม 2550 ใน “หลักสูตร

การจัดการทรัพยากรประมงทะเลอยางยั่งยืน” มีนักศึกษาเขารวม 40 คน จาก 5 สถาบันการศึกษา ประกอบดวย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

วัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาเขาใจสภาวะการทําประมงทะเลของประเทศไทยในปจจุบัน และแนวทางการทํา

ประมงทะเลอยางรับผิดชอบ การฝกอบรมแบงเปน ภาคบรรยาย นักศึกษาจะไดรับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

สภาวะการทําประมงทะเลในประเทศไทย ระบบนิเวศชายฝง จรรยาบรรณการทําประมง การฟนฟูทรัพยากร

ประมง ความรูเกี่ยวกับเคร่ืองมือประมง การเดินเรือเบื้องตน สมุทรศาสตรทางการประมง เปนตน สําหรับ 

ภาคปฏิบัติและภาคทะเลนั้น นักศึกษาจะนําความรูที่ไดมาใช

ปฏิบัติจริง โดยภาคปฏิบัติ นักศึกษาไดฝกเย็บอวน ซอมอวน และ

ทําเคร่ืองมือประมงขนาดเล็ก ภาคทะเล นักศึกษาไดลงปฏิบัติจริง

ในเรือโดยใชเรือปลาลังของซีฟเดค และเรือประมง 12 ซึ่งไดรับ

ความรวมมือและสนับสนุนจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงฝง

ตะวันออก กรมประมง สําหรับการฝกภาคทะเลประกอบดวย การ

ทําประมงอวนลาก อวนลอย ลอบปู ไดหมึก สํารวจสมุทรศาสตร 

และสํารวจหมูบานชาวประมงจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้นักศึกษาไดเดินทางไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่

ตางๆ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน จ.จันทบุรี โครงการโปะเชือก โรงงานน้ําปลา เปนตน 

 

และ สําหรับการฝกอบรมฯ รุนที่ 44 จัดในหลกัสตูร “การจัดการทรัพยากรประมงทะเลและชายฝง

อยางยั่งยืน ” ในระหวางวันที ่15-26 ตุลาคม 2550 โดยมีนักศึกษาเขารวมจํานวน 42 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย 

ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตบางแสนและวิทยาเขตสารสนเทศ

จันทบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ วัตถุประสงคในการฝกอบรมคร้ังน้ีเพื่อใหนักศึกษาเขาใจ

ในหลักการจัดการและการฟนฟูทรัพยากรประมง ตลอดจนทิศ

ทางการประมงของประเทศไทย ซึ่งการฝกอบรมแบงเปนภาคบรรยาย ประกอบดวย 3 กลุมใหญ ไดแก การ
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จัดการประมงและฟนฟูทรัพยากร เคร่ืองมือประมงและการเดินเรือ และสารสนเทศการประมงและสมุทร

ศาสตร  ภาคฝกปฏิบัติและฝกภาคทะเล นักศึกษาไดลงมือฝกปฎิบัติการเย็บอวน ซอมอวน ทําลอบปูพับได ฝก

การเดินเรือและการทําประมงจากเคร่ืองมือฝกจําลอง ( Simulator) และนักศึกษาไดลงฝกปฏิบัติจริงในเรือฝก

ประมง โดยเปนการนําความรูท่ีไดจากทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติมาปฏิบัติจริงในเรือฝกประมง   สําหรับ

กิจกรรมนอกสถานที่ นักศึกษาไดทํากิจกรรมปลูกปาชายเลนและเก็บขยะบริเวณปอมพระจุลจอมเกลาฯ  การ

เยี่ยมชมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า องคการสะพานปลา และบริษัท สยามบราเดอร จํากัด   การฝกอบรม

ดังกลาวนักศึกษาไดรับความรูและความเขาใจทางดานการจัดการทรัพยากรประมงทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

รวมถึงประสบการณที่อยูนอกเหนือตําราเรียน และการศึกษาจากผูมีประสบการณโดยตรงในการทํางานดาน

การประมง รูจักการทํางานเปนทีม รูจักการเสียสละเพื่อสังคม อีกทั้งสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน

การทํางานในอนาคตตอไป 

3. การฝกอบรมเชิงวิชาการในรูปแบบการทัศนศึกษา หลักสูตร “ A    Study tour program on 

Tilapia Aquaculture in Thailand”  

การฝกอบรมดังกลาวจัดขึ้น ระหวางวันที่ 4-15 มีนาคม 2550 สําหรับผูเชี่ยวชาญชาวญ่ีปุนดานการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้า จาก  Oversea Fisheries Cooperation Foundation 

(OFCF) และเจาหนาที่กรมประมงจากประเทศกาบอง ซึ่งการ

ฝกอบรมคร้ังน้ีมุงเนนในเร่ืองการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยการ

เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง คือ สถาบันวิจัยการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด จ.อยุธยา, สถานีประมงนํ้าจืด จ.สระบรุี, 

ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวนํ้า จ.ปทุมธานี, ศูนยวิจัยและ

พัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี จ.ปทุมธานี, สํานักวิจัยและพัฒนา

ประมงน้ําจืด กรุงเทพฯ, ฟารมและกระชังปลานิล จ.สระบุรี จ.อยุธยา และจ.สมุทรปราการ, โรงงานผลิต

อาหารปลา และตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร  

4. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “A Regional Training Workshop on Larval Fish Identification 

and Fish Early Life History Science”   

ระหวางวันที ่16-31 พฤษภาคม 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “A 

Regional Training Workshop on Larval Fish 

Identification and Fish Early Life History Science” ขึ้น 

ณ สํานักงานฝายฝกอบรม การฝกอบรมดังกลาวมีตัวแทน

เจาหนาที่ประมงเขารวมจํานวน 24 คน จากประเทศบรูไน 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย กัมพูชา เวียตนาม และ

ไทย  การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาฝกอบรม
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เรียนรูวิธีการสํารวจ สุมตัวอยาง และการจําแนกลูกปลาวัยออน อีกทั้งเพื่อเปนการสรางมาตรฐานระดับชาติ

สําหรับขั้นตอนของการสุมตัวอยางและการจําแนกลูกปลาวัยออน การฝกอบรมแบงเปน 2 สวน คือ ภาค

บรรยาย และภาคทะเล โดยภาคบรรยาย ผูเขารับการฝกอบรมจะไดเรียนรูเกี่ยวกับระยะตางๆของไขปลาและ

ปลา ลักษณทางกายภาพของปลาและไขปลา และการใชเคร่ืองมือสํารวจลูกปลาวัยออน เปนตน สวนภาคทะเล

ผูเขารับการฝกอบรมไดลงปฎิบัติบนเรือ M.V. SEAFDEC 2 และเรืออวนรุน ในสุมสํารวจและเก็บตัวอยางลูก

ปลาวัยออน   รวมทั้งการวิเคราะหในหองปฎิบัติการ ผลจากการฝกอบรมทําให ผูเขารวมฝกอบรมไดรับความรู

และประสบการณจากผูเชี่ยวชาญ วิธีการในการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหตัวอยาง เพื่อนําไปใชปฎิบัติใน

การทํางานกับประเทศของตน นอกจากนี้ยังไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของแตละประเทศใน

ภูมิภาคฯ อีกดวย 

5. การฝกอบรมหลักสูตร  “Responsible Fishing Technology” 

สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการฝกอบรมหลักสูตร “Responsible Fishing Technology” ในระหวางวันที ่

4 มถินุายน – 18 กรกฎาคม 2550 มีผูเขารวมอบรมจํานวน 2 คน จากประเทศอินโดนีเซีย การฝกอบรมดังกลาว

มุงเนนขอบเขตเนื้อหาในดานการใชเทคโนโลยีในการทําประมงอยางรับผิดชอบ สําหรับกิจกรรมการ

ฝกอบรมในเดือนกรกฎาคม ผูเขารับการฝกอบรมไดเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดระยอง ชลบุรี 

ประจวบคีรีขันธ สมุทรสาคร และชุมพร เพื่อศึกษาเคร่ืองมือประมงที่ชาวประมงในแตละจังหวัดใชงานอยูใน

ปจจุบัน เชน อวนลอยปู ลอบหมึก ลอบปลา อวนลอม อวนลาก เปนตน นอกจากน้ีผูเขารับการฝกอบรมได

เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวกับสถานประกอบการสัตวนํ้า เชน บริษัท ไทยยูเน่ียน  จํากัด (บริษัท

แปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า) และ องคการสะพานปลา ซึ่งการฝกอบรมคร้ังน้ีกอใหเกิดการเผยแพรความรูในดาน

การใชเทคโนโลยีในการทําประมงอยางรับผิดชอบใหแกประเทศสามาชิกในภูมิภาคฯ เปนการสรางเสริม

ความรู ประสบการณตลอดจนกรณีศึกษา เพื่อนําความรูที่ไดไปเปรียบเทียบ ปรับปรุงและประยุกตใชใน

ประเทศของตน ตลอดจนกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนในอนาคต 

6. การจัดการฝกอบรมในรูปแบบทัศนศึกษาในหลักสูตร “A Study tour in Community Based 

Coastal Fisheries Management in Thailand”  

สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ในระหวางวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 

2550 โดยมีตัวแทนจากกรมประมงและเจาหนาที่ทางดาน

ทรัพยากรสัตวนํ้าจากประเทศศรีลังกา จํานวน 8 คนเขารวม

การฝกอบรม ซึ่งการฝกอบรมมุงเนนในเร่ืองพื้นฐานชุมชน

และการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงในประเทศไทย  โดยผู

เขารับการฝกอบรมจะไดเดินทางไปศึกษาในพื้นที่โครงการ

ตางๆที่ดําเนินงานทางดานนี้โดยตรง เชน ธนาคารปูและ

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร, ชุมชนชาวประมงบางเตยและ
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ชุมชนชาวประมงที่เกาะปนหยี จังหวัดพังงา, องคการสะพานปลาและทาเทียบเรือ จังหวัดภูเก็ต เปนตน ซึ่งใน

การฝกอบรมคร้ังน้ีผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับความรูจากผูที่ดําเนินงานทางดานน้ีโดยตรง และสามารถ

นําไปประยุกตกับประเทศของตน เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงที่ยั่งยืน 

7. การฝกอบรมในรูปแบบทัศนศึกษาหลักสูตร “A Study Tour Program on Lake and River 

Basin Management in Thailand” 

ในระหวางวันที ่1-11 ตุลาคม 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการฝกอบรมในรูปแบบทัศนศึกษา

หลักสูตร “A Study Tour Program on Lake and River Basin Management in Thailand” โดยมตัีวแทนจาก

ประเทศศรีลังกาจํานวน 14 คน ประกอบดวย เจาหนาที่จากกรม

ประมง ตัวแทนหมูบาน และผูสื่อขาวทางดานการประมง เขารวม

การฝกอบรม การฝกอบรมมุงเนนในเร่ืองการจัดการทรัพยากร

ชายฝงและสิ่งแวดลอม หลักการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 

วิธีการใหความรูและการปลุกจิตสํานึกใหแกชุมชนที่ใชทรัพยากร

สิง่แวดลอมน้ันๆ และหลกัการโดยทัว่ไปในการจัดการทรัพยากร

ชายฝงแมนํ้า ทะเลสาบ และแองนํ้า ซึ่งการฝกอบรมคร้ังน้ีผูเขารับ

การฝกอบรมไดเดินทางไปศึกษาในพื้นที่โครงการตางๆที่ดําเนินงานจัดการโดยตรง ไดแก พื้นที่โครงการ

จัดการบริเวณลุมนํ้าปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งไดมีการเขาเยี่ยมชมดูงานในบริเวณพื้นที่โครงการและ

บริเวณรอบๆโครงการ ไดแก  การศึกษาระบบประตูนํ้าภายในโครงการ กลุมปุยอินทรียลุมนํ้าปากพนัง การ

เยี่ยมชมปาชายเลนบริเวณแหลมตะลุมพุก ศูนยการจัดการขยะชุมชน ศูนยการเรียนรูของชุมชน เชน การผลิต

เคร่ืองจักสานจากกระจูด การแปรรูปตนสาคู เปนตน  การเลี้ยงกุงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการเขา

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารและจัดการบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค ซึ่งการฝกอบรมในคร้ังน้ีผูเขารวม

การฝกอบรมไดรับความรูจากผูท่ีดําเนินงานทางดานนี้โดยตรง และสามารถนําไปประยุกตใชจัดการทรัพยากร

ชายฝงและสิ่งแวดลอมในประเทศของตน เพื่อกอใหเกิดการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน  

8. การฝกอบรมในหลักสูตร “Regional Training Workshop  on The Establishment and 

Management of Fisheries Refugia in The South China Sea and Gulf of Thailand” 

สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ในระหวางวันที่ 29 ตุลาคม -9 พฤศจิกายน 

2550 มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 23 คน จาก ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียตนาม 

บรูไน ลาว พมา และไทย การฝกอบรมมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในระดับภูมิภาค ในการพัฒนาระบบ Fisheries 

Refugia ในทะเลจีนใตและอาวไทยในอนาคต ซึ่งการฝกอบรม

จะประกอบดวย การบรรยาย การแบงกลุมแสดงความคิดเห็น 

และการทัศนศึกษา อาทิเชน ธนาคารปู และพื้นที่จัดการประมง 
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ณ จังหวัดชุมพร และเกาะชาง จังหวัดตราด ซึ่งการฝกอบรบจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดเห็นภาพอยาง

กวางๆและเขาใจหลักการปฏิบัติไดเปนอยางดี  

9.  การฝกอบรมเชิงทัศนศึกษาในหลักสูตร “A Study Tour Program on Aquaculture and 

Fisheries Product/Processing in Thailand”  

ระหวางวันที ่11-29 พฤศจิกายน 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการอบรมวิชาการเชิงทัศนศึกษา “A 

Study Tour Program on Aquaculture and Fisheries 

Product/Processing in Thailand  มีผูเขารับการฝกอบรมจากประเทศ

อินโดนีเซยี จํานวน 2 คน ซึ่งการฝกอบรมมุงเนนเกี่ยวกับทางดานการ

เพาะเลี้ยง รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑประมง การเพิ่ม

มูลคาของผลิตภัณฑที่ไดจากการเพาะเลี้ยงและการทําประมง โดยการ

ฝกอบรมจะเปนการเขาเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานและประกอบการ

จริง ซึ่งประกอบดวย กรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรม

สัตวนํ้า จ.ปทุมธานี อาวคุงกระเบน การเพาะเลี้ยงปูน่ิม จ. จันทบุรี โรงงานน้ําปลา จ.ระยอง การเพาะเลี้ยงปลา

นิล(บอดินและกระชงั)และสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจีด จ.อยุธยา โรงงานอาหารปลาและฟารมกุง

ระบบปดและกึ่งปด จ.เพชรบุรี ตลาดทะเลไทย เปนตน ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนขอมูล 

ประสบการณและความรู จากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือผูที่มีประสบการณทางดานน้ันโดยตรง  

1. นิทรรศการวนัเดก็ “เด็กไทยหัวใจเกษตร 4” 

การจัดนิทรรศการ 

สํานักงานฝายฝกอบรมไดรับเชิญจากองคการสะพานปลา กรุงเทพฯ ใหเขารวมจัดนิทรรศการเน่ือง

ในวันเด็กแหงชาติ ป 2550 “เด็กไทยหัวใจเกษตร 4 ” ในวันที ่13 มกราคม 2550 ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การเขารวมงานในคร้ังนี้ ทาง

สํานักงานฝายฝกอบรมไดเผยแพรความรูทางดานการประมงและการอนุรักษเตาทะเลผานการเลนเกมสชิง

รางวัล ซึ่งการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ไดรับความสนใจจากเด็กที่เขารวมงานเปนจํานวนมากกวา 3,000 คน 
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2. นิทรรศการวชิาการ “ราชประชา 49” 

ในระหวางวันที ่ 1-2  กุมภาพันธ 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมได

เขารวมจัดนิทรรศการวิชาการ ราชประชา ’49 ณ โรงเรียนราช

ประชาสมาสัย ฝายมัธยม ซึ่งการเขารวมงานในคร้ังนี้ทาง

สํานักงานฝายฝกอบรมไดเผยแพรความรูทางดานการทําประมง

อยางรับผิดชอบ โดยนําโมเดลและเคร่ืองมือแยกเตาทะเล ( TEDs) 

เคร่ืองมือกรองสัตวนํ้าวัยออน ( JTEDs) และเบ็ดเพื่อการอนุรักษ

เตาทะเล (Circle Hook) ไปจัดแสดง เพื่อสรางความเขาใจใหกับ

นักเรียนและผูปกครองผูเขารวมงาน อีกทั้งจัดแสดงเคร่ืองมือประมงพื้นบานที่พบเห็นไดในพื้นที่บริเวณ

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานอยางมาก  

3. นิทรรศการเน่ืองในวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2549 ของสมาคมการประมงแหง

ประเทศไทย 

สํานักงานฝายฝกอบรมไดรับเชิญจากสมาคมการประมงแหงประเทศไทยใหเขารวมจัดนิทรรศการ

เนื่องในโอกาสการประชุมใหญสามัญประจําป 2549 ในวันที ่27 กุมภาพันธ 2550 ณ โรงแรงมารวย การเดน 

สํานักงานฝายฝกอมรมไดจัดแสดงและเผยแพรความรูทางดานการทําประมงอยางรับผิดชอบ โดยนําโมเดล

และเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้าวัยออน พรอมทั้งฉายวีดีโอการผลิตและการทดลองสาธิตเคร่ืองมือดังกลาวใหแก

ประเทศสมาชิกในภูมิภาค ซึ่งในการเขารวมจัดนิทรรศการในคร้ังนี้ไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุมและ

ผูเขารวมงานอยางมาก 

4. นิทรรศการเน่ืองในวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2549 ของการประมงนอกนานนํ้าไทย 

สํานักงานฝายฝกอบรมไดรับเชิญจากสมาคมการประมง

นอกนานน้ําไทยใหเขารวมจัดนิทรรศการในงานประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2550 ของสมาคมฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2550 ณ โรงแรม

เซ็นทรัล เพลซ จ.สมุทรสาคร ซึ่งสํานักงานฝายฝกอบรมไดเผยแพร

ความรูทางดานการทําประมงอยางรับผิดชอบ โดยจัดแสดงเคร่ืองมือ

แยกสัตวนํ้าวัยออน โมเดลเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้าวัยออน( JTEDs) 

โมเดลเคร่ืองมอือนุรักษเตาทะเล ( TEDs) แผนพับเกี่ยวกับเคร่ืองมืออนุรักษทั้งสอง และสต๊ิกเกอรสงเสริมการ

ทําประมงอยางรับผิดชอบ  พรอมทั้งฉายวีดีโอเกี่ยวกับความรูทางดานการประมง ซึ่งไดรับความสนใจจาก

ผูเขารวมประชุมอยางมาก 
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5. นิทรรศการ CU Job Fair  

ระหวางวันที ่20 -23 พฤศจิกายน 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมไดรับเชิญจาก จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ใหเขารวมงานโครงการสัปดาห CU JOB FAIR ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคเพื่อเปนการเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษาจากสถาบันตางๆและบุคคลทั่วไปไดรูจักหนวยงานและ

กิจกรรมของหนวยงานน้ันๆ ซึ่งในการเขารวมคร้ังน้ี สํานักงานฝายฝกอบรมไดดําเนินการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธใหกับนิสิตและบุคคลทั่วไปทราบเกี่ยวกับการดําเนินงาน กิจกรรมของศูนย ผานแผนพับและ

โปสเตอรแนะนําศูนยฯ ในการเขารวมงานดังกลาวไดรับความสนใจจากผูเขารวมงาน โดยไดมีการสอบถาม

เกี่ยวกับการดําเนินงาน กิจกรรม ลักษณะของงานที่ดําเนินการอยู และที่ต้ังของสํานักงานฯ   

6. นิทรรศการมหกรรมเกษตรรวมใจ เทิดไทมหาราชา 

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมเขารวมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม

เกษตรรวมใจ เทิดไทมหาราชา ณ พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ซึ่งในการจัดนิทรรศการใน

คร้ังน้ี สํานักงานฝายฝกอบรมจัดนิทรรศการภายใตแนวคิด “เทคโนโลยีการประมงสมัยใหมกับเคร่ืองมือทํา

ประมงพื้นบานแบบเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมกีารจัดแสดง 

เคร่ืองมือคัดแยกสัตวนํ้าวัยออนจากอวนลาก ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่

ชวยใหมีการทําการประมงอยางรับผิดชอบและยั่งยืน เคร่ืองตก

หมึกนํ้าลึกอัตโนมัติ เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหมีการนําทรัพยากรที่มี

อยูมาใชประโยชนอยางคุมคา แบบจําลองคลื่นยักษซึนามิ ทําให

ผูเขารวมชมนิทรรศการมองเห็นภาพรวมและกระบวนการเกิด

คลื่นยักษซึนามิ  และเคร่ืองมือประมงพื้นบาน นอกจากน้ีไดจัด

แสดงเคร่ืองมือชวยทําการประมงในเรือ อาทิเชน เคร่ืองมือหาฝูงปลา เคร่ืองหาตําแหนงและพิกัด วิทยุที่ใช

สื่อสารในเรือ พรอมทั้งจัดแสดงคําอธิบายเคร่ืองมือตางๆในรูปแบบโปสเตอร แผนพับแจกใหกับผูเขาชมงาน 

ซึ่งการจัดนิทรรศการในคร้ังนี้ผูเขารวมงานใหความสนใจในเคร่ืองมือตางๆที่จัดแสดงเปนจํานวนมาก โดยมี

การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการทํางาน ประโยชนที่ไดรับ อีกทั้งศูนยฯไดมีการประชาสัมพันธศูนยฯผานหมวก

กระดาษ ที่แจกใหผูเขารวมงาน ซึ่งเปนอีกทางหน่ึงที่ชวยประชาสัมพันธใหศูนยฯเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น  

1. การบรรยายเร่ือง “นํ้า เชื้อเพลงทางเลือกท่ีมีศักยภาพและใชไมหมด” 

การจัดประชุม/สัมมนา 

ในวันที ่9 มกราคม 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมไดการจัดการบรรยายเร่ือง”นํ้า เชื้อเพลิงทางเลือกที่มี

ศักยภาพและใชไมหมด ” ขึ้น ณ หองประชุม 202 อาคารโรงฝกปฎิบัติการประมง เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ

ความเปนไปไดในการทดลองใชนํ้ามาเปนพลังงานทดแทน ซึ่งจะทําใหเปนการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและ

สอดคลองกับสภาวะการณที่ราคานํ้ามันมีแนวโนมสูงขึ้นในปจจุบัน 
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2. การประชุม  The 2nd Working Group Meeting on “Eco-Lable”  

 ในวันที่ 29 มกราคม 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมไดจัดการประชุมหารือ The 2 nd Working 

Group Meeting on “Eco-Label” ซึ่งเปนติดตามผลการดําเนินงานและวางแผนการดําเนินงาน โดยมีผูเขารวม

ประชุมจํานวน 6 คน จากสํานักงานฝายฝกอบรม จํานวน 5 คน และกรมประมงจํานวน 1 คน  

3. การประชุม “Demonstration and 1st Core Expert Meeting on Tagging for Small Pelagic in 

the South China Sea and Andaman Sea” 

 สํานักงานฝายฝกอบรมฯ รวมกับ  MARINE FISHERY RESOURCES DEVELOPMENT AND 

MANAGEMENT DEPARTMENT (MFRDMD) ไดจัดประชุม 

Demonstration and 1st Core Expert Meeting on Tagging for 

Small Pelagic in the South China Sea and Andaman Sea ขึ้น

ระหวางวันที ่1-3 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 27 คน จาก 

ประเทศบูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส 

เวียตนาม และไทย การจัดประชุมในคร้ังนี้เปนปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับการติด Tag ปลาในบริเวณทะเลอันดามันและทะเลจีนใต เชน การเลือกชนิดพันธุที่จะทําการติด Tag, 

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการติด  Tag, ลักษณะของ Tag ที่จะใช, คุณภาพของปลาที่ติด Tag และเงนิรางวัล

สําหรับผูที่จับได เปนตน นอกจากน้ีผูเขารวมประชุมไดไปชมการสาธิตและทดลองติด Tag ในปลาทูที่จังหวัด

สมุทรสงคราม  

4. การสัมมนาการประเมินทรัพยากรประมง โดยใชขอมูลจากการสํารวจดวยเคร่ืองมือ Scientific 

Echo-sounder 

วันที่ 16 ตุลาคม 2550 สํานักงานฝายฝกอบรมจัดการสัมมนาการประเมินทรัพยากรประมง โดยใช

ขอมูลจากการสํารวจดวยเคร่ืองมือ Scientific Echo-sounder มีผูเขารวมสัมมนาจํานวน 35 คน จากหนวยงาน

ตางๆ คือ เจาหนาที่วิจัยของสํานักงานฝายฝกอบรม จากกอง

เทคโนโลยีการจับสัตวนํ้า กองเรือ กองจัดการทรัพยากรประมง

ชายฝง นักวิทยาศาสตรจากหนวยงานกรมประมง สถาบันวิจัยและ

พัฒนาเทคโนดลยีประมงทะเลลึก สถาบันวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีประมงทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื้อหาการสัมมนา

ครอบคลุมในเร่ืองของเทคนิคและวิธีการประเมินสภาวะทรัพยากรประมงโดยการใชอุปกรณ Scientific Echo-

sounder การประมวลผลจากการบันทึกขอมูล การนําเสนอผลการประเมินทรัพยากร ซึ่งผูเขารับการสัมมนา

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkl0xOUlGiSYAoSpXNyoA;_ylu=X3oDMTE2NmZwcTk5BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMQRxdANkcXAEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=11d87j56d/EXP=1179290289/**http%3a/www.mfrdmd.org.my/�
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkl0xOUlGiSYAoSpXNyoA;_ylu=X3oDMTE2NmZwcTk5BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMQRxdANkcXAEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=11d87j56d/EXP=1179290289/**http%3a/www.mfrdmd.org.my/�
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkl0xOUlGiSYAoSpXNyoA;_ylu=X3oDMTE2NmZwcTk5BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMQRxdANkcXAEc2VjA3NyBHZ0aWQD/SIG=11d87j56d/EXP=1179290289/**http%3a/www.mfrdmd.org.my/�
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ไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคในการประเมินทรัพยากร รวมทั้งรูจักการใชอุปกรณและโปรแกรมการ

วิเคราะหที่ทันสมัย และสามารถไปใชในงานวิจัยในอนาคต 

ในวันที ่9 มกราคม 2550 ณ สํานักงานฝายฝกอบรม ไดมีการลง

นามขอตกลงที่มีความประสงคจะรวมงานกันระหวาง SEAFDEC และ 

FIAS (Foundation for the International Academy of Supranational 

Projects: Germany) เปนการลงนามขอตกลงรวมกันเพื่อทําการวิจัย และ

การฝกอบรมในอนาคต 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2550 สํานักฝายฝกอบรมไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับคณะเทคโนโลยี

การประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ ณ จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งการลงนามในคร้ังน้ี จะสงผลตอ

ความรวมมือกันทางดานวิชาการและการฝกอบรมในอนาคต 

การลงนามความรวมมือทางวิชาการ 

การเขารวมบรรยายผลงานวิจัยและวิชาการ 

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2550 เจาหนาที่สํานักงานฝายฝกอบรมไดรับเชิญจาก ศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงที่ 4 จังหวัดภูเก็ต ใหเปนวิทยากรบรรยายและสาธิตการประกอบเคร่ืองมือซั้งเชือก ซึ่งทางศูนย

อนุรักษฯ ไดดําเนินการจัดการฝกอบรม “โครงการจัดต้ังกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง” ในระหวางวันที ่20-22 สิงหาคม 2550 โดยการอบรมมีการจัดบรรยายเกี่ยวกับการฟนฟูระบบนิเวศ

ทางทะเลโดยวิธีการใชเคร่ืองมือซั้งเชือก ซึ่งเคร่ืองมือดังกลาวเปนเคร่ืองที่ศูนยฯไดพัฒนาและทดลองใชใน

หลายพื้นที่ และเปนสวนหน่ึงของโครงการฟนฟูทรัพยากรประมงและที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า 

ในวันที ่27 สิงหาคม 2550  คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ 

จันทบุรี ไดเชิญเจาหนาที่สํานักงานฝายฝกอบรม เปนวิทยากรบรรยายเร่ืองการประยุกตใชขอมูลสีของนํ้าทะเล 

(Ocean Color) เพื่อการสํารวจทรัพยากรและติดตามปรากฎการณธรรมชาติทางทะเล ซึ่งหัวขอดังกลาว เปน

สวนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีการรับรูระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรทางทะเล  (Remote Sensing 

Technology for Marine Resource Survey) ซึ่งการบรรยายเปนการมุงเนนใหนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีได

ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด   

 ในป 2550 สํานักงานฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตไดตอนรับคณะ

ผูที่มีความสนใจเกี่ยวกับการดําเนินงานและกิจกรรมของศูนยฯ รวมทั้งความรูทั่วไปเกี่ยวกับทางการประมง

จากภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยศูนยฯจัดการตอนรับและบรรยาย

สรุปเกี่ยวกับความเปนมาและการดําเนินงานของศูนยฯ พาเยี่ยมชมเคร่ืองมือและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ฝกอบรม การวิจัยและการสํารวจตางๆ ไดแก เรือ MV SEAFDEC อุปกรณการฝกการเดินเรือและการทํา

การใหการตอนรับคณะผูมาเยี่ยมชมสํานักงานฯ 



 

รายงานผลการดาํเนนิงานประจาํป 2550 
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ประมงจําลอง ( Engine and Fishing Simulator) หองผลิตสื่อวีดีทัศน ( Audio-Visual Room) โรงฝกเคร่ืองมือ

ประมง (Fishing Workshop) โรงฝกเคร่ืองกลประมง (Engine Workshop) หองสมุด หอพัก เปนตน  

 สําหรับคณะผูเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานและกิจกรรมของศูนยฯในป 2550 มีดังน้ี  

 วันที่ 29 มีนาคม 2550 อาจารยจากมหาวิทยาลัยคาโกชิมา ประเทศญ่ีปุน  

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 เจาหนาที่จาก บริษัท สยามบราเดอร จํากัด จํานวน 9 คน เขาเยี่ยมชมและ

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานอวนและเชือกที่ใชกับเคร่ืองมือประมง 

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เจาหนาที่จากสถานฑูตญ่ีปุน ประจําประเทศกัมพูชา  

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 คณะอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 25 คน  

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 เจาหนาที่อาวุโส จากประเทศโซมาเลีย จํานวน 3 คน  

 วันที่ 8 มถินุายน 2550 ตัวแทนจาก บริษทั ขอนแกนแหอวน จํากดั จํานวน 4 ทาน ศึกษาดูงานทางดาน

งานอวนที่ใชกับเคร่ืองมือประมงตางๆ 

 วันที่ 18 มถินุายน 2550 ตัวแทนจาก บริษัท Bangladeshi Fishing จํากัด ประเทศบังคลาเทศ เดินทาง

เยี่ยมชม พรอมทั้งถายทําวิดีโอเกี่ยวกับสถานที่และเคร่ืองมือสําหรับการฝกอบรม 

 วันที่ 21 มถินุายน 2550 คณะนักศึกษาจากเรือฝก Tenyo Maru ซึ่งเปนเรือฝกของ National Fisheries 

University ประเทศญ่ีปุน จํานวน 40 คน  

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 คณะอาจารยและนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศ

ญ่ีปุน จํานวน 3 คน 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยคินคิ ประเทศญ่ีปุน จํานวน 2 คน  

 วันที่ 8 กันยายน 2550 คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 60 คน 

 วันที่ 19 กันยายน 2550 คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต

บางพระ จํานวน 46 คน 

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เจาหนาที่กระทรวงเกษตร ประเทศเวียตนาม จํานวน 4 คน  
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แผนการดําเนินงานในป พ.ศ. 2551 

สํานักงานฝายฝกอบรม 

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

  

 ในป 25 51 สํานักงานฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี

แผนการดําเนินการตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาทางการประมงทะเล และการจัดการและ

เพิ่มพูนทรัพยากรประมงชายฝงเพื่อใหเกิดการใชอยางยั่งยืน ทั้งสําหรับประเทศไทยและประเทศตางๆ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีแผนการดําเนินงานดังน้ี 

 

1. โครงการสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร((Information and Communications 

Technology  

1. ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมและบทบาทการพัฒนาการประมงเพื่อความยั่งยืนตอ

สาธารณชน 

) 

 

ปจจุบันการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ นับวามีความสําคัญทั้งระดับภายในและ

ภายนอกองคการ ดังนั้นการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการ

ประชาสัมพันธศูนยฯ จึงเปนสิ่งที่จําเปนที่ประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ สํานักงานฝาย

ฝกอบรมจึงไดจัดใหมีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

2. พัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร 

3. ออกแบบ ผลิตและเผยแพรสื่อสารสนเทศตางๆใหกับประเทศสมาชิก 

4. ดําเนินงานความรวมมือดานการพัฒนาความสามารถของมนุษยกับองคกรตางๆ 

 

แผนการดาํเนินงานป พ.ศ. 2551 

 กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ มกราคม – ธันวาคม 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ มกราคม – ธนัวาคม 

3. การพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ กุมภาพันธ - พฤศจิกายน 

4. ความรวมมือกับองคกรตางๆเพื่อการพัฒนาความสามารถของมนุษย กุมภาพันธ - มถินุายน 
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1. จัดการฝกอบรมและทัศนศึกษาดานการประมงและเร่ืองที่เกี่ยวของในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาค 

2.  โครงการจัดการฝกอบรมและการจัดทัศนศึกษาดานการประมง (Tailor Made Training 

and Study Tour) 

 

แตละปสํานักงานฝายฝกอบรมไดจัดหลักสูตรการฝกอบรมขึ้นหลายหลักสูตร ทั้งที่เปน

หลักสูตรประจําและหลักสูตรที่ไดรับการรองขอจากประเทศสมาชิก รวมทั้งหลักสูตรพิเศษที่ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากองคกรตางๆ เพื่อการใหความรูและพัฒนาศักยภาพของมนุษย เนื่องจากตลอด

ระยะเวลาที่ผานมา สํานักงานฝายฝกอบรมมีความพรอมทั้งดานผูใหการฝกอบรม ตลอดจนอุปกรณและ

สถานที่ในการฝกอบรม ดังน้ันในป 2551 ทางสํานักงานฝายฝกอบรมจึงไดจัดทําโครงการการฝกอบรม

และการจัดทัศนศึกษาดานการประมงขึ้นเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยของ

คนในประเทศ และนอกประเทศ 

 

วัตถุประสงค 

2. ใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกที่สํานักงานฝกอบรมมีอยูแลวใหเต็มประสิทธิภาพ 

3. จัดหางบประมาณสนับสนุนจากองคกรตางๆ  

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551  

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การฝกอบรมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย เมษายน และ ตุลาคม 

2. การฝกอบรมหลักสูตรควบคุมเรือสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลา

นนท  

ตุลาคม 2551-กุมภาพันธ 

2552 

3. การฝกอบรมหลักสูตรพิเศษตางๆ  มีนาคม - ธนัวาคม 

 

 ในปจจุบันมีทรัพยากรทางการประมงหลายชนิดที่อยูในภาวะที่ เสื่อมโทรม อันเนื่องมาจาก

ความตองการของผลผลิตทางการประมงที่เพิ่มขึ้น สงผลใหหลายๆ ประเทศเรงพัฒนาเทคโนโลยี

ทางการประมง เชน การพัฒนาเรือประมง เคร่ืองมือประมง และอุปกรณที่ใชในเรือ ในชวงเวลา 10 ปที่

3. การทําประมงอยางรับผิดชอบ (การทําประมงอยางสอดคลองกับธรรมชาต)ิ (Responsible 

Fishing Technology and Practices (Fishing in Harmony with Nature)) 
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ผานมา ผลผลิตทางการประมงของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีปริมาณเพิ่มขึ้น แตก็มีในบางพื้นที่

ที่มีผลการจับและชนิดของสัตวนํ้าลดลง และสัตวนํ้าที่จับไดก็มีขนาดเล็กและมูลคาตํ่า ซึ่งเปนสิ่ง

สะทอนใหเห็นถึงปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง อันเนื่องมาจากการใชประโยชนมาก

เกินกําลังผลิตของธรรมชาติ และการใชวิธีการทําประมงแบบไมเลือกจับ รวมถึงแผนการจัดการและ

กฎระเบียบที่ไมมีประสิทธิภาพ ลาสมัย ก็ไมสามารถลดความตึงเครียดของปญหาทางการประมงนี้ 

นอกจากนี้ความเสื่อมโทรมยังมีผลมาจากปจจัยอ่ืนที่ไมใชการประมง เชน การทําลายปาชายเลน การ

พัฒนาเมืองและมลพิษทางน้ํา การแกปญหาการทําประมงมากเกินไป และระบบนิเวศเสื่อมโทรม

ในภูมิภาคนั้น เปนสิ่งที่ยากและมีความซับซอน ปญหาความขัดแยงในสังคม จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 

และความตองการในการสรางความมั่นคงทางอาหารของมนุษย ก็เปนสิ่งที่ตองคํานึง แตภายใต

สถานการณเชนนี้ ยังขาดความตระหนักถึงความจําเปนที่จะใชเคร่ืองมือประมงแบบเลือกจับ ที่จะชวย

ลดผลกระทบของระบบนิเวศทางน้ํา จากการทําประมงโดยไมคํานึงถึงความยั่งยืน การขาดวิธีวิจัยที่เปน

มาตรฐานและความยากในการคิดคนและแนะนําเคร่ืองมือเลือกจับที่มีประสิทธิภาพตอการทําประมง

สัตวนํ้าที่มีหลายชนิด ยิ่งทําใหการแกปญหาการประมงนี้เปนไปไดยากยิ่งขึ้น จึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่งที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะตองรวมมือกัน  ที่จะลดการใชเคร่ืองมือประมงที่ผิดกฎหมายและ

ทําลายทรัพยากร และตองมีการสงเสริมใหชาวประมงในภูมิภาค ทําประมงอยางรับผิดชอบเพื่อความ

สมบูรณและระบบนิเวศทางน้ํา และความยั่งยืนของทรัพยากรประมง 

 

วัตถุประสงค 

• เพื่อลดการสูญเสียและการจับสัตวนํ้าวัยออน 

• เพื่อลดการใชเคร่ืองมือประมงที่ผิดกฎหมายและทําใหเกิดผลกระทบในการทําประมง 

• เพื่อสงเสริมการใชเคร่ืองมือประมงเลือกจับและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

• เผยแพรและผลิตสื่อประชาสัมพันธ เพื่อปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับการทําประมงแบบรับผิดชอบ 

• เพื่อกอใหเกิดความรวมมือและการทํางานรวมกับประเทศสมาชิกและองคกรอ่ืนๆ 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 

 กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1.  การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือประมงคดัเลอืกสัตวนํ้า เพื่อลดการจับสัตวนํ้า

ที่ไมใชเปาหมายในภูมิภาค 

 ประเมินการเพิ่มของเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้าวัยออน 

 

 วิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้าในอวนลากและในเคร่ืองมือประมง

 

 

พฤษภาคม-มถินุายน 

และ กันยายน-ตุลาคม 

เมษายน-มถินุายน และ 
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อ่ืนๆ 

 สงเสริมการใชเคร่ืองมือประมงแยกสัตวนํ้าและเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้า 

กันยายน-ตุลาคม 

มิถุนายน-สิงหาคม 

2. การประเมินผลกระทบของเคร่ืองมือประมงหลายๆชนิด ตอทรัพยากร

ประมง พี้นทองทะเล สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 

2.1 วิจัยและศึกษาผลกระทบการทําประมงแบบไฟลอตอทรัพยากรประมง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2.2 วิจัยและศึกษาผลกระทบของการทําประมงอวนลากพื้นทองน้ํา คราด 

ลอบและอ่ืนๆ 

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบทางการประมงแบบไฟลอใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

 

มีนาคม-พฤศจิกายน 

 

มีนาคม-พฤศจิกายน 

 

สิงหาคม-กันยายน 

3. ความสัมพันธของชนิดสัตวที่ถูกคุกคามในระดับนานาชาติกับการประมง 

3.1 เก็บรวบรวมขอมูลความสัมพันธของชนิดสัตวที่ถูกคุกคามในระดับ

นานาชาติกับการประมง 

3.2 ศึกษาการประเมินผลกระทบตอการประมง 

3.3 เขารวมประชุมระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 

 

 

มกราคม-พฤศจิกายน 

 

เมษายน-พฤศจิกายน 

มีนาคม-เมษายน 

4. การศึกษาและรวบรวมเคร่ืองมือประมงและกระบวนการทําประมง 

4.1 จัดพิมพหนังสือเคร่ืองมือประมงและกระบวนการทําประมงในประเทศ

พมา 

4.2 รวบรวมขอมูลเคร่ืองมือประมงและกระบวนการทําประมงในประเทศ

อินโดนีเซยี 

 

มกราคม-พฤษภาคม 

 

เมษายน-กันยายน 

5. การผลิตสื่อสงเสริมดานเทคโนโลยีการทําประมงอยางรับผิดชอบ มกราคม-ธนัวาคม 

 

 แหลงการทําประมงหลายแหงในภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยูในภาวะที่มีการนํา

ทรัพยากรสัตวนํ้ามาใชอยางมาก สัตวนํ้าสวนใหญถูกทําประมงในเขตชายฝงหรือนอกฝงที่มีความลึกไม

เกนิ 100 เมตร เมื่อพิจารณาสภาพภูมิประเทศในภูมิภาคน้ี พบวามากกวา 50 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทะเล

เปนเขตน้ําลึกและชาวประมงสวนใหญไมไดใชประโยชนจากบริเวณนี้มากนัก เปนที่คาดหวังวายังมี

4. โครงการการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอยางยั่งยืนและการลดการ

สูญเสียหลังการจับ (Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources and 

Reduction of Post-harvest Losses 
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ทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพและยังไมถูกใชประโยชนอีกมาก อาทิ บริเวณที่อวนลากไมสามารถทําการ

ประมงได บริเวณภูเขาใตนํ้า บริเวณแองนํ้าลึก เปนตน ดังน้ันสํานักงานฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการ

ประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตพรอมดวยประเทศสมาชิกจึงรวมมือกันเพื่อศึกษาแหลงทรัพยากรที่

มีศักยภาพเหลานี้ โดยกิจกรรมของโครงการจะดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาสัตวนํ้า ยังเปนหัวขอสําคัญในการดําเนินโครงการ 

เพื่อนําไปสูการใชประโยชนทรัพยากรอยางสูงสุดและลดความเสียหายจากการทําประมง เนื่องจากใน

การศึกษาพบวาการเก็บรักษาสัตวนํ้าบนเรือประมงไดเปนปญหาใหญของหลายประเทศ และยังตองการ

การพัฒนาอยางมาก สําหรับประเทศสมาชิกพบวามีเรือประมงหลายรูปแบบ และมีเทคโนโลยีการเก็บ

รักษาที่แตกตางกันไป ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมี

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหกับชาวประมงเพื่อแกปญหาดานคุณภาพและความสดสะอาด  

 

วัตถุประสงค 

• เพื่อระบุชนิดและศึกษาหาแหลงทรัพยากรสัตวนํ้าใหมที่ยังไมถูกนํามาใชประโยชนมากนัก 

และสงเสริมการใชประโยชนแหลงทรัพยากรนั้นๆอยางมีการวางแผนบนพื้นฐานขอมูลจาก

การวิเคราะหทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

• เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการทําประมงในเขตทะเลลึก โดยเฉพาะบริเวณที่ไมสามารถทําการ

ประมงอวนลากได บริเวณภูเขาใตนํ้า และแองนํ้าลึก 

• เพื่อสงเสริมการใชประโยชนสัตวนํ้าที่จับไดอยางเต็มศักยภาพโดยพัฒนาการเก็บรักษาสัตวนํ้า

บนเรือใหดียิ่งขึ้น อันเปนการเพิ่มมูลคาสัตวนํ้าที่จับได 

• เพื่อพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีการเก็บรักษาคุณภาพสัตวนํ้าบนเรือ 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 

 กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประชุมหารือเพื่อรวบรวมขอมูล 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเปนไปไดของ

ทรัพยากรสัตวนํ้าที่สําคัญทางเศรษฐกิจในทะเลอันดามัน  

- จัดหาทรัพยากรประมงที่ความเปนไปไดในทะเลอันดามัน ความชุกชุมของ

สัตวนํ้าที่สําคัญทางเศรษฐกิจและดําเนินการจัดทํารายงาน 

มีนาคม-พฤศจิกายน 

2. สนับสนุนการสํารวจ เก็บขอมูล จัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

2.1 การสํารวจแหลงทรัพยากรสัตวนํ้าใหมที่ยังไมถูกนํามาใชประโยชน

อยางเต็มที่โดยใชเรือ MV SEAFDEC 2 หรือเรือวิจัยอ่ืนๆ ดําเนินการสาํรวจ

มกราคม-ธันวาคม 
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ในบริเวณเขต EEZ ของประเทศสมาชิก ผลของขอมูลจะถูกวิเคราะหใน

ระดับชาติและภูมิภาค 

2.2 ชวยเหลือประเทศสมาชิกในการวิเคราะหขอมูล 

2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและทรัพยากรบุคคล 

3. การพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพสัตวนํ้าหลังการจับ 

3.1 พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการทําประมง เชน ลอบปลาไหล ลอบ

กุง เบด็ราวหนาดิน  

3.2 ดําเนินการทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพสัตวนํ้าหลังการ

จับในเรือ M.V.SEAFDEC 2 และเรืออ่ืนๆ จัดการฝกอบรมและสงเสริม

เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว 

พฤษภาคม-ตุลาคม 

 

4. การเผยแพรขอมูลสารสนเทศ ตามรายชื่อดังนี้ 

             • Guide book for onboard fish handling and preservation technique 

for squid and high value fishes 

             • Potential resources of some economically species on the un-

trawlable grounds in the Andaman Sea  

             • Guide book for responsible fishing technology : Trap, Bottom 

Longline and ts fishing grounds in the Southeast Asian 

             • ซีดีวิชาการ และสื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ  

สิงหาคม-ธันวาคม  

 

5. โครงการเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในดานการจัดการทรัพยากรประมง

ชายฝง (Capacity Improvement of Fisheries Community for Fisheries Management 

and Alleviation of Poverty) 

 

 เปาหมายหลักของโครงการคือเพื่อบรรเทาความยากจนของชุมชนชายฝงทะเล จากการดําเนิน

โครงการจัดการชายฝงโดยชุมชนในประเทศไทยและมาเลเซียจนถึงป พ.ศ.2547 ไดแสดงใหเห็นวา การ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถยืนยันถึงความกาวหนาของการจัดการทรัพยากรชายฝงกาวหนาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ดังเห็นไดจากการที่ประชาชนมสีวนรวมในโครงการ และการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ

และความรวมมืออันนําไปสูความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาชุมชนตอไป  
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 6.1 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชนแบบบูรณาการ  

วัตถุประสงค 

• เพื่อเสริมสรางทรัพยากรบุคคลในทองถิ่นใหสามารถจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเอง 

รวมทั้งรักษาทรัพยากรชายฝงไดอยางเขมแข็ง 

• เพื่อพัฒนาจากการเร่ิมมีสวนรวมของประชาชนโดยความสมัครใจไปสูการรูจักการทํางานอยาง

มีระเบียบแบบแผนมากขึ้นเพื่อการมีชุมชนที่เขมแข็ง 

• เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางงานและสรางธุรกิจของทองถิ่นจากการมีสวนรวมของประชาชน 

อันจะเปนการเพิ่มรายได บรรเทาความยากจนของชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนขึ้น 

 

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชนแบบบูรณาการ ประกอบดวย 

5.1.1 โครงการจัดการประมงชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

5.1.2 โครงการจัดการประมงชายฝงโดยชุมชน เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซยี 

5.1.3 โครงการจัดการประมงชายฝงโดยชุมชน หมูบานสีหนุ ประเทศกัมพูชา 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 

 กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 5.1.1. โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 

1. เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการฯ  

2. เขารวมสัมมนาระดับทองถิ่น  

3. ติดตามกิจกรรมธนาคารปู  

4. ติดตามกิจกรรมการปลอยปลา  

5. สนับสนุนการสุมสํารวจตัวอยางปลา  

 5.1.2 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณเกาะลังกาวี  

ประเทศมาเลเซยี 

1. การรวบรวมและจัดทํารายงาน 

1.1 รวบรวมและจัดพิมพรายงานสรุปโครงการฯ 

1.2 จัดพิมพรายงานการประเมินผลโครงการฯ 

1.3 รวบรวมและจัดพิมพรายงานการสัมมนาระดับภูมิภาคของโครงการฯ 

 

2. ติดตามกิจกรรมของโครงการฯ  
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2.1 เขารวมการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ 

2.2 เขารวมการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับทองถิ่นที่จัด

โดยกรมประมงประเทศมาเลเซีย 

2.3 ติดตามกิจกรรมธนาคารปู 

2.4 ติดตามกิจกรรมของกลุมแมบานที่เขารวมโครงการฯ 

3. ประเมินโครงการฯ 

3.1 สํารวจเศรษฐสังคมในระยะสุดทายกอนจบโครงการฯ 

3.2 ประเมินโครงการฯระยะสุดทายกอนจบโครงการฯ 

3.3 ประชุมคณะกรรมการรางระเบียบ 

 

4. จัดสัมมนาระดับภูมิภาค  

 5.1.3 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณสีหนุวิลล 

ประเทศกัมพูชา 

1. การติดตามการสํารวจ  

1.1 ดําเนินการตอเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลตัวอยางปลา 

1.2 วิเคราะหขอมูล 

 

2. การสงเสริมและเผยแพรการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน 

2.1 เสนอ CFAA และ CFAMP, BL, IL, MCFA ตอกรมประมงเพื่ออนุมัติ 

2.2 จัดต้ัง Community Fisheries Coordination Committee (CFCC) 

2.3 นํา CFAMP ไปปฏิบัติภายใตการหารือรวมกับ CFCC 

2.4 การเสริมโครงสรางของหนวยควบคุมใหแข็งแกรงขึ้น 

 

3. การสงเสริมระดับทองถิ่น 

3.1 สงเสริมกลุมเพาะเห็ดโดยเนนที่การจัดการทางธุรกิจ 

3.2 ระบุธุรกิจอ่ืนที่มีศักยภาพสําหรับกลุม 

3.3 ดําเนินการกลุมเพาะเลี้ยงปูทะเลอยางตอเน่ือง 

3.4 สงเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิลและปลากะพงในบอปูทะเลเพื่อการคา 

 

4. การสรางศักยภาพและความรวมมือของทรัพยากรบุคคล 

4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการในหมูบาน  

4.2 จัดการสัมมนาระดับชาติ 

4.3 จัดการฝกอบรมและอบรมเชิงทัศนศึกษา 

4.4 ระบุและเพิ่มการทํางานของอาสาสมัครในการพัฒนาชุมชนและเพิ่มพูน

สิง่แวดลอม 

 



แผนการดําเนนิงานป  พ.ศ. 2551 
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4.5 จัดพิมพรายงาน เอกสารและเอกสารประชาสัมพันธ 

5. การฟนฟูและเพิ่มพูนทรัพยากรชายฝง 

5.1 กอต้ังและจัดการ Fish Refugia 

5.2 กอต้ังและจัดการธนาคารปู 

5.3 ฟนฟูปาชายเลน 

 

6. พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีการขนยายสัตวนํ้า  

7. ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ 

7.1 ประชุมคณะกรรมการรางระเบียบ 

7.2 ประชุมคณะกรรมการทํางาน 

 

8. ประเมินผลโครงการฯ 

8.1 ประเมินผลโครงการฯ 

8.2 จัดพิมพรายงานการประเมินโครงการฯ 

 

 

• เพื่อเผยแพรความรู ทักษะ และทัศนคติในเร่ืองการจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรชายฝง

อยางยั่งยืนใหแกบุคลากรดานการประมงชายฝง 

5.2 การจัดหลักสูตรนานาชาติเร่ืองการฝกอบรมการสงเสริมและการจัดการประมงชายฝง 

 

วัตถุประสงค 

• เพื่อแนะนําและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากโครงการหลายโครงการของซีฟเดค

โดยความรวมมือกับกรมประมงในการดําเนินโครงการนํารอง อันไดแก LBCRM-PD จังหวัด

ชุมพร โครงการโปะเชือกเพื่อการประมงอยางยั่งยืน จังหวัดระยอง รวมทั้งโครงการจัดการ

ประมงชายฝงซึ่งจัดต้ังโดยกรมประมง ประเทศไทย และเจาหนาที่ดานประมงจากประเทศ

ตางๆ สูภูมิภาค 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 

 กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การฝกอบรมสําหรับผูบริหารดานการประมงใน หลักสูตร “การจัดการ

ประมงชายฝง” ใหแกประเทศสมาชิกของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ระยะเวลา 2 สปัดาห 

พฤษภาคม  

2. การฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่สงเสริมในหลักสูตร “การสงเสริมและการ

จัดการประมงชายฝง” ใหแกประเทศสมาชิกของศูนยพัฒนาการประมงแหง

กันยายน 
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เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ระยะเวลา 4 สัปดาห 

 

• สงเสริมเทคโนโลยีการทําประมงโปะเชือก 

5.3 โครงการสงเสริมโปะเชือก (เคร่ืองมือประมงท่ีเปนมิตรกับระบบนิเวศ)เพื่อการจัดการทรัพยากร

ประมงชายฝงท่ีย่ังยืน ( Promotion of Set-Net, an Eco-Friendly Fishing Gear for Sustainable 

Coastal Fisheries Management 

 

 จากความสําเร็จของโครงการถายทอดเทคโนโลยีโปะเชือก เพื่อการทําประมงที่ยั่งยืนในภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต ณ ประเทศไทย ซึ่งเคร่ืองมือดังกลาวเปนที่พึงพอใจของชาวประมงพื้นบานที่

เขารวมโครงการ ภายใตความรวมมือของชาวประมงพื้นบาน และเจาหนาที่กรมประมงในพื้นที่ จ.

ระยอง ทําใหเคร่ืองมือดังกลาวถูกแนะนําใหเปนเคร่ืองมือประมงที่สงเสริมการจัดการและฟนฟู

ทรัพยากรประมงชายฝง โดยในอนาคตเคร่ืองมือดังกลาวควรจะถูกสงเสริมและศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปน

เทคโนโลยีการทําประมงสําหรับนานน้ําเขตรอนตอไป 

 

วัตถุประสงค 

• พัฒนาเทคโนโลยีการทําประมงโปะเชือกในน้ําต้ืน 

• พัฒนานโยบายการจัดการประมงของเคร่ืองมือประมงประจําที่ เชน โปะเชือก 

• ชวยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนาการจัดการประมงชายฝงอยางยั่งยืน 

• ชวยเหลือโครงการของผูเชี่ยวชาญญ่ีปุนในการถายทอดเทคโนโลยีการทําประมงโปะ

เชือกสูภูมิภาค 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 

 กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. เปนที่ปรึกษาทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี 

เปนที่ปรึกษาทางเทคนิคใหกับประเทศสมาชิก โดยประเทศอินโดนีเซียจะ

รวมกับ Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) 

และกรมประมงของอินโดนีเซีย  

มกราคม 

2. สงเสริมเคร่ืองมือประมงโปะเชือกและกระบวนการทําประมงโปะเชือก 

ชนิดของโปะเชือกนํ้าต้ืนหรือ Choko-ami จะถูกนําไปทดลองศึกษาใน

บริเวณชายฝงจ. ชลบุรี  

มิถุนายน, สิงหาคม และ

ตุลาคม 

3. จัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมษายน 
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จัดการฝกอบรมในระดับภูมิภาค ประมาณ 2 สัปดาห ณ สํานักงานฝาย

ฝกอบรม  

 

1. คนหาแหลงทรัพยากรทะเลน้ําลึกโดยความรวมมือกับประเทศสมาชิกโดยใชเรือ 

M.V.SEAFDEC2 โดยดําเนินงานตามนโยบายการแชรคาใชจายรวมกัน 

6. โครงการสํารวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Deep Sea 

Fisheries Resources Exploration in the Southeast sia) 

 

วัตถุประสงค 

2. คนหาแหลงทรัพยากรทะเลน้ําลึกและแหลงการทําประมงแหลงใหมในนานน้ําภูมิภาคเอเซีย

ตะวันออกเฉยีงใต 

3. เพื่อคนหาผลกระทบของการทําประมงอวนลากน้ําลึกที่มีผลระบบนิเวศวิทยา ตลอดจนแบง

ประเภทของสัตวนํ้าที่จับไดโดยใชเคร่ืองมือสํารวจใตทะเล 

4. สงเสริมความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อการสํารวจทรัพยากรทะเลลึก 

5. สนับสนุนการสํารวจทรัพยากรทางทะเลในแตละประเทศสมาชิก ตลอดจนการพัฒนาเคร่ืองมือ

ประมงในการทําประมงทะเลลึก 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การสํารวจทรัพยากรทะเลลึก กุมภาพันธ และ ตุลาคม 

2. การสํารวจผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาในการทําประมงทะเลลึก มีนาคม – ธนัวาคม 

3. พัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือสําหรับเก็บตัวอยางสัตวนํ้าจากทะเลลึก มกราคม – สิงหาคม 

4. การเผยแพรขอมูลผลการสํารวจ สิงหาคม - ธันวาคม 

 

1. พัฒนาและเผยแพรฐานขอมูลปลาผิวนํ้าในภูมิภาคฯ จากผลของการสํารวจ 

7. โครงการพัฒนาฐานขอมูลสาํหรับการจดัการทรัพยากรประมง (Development of 

Regional Database for Fishery Management) 

 

วัตถุประสงค 

2. พัฒนาฐานขอมูลสถิติดานการประมงในภูมิภาคฯ 



แผนการดําเนนิงานป  พ.ศ. 2551 

 

สํานักงานฝายฝกอบรม  ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต  

 

12 

3. สงเสริมความสามารถของมนุษยในการใชฐานขอมูลเพื่อการจัดการประมง 

4. สนับสนุนประเทศที่ยังไมพัฒนาในการใชฐานขอมูลทางสถิติดานการประมง 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551  

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประมงในภูมิภาคฯ มกราคม – พฤศจิกายน 

2. จัดฝกอบรมเพื่อสรางเสริมความสามารถของเจาหนาที่ในการใช

ประโยชนจากฐานขอมูล 

ตุลาคม-ธนัวาคม 

3. การเผยแพรขอมูลและจัดพิมพเอกสาร กรกฎาคม - ธนัวาคม 

 

8. โครงการเก็บรวบรวมขอมูลชนิดสัตวนํ้าท่ีมีการอพยพยายถิ่นไกลในนานนํ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 กิจกรรม 

Information Collection of Highly Migratory Species in Southeast Asia Waters 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551  

ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การปรึกษาหารือ/ประชุม 

1.1 ปรึกษาหารือ/เตรียมงานการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามผลการ 

ดําเนินงาน 

1.2 ประชุมกลุมคณะทํางานคร้ังที่ 1 เพื่อวางแผนการดําเนินงานประจําป 

1.3 เขารวมการประชุมระดับชาติ/นานาชาติ 

 

มกราคม-มีนาคม 

 

มกราคม-มีนาคม และ 

ตุลาคม-ธนัวาคม 

เมษายน-ตุลาคม 

2. พัฒนาฐานขอมูลปลาทูนา 

2.1 ตรวจสอบและออกแบบรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.2 พฒันาฐานขอมลูออนไลน 

 

กุมภาพันธ-เมษายน 

เมษายน-ตุลาคม 

3. จําแนกแหลงทําการประมงทูนา(ไมมีกิจกรรม)  

4. เก็บรวบรวมขอมูลแบบสุม/สาํรวจ 

4.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสุม 

4.2 วิเคราะหขอมูล 

 

กุมภาพันธ-ธนัวาคม 

กันยายน-ธนัวาคม 
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1. สงเสริมดานการทําประมงโดย Right-based และการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรประมง

ใหกับผูมีสวนของในการใชทรัพยากร 

9. โครงการสงเสริม Right-based ในการทําประมงและการมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรประมง(Promotion of Rights-based Fisheries and Co-management Towards 

Institutional Building and Participatory Mechanism for Coastal Fisheries 

Management ) 

 

การมีสวนรวมในการจัดการประมงเปนวิธีการหนึ่งโดยการความรวมมือจัดการและดูแล

ทรัพยากรประมงโดยภาครัฐและผูมีสวนเกี่ยวของในการใชทรัพยากรประมง ศูนยพัฒนาการประมง

แหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตและประเทศสมาชิกจะทําการริเร่ิมในการทําแนวทางเพื่อการทําการประมง

อยางรับผิดชอบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งแนวทางในการมีสวนรวมในการทําประมง

เพื่อทําใหเกิดความเขาใจตรงกันของผูใชทรัพยากรประมงทะเล 

 

วัตถุประสงค 

2. นําเสนอกลไกที่เหมาะสมในการมีสวนรวมเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงโดยใชตัวชี้วัด  

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551  

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การสงเสริมการประมงโดย Right-based ตลอดจนการมสีวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรประมงในภูมิภาคฯ 

มีนาคม และ ตุลาคม 

2. สงเสริมการมีสวนรวมในกลไกการใชตัวบงชี้สําหรับการมีสวนรวมใน

การจัดการทรัพยากรกรประมง 

มีนาคม และ พฤษภาคม-

ธนัวาคม 

 

10. การรวบรวมขอมูลสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (วัตถุดิบในการทําซูริมิ) ใน

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต

 กิจกรรม 

  

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ปรึกษาหารือกับคณะทํางาน มีนาคม-พฤศจิกายน 

2. สนับสนุนขอมูล รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล มกราคม-ธันวาคม 
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2.1 วิจัยรวมดานการสํารวจทรัพยากรประมงในระดับชาติและภูมิภาคกับ

โครงการของแตละประเทศสมาชิกโดยใชเรือ M.V SEAFDEC 2  

2.2 ดําเนินการติดตามและสํารวจขอมูลการจับจากเรือประมงพาณิชยทั้งใน

เขต EEZ และชายฝงของรัฐอ่ืน 

2.3 ชวยเหลือประเทศสมาชิกในดานการวิเคราะหขอมูล 

3.การเผยแพรขอมูล 

เผยแพรขอมูลผานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพและเว็บไซดสํานักงานฝายฝกอบรม  

พฤษภาคม-ตุลาคม 

 

 กิจกรรม 

11. โครงการวิจัยสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (วาฬ) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Cetacean Research in 

Southeast Asia Waters: Whale Watching Program) 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2551 

ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. ปรึกษาหารือและเตรียมการดําเนินงาน 

ขอความรวมมือและปรึกษากับผูเชี่ยวชาญญ่ีปุน รวมทั้งเชิญผูเชี่ยวชาญจาก

ญ่ีปุนเปนวิทยากรในการสรางทรัพยากรบุคคลในการจําแนกสัตวเลี้ยงลูก

ดวยนม 

มกราคม-พฤษภาคม 

 

 

 

2. รวมรวมขอมลูและสาํรวจโดยเรือวิจัย 

ดําเนินการรวบรวมขอมลูและสาํรวจโดยใชเรือ M,V, SEAFDEC 2  

มกราคม-ตุลาคม 

3. วิเคราะหและเผยแพรขอมูล พฤษภาคม-ธนัวาคม 
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แผนการดําเนินงานในป พ.ศ   . 2552 

สํานักงานฝายฝกอบรม 

ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

  

 ในป 2552 สํานักงานฝายฝกอบรม ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี

แผนการดําเนินการตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาทางการประมงทะเล และการจัดการและ

เพิ่มพูนทรัพยากรประมงชายฝงเพื่อใหเกิดการใชอยางยั่งยืน ทั้งสําหรับประเทศไทยและประเทศตางๆ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีแผนการดําเนินงานดังน้ี 

 

U1. โครงการสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร()Information and Communication U) 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ  .255 2 

 กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ มกราคม – ธนัวาคม 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ มกราคม – ธนัวาคม 

3. การพัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ กุมภาพันธ  -พฤศจิกายน 

4. ความรวมมือกับองคกรตางๆเพื่อการพัฒนาความสามารถของมนุษย กุมภาพันธ  -มิถุนายน 

 

U2.  โครงการจัดการฝกอบรมและการจัดทัศนศึกษาดานการประมง (Tailor Made Training 

and Study Tour) 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2552  

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การฝกอบรมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย เมษายน และ ตุลาคม 

2. การฝกอบรมหลักสูตรควบคุมเรือสําหรับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลา

นนท  

ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ 

2553 

3. การฝกอบรมหลักสูตรพิเศษตางๆ  มีนาคม  -ธนัวาคม 
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U3. การทําประมงอยางรับผิดชอบ (การทําประมงอยางสอดคลองกับธรรมชาต(ิ (Responsible 

Fishing Technology and Practices (Fishing in Harmony with Nature) 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ  .25 52 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1.  การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือประมงคัดเลือกสัตวนํ้า เพื่อลดการจับสัตวนํ้า

ที่ไมใชเปาหมายในภูมิภาค 

 ประเมินการเพิ่มของเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้าวัยออน 

 

 วิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้าในอวนลากและในเคร่ืองมือประมง

อ่ืนๆ 

 สงเสริมการใชเคร่ืองมือประมงแยกสัตวนํ้าและเคร่ืองมือแยกสัตวนํ้า 

 

 

พฤษภาคม-มถินุายน 

และ กันยายน-ตุลาคม 

เมษายน-มถินุายน และ 

กันยายน-ตุลาคม 

มิถุนายน-สิงหาคม 

2 . การประเมินผลกระทบของเคร่ืองมือประมงหลายๆชนิด ตอทรัพยากร

ประมง พี้นทองทะเล สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 

2.1 วิจัยและศึกษาผลกระทบการทําประมงแบบไฟลอตอทรัพยากรประมง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2.2 วิจัยและศึกษาผลกระทบของการทําประมงอวนลากพื้นทองน้ํา คราด 

ลอบและอ่ืนๆ 

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบทางการประมงแบบไฟลอใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

 

มีนาคม-พฤศจิกายน 

 

มีนาคม-พฤศจิกายน 

 

สิงหาคม-กันยายน 

3 . ความสัมพันธของชนิดสัตวที่ถูกคุกคามในระดับนานาชาติกับการประมง 

3.1 เก็บรวบรวมขอมูลความสัมพันธของชนิดสัตวที่ถูกคุกคามในระดับ

นานาชาติกับการประมง 

3.2 ศึกษาการประเมินผลกระทบตอการประมง 

3.3 เขารวมประชุมระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล 

 

มกราคม-พฤศจิกายน 

 

เมษายน-พฤศจิกายน 

มีนาคม-เมษายน 

4 . การศึกษาและรวบรวมเคร่ืองมือประมงและกระบวนการทําประมง 

4.1 จัดพิมพหนังสือเคร่ืองมือประมงและกระบวนการทําประมงในประเทศ

สมาชิก 

4.2 รวบรวมขอมูลเคร่ืองมือประมงและกระบวนการทําประมงในประเทศ

สมาชิก 

 

มกราคม-พฤษภาคม 

 

เมษายน-กันยายน 

5 . การผลิตสื่อสงเสริมดานเทคโนโลยีการทําประมงอยางรับผิดชอบ มกราคม-ธนัวาคม 
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U4. โครงการการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอยางยั่งยืนและการลดการ

สูญเสียหลังการจับ (Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources and 

Reduction of Post-harvest Losses 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ  .25 52 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประชุมหารือเพื่อรวบรวมขอมูล มีนาคม-พฤศจิกายน 

2.  สนับสนุนการสํารวจ เก็บขอมูล จัดทําฐานขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

2.1 การสํารวจแหลงทรัพยากรสัตวนํ้าใหมที่ยังไมถูกนํามาใชประโยชน

อยางเต็มที่โดยใชเรือ MV SEAFDEC 2 หรือเรือวิจัยอ่ืนๆ ดําเนินการสาํรวจ

ในบริเวณเขต EEZ ของประเทศสมาชิก ผลของขอมูลจะถูกวิเคราะหใน

ระดับชาติและภูมิภาค 

2.2 ชวยเหลือประเทศสมาชิกในการวิเคราะหขอมูล 

2.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและทรัพยากรบุคคล 

มกราคม-ธันวาคม 

3.การพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพสัตวนํ้าหลังการจับ 

3.1 พัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการทําประมง  

3.2 ดําเนินการทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาคุณภาพสัตวนํ้าหลังการ

จับในเรือ M.V.SEAFDEC 2 และเรืออ่ืนๆ จัดการฝกอบรมและสงเสริม

เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว 

พฤษภาคม-ตุลาคม 

 

4. การเผยแพรขอมูลสารสนเทศ  สิงหาคม-ธันวาคม  

 

U5. โครงการเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในดานการจัดการทรัพยากรประมง

ชายฝง (Capacity Improvement of Fisheries Community for Fisheries Management 

and Alleviation of Poverty) 

 

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชนแบบบูรณาการ ประกอบดวย 

5.1.1 โครงการจัดการประมงชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

5.1.2 โครงการจัดการประมงชายฝงโดยชุมชน เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซยี 

5.1.3 โครงการจัดการประมงชายฝงโดยชุมชน หมูบานสีหนุ ประเทศกัมพูชา 
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แผนการดําเนินงานป พ.ศ  .25 52 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

U5 .1.1 . โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน อําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร 

 

1.  เขารวมประชุมคณะกรรมการโครงการฯ  

2.  เขารวมสัมมนาระดับทองถิ่น  

3 . ติดตามกิจกรรมธนาคารปู  

4 . ติดตามกิจกรรมการปลอยปลา  

5 . สนับสนุนการสุมสํารวจตัวอยางปลา  

U5.1.2 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณเกาะลังกาวี  

ประเทศมาเลเซยี 

 

1. การรวบรวมและจัดทํารายงาน 

1.1 รวบรวมและจัดพิมพรายงานสรุปโครงการฯ 

1.2 จัดพิมพรายงานการประเมินผลโครงการฯ 

1.3 รวบรวมและจัดพิมพรายงานการสัมมนาระดับภูมิภาคของโครงการฯ 

 

2 . ติดตามกิจกรรมของโครงการฯ 

2.1 เขารวมการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ 

2.2 เขารวมการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับทองถิ่นที่จัด

โดยกรมประมงประเทศมาเลเซีย 

2.3 ติดตามกิจกรรมธนาคารปู 

2.4 ติดตามกิจกรรมของกลุมแมบานที่เขารวมโครงการฯ 

 

3 . ประเมินโครงการฯ 

3.1 สํารวจเศรษฐสังคมในระยะสุดทายกอนจบโครงการฯ 

3.2 ประเมินโครงการฯระยะสุดทายกอนจบโครงการฯ 

3.3 ประชุมคณะกรรมการรางระเบียบ 

 

4 . จัดสัมมนาระดับภูมิภาค  

U5.1.3 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝงโดยชุมชน บริเวณสีหนุวิลล 

ประเทศกัมพูชา 

 

1 . การติดตามการสํารวจ  

1.1 ดําเนินการตอเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูลตัวอยางปลา 

1.2 วิเคราะหขอมูล 
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2 . การสงเสริมและเผยแพรการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน 

2.1 เสนอ CFAA และ CFAMP, BL, IL, MCFA ตอกรมประมงเพื่ออนุมัติ 

2.2 จัดต้ัง Community Fisheries Coordination Committee (CFCC) 

2.3 นํา CFAMP ไปปฏิบัติภายใตการหารือรวมกับ CFCC 

2.4 การเสริมโครงสรางของหนวยควบคุมใหแข็งแกรงขึ้น 

 

3 . การสงเสริมระดับทองถิ่น 

3.1 สงเสริมกลุมเพาะเห็ดโดยเนนที่การจัดการทางธุรกิจ 

3.2 ระบุธุรกิจอ่ืนที่มีศักยภาพสําหรับกลุม 

3.3 ดําเนินการกลุมเพาะเลี้ยงปูทะเลอยางตอเน่ือง 

3.4 สงเสริมการเพาะเลี้ยงปลานิลและปลากะพงในบอปูทะเลเพื่อการคา 

 

4 . การสรางศักยภาพและความรวมมือของทรัพยากรบุคคล 

4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการในหมูบาน  

4.2 จัดการสัมมนาระดับชาติ 

4.3 จัดการฝกอบรมและอบรมเชิงทัศนศึกษา 

4.4 ระบุและเพิ่มการทํางานของอาสาสมัครในการพัฒนาชุมชนและเพิ่มพูน

สิง่แวดลอม 

4.5 จัดพิมพรายงาน เอกสารและเอกสารประชาสัมพันธ 

 

5. การฟนฟูและเพิ่มพูนทรัพยากรชายฝง 

5.1 กอต้ังและจัดการ Fish Refugia 

5.2 กอต้ังและจัดการธนาคารปู 

5.3 ฟนฟูปาชายเลน 

 

6. พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีการขนยายสัตวนํ้า  

7 . ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ 

7.1 ประชุมคณะกรรมการรางระเบียบ 

7.2 ประชุมคณะกรรมการทํางาน 

 

8 . ประเมินผลโครงการฯ 

8.1 ประเมินผลโครงการฯ 

8.2 จัดพิมพรายงานการประเมินโครงการฯ 
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U5.2 การจัดหลักสูตรนานาชาติเร่ืองการฝกอบรมการสงเสริมและการจัดการประมงชายฝง 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ  .25 52 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1 . การฝกอบรมสําหรับผูบริหารดานการประมงใน หลักสูตร “การจัดการ

ประมงชายฝง” ใหแกประเทศสมาชิกของศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ระยะเวลา 2 สปัดาห 

พฤษภาคม  

2 . การฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่สงเสริมในหลักสูตร “การสงเสริมและการ

จัดการประมงชายฝง” ใหแกประเทศสมาชิกของศูนยพัฒนาการประมงแหง

เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ระยะเวลา 4 สปัดาห 

กันยายน 

 

U5.3 โครงการติดตามกิจกรรมและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีโปะเชือกเพื่อการจัดการทรัพยากร

ชายฝงอยางย่ังยืน 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2552 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. เปนที่ปรึกษาทางเทคนิคและถายทอดเทคโนโลยี มกราคม 

2. สงเสริมเคร่ืองมือประมงโปะเชือกและกระบวนการทําประมงโปะเชือก มิถุนายน, สิงหาคม และ

ตุลาคม 

3. จัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมษายน 

 

U6. โครงการสํารวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Deep Sea 

Fisheries Resources Exploration in the Southeast sia) 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2552 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การสํารวจทรัพยากรทะเลลึก กุมภาพันธ และ ตุลาคม 

2. การสํารวจผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาในการทําประมงทะเลลึก มีนาคม – ธนัวาคม 

3. พัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือสําหรับเก็บตัวอยางสัตวนํ้าจากทะเลลึก มกราคม – สิงหาคม 

4. การเผยแพรขอมูลผลการสํารวจ สิงหาคม  -ธนัวาคม 
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สํานักงานฝายฝกอบรม  ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต  

 

7 

กิจกรรม 

7. โครงการพัฒนาฐานขอมูลสาํหรับการจดัการทรัพยากรประมง (Development of 

Regional Database for Fishery Management) 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประมงในภูมิภาคฯ มกราคม – พฤศจิกายน 

2. จัดฝกอบรมเพื่อสรางเสริมความสามารถของเจาหนาที่ในการใช

ประโยชนจากฐานขอมูล 

ตุลาคม-ธนัวาคม 

3. การเผยแพรขอมูลและจัดพิมพเอกสาร กรกฎาคม  -ธนัวาคม 

 

U8. โครงการเก็บรวบรวมขอมูลชนิดสัตวน้ําที่มีการอพยพยายถิ่นไกลในนานน้ําเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (Information Collection of Highly Migratory Species in Southeast 

Asia Waters 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ .2552 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การปรึกษาหารือ/ประชุม 

1.1 ปรึกษาหารือ/เตรียมงานการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามผลการ 

ดําเนินงาน 

1.2 ประชุมกลุมคณะทํางาน เพื่อวางแผนการดําเนินงานประจําป 

1.3 เขารวมการประชุมระดับชาติ/นานาชาติ 

 

มกราคม-มีนาคม 

 

มกราคม-มีนาคม และ 

ตุลาคม-ธนัวาคม 

เมษายน-ตุลาคม 

2. พัฒนาฐานขอมูลปลาทูนา 

2.1 ตรวจสอบและออกแบบรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.2 พฒันาฐานขอมลูออนไลน 

 

กุมภาพันธ-เมษายน 

เมษายน-ตุลาคม 

3. จําแนกแหลงทําการประมงทูนา)ไมมีกิจกรรม(  

4. เก็บรวบรวมขอมูลแบบสุม/สาํรวจ 

4.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากการสุม 

4.2 วิเคราะหขอมูล 

 

กุมภาพันธ-ธนัวาคม 

กันยายน-ธนัวาคม 
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กิจกรรม 

9. โครงการสงเสริม Right-based ในการทําประมงและการมีสวนรวมในการจัดการ

ทรัพยากรประมง(Promotion of Rights-based Fisheries and Co-management Towards 

Institutional Building and Participatory Mechanism for Coastal Fisheries 

Management ) 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2552  

ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. การสงเสริมการประมงโดย Right-based ตลอดจนการมสีวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรประมงในภูมิภาคฯ 

มีนาคม และ ตุลาคม 

2. สงเสริมการมีสวนรวมในกลไกการใชตัวบงชี้สําหรับการมีสวนรวมใน

การจัดการทรัพยากรกรประมง 

มีนาคม และ พฤษภาคม-

ธนัวาคม 

 

U10. การรวบรวมขอมูลสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (วัตถุดิบในการทําซูริมิ) ใน

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต U  

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ. 2552 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ปรึกษาหารือกับคณะทํางาน มีนาคม-พฤศจิกายน 

2. สนับสนุนขอมูล รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

2.1 วิจัยรวมดานการสํารวจทรัพยากรประมงในระดับชาติและภูมิภาคกับ

โครงการของแตละประเทศสมาชิกโดยใชเรือ M.V SEAFDEC 2  

2.2 ดําเนินการติดตามและสํารวจขอมูลการจับจากเรือประมงพาณิชยทั้งใน

เขต EEZ และชายฝงของรัฐอ่ืน 

2.3 ชวยเหลือประเทศสมาชิกในดานการวิเคราะหขอมูล 

มกราคม-ธันวาคม 

3.การเผยแพรขอมูล 

เผยแพรขอมูลผานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพและเว็บไซดสํานักงานฝายฝกอบรม  

พฤษภาคม-ตุลาคม 
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U11. โครงการวิจัยสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (วาฬ) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Cetacean Research in 

Southeast Asia Waters: Whale Watching Program) 

 

แผนการดําเนินงานป พ.ศ .2552 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน 

1. ปรึกษาหารือและเตรียมการดําเนินงาน มกราคม-พฤษภาคม 

2. รวมรวมขอมลูและสาํรวจโดยเรือวิจัย 

ดําเนินการรวบรวมขอมลูและสาํรวจโดยใชเรือ M,V, SEAFDEC 2  

มกราคม-ตุลาคม 

3. วิเคราะหและเผยแพรขอมูล พฤษภาคม-ธนัวาคม 
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