
ผลการดำเนินกิจกรรมในปี 2551

แผนการดำเนินงานในปี 2552 - 2553
สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม 

ศูนย์พัฒนการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

รวมรวมโดย กองสารสนเทศและฝึกอบรม
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ผลการดำเนินงานและกิจกรรมในปี 2551

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี 2551 สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินงานและ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม การวิจัย การพัฒนาทางการประมงทะเลและการจัดการประมง 

ชายฝั่ง การส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านสารสนเทศทางการประมง โดยดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 

ต่างๆ  ดังนี้

โปรแกรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมประกอบไปด้วยโครงการ

 1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication  

Technology)

 2. โครงการฝึกอบรมและจัดทัศนศึกษา  (Tailor Made Training Courses and Study Tour 

Programs)

โปรแกรมภายใต้ ASEAN-SEAFDEC FCG Mechanism ประกอบไปด้วยโครงการ

 1. โครงการการทำประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing Technologies and 

Practices)

 2. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและลดการ

สูญเสียหลังการจับ (Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources and Reduction 

of Post-harvest Losses)

 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในด้านการจัดการทรัพยากรประมง 

ชายฝั่ง (Capacity Building of Human Resources and Participation in Integrated Coastal 

Resources Management)

 4. โครงการสำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในน่านน้ำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  

(Deep Sea Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asian Waters)

 5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลในภูมิภาค สำหรับการจัดการประมง (Development of 

Regional Database for Fishery Management)

 6. โครงการส่งเสริม Rights-based fisheries and co-management towards institutional 

building and participatory mechanism for coastal fisheries management

 7. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น้ำที่มีการอพยพสูงในน่านน้ำภูมิภาคเอเซีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (Information Collection of Highly Migratory Species in Southeast Asia 

Waters)
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โปรแกรมอื่นๆ ประกอบด้วยโครงการ

 1. โครงการส่งเสริมการทำประมงโป๊ะเชือกเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Promotion 

of Set-Net, an Eco-Friendly Fishing Gear for Sustainable Coastal Fisheries Management)

 2. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำ

ซูริมิ (Information Collection for Economical Important Species: as Surimi Raw Materials)

 3. โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในบริเวณน่านน้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

(มุ่งเน้นการสำรวจวาฬ) (Cetacean Research in Southeast Asian Waters : Whale Watching 

Program)

 4. โครงการรวบรวมข้อมูลผู้สนับสนุนจากนานาชาติในภูมิภาค (Collection of Information 

about International support in the Region )

การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานหรือองค์กรอื่นๆ

 1. การสาธิตและฝึกอบรมการติดเครื่องหมายปลาผิวน้ำขนาดเล็ก

 2. การทดลองและเผยแพร่ประสิทธิภาพของเบ็ดตัวกลม

 3. การสำรวจและจัดประชุมความปลอดภัยบนเรือสำหรับเรือประมงไทย 

 4. การศึกษาพลังงานลมสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก

 5. การฝึกอบรมนานาชาติเชิงปฏิบัติการ “การจำแนกสัตว์น้ำวัยอ่อนขั้นสูง”

 6. การฝึกอบรมหลักสูตร “การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า”

 7. การฝึกอบรม “การวางซั้งเชือกแก่ชาวประมง”
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โปรแกรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมประกอบไปด้วยโครงการ

1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร (Information and 

Communication Technology)

ในปี 2551 สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการทั้งสิ้นจำนวน 8 นิทรรศการ เพื่อเป็น 

การเผยแพร่ความรู้ด้านการประมงและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีนิทรรศการที่ 

เข้าร่วมดังนี้

  นิทรรศการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551       12 มกราคม 2551

  นิทรรศการวิชาการประจำปี โรงเรียนสวนกุหลาบ ปทุมธานี     25 มกราคม 2551

  งานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 20          4 – 13 กรกฎาคม 2551

  มหกรรมเกษตรอินทรีย์สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง       23 – 27 กรกฎาคม 2551

  นิทรรศการงานประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2551     25 – 27 สิงหาคม 2551

  นิเทรรศการงานประชุมนานาชาติเกี่ยวกับประมงขนาดเล็กทั่วโลก   13-17 ตุลาคม 2551

  นิทรรศการงาน IMT-GT Fisheries Seminar and Expo 2008     20 – 23 พฤศจิกายน 2551

  นิทรรศการงานเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      3– 10 ธันวาคม 2551 

  วิทยาเขตกำแพงแสน

งานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 20 

 มหกรรมเกษตรอินทรีย์สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551

นิทรรศการ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ ปทุมธานี 
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นอกจากนี้ยังได้จัดทำโฆษณาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ผ่านสถานีวิทยุ 

ส.อต. บางนา AM 1287 รวมทั้งเขียนคอลัมภ์ “เปิดโลกประมง” เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ 

สมุทรปราการโพสต์ประจำทุกเดือน การจัดทำวารสารข่าวอิเลคโทรนิค (E-Newsletters) เพื่อเผยแพร่

การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานฯ

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม อาทิเช่น จัดทำ 

ที่คั่นหนังสือ เสื้อยืด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการต่างๆภายใต้ความรับผิดชอบของ 

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม การจัดพิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับและสติ๊กเกอร์ ซึ่งเป็นสื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 

และเทคโนโลยีการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยสื่อทั้งหมดได้นำออกเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทั่วไป  

ที่สนใจผ่านการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม การสัมมนาและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เป็นต้น

การผลิตวิดิทัศน์ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานมีทั้งสิ้นจำนวน 12 เรื่อง และ 

ได้ผลิตวีดิทัศน์วิชาการจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การทำประมงโป๊ะเชือก และกิจกรรมของศูนย์พัฒนา  

การประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังได้จัดพิมพ์เอกสาร 

วิชาการ จำนวน 27 เรื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆ ในการใช้พัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการประมง

ตัวอย่างวิดีทัศน์การดำเนินกิจกรรมของสำนักงาน

ที่คั่นหนังสือ
เอกสารวิชาการและหนังสืองานวิจัยของสำนักงานฯ
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ปี 2551 สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ประมง นิสิตนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ 

ทางด้านการประมงและผู ้ท ี ่สนใจทั ่วไปทั ้งในและต่างประเทศเข้าเยี ่ยมชมกิจกรรมและการ 

ดำเนินงานของสำนักงานฯอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมของสำนักงานฯ 

ได้แก่ เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ เครื่องฝึกจำลองการทำประมง อาคารฝึกปฎิบัติการเครื่องมือประมง  

อาคารฝึกปฎิบัติเครื่องกลเรือ เรือ M.V.SEAFDEC ห้องจัดทำและตัดต่อวีดีโอ ห้องสมุด หอพัก 

เป็นต้น คณะผู้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรมของสำนักงานฯ ในปี 2551 มีดังนี้

 • คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ 

บริการ จำนวน 17 คน (17 มกราคม 2551)

 • เจ้าหน้าที่จาก The International Fisheries Cooperation, Fishery Agency ประเทศญี่ปุ่น 

จำนวน 1 คน (18 มีนาคม 2551) 

 • เจ้าหน้าที่จาก Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) 

จำนวน 7 คน (22 เมษายน 2551)

 • คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย National Fisheries ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง 

เดินทางมาพร้อมเรือ Tenyo Maru จำนวน 37 คน (29 พฤษภาคม 2551)  

 • เจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศปากีสถาน จำนวน 2 คนและเจ้าหน้าที่จากประเทศฟิลิปปินส์

จำนวน 1คน (19 มิถุนายน 2551)  

 • อธิบดีกรมประมงและเจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศพม่า จำนวน 2 คน (15 สิงหาคม 2551)  

 • เจ้าหน้าที่กรมประมงประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน (20 สิงหาคม 2551)

 • เจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศอินเดียและประเทศแคมารูน จำนวน 2 คน (14 ตุลาคม 2551)

 • คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย National Fisheries ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง 

เดินทางมาพร้อมเรือ Koyo Maru จำนวน 73 คน (26 พฤศจิกายน 2551)

คณะผู้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและกิจกรรมของสำนักงาน
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2. โครงการฝึกอบรมและจัดทัศนศึกษา (Tailor Made Training Course and Study 

Tour Programs)

ในปี 2551 สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมทั้งสิ้น 10  หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ทั้งหมด 271 คน การฝึกอบรมประกอบด้วย

การสัมมนาและฝึกอบรมยุวประมงรุ่นที่ �

การส ัมมนาและฝ ึกอบรมด ั งกล ่ าวจ ัดข ึ ้ น 

ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2551 

ซึ่งเป็นการสานต่อ การฝึกอบรมจากปี 2550 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ป้องกันและ 

ปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยตอนบนและ 

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออก 

เฉียงใต้ ผู้เข้าฝึกอบรมเป็น นักเรียนจาก 6  

โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการได้แก่ โรงเรียน

พันท้ายนรสิงห์วิทยา
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์วิทยา โรงเรียนศรัทธา 

สมุทร โรงเรียนวัดใหม่สุนทรกิจวิทยา โรงเรียน 

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ และโรงเรียนสาขลา 

สุธีราอุปถัมป์ รวมทั้งหมด 42 คน วัตถุประสงค์ 

การดำเนินงานเพื ่อปลูกฝังจ ิตสำนึกในการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลุ่มยุวประมงของ 

แต่ละโรงเรียน และสร้างเสริมความเป็นผู้นำใน 

การเผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยุวประมงรุ่นต่อไป

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมีการจัดขึ้นทุกปี ปีละ 2 หลักสูตร ในปี 

2551 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม และ 20 - 29 ตุลาคม 2551 จุดมุ่งหมายของ     

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจิตสำนึกและความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน 

รุ่น ใหม่ การฝึกอบรมประกอบด้วย  ภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และการฝึกภาคทะเล ในแต่ละหลักสูตรมี 

นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 45 คน 

นักเรียนจากทั้ง 6 โรงเรียนปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ป่าชายเลน

นักเรียนในโครงการร่วมกันปลูกป่าชายเลน

นักศึกษาฝึกปฎิบัติทำเครื่องมือประมง (บน) 

และร่วมกันปลูกป่าชายเลน (ซ้าย)
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การจัดการฝึกอบรมและสาธิต “เครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน 

จากเครื่องมือประมงอวนลาก”

การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2551 วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและจุดเริ่มต้นในการทำประมงอย่างรับผิดชอบ

โดยเฉพาะการทำประมงอวนลากกุ้ง รวมทั้งได้ฝึกติดตั้งเครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำวัยอ่อนกับอวนลาก 

หลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้งในการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการสาธิตประโยชน์ของเครื่องมือคัดแยก 

สัตว์น้ำวัยอ่อน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประมงของกรมประมงและ 

ชาวประมง

การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งและการผลิตสื่อส่งเสริมการ 

ประมง” สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประมงประเทศไทย

การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประมงของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-16 

กรกฎาคม 2551 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 26 คน การฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 วัน วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจแนวทางและวิธีการใหม่ๆในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง 

สามารถผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการประมงได้ และเสริมสร้าง แลกเปลี่ยนความรู้ และวิธีการใน

การทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสาธิตการใช้เครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน 

(ซ้าย) และ การคัดแยกสัตว์น้ำที่จับได้ (ขวา)

(ซ้าย) การฝึกถ่ายวีดีโอนอกสถานที่ เพื่อจัดทำสื่อ 

ส่งเสริมการประมง และ (ล่าง) การเรียนการสอนในห้องเรียน
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การฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรรมประมงและหลักสูตรระบบไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาวิทยาลัย 

การอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ในปี 2551 สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมขึ้น 2 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม– 

19 กันยายน 2551 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 9 คน การฝึกอบรมนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ 

ทางด้านเครื่องกลเรือ ระบบทำความเย็นบนเรือ ระบบไฟฟ้า รวมทั้งทักษะเบื้องต้นที่สามารถนำไป 

ประกอบอาชีพได้ในอนาคต เช่น การเชื่อม อุปกรณ์การวัดต่างๆ การกลึง เป็นต้น 

การฝ ึกอบรมคร ั ้ งน ี ้ จ ัดข ึ ้นเพ ื ่อ เจ ้าหน ้าท ี ่ 

กรมประมงของประเทศไทยท ี ่ดำเน ินงาน 

เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ จำนวน 20 คน 

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18-22 สิงหาคม 2551  

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  เพื่อให้ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมมีความรู้ในการเดินเรือประมงอย่าง 

ถูกต้องตามหลักวิชา

สามารถปฏิบ ัต ิงานเด ินเร ือประมงได้อย ่าง 

ชำนาญและปลอดภัย และได้รับความรู้เกี่ยว 

กับกฎหมายประมงและพ.ร.บ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับการเดินเรือ ตลอดการฝึกอบรมผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมได้ฝ ึกปฏิบัต ิผ ่านเครื ่องฝึกจำลอง 

การเดินเรือและการทำประมง

การฝึกงานดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 7 ธันวาคม 2551 นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน 

ได้รับการฝึกทางด้านการจำแนกและวิเคราะห์สารอาหารที่อยู่ในน้ำ รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีต่างๆที่ 

ใช้ในการทำงานทางด้านประมงทะเล

การฝึกอบรม “การควบคุมเรือประมงและความปลอดภัยบนเรือ”

การฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรประมงทะเลและชายฝั่ง สำหรับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การศึกษาแผนที่การเดินเรือและการฝึกเดินเรือจำลอง

การเรียนรู้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ
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การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เทคโนโลยีการทำประมง” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธาน ี 

หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2551 การฝึกอบรมมุ่งเน้นทาง 

ด้านการทำประมงชายฝั่ง การสำรวจสมุทรศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้นักศึกษาได้ฝึกทำเครื่องมือประมง และทำการสำรวจสมุทรศาสตร์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน 41 คน

การฝึกอบรม “การควบคุมเรือประมง” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

การฝึกอบรมจัดขึ ้นสำหรับนักศึกษาวิทยาลัย 

ประมงติณสูลานนท์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน  

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อผลิตนักเดินเรือ

และกะลาสีเรือที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับธุรกิจการเดินเรือหรือหน่วยงานอื ่นที ่  

เกี ่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2551 

– 27 กุมภาพันธ์ 2552 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จำนวน 13 คน

นักศึกษาเรียนรู้การทำเครื่องมือประมง (ซ้าย) และ 

ศึกษาการเพาะเลี้ยงปูทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ขวา)

การฝึกปฏิบัติ ณ โรงฝึกปฏิบัติเครื่องกลเรือ

การเรียนการสอนในห้องเรียน
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การฝึกอบรมหลักสูตร “Responsible Fishing Technology (HRD) Activities on Thematic 

Areas”

การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2551 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จาก 

ประเทศสมาชิกที่ทำงานด้านการส่งเสริมการประมงและใกล้ชิดกับชุมชนประมงของประเทศนั้นๆ  

ว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อสร ้างความร ู ้ความสามารถและถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำประมงอย่าง 

รับผิดชอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานทางด้านการจัดการประมงรวมทั้งปรึกษาหารือและเตรียม 

การฝึกอบรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการทำประมงอย่างรับผิดชอบกับตัวแทน 

แต ่ละประเทศท ี ่ เข ้าร ับการฝ ึกอบรมผ ู ้ เข ้าฝ ึกอบรมได ้ศ ึกษาเทคโนโลย ีการทำประมง 

อย่างรับผิดชอบ การใช้พลังงานทดแทนและความปลอดภัยทางทะเลสำหรับการทำประมงขนาดเล็ก 

และการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชน รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทางทะเล คือ 

การทำประมงลอบปูพับได้ด้วยเรือใบ ทำประมงอวนลากที่ติดเครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน และทำ

ประมงเบ็ดราวพื้นท้องน้ำ 

ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการทำประมงอวนลากที่ 

ติดเครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน 

การฝึกอบรมภาคบรรยายและ 

การอภิปรายกลุ่ม

ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกทำลอบปูพับได้
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โปรแกรมภายใต้ ASEAN-SEAFDEC FCG Mechanism

1. โครงการทำประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing Technologies and 

Practices)

ในปี 2551 โครงการฯ ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินการใช้เครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน 

ในพื้นที่ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำประมง 

จากลอบปูพับได้ ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย โดยดำเนินการออกสำรวจ รวบรวมและประเมินผลใน 

เดือนตุลาคม 2551 รวมทั้งจัดทำแบบสอบถามและออกสำรวจผลกระทบการทำประมงแสงไฟล่อใน 

บริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม 2551

การผล ิตส ื ่ อส ่ ง เสร ิมการทำประมงอย ่ าง 

รับผิดชอบนั้น ทางสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้จัด

ทำหน ังส ือล ักษณะและว ิธ ีการใช ้งานของ          

 เครื่องมือประมงในประเทศพม่า ในเดือนสิงหาคม 

2551 ได้สำรวจและและรวบรวมข้อมูลเครื่องมือ 

ประมงของประเทศอินโดนีเซียและจัดพิมพ์ใน    

เดือนพฤศจิกายน 2551 ผลิตวีซีดีเกี่ยวกับ 

การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำประมง 

อวนลากกุ้งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

และการศึกษาพฤติกรรมของหมึกที่มีต่อแสงไฟ 

2. โครงการการใช้ประโยชน์จากการทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและ 

ลดการสูญเสียหลังการจับ (Sustainable Utilization of Potential Fisheries  

Resources and Reduction of Post-harvest Losses)

โครงการได้ร่วมมือกับกรมประมงประเทศบรูไนในการใช้เรือ M.V. SEAFDEC 2 สำรวจและเก็บรวบรวม 

ข้อมูลสมุทรศาสตร์ และเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงอวนลาก ในเขตทะเลน้ำลึกของ 

ประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2551 และวันที่ 24 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 

2551 สำรวจทรัพยากรประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ทะเลอันดามัน  นอกจากนี้ยังได้ใช้เรือปลาลัง 

ในการทดลองทำประมงเบ็ดราวพื้นหน้าดินและลอบปูน้ำลึก และทดสอบระบบทำความเย็นสำหรับ 

เก็บสัตว์น้ำหลังการจับ โดยระบบทำความเย็นดังกล่าวทางสำนักงานฝ่ายฝึกอบรบได้พัฒนาเพื่อการ

ประหยัดพลังงานในน่านน้ำประเทศไทย 

การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำและการเก็บข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์



��

ผลการด
ำเน

ิน
งาน

ป
ี 2551

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

และในปี 2551 ทางโครงการได้จัดทำรายงานชนิดสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่จับได้จากการทำประมง 

เบ ็ดราวหน ้าด ินในทะเลฝ ั ่ งอ ันดาม ันรวมท ั ้ งจ ัดทำซ ีด ี เก ี ่ยวก ับชน ิดส ัตว ์น ้ำเศรษฐก ิจ 

ในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำประมงอวนลากได้ในน่านน้ำประเทศพม่า เพื่อนำออกเผยแพร่ให้แก่ประเทศ 

สมาชิกและประเทศ อื่นๆ

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในด้านการจัดการทรัพยากร 

ประมงชายฝั่ง (Capacity Building of Human Resources and Participation in  

Integrated Coastal Resources Management)

ในปี 2551 พื้นที่โครงการทั้ง 3 ในประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและประเทศกัมพูชาได้รับการ 

สนับสนุนและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่โดยส่วนใหญ่การดำเนินกิจกรรมจะมุ่งเน้นไปที่ประเทศ 

กัมพูชา สำหรับพื้นที่โครงการที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพรประเทศไทยนั้น ได้ติดตามและสนับสนุนการ 

ดำเนินงานโครงการต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้โอนย้ายให้อยู่ในความดูแลของกรมประมงและกลุ่มประมง 

ปากคลอง

สำหร ับพ ื ้นท ี ่ โครงการบร ิ เวณเกาะล ังกาว ี 

ประเทศมาเลเซีย โครงการฯได้ติดตามการ 

ดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โครงการ 

ธนาคารปู  กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน การแบ่งเขต 

และวางแผนเพ ื ่ อจ ั ดต ั ้ ง เป ็ น เขตสำหร ับ 

การจัดการประมงรวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อพิจารณา 

และประเมินผลกระทบของโครงการฯต่อชุมชน 

ประมงที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปรึกษาหารือ 

เก ี ่ยวก ับว ิธ ีการในการถ่ายทอดการดำเนิน 

โครงการฯไปยังชุมชนประมงประเทศต่างๆ 

ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 

21-23 ตุลาคม 2551

สำหรับพื้นที่โครงการฯในประเทศกัมพูชามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสร้างความรู้ 

ความสามารถของชุมชนประมงในพื้นที่โครงการฯ ความมั่นคงของโครงการฯในด้านการทำงาน 

ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย คือเจ้าหน้าที่และคนในชุมชน ทั้งระดับจังหวัด ตำบลและคนในชุมชนทั้งหมด

ที่เข้าร่วมในโครงการฯ
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ภายใต้กิจกรรมต่างๆของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในด้านการจัดการ 

ทรัพยากรประมงชายฝั่งนั้น มีการจัดฝึกอบรม 2 หลักสูตรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ 

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกและประชาชนทั่วไปที่สนใจ คือ การฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ 

“การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง สำหรับผู้จัดการประมง” จัดขึ้นในวันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2551 

และการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ “การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งและการผลิตสื่อส่งเสริมการ

ประมง” จัดขึ้นในวันที่ 2 – 29 กันยายน 2551

4. โครงการสำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในน่านน้ำภูมิภาคเอเซียตะวันออก 

เฉียงใต้ (Deep Sea Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asian 

Waters)

ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2551 และ 1-4 เมษายน 

2551 เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือ 

วิธ ีการเก็บรวมรวมข้อมูลนิเวศวิทยาประมง 

ทะเลลึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ 

ทะเลลึกกับกรมประมงประเทศฟิลิปปินส์และ 

บรูไน ตามลำดับ โครงการฯได้ทำการสำรวจและ 

พัฒนาเครื่องมือเก็บตัวอย่าง คือ อวนลากน้ำลึก 

และลอบน้ำล ึกในบร ิ เวณน่านน ้ำอ ันดาม ัน 

ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2551 และบริเวณ 

อ่าว Lingayen ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่  

11-25 พฤษภาคม 2551 พร้อมทั้งจัดการ 

ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้าน 

ทรัพยากรประมงทะเลลึกในบริเวณไหล่ทวีป 

ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลา 

ดังกล่าวอีกด้วย

ซึ ่งการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวได้ร่วมมือกับ 

กรมประมงของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งสนับสนุน 

เรือวิจัย DA/BFAR เพื่อใช้ในการฝึกอบรม และ

ทางโครงการฯได้จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงาน 

ผลการสำรวจทร ัพยากรประมงทะ เลล ึ ก 

รวมท ั ้ ง เคร ื ่องม ืออวนลากน ้ำล ึกท ี ่ ได ้จาก  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย และในวันที่ 

17-19 มิถุนายน 2551 จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “Assessment and Manage-

ment of Offshore Resource of South-

east Asia” ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์  

พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้   

และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ

(FAO) นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 

– 19 สิงหาคม 2551 ได้ส่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ 

เข ้าร ่วมสำรวจทะเลล ึกก ับสถาบ ันประมง 

แห่งชาติ Seikai ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเพิ่ม

ทักษะและประสบการณ์ในการสำรวจทะเลลึก

การฝึกอบรมทางด้านทรัพยากร 

ประมงทะเลลึก
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5. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำที่มีการอพยพสูงในภูมิภาคเอเซียตะวันออก 

เฉียงใต้ (Information Collection of Highly Migratory Species in Southeast Asia 

Waters)

ในปี 2551 โครงการได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าจากข้อมูลสถิติของพื้นที่ที่มีการ  

ขึ้นปลาทูน่าในแต่ละประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อนำมา 

วางแผนและจัดประชุมกับตัวแทนแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยในเดือนตุลาคม 2551 ได้ประชุมหารือ 

กับตัวแทนประเทศเวียตนามและอินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ประชุมหารือกับตัวแทน 

ประเทศไทยและฟิลิปปินส์

6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในภูมิภาคฯสำหรับการจัดการประมง   

(Development of Regional Database for Fishery Management)

การพัฒนาระบบฐานข้อม ูลเพ ื ่อการจ ัดการ 

มุ ่งเน้นในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการติด 

เครื ่องหมายชนิดสัตว์น้ำที ่มีความสำคัญทาง 

เศรษฐก ิจในทะเลจ ีนใต ้และทะเลอ ันดาม ัน 

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม 

ประเทศไทยและสำนักงานฝ่ายพัฒนาและจัดการ 

ทรัพยากรประมงทะเล ประเทศมาเลเซีย ในปี 

2551 ได้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เข้าร่วมประชุม 

2nd Core Expert Meeting on SEAFDEC Tagging  

Program เพื่อประชุมเกี่ยวกับการ ติดเครื่องหมาย 

ปลาผิวน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สำหรับ 

โครงการติดเครื่อหมายสัตว์น้ำและเผยแพร่คู่มือ 

วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลแก่ประเทศสมาชิก รูปแบบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลสัตว์น้ำที่มี

การติดเครื่องหมาย

การติดเครื่องหมายสัตว์น้ำ
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7. โครงการ Promotion of Rights-based Fisheries and Co-management  

Towards Institutional Building and Participatory Mechanism for Coastal  

Fisheries  

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1พฤษภาคม 2551 ทางโครงการได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการจัดการ 

ประมงขนาดเล็กในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุมดังกล่าว หลักสูตรการฝึกอบรมทาง 

ด้านการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งได้ถูกแนะนำให้จัดขึ้นโดยประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 

และผลจากข้อเสนอของที่ประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2551 

ทางโครงการฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การฝึกอบรมมุ่งเน้นในด้านการ 

ร่วมมือกันของผู้ใช้ทรัพยากรประมงชายฝั่ง ในการพัฒนาและจัดการการทำประมงขนาดเล็ก

เพื่อเป็นการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการ 

กำหนดดัชนีชี้วัดเพื่อใช้สำหรับจัดการทรัพยากร 

ประมงชายฝั่ง ทางโครงการฯจึงได้จัดการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ “The Regional Workshop 

on an implication of Indicators Using for  

Coastal Fisheries Management in ASEAN 

Region ในระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 

2551 ขึ้น โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมใน 

การออกแบบข้อบังคับ วิธีการในการร่วมกัน 

จัดการทรัพยากร โดยการใช้ดัชนีชี้วัด เพื่อใช้ 

ในการจ ัดการทร ัพยากรประมงชายฝั ่งและ 

ที่ประชุมมีมติว่า ควรส่งเสริมและเผยแพร่ให้  

ความรู้ต่อบุคคลากรที่เกี่ยวข้องสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมจึงได้จัดการประชุมเชิง  

ปฏ ิบ ัต ิการเก ี ่ยวก ับการจ ัดทำค ู ่ม ือและว ิธ ี

การเก ็บข ้อม ูลท ี ่ เป ็นมาตราฐานเด ียวก ัน 

สำหร ับการทำประมงขนาดใหญ่และขนาด 

เล็ก โดยเริ่มจากประเทศไทยเป็นประเทศ 

แรก ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม และ 13-15  

สิงหาคม 2551 ตามลำดับและเพื่อสรุป 

รูปแบบคู่มือและมาตราฐาน การเก็บข้อมูล  

จ ัดทำคู ่ม ือการเก็บข้อมูลตัวชี ้ว ัดทรัพยากร 

ประมง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาที่ 

พบจากการนำสมุดบันทึกข้อมูล (Log Sheet) 

ไปทดลองใช้ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดทำคู่มือและมาตราฐานในการเก็บข้อมูล 

ตัวชี้วัดทางการประมงในประเทศไทย” ขึ้นในวันที่ 

18 - 20 พฤศจิกายน 2551

การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง
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โปรแกรมอื่นๆ  

1. โครงการส่งเสริมการทำประมงโป๊ะเชือก เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

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

Fisheries Management)
โครงการฯได้จัดพิมพ์และเผยแพร่คู ่มือการทำ 

ประมงโป๊ะเชือกให้แก่ประเทศสมาชิกในเดือน 

เมษายน 2551  และในปีนี้ทางโครงการฯ ได้ทำ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำประมงโป๊ะเชือก 

ไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 

2551 ได้เตรียมการและติดตั้งโป๊ะเชือก ณ 

โครงการ Bone Set-Net ประเทศอินโดนีเซีย  

และติดตั้งเรียบร้อยในเดือนมีนาคม 2551

นอกจากนี้ทางโครงการยังได้ทำการติดตามผลการดำเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลของการทำ 

ประมงโป๊ะเชือกภายใต้การจัดการของชาวประมงในชุมชนทั ้งพื ้นที ่ในประเทศอินโดนีเซีย

และพื้นที่โป๊ะเชือกบริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง 

และทดสอบโป๊ะเชือกน้ำตื้น (Choko-ami) บริเวณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีเพิ่มเติม การติดตั้งเสร็จ 

สมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 และเริ่มทำการเก็บรวบรวบข้อมูลต่างๆ ซึ่งการเก็บข้อมูลจะสิ้นสุด 

ในเดือนธันวาคม 2551

2. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

ในการทำซูริมิ (Information Collection for Economical Important Species: as  

Surimi Raw Materials)
ในปี 2551 สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ประมงของประเทศพม่าและ 

เวียตนาม เกี่ยวกับสภาวะและแนวโน้มของชนิดสัตว์น้ำที่นำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำซูริมิ และเชิญ 

ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมและวิเคราะห์ความชุกชุมของชนิดลูกปลาวัยอ่อนที่นำมาเป็นวัตถุดิบใน 

บริเวณทะเลจีนใต้ รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่เอกสาร หนังสือและสื่อส่งเสริมทางด้านวัตถุดิบในการ 

ทำซูริมิ คือ หนังสือ Status and potential fisheries resources of some economically species 

as surimi raw materials โปสเตอร์ 3 เรื่อง ได้แก่  surimi raw materials in the southeast Asian 

countries, Surimi industry in the Southeast Asian countries และ Fishing grounds for surimi raw 

materials

การติดตั้งโป๊ะเชือก ณ ประเทศอินโดนีเซีย

การติดตั้งโป๊ะเชือกน้ำตื้น จ.ชลบุรี
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3. โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในบริเวณน่านน้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

(มุ่งเน้นการสำรวจวาฬ) (Cetacean Research in Southeast Asian Waters : Whale 

Watching Program)

ในปี 2551 โครงการฯ ได้ทำการวิเคราะห์และตรวจสอบสถิติและข้อมูลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มี 

ชีวิตอยู่ในประเทศสมาชิกของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และปรึกษาหารือ 

เกี่ยวกับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีกับสถาบันวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ICR) และสถาบัน 

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยโตเกียว (TUMSAT) ประเทศญี่ปุ่น การส่องกล้อง 

สำรวจดำเนินการ 3 ครั้ง โดยเรือวิจัย  MV. SEAFDEC 2 คือ ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2551 บริเวณ 

อ่าวไทยถึงทะเลอันดามัน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2551 บริเวณอ่าวไทยถึงน่านน้ำประเทศ 

บรูไน และเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551 บริเวณอ่าวไทยถึงทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังได้จัดการ 

ฝึกอบรมการส่องกล้องสำรวจวาฬ บริเวณอ่าวไทยถึงทะเลอันดามัน บนเรือ M.V. SEAFDEC 2 

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2551 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นให้การฝึกอบรม 

4. โครงการรวบรวมข้อมูลผู้สนับสนุนจากนานาชาติในภูมิภาค (Collection of  

Information about International support in the Region )

โครงการนี้สิ้นสุดในปี 2551 จากการที่สำนักงาน 

ฝ่ายฝึกอบรมได้รวบรวมข้อมูลที ่ได้จากการ 

ค้นหาข้อมูลผู้สนับสนุนทางด้านการประมงทาง 

อินเตอร์เนตและจากการส่งแบบสอบถามสำรวจ 

ในประเทศ ต่างๆ นั้น ในปี 2551 ได้ดำเนินการ 

วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นรายงาน Review of 

the Implementation of the Project on Collection 

of Information about International Supports 

in the Region เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม  

2551
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การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานหรือองค์กรอื่นๆ

1. การสาธิตและฝึกอบรมการติดเครื่องหมายปลาผิวน้ำขนาดเล็ก

สำน ั ก ง านฝ ่ า ยฝ ึ ก อบ รม ได ้ ร ่ ว มม ื อ ก ั บ 

สำนักงานจัดการและพัฒนาทรัพยากรประมง 

ทะเล ประเทศมาเลเซีย ในการสาธิตและฝึกอบรม 

การติดเครื ่องหมายปลาผิวน้ำขนาดเล็กให้กับ 

เจ ้าหน ้าท ี ่กรมประมงของประเทศสมาช ิก 

ซึ่งได้แก่ ประเทศกัมพูชา จำนวน 2 ครั้ง 

ในวันที่ 10-13 มกราคม และ 25-30 สิงหาคม 

2551 ประเทศพม่า จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 

14-17 มกราคม และ 16-23 กันยายน 2551 

และประเทศเวียตนาม วันที่ 21-24 มกราคม 2551 

วัตถุประสงค์ของการติดเครื ่องหมายสัตว์น้ำ  

เพื ่อติดตามการแพร่กระจายของสัตว์น้ำชนิด 

น ั ้นๆและนำข ้อม ูลท ี ่ ได ้มาว ิ เคราะห ์แหล ่ง 

วางไข่ แหล่งอนุบาลตัวอ่อนและเส้นทาง 

การอพยพ เป็นต้น

2. การทดลองและเผยแพร่ประสิทธิภาพของเบ็ดตัวกลม

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ร ่วมกับสำนักงานฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรประมงทะเล 

ประเทศมาเลเซีย ในการศึกษาวิจัยผลกระทบของการทำประมงกับเต่าทะเล ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับ 

การ เก็บรวบรวมข้อมูลการตายของเต่าทะเลจากการทำประมง และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน 

อัตราการรอดของเต่าทะเลระหว่างเบ็ดชนิดกลม (Circle Hook) และ เบ็ดชนิดตัว J (J Hook) รวมทั้ง 

ส่งเสริมและเผยแพร่ประโยชน์และประสิทธิภาพของเบ็ดชนิดกลม (Circle Hook) ให้แก่ประเทศสมาชิก 

นอกจากนี้สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop and Demonstration of 

the Use of C-Hook for Longline and Introduction of Longline Reel System” ณ ประเทศเวียตนาม 

และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเบ็ดตัวกลมให้กับชาวประมงและเจ้าหน้าที่ประมงของ 

ประเทศพม่าในเดือนพฤศจิกายน 2551

การสาธิตและฝึกอบรมการติดเครื่องหมายปลาผิวน้ำ 

ณ ประเทศพมา่
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3. การสำรวจและจัดประชุมความปลอดภัยบนเรือสำหรับเรือประมงไทย

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ร่วมกับ FAO ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบรักษา 

ความปลอดภัยและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นบนเรือในขณะทำ

การประมง ณ จังหวัดภูเก็ต สงขลาและชุมพร ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2551  

และจัดการประชุม “Technical Workshop on Fishing Boats Registration and Safety at Sea 

in Thailand” ณ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมในวันที่ 28 ตุลาคม 2551  มีผู้เข้าประชุมจำนวน 20 คน 

จากกรมประมง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมใน 

ครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อมโยงความรู้ทางด้านวิชาการและข้อกำหนดทางด้าน 

ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ/กลไกในการจดทะเบียนเรือ รวมทั้งเตรียมข้อมูลในการประชุม 

ย่อยของภูมิภาคเรื่อง RPOA Gulf of Thailand

4. การศึกษาพลังงานลมสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ร่วมกับกรมประมงในการดำเนินการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพ 

ของใบเรือในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม  2551 บริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทดสอบ 

ความเหมาะสม ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความคล่องตัวในการใช้งาน รวมถึงเสถียรภาพ 

การทรงตัวของเรือ นอกจากนี้ได้จัดการฝึกอบรมและสาธิต “การใช้งานเรือใบเพื่อการประมง”  

ให้แก่ชาวประมงขึ้น ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อม 

ทั้งมอบใบเรือให้กับตัวแทนชาวประมงที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำไปทดลองใช้และติดตั้ง 

กับเรือของตน เป็นการลดต้นทุนการทำประมงจากปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันแพง  

การฝึกอบรมและสาธิต การใช้งานเรือใบเพื่อการประมง 

ณ จ.สุราษฎร์ธานี
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5. การฝึกอบรมนานาชาติเชิงปฏิบัติการ “การจำแนกสัตว์น้ำวัยอ่อนขั้นสูง”

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับ UNEP/GEF/

SCS จัดฝึกอบรมนานาชาติเชิงปฏิบัติการ  

“An Advanced Regional Training  

Workshop on Larval Fish Identification and 

Fish Early Life History Science”  ระหว่างวันที่  

26 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2551 มีผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมจำนวน 18 คน จาก 6 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย และไทย

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อสร้างเสริม 

และเพิ ่มเติมประสบการณ์การจำแนกสัตว์น้ำ 

วัยอ่อนให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต่อจากการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “A Regional Training 

Workshop on Larval Fish Identification and Fish 

Early Life History Science” ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 

16-31 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งจัดทำหนังสือ 

“Guide book of Fish Larvae in the Southeast 

Asia Waters”  

6. การฝึกอบรมหลักสูตร “การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า”

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง จัดการฝึกอบรม 

“การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์หมู่บ้านท้องครก อำเภอหลังสวน 

จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับวงจรชีวิตและชีววิทยาปูม้า เข้าใจแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่าง 

รับผิดชอบ ศึกษากระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จากชุมชนประมงบ้านเกาะพิทักษ์ และเผยแพร่ 

ข้อมูลการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าจากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จสู่อีกพื้นที่ (บ้านเกาะพิทักษ์สู่บ้าน 

ท้องครก) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปทำการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า

ในพื้นที่การทำประมงของตน เพื่อก่อให้เกิดการทำประมงอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งการดำเนินงานนี้ 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการประยุกต์ใช้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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7. การฝึกอบรม “การวางซั้งเชือกแก่ชาวประมง”

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2551 สำนักงาน 

ฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับกรมประมงและประมง 

จังหวัดชลบุรี จัดการฝึกอบรม “การวางซั้งเชือก” 

แก่ชาวประมงบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

จำนวน 35 คน โดยได้จัดทำและวางซั้ง 

เชือกจำนวน 10 ชุด ซึ่งการฝึกอบรม 

ด ั ง กล ่ า ว เป ็ นส ่ วนหน ึ ่ ง ข อ งกา รดำ เน ิ น 

กิจกรรมร่วมระหว่างสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม 

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และกรมประมงประจำปี 2551 ภายใต้ชื่อ 

โครงการจัดการความร่วมมือการจัดการประมงชายฝั่งและพัฒนาแหล่งประมง โดยโครงการดังกล่าว 

ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาแหล่งประมงพื้นบ้านโดยการใช้ซั้งเชือก เพื่อจัดทำปะการังเทียม 

แนวดิ่ง ในบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่นำร่อง

ผู้เข้าฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการทำซั้งเชือก

ซั้งเชือก (Fish Aggregating Devces : FADs)



แผน
การด

ำเน
ิน

งาน
ป

ี 2552

22
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แผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2552

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี 2552 สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำแผน 

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การทำประมงอย่างยั่งยืน การจัดการ 

ทรัพยากร ประมงชายฝั่งและประมงทะเลลึก การเพิ่มพูนทรัพยากรประมง การพัฒนาเครื่องมือ 

ประมงและเครื่องมืออนุรักษ์ทรัพยากรประมง และการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ดังนี้

1. โครงการสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

- ส่งเสริมกิจกรรมของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมผ่านสื่อวิทยุและ 

จดหมายข่าว

- ผลิตและเผยแพร่แผ่นพับและของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

- เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางด้านการประมงทั้งระดับชาติและ 

นานาชาติ

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

2. พัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร

- พัฒนาระบบ e-mail ภายในองค์กร

- ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำนักงานใหม่

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสื่อสารไร้สายภายในองค์กร

- พัฒนาระบบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลสำนักงาน

- ร่วมมือกับองค์กรอื่นผ่านทางเว็บไซต์

มกราคม

กุมภาพันธ์

เมษายน

พฤษภาคม

มกราคม - ธันวาคม

3. พัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

- ผลิตเอกสาร วีซีดีเกี่ยวกับโครงการของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

พฤษภาคม

กุมภาพันธ์ - ธันวาคม

4. จัดการฐานข้อมูล

- ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

มกราคม - กุมภาพันธ์

มกราคม - ธันวาคม

5. ร่วมมือกับองค์กรนานาชาติอื่นๆ

- ร่วมมือกับ FAO ในการจัดทำภาพวาดเครื่องมือประมงทั่วโลก

-ร่วมมือกับ FAO/GEF ในโครงการ REBYC 2

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม
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2. โครงการฝึกอบรมและจัดทัศนศึกษา

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- จัดการฝึกอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปี 2552 จำนวน 2 

รุ่น

- จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุม 

เรือประมง” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยประมง 

ติณสูลานนท์

- จัดการฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษาและหลักสูตร 

อื่นๆ

เมษายน,ตุลาคม

ตุลาคม 2552 - มีนาคม 

2553

มีนาคม - ธันวาคม

3. โครงการการทำประมงอย่างรับผิดชอบ

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำ เพื่อลดการจับสัตว์

น้ำที่ไม่ใช่เป้าหมาย

- ประเมินการใช้งานเครื่องคัดแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน

- วิจัยและพัฒนาเครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำวัยอ่อน

- ส่งเสริมการใช้เครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำ

กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน

มีนาคม - พฤศจิกายน

2. การวิจัยและศึกษาผลกระทบของเครื่องมือ 

ประมงที่มีกระทบต่อทรัพยากรประมง พื้นท้องทะเล 

สิ่งเวดล้อมและระบบนิเวศ

- วิจัยและศึกษาผลกระทบจากการทำประมง 

แสงไฟล่อที่มีต่อทรัพยากรประมงในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- วิจัยและศึกษาผลกระทบจากการทำประมง 

อวนลากพื้นท้องน้ำ คราด ลอบและอื่นๆ

มีนาคม - พฤศจิกายน

มีนาคม - พฤศจิกายน

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ทะเลหายากและการประมง

- รวบรวมข้อมูลทางด้านความสัมพันธ์ของสัตว์ทะเลหายากและ 

การประมง

- ศึกษาทางด้านการประเมินผลกระทบของเครื่องมือประมงต่อสัตว์

ทะเลหายากและผลกระทบต่อการทำประมง

- เข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

มกราคม - พฤศจิกายน

เมษายน - พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์ - มีนาคม
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5. ผลิตสื่อส่งเสริมการทำประมงอย่างรับผิดชอบ

- ผลิตและเผยแพร่สื่อส่งเสริมการทำประมงอย่างรับผิดชอบ

- จัดเตรียมการประชุม FAO/ICEC FTFB ณ กรุงเทพฯ ในปี 2553

มกราคม - กรกฎาคม

มีนาคม - พฤษภาคม

4. โครงการการใช้ประโยชน์จากการทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและ 

ลดการสูญเสียหลังการจับ

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรประมง ภายใต้การวิจัยร่วมกันกับ 

ประเทศสมาชิก

- วิจัยและพัฒนาเครื่องมือเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมและเทคโนโลยี 

การจับสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเครื่องมือ เทคนิคและกลไกการ 

เก็บตัวอย่าง และเทคนิคการจับสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- เผยแพร่ข้อมูลให้กับประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ผ่าน 

เว็บไซต์ แผ่นพับ เอกสารวิชาการ เป็นต้น

กุมภาพันธ์ - ธันวาคม

มกราคม - กรกฎาคม

กุมภาพันธ์ - ธันวาคม

สิงหาคม - ธันวาคม

5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในด้านการจัดการทรัพยากร 

ประมงชายฝั่ง

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน อ.ปะทิว 

จ.ชุมพร

กิจกรรมที่ 1 ติดตามผลการดำเนินงาน

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมดำเนินงาน 

โครงการและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

- ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคารปูและการปล่อยสัตว์น้ำ

- สนับสนุนการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ

มิถุนายน,ตุลาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

4. ศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีการประหยัด 

พลังงานและพลังงานทางเลือกสำหรับการทำ 

ประมงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

- ศึกษาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและพลังงานทางเลือก 

สำหรับการทำประมง

- ส่งเสริมการใช้พลังงานลมสำหรับเรือใบเพื่อการประมง

- ศึกษาการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับเรือประมง

มกราคม - เมษายน

มีนาคม - ธันวาคม

มีนาคม - ธันวาคม

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา



แผน
การด

ำเน
ิน

งาน
ป

ี 2552

25

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

3. โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน  

บริเวณสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา

กิจกรรมที่ 1 ติดตามและสำรวจข้อมูลทางเศรษฐสังคม 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนและเผยแพร่ CBRM

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจชุมชน

กิจกรรมที่ 4 ฟื้นฟูความสามารถของทรัพยากรมนุษย์และการมี 

ส่วนร่วม

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง

กิจกรรมที่ 6 ประชุมจัดการโครงการฯ

กิจกรรมที่ 7 วิเคราะห์และประเมินผลโครงการฯ

กิจกรรมที่ 8 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของโครงการฯ

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มิถุนายน

ตุลาคม - ธันวาคม

พฤศจิกายน

4. การฝึกอบรมระดับด้านการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง 

สำหรับผู้จัดการประมงและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประมง

- จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ “การจัดการทรัพยากรประมง

ชายฝั่ง” สำหรับผู้จัดการประมง 

- จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ “การจัดการทรัพยากรประมง

ชายฝั่ง และการผลิตสื่อส่งเสริมการประมง” 

พฤษภาคม

สิงหาคม

6. โครงการและแผนการสำรวจทรัพยากรประมง สำหรับเรือวิจัย M.V.SEAFDEC 2

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- สำรวจทรัพยากรประมงบริเวณไหล่ทวิีปและทะเลลึก 

ในน่านน้ำบรูไน

- สำรวจสัตว์น้ำบริเวณซั้งเชือกและทรัพยากรประมงใน 

ทะเลอันดามัน

มีนาคม - เมษายน

พฤศจิกายน - ธันวาคม

2. โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชม บริเวณเกาะ 

ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

กิจกรรมที่ 1 จัดพิมพ์รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงาน

- เข้าร่วมประชุม SC/ICC/KPSP 

- ติดตามผลโครงการธนาคารปู,กลุ่มแม่บ้าน

มกราคม

มกราคม - ธันวาคม

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา
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7. โครงการสำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในน่านน้ำภูมิภาคเอเซียตะวันออก 

เฉียงใต้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- สนับสนุนการสำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึก 

- ศึกษาระบบนิเวศประมงทะเลลึกและผลกระทบจากการทำประมง

ทะเลลึก

- พัฒนา/ปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยี/เครื่องมือเก็บตัวอย่าง 

ปลาทะเลลึก

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยและการเก็บตัวอย่าง/ 

ระบบนิเวศประมงทะเลลึกให้แก่ประเทศสมาชิก

- เผยแพร่ข้อมูลผ่านหนังสือ โปสเตอร์ของปลาทะเลลึกใน 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม - พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน

มกราคม - พฤศจิกายน

มกราคม - สิงหาคม

เมษายน - ธันวาคม

8. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำที่มีการอพยพสูงในภูมิภาคเอเซียตะวันออก 

เฉียงใต้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. ปรึกษาหารือ/ประชุม

- ประชุมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และแผนการดำเนินงาน ปี 

2553 กับตัวแทนประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียตนามและไทย

พฤษภาคม - กรกฎาคม

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทูน่า

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลทูน่า เพื่อสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีนาคม - พฤศจิกายน

3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

- รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านสถิติของประเทศมาเลเซียและ 

บรูไน

- เก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

เวียตนามและไทย

- วิเคราะห์ข้อมูล

มกราคม - ธันวาคม

9. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในภูมิภาคฯสำหรับการจัดการประมง

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลระดับภูมิภาค

- สร้างทรัพยากรมนุษย์ทางด้านระบบฐานข้อมูล

- ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ

- เผยแพร่ข้อมูลแก่ประเทศสมาชิกและทุกประเทศทั่วโลก

มกราคม - ธันวาคม

กุมภาพันธ์ - มีนาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม
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11. โครงการส่งเสริมการทำประมงโป๊ะเชือก เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศสมาชิก

- สนับสนุนและส่งเสริมการทำประมงโป๊ะเชือกน้ำตื้น

- พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านการทำประมงโป๊ะเชือก

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม

มกราคม, มีนาคม, 

พฤษภาคม

มกราคม - ธันวาคม

12. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 

ในการทำซูริมิ

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

-จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการฯ กุมภาพันธ์, กรกฎาคม

13. โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในบริเวณน่านน้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

(มุ่งเน้นการสำรวจวาฬ)

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. ปรึกษาหารือ/ประชุม/เตรียมการ

- เก็บรวมรวมข้อมูล/เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

- เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ

สิงหาคม - กันยายน

กรกฎาคม

2. เก็บรวมรวมและสำรวจข้อมูล

- รวมรวมข้อมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในภูมิภาค

- สำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเรือวิจัย M.V. SEAFDEC 

- รวบรวมข้อมูลวาฬในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

3. เผยแพร่ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล มกราคม - พฤศจิกายน

10. โครงการส่งเสริม Rights-based fisheries and co-management towards  

institutional building and participatory mechanism for coastal fisheries  

management

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- ส่งเสริมและสนับสนุนการทำประมงอย่างถูกต้อง สำหรับประมง 

ขนาดเล็กในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

- ส่งเสริมกลไลในการใช้ดัชนีชี้วัดการจัดการทรัพยากรประมง 

ชายฝั่ง

กันยายน - ตุลาคม

ตุลาคม
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14. โครงการติดเครื่องหมายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในบริเวณทะเลจีนใต้ 

และทะเลอันดามัน

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. ดำเนินการติดเครื่องหมายสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ในบริเวณทะเลจีนใต้ อันดามัน

2. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

มีนาคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม
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แผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2553

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี 2553 สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำแผน 

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การทำประมงอย่างยั่งยืน การจัดการ 

ทรัพยากร ประมงชายฝั่งและประมงทะเลลึก การเพิ่มพูนทรัพยากรประมง การพัฒนาเครื่องมือ 

ประมงและเครื่องมืออนุรักษ์ทรัพยากรประมง และการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ดังนี้

1. โครงการสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มกราคม - ธันวาคม

2. พัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร มกราคม - ธันวาคม

3. พัฒนาและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มกราคม - ธันวาคม

4. จัดการฐานข้อมูลภายในสำนักงาน มกราคม - ธันวาคม

2. โครงการฝึกอบรมและจัดทัศนศึกษา

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- จัดการฝึกอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปี 2553 จำนวน 2 

รุ่น

- จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมเรือประมง” 

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

- จัดการฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษาและหลักสูตร 

อื่นๆ

เมษายน,ตุลาคม

ตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 

2554

มกราคม - ธันวาคม

3. โครงการการทำประมงอย่างรับผิดชอบ

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือคัดแยกสัตว์น้ำ เพื่อลดการจับสัตว์

น้ำที่ไม่ใช่เป้าหมาย

มกราคม - ธันวาคม
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กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

2. การวิจัยและศึกษาผลกระทบของเครื่องมือ 

ประมงที่มีกระทบต่อทรัพยากรประมง พื้นท้องทะเล 

สิ่งเวดล้อมและระบบนิเวศ

กุมภาพันธ์,พฤษภาคม,

สิงหาคม

3. ศึกษาและส่งเสริมเทคโนโลยีการประหยัด 

พลังงานและพลังงานทางเลือกสำหรับการทำ 

ประมงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม - ธันวาคม

4. ผลิตสื่อส่งเสริมการทำประมงอย่างรับผิดชอบ มกราคม - ธันวาคม

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- สำรวจทรัพยากรประมงบริเวณไหล่ทวิีปและทะเลลึก

- สำรวจสัตว์น้ำบริเวณซั้งเชือกและทรัพยากรประมง

มีนาคม - เมษายน

พฤศจิกายน - ธันวาคม

4. โครงการและแผนการสำรวจทรัพยากรประมง สำหรับเรือวิจัย M.V.SEAFDEC 2

5. โครงการสำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในน่านน้ำภูมิภาคเอเซียตะวันออก 

เฉียงใต้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- สนับสนุนการสำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึก 

- ศึกษาระบบนิเวศและผลกระทบจากการทำประมงทะเลลึก

- พัฒนา/ปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยี/เครื่องมือเก็บตัวอย่าง 

ปลาทะเลลึก

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยและการเก็บตัวอย่าง/ 

ระบบนิเวศประมงทะเลลึก

- เผยแพร่ข้อมูล

มีนาคม - เมษายน

มีนาคม - เมษายน

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

6. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำที่มีการอพยพสูงในภูมิภาคเอเซียตะวันออก 

เฉียงใต้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. ปรึกษาหารือ/ประชุม พฤษภาคม - กรกฎาคม

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทูน่า มีนาคม - พฤศจิกายน

3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล มกราคม - ธันวาคม
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7. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในภูมิภาคฯสำหรับการจัดการประมง

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลระดับภูมิภาค

- สร้างทรัพยากรมนุษย์ทางด้านระบบฐานข้อมูล

- ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ

- เผยแพร่ข้อมูลแก่ประเทศสมาชิกและทุกประเทศทั่วโลก

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

9. โครงการส่งเสริมการทำประมงโป๊ะเชือก เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศสมาชิก

- สนับสนุนและส่งเสริมการทำประมงโป๊ะเชือกน้ำตื้น

- พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านการทำประมงโป๊ะเชือก

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

8. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

2. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง

3. ประเมินระบบนิเวศ เช่น หญ้าทะเล ป่าชายเลน ปะการัง 

พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น

4. สร้างความรู้ความสามารถในการฟื้นฟูทรัพยากรและที่อยู่อาศัย

ของสัตว์น้ำแก่ประเทศสมาชิก

5. เผยแพร่ข้อมูล

มีนาคม - เมษายน

กุมภาพันธ์ - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มีนาคม - พฤศจิกายน

มกราคม - ธันวาคม

10. โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในบริเวณน่านน้ำเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

(มุ่งเน้นการสำรวจวาฬ)

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. ปรึกษาหารือ/ประชุม/เตรียมการ

- เก็บรวมรวมข้อมูล/เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

- เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ

สิงหาคม - กันยายน

กรกฎาคม
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ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

11. โครงการติดเครื่องหมายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในบริเวณทะเลจีนใต้ 

และทะเลอันดามัน

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1. ดำเนินการติดเครื่องหมายสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ในบริเวณทะเลจีนใต้ อันดามัน

2. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

มีนาคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

2. เก็บรวมรวมและสำรวจข้อมูล

- รวมรวมข้อมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในภูมิภาค

- สำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเรือวิจัย M.V. SEAFDEC

- รวบรวมข้อมูลวาฬในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

มกราคม - ธันวาคม

3. เผยแพร่ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล มกราคม - พฤศจิกายน

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา
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