ผลการด�ำเนินงานและกิจกรรมประจ�ำปี พ.ศ. 2553

ผลการด�ำเนินงานและกิจกรรมประจ�ำปี พ.ศ. 2553
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม เป็น 1 ใน 4 ส�ำนักงานฝ่ายเทคนิคของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ต�ำบลแหลมฟ้าผ่า อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงให้ทันสมัยส�ำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้ำได้ดีขึ้น
และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทางการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วิสัยทัศน์ของส�ำนักงาน
มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่มีเสถียรภาพในการเป็นผู้น�ำในด้านการท�ำประมงทะเลในเขตร้อนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและมีเครือข่ายความร่วมมือทั่วโลก
พันธะกิจของส�ำนักงาน
• มุ่งวิจัย พัฒนา เผยแพร่ และส่งเสริมการท�ำประมงทะเลในเขตร้อนอย่างรับผิดชอบ
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคและทั่วโลก
• บริหารงานจากแหล่งทุนต่างๆ และสร้างงานจากบริการในราคาทุนเพื่อนความมีเสถียรภาพขององค์กร
• พัฒนาศักยภาพขององค์กร
• สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก
ปี พ.ศ. 2553 ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ด�ำเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการฝึกอบรม การวิจัย การประชุม การพัฒนาและจัดการประมงทะเลชายฝั่งและทะเลลึก
การส่งเสริมและเผยแพร่งานด้านสารสนเทศทางการประมง รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ภายใต้โครงการต่างๆ ดังนี้
โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร(Information and Communication Technology)
2. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา (Tailor Made Training Courses and Study tour Programs)

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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โครงการภายใต้โปรแกรม ASEAN-SEAFDEC FCD Mechanism ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing Technologies and
Practice (Fishing in harmony with nature))
2. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและการลดการสูญเสียหลังการจับ
(Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources and Reduction of Post-harvest
Losses)
3. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ MV.SEAFDEC 2 (Fisheries 		
Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
4. การสนับสนุนโครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคฯ (Deep-sea Fisheries Resources
Exploration in the Southeast Asian Waters)
5. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการจัดการทรัพยากรประมง (Development of Regional Database
for Fishery Management)
6. โครงการส่งเสริมสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง (Promotion of
Right-based Fisheries and Co-management towards Institutional Building and Participatory
Mechanism for Coastal Fisheries Management)
7. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ (Rehabilitation of Fisheries
Resources and Habitat/Fishing Grounds through Resources Enhancement)
โครงการอื่นๆประกอบด้วย
1. โครงการวิจยั สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม (วาฬ) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Cetacean Research in Southeast
Asia Waters: Whales Watching Program)
2. โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงน�้ำจืดขนาดเล็ก เพื่อสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการประมง (Promotion of Inland Small-scale Fisheries Management through
Right-based Fisheries and Co-management towards Institutional Building and Participatory
Approaches)
โครงการ/กิจกรรมร่วมกับกรมประมง ประจ�ำปี 2553
1. โครงการจัดการประมงชายฝั่งโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน: ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย
2. โครงการพัฒนาความสามารถ และการจัดตั้งองค์กรโดยแนวความคิดแบบความร่วมมือในการจัดการ		
ทรัพยากรประมงแบบยั่งยืน
3. โครงการพัฒนาส่งเสริมการท�ำประมงทะเลลึกและปรับปรุงวิธีการท�ำประมงพาณิชให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน
4. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง อันเนื่องในพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Information and Communication Technology)
โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์หลักของการด�ำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฯและการด�ำเนินงานต่างๆของศูนย์ ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ตลอดจนให้ความรู้ด้านการประมงแก่ผู้สนใจได้
รับทราบ ในปี 2553 โครงการฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 การประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการจัดนิทรรศการ ดังนี้
นิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2553
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมเข้าร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันที่ 9 มกราคม 2553
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัด
ปทุมธานีและกรมอู่ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โดยส�ำนักงานฯ ได้เผยแพร่
ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์น�้ำผ่านการเล่นเกมชิงรางวัล เพื่อที่เยาวชนของไทยจะ
ได้ซึมซับและเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำได้เป็นอย่างดีและง่ายมาก
ขึ้น นอกจากนี้ได้จัดแสดงแบบจ�ำลองเครื่องมือประมงชนิดต่างๆ เช่น เบ็ดชนิดต่างๆ
ลอบปลายักษ์ เครื่องมือคัดแยกสัตว์น�้ำวัยอ่อน เป็นต้น
นิทรรศการในงานสัมมนา ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาเรื่อง โอกาส อุปสรรค การพัฒนาการประมงทะเลลึกของ
ไทย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยจัดแสดงโปสเตอร์เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของศูนย์ฯทางด้านประมงทะเลลึก
เผยแพร่วารสาร และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เข้าร่วมประชุม
นิทรรศการประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 22
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 22
ระหว่างวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ภายใต้หัวข้อ Fish for the People: ทูน่าทรัพยากรจากทะเลลึก โดย
จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับปลาทูน่า ได้แก่ แผนที่แสดงแหล่งอาศัยของปลาทูน่า
แต่ละชนิด ตัวอย่างตัวอ่อนของปลาทูน่า โปสเตอร์แสดงรายละเอียดของปลาทูน่า
การท�ำประมงอวนล้อมปลาทูน่า และวิดีทัศน์เกี่ยวกับปลาทูน่า นอกจากนี้ได้จัด
แสดงเกี่ยวกับ เครื่องมือเดินเรือที่ส�ำคัญ ได้แก่ เรดาห์เครื่องหยั่งความลึก
(Echo-sounder)เครื่องมือบอกพิกัด (GPS)เครื่องค้นหาวัตถุใต้น�้ำในแนวราบ
(Scanning Sonar)และวิทยุสื่อสารบนเรือ เครื่องมือประมงชนิดต่างๆ
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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แบบจ�ำลองเครื่องกรองเต่าทะเล(TEDs) และ เครื่องมือคัดแยกสัตว์น�้ำวัยอ่อน (JTEDs) มีการเผยแพร่และจ�ำหน่าย
เอกสารและ VCD วิชาการทางการประมง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นิทรรศการในงานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้รับเชิญจากเทศบาลนครสมุทรสาคร ให้
เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการด้านเทคโนโลยีการประมง ในงานเทศกาล
ปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2553 โดยได้จัด
แสดงเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการประมงต่างๆ เช่น เครื่องอนุรักษ์
สัตว์น�้ำ ได้แก่ เครื่องกรองเต่าทะเล เครื่องคัดแยกสัตว์น�้ำวัยอ่อน โมเดล
การท�ำประมงอวนล้อม โมเดลเครื่องมือประมง เช่น อวนลอยกุ้ง อวนลาก
กลางน�้ำ เป็นต้น บอร์ดความรู้ด้านการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนประมงชายฝั่ง รวมทั้งจัดแสดงเครื่องมือประมง
เช่น ลอบปูพับได้ ลอบปลาพับได้ ลอบปลาน�้ำลึก และลอบฝาชี เป็นต้น รวมทั้งเผยแพร่เอกสารวิชาการต่างๆให้แก่ผู้ที่
สนใจและผู้ที่เข้าร่วมงาน
1.2 การพัฒนาสารนิเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ส�ำนักงาน
ฝ่ายฝึกอบรม (www.seafdec.or.th) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มเติมข้อมูล
ข่าวสารภายในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อาทิเช่น ข่าวกิจกรรมต่างๆ และ
ความก้าวหน้าของโครงการฯของส�ำนักงาน เป็นต้น รวมทั้งเปิดให้มีการดาวน์โหลด
เอกสารวิชาการและวารสารที่ส�ำนักงานฯ จัดท�ำขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ Newsletter และ วารสารเทคโนโลยีทางการประมง เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและความรู้ด้านเทคโนโลยีประมงสู่สากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมประมง จัดท�ำเว็บไซต์งานประชุม World Small-scale Fisheries Congress
(www.seafdec.or.th/wsfc2010) อีกด้วย
1.3 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้จัดท�ำวีดิทัศน์ จ�ำนวน 7 เรื่อง เอกสารและรายงานวิชาการ จ�ำนวน 20 เล่ม และ
สื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการจ�ำนวน 7 เรื่อง ซึ่งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ทางการประมงให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.4 การร่วมมือกับประเทศสมาชิกและองค์กรอื่นๆ
การร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ภายใต้โครงการฯนี้ ได้แก่ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค ด้าน
ความปลอดภัยทางทะเลส�ำหรับเรือประมงขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 (2nd Regional Technical Workshop on Safety
at Sea for Small Fishing Boats) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายน การประชุมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านความปลอดภัยทางทะเล ซึ่งมีองค์กรนานาชาติเข้าร่วม ได้แก่ BOBP, SPC, TUMSAT, NFU
เป็นต้น และเดือนพฤษภาคม ร่วมมือกับองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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ด้านกลยุทธ์การจัดการประมงที่จับติดสัตว์น�้ำพลอยได้ (FAO/GEF Regional Workshop on Strategies for
Fisheries By-catch Management)

นอกจากนี้ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาครัฐและเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ
นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงาน กิจกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านการประมงและ
การฝึกอบรม

ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินโครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารในปี 2553
• ประชาชนโดยทั่วไปได้รับความรู้ด้านการประมง รวมทั้งการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ผ่านการจัด
นิทรรศการ เว็บไซต์ และสื่อต่างๆ
• พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
• สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดประโยชน์และเสริมสร้างความรู้		
ด้านการประมงแก่ประชาชนในประเทศ
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2. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา
(Tailor Made Training Courses and Study tour Programs)
โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา ด�ำเนินการเพื่อสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพการท�ำงาน
ของบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังจัดขึ้นให้ตรงกับตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้ร้องขอ
โครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่ ประเทศสมาชิก นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ในปี 2553
โครงการฯได้จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดังต่อไปนี้
การฝึกอบรมด้านการส�ำรวจ ประเมินและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรประมงทะเล
การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2553 มี
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่กรมประมงประเทศศรีลังกา จ�ำนวน 15
คน ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างแนวคิดใหม่และวิธีการเข้าถึง
ชุมชนประมง เพื่อการจัดการทรัพยากร การรวบรวมและกระบวนการเก็บ
ข้อมูลผลจับและการลงแรงประมง สถิติประมง ข้อมูลทางเศรษฐสังคมส�ำหรับการจัดการประมง รวมทั้งเน้นเครื่องมือ
และเทคนิคการเก็บข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และประเมิน
การฝึกอบรมยุวประมง ปี 2553
การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน
จังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโครงการสัมมนายุวประมง ปี 2553
ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553 มีตัวแทนนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน 108 คน วัตถุประสงค์การ
ด�ำเนินงานเพื่อสร้างจิตส�ำนึกเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำ และหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น
ของตนเอง เรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาการลดปริมาณของทรัพยากรสัตว์น�้ำรวมทั้งให้เยาวชนได้มีบทบาทในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น โดยตัวแทนนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้ง
กลุ่มยุวประมงลักษณะเครือข่ายในอนาคต
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อส่งเสริมการจัดการประมง (A Short Term Training Program in
Coastal Fisheries Management and Extension Methodology)
การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-23 กันยายน 2553 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน 3 คน เป็น
เจ้าหน้าที่ประมงจากประเทศ Sierra Leone การฝึกอบรมดังกล่าวเน้นแนวทางและแนวคิดทางการจัดการทรัพยากร
และประมงชายฝั่งแบบการมีส่วนร่วมของคนชุมชน ประยุกต์การใช้แนวทาง eco-system ในการจัดการประมง และ
สร้างทักษะทางด้านการส่งเสริมการประมง นอกจากนี้ได้ฝึกปฏิบัติการท�ำสื่อส่งเสริมการประมง เช่น โปสเตอร์
แผ่นพับ และสื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น
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การฝึกอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง
การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 6 ตุลาคม 2553 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
เจ้าหน้าที่กรมประมง จ�ำนวน 25 คน จากส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงน�้ำจืด ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล การฝึกอบรมในครั้งนี้
มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม ในการจัดการทรัพยากรประมงโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ในการท�ำงานร่วมกันของชุมชน รวมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคตลอดจน
แลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการในการเสริมสร้างการท�ำงานร่วมกันของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมส�ำหรับนักศึกษาประมงติณสูลานนท์
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมการควบคุมเรือประมง ส�ำหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยประมงติณ
สูลานนท์ จ�ำนวน 19 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2553
– 25 กุมภาพันธ์ 2554 การฝึกอบรมฯ แบ่งออกเป็นภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ
และการฝึกภาคทะเล โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเดินเรือ
เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ เทคโนโลยีเครื่องมือประมง เรือและการทรงตัวของเรือ
ระบบการสื่อสารในเรือ และกฎหมายเกี่ยวกับเรือและการเดินเรือ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและห้องฝึกเครื่องมือจ�ำลองการท�ำประมงและเครื่องกลเรือ รวมทั้ง
ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในเรือ M.V.SEAFDEC ทั้งด้านการประมง การควบคุมเรือ
การดูแลและซ่อมเครื่องยนต์เรือ เป็นต้น
การฝึกอบรมส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจ�ำปี 2553
การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมีนาคมและตุลาคม ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นส�ำหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ศึกษาด้านประมงในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เป็นต้น การฝึกอบรมดังกล่าว
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งประสบการณ์ใน
การประกอบเครื่องมือประมง การฝึกท�ำประมงจริง และการท�ำสมุทรศาสตร์
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การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งและการส่งเสริมการประมง
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ ด้านการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งและ
การส่งเสริมการประมง (The International Training Course on Coastal Fisheries Management and
Extension Methodology) ขึ้นระหว่างวันที่ 2-26 พฤศจิกายน 2553 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน 10 คน การ
ฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรประมง บทบาทของชุมชน
ประมงในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อส่งเสริมการประมง เช่น
โปสเตอร์ แผ่นพับ และวีดิทัศน์ นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เดินทางไปจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรประมงและการมีส่วนร่วมของชุมชนจากสถานที่จริง เพื่อก่อให้เกิดการความรู้และความเข้าใจที่ดี
ยิ่งขึ้น
การฝึกอบรมและฝึกงานส�ำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
มหาวิทยาลัย

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัย
ราชมงคลศรีวิจัย วิทยาเขต และส�ำรวจสมุทรศาสตร์
ตรัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฝึกปฏิบัติงานด้านวิจัยและ
ส�ำรวจสมุทรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระ
ฝึกปฏิบัติงานด้านวิจัยและ
จุลจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ส�ำรวจสมุทรศาสตร์
วิทยาเขตชุมพร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฝึกปฏิบัติงานด้านการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมการ
ประมง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝึกปฏิบัติงานด้านวิจัยและ
ส�ำรวจสมุทรศาสตร์

ระยะเวลา

จ�ำนวนนักศึกษา

12 มีนาคม-14 พฤษภาคม
2553

3 คน

15 มีนาคม-12 พฤษภาคม
2553
15 มีนาคม-30 เมษายน
2553

2 คน

1 เมษายน- 30 มิถุนายน
2553

1 คน

1 กันยายน-22 ธันวาคม
2553

2 คน

3 คน

ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาในปี 2553
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์และเสริมสร้าง
ศักยภาพการท�ำงาน สามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับงานของตน
2. สนับสนุนการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์จริงด้านการประมงให้กับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการท�ำงานในอนาคต
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โครงการภายใต้โปรแกรม ASEAN-SEAFDEC FCD Mechanism
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Fishing Technologies and Practice
(Fishing in harmony with nature))
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบมีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ
และก่อให้เกิดความยั่งยืนในภูมิภาคฯ ในปี 2553 โครงการฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.1 การฝึกอบรมและจัดประชุมด้านเทคโนโลยีการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการท�ำประมงอย่าง
รับผิดชอบ ณ ประเทศเวียดนาม
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการท�ำประมง
อย่างรับผิดชอบ ณ ประเทศเวียดนามขึ้นในเดือนมกราคม 2553 มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจ�ำนวน 25 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว แนะน�ำ
การใช้เครื่องมือคัดแยกสัตว์น�้ำวัยอ่อน (JTEDs) แนะน�ำข้อมูลการตรวจสอบ
การควบคุม และการระวัง (Monitoring Control Surveillance: MCS) ด้านการท�ำประมงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนแนะน�ำเทคโนโลยีการขนย้ายสัตว์น�้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดประชุม FAO/GEF Regional Workshop on Strategies for Fisheries By-catch
Management
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับ FAO/GEF จัดการประชุม FAO/GEF Regional Workshop on
Strategies for Fisheries By-catch Management ในเดือนพฤษภาคม 2553 มีผู้เข้าร่วมประชุม 28 คน เป็น
ตัวแทนจากประเทศบรูไน กัมพูชา มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ และไทย ส�ำหรับ
หน่วยงาน ได้แก่ WWF TUMSAT FAO เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการประชุมนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการท�ำงาน
(Logframe)ของโครงการ REBYC II ให้ตรงตามความต้องการของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยัง
เป็นการหารือข้อก�ำหนดทางด้านการจัดการโครงการฯ งบประมาณด�ำเนินงาน ตลอดจนข้อตกลงด้านต่างๆ และ
ขั้นตอนในการพัฒนาและด�ำเนินโครงการฯ
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1.2 การเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ
• เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือภายใต้
โครงการ “By catch management and reduction of discard in trawl fisheries” ณ โรงแรมมารวย
การ์เด้น กรุงเทพฯ พร้อมทั้งน�ำเสนอและบรรยายในหัวข้อ เครื่องมือลดการจัดลูกสัตว์น�้ำวัยอ่อนจากอวนลาก (JTED)
เดือนเมษายน 2553 เข้าร่วมประชุม 30th Sea Turtle Symposium ณ ประเทศอินเดีย
• เดือนมิถุนายน 2553 เข้าร่วมประชุม Coral Triangle Fisher Forum
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซียจัดขึ้นโดย WWF และ The Ministry of
Marine Affairs and Fisheries of Indonesia (MMAF-Indonesia) โดยได้น�ำ
เสนอเกี่ยวกับการริเริ่มและการท�ำงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านผลกระทบของ bycatch ในการประมง ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมงที่เข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งเผยแพร่เอกสารวิชาการ โปสเตอร์ วิดีทัศน์ทางทางด้านเทคโนโลยีการประมง
• เดือนสิงหาคม 2553 เข้าร่วมประชุม International Fisheries Forum ครั้งที่ 5 ณ กรุงไทเป ประเทศ
ไต้หวันโดย ได้รับทุนสนับสนุนจาก WPFMC ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมและน�ำเสนอเรื่อง Lesson from US
trade rules on the importation of shrimp and uptake of TEDs in tropical shrimp trawl fisheries.
• เดือนตุลาคม 2553 เข้าร่วมประชุม ISSCFG Group ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบในปี 2553
• กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงหลักการและการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบและก่อให้เกิดความยั่งยืน
• ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ REBYC II กับ FAO ในอนาคต
• การประชาสัมพันธ์การด�ำเนินโครงการฯและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท�ำประมงอย่าง
รับผิดชอบในการประชุมระดับประเทศต่างๆ
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2. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
และการลดการสูญเสียหลังการจับ
(Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources
and Reduction of Post-harvest Losses)
โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการลดการสูญเสียหลังการจับ ด�ำเนินการ
เพื่อการหาแหล่งสัตว์น�้ำใหม่ๆ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชากรในภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษา
คุณภาพสัตว์น�้ำหลังการจับให้คงคุณค่าและถูกสุขลักษณะ ในปี 2553 มีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้
2.1 การส�ำรวจทรัพยากรประมงในน่านน�้ำของประเทศมาเลเซีย และบรูไน
การส�ำรวจทรัพยากรประมง สมุทรศาสตร์ เก็บตัวอย่างแพลงตอน สัตว์น�้ำวัยอ่อน รวมทั้งสัตว์ทะเล
หน้าดิน โดยเครื่องมืออวนลากคานถ่าง เบ็ดราวหน้าดินแนวดิ่ง และ Deep-sea pots และเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำผิวน�้ำ
ด้วยเครื่องตกหมึกอัตโนมัติ และเบ็ดราวผิวน�้ำ ในน่านน�้ำประเทศมาเลเซียและบรูไน ในเดือนมิถุนายน และกันยายน
ตามล�ำดับ
2.2 การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับ National Agriculture Training
Council (NATC) ประเทศมาเลเซีย จัดการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
การฝึกอบรมการท�ำประมงอวนลาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 พฤษภาคม และ
หลักสูตรการฝึกอบรมการท�ำประมงเบ็ดราวทูน่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30
พฤษภาคม 2553 ณ เมือง Lumut และเมือง Labuan ประเทศมาเลเซีย
ตามล�ำดับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคในการท�ำประมง รวมทั้งฝึกปฏิบัติการท�ำประมงบน
เรือฝึกของ College of Agriculture Malaysia นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม
2553 ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้เข้าร่วมประชุม Regional Technical
Consultation on the Issues related to Post-harvest and Safety of
Fish and Fisheries Products in Southeast Asia ณ ประเทศมาเลเซีย
2.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โครงการฯ ได้จัดท�ำและเผยแพร่รายงานการฝึกอบรมด้านเทคนิคการเก็บรักษาและขนย้ายสัตว์น�้ำที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม เมื่อปี 2552 รวมทั้งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย
ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการลดการสูญเสียหลัง
การจับ ในปี 2553
• ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและผลจากการส�ำรวจทรัพยากรในประเทศมาเลยเซียและบรูไน
• บุคลากรด้านการประมงได้รับความรู้เกี่ยวกับการท�ำประมงและเทคนิคในการส�ำรวจทรัพยากรด้านการ
ประมง
• เอกสารและรายงานการฝึกอบรมเทคนิคการเก็บรักษาและขนย้ายสัตว์น�้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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3. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับเรือ MV.SEAFDEC 2
(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ MV.SEAFDEC 2 เป็นโครงการที่
สนับสนุนประเทศสมาชิกในการส�ำรวจทรัพยากรตามค�ำร้องขอ โดยใช้เรือส�ำรวจ M.V.SEAFDEC 2 ให้เกิดประโยชน์
แก่ประเทศสมาชิกสูงสุด โดยกิจกรรมการส�ำรวจในปี 2553 มีดังนี้
3.1 การส�ำรวจน่านน�้ำประเทศมาเลเซีย
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับกรมประมงประเทศมาเลเซีย ด�ำเนินการส�ำรวจน่านน�้ำของประเทศมาเลเซีย
บริเวณรัฐ Sabah และ Sarawak โดยเรือ MV. SEAFDEC 2 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2553 รวมทั้ง
ส�ำรวจทางสมุทรศาสตร์ชีวะ คือ การเก็บตัวอย่างแพลงตอน และสัตว์น�้ำวัยอ่อน ด้วยเครื่องมือ Isaacs-Kidd
midwater trawl (IKMT) และBongo net วัดความเร็วของกระแสน�้ำ ส�ำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรทะเลหน้าดิน โดยเครื่องมืออวนลากคานถ่าง เบ็ดราวหน้าดินแนวดิ่ง และ Deep-sea pots และเก็บ
ตัวอย่างสัตว์น�้ำผิวน�้ำ ด้วยเครื่องตกหมึกอัตโนมัติ และเบ็ดราวผิวน�้ำ
3.2 การส�ำรวจน่านน�้ำประเทศบรูไน
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมร่วมกรมประมงประเทศบรูไน ส�ำรวจ
ทรัพยากรประมงสัตว์น�้ำหน้าดิน โดยใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่าง และ
อวนลากแผ่นตะเฆ่ การส�ำรวจสมุทรศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ ICTD, IKMT,
Bongo Net, Neuston Net, Temperature-Depth Sensor, Current
Indicator และเก็บข้อมูลสภาพอากาศ รวมทั้งส�ำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน
บริเวณน่านน�้ำประเทศบรูไน ระหว่างวันที่ 15 กันยายน-25 ตุลาคม 2553
พร้อมกันนี้ได้จัดการฝึกอบรมวิธีวิจัยผลกระทบทางการประมงต่อระบบ
นิเวศวิทยาทะเลลึก (Training Workshop on Research Methodologies
for Study on Impact of Fishing on Deep-Sea Ecosystem) ณ ประเทศ
บรูไน ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2553 ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติจริงบนเรือ
M.V.SEAFDEC 2
ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินโครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ
MV.SEAFDEC 2 ในปี 2553
• ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและผลการส�ำรวจทรัพยากรในน่านน�้ำประเทศมาเลเซียและบรูไน
• การใช้ประโยชน์จากเรือ M.V.SEAFDEC 2 ให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก
• พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านวิธีวิจัยผลกระทบทางการประมงต่อระบบนิเวศวิทยาทะเลลึก

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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4. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้ำที่มีการอพยพย้ายถิ่นสูง
(Information Collection on Highly Migratory Species
in Southeast Asian Waters)
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้ำที่มีการอพยพย้ายถิ่น
สูง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวมรวมข้อมูลสัตว์น�้ำที่มีการอพยพย้ายถิ่น
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำในภูมิภาคฯ
อย่างยั่งยืนและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ปี 2553 ได้จัดการประชุมการรวมรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้ำที่มีการอพยพ
ย้ายถิ่นสูง ครั้งที่ 3 (The 3rd Working Group of Highly Migratory
Species Information Collection Meeting ) ขึ้นในเดือนมิถุนายน
ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้ำที่มีการอพยพย้ายถิ่นสูงในปี 2553
• ข้อมูลจ�ำนวน และท่าเรือที่มีการขึ้นปลาทูน่าในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ
• แผนการด�ำเนินงานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในอนาคต
• ระบบฐานข้อมูลปลาทูน่าจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม คือ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
และไทย

5. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Deep-sea Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asian Waters)
เพื่อเป็นการส�ำรวจหาแหล่งอาหารจากทะเลแหล่งใหม่ในภูมิภาคฯ ส�ำหรับตอบสนองความต้องการ
การบริโภคและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้ำ โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้ด�ำเนินการขึ้น ในปี 2553 มีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1 การส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึก
ส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในบริเวณน่านน�้ำประเทศ
มาเลเซีย และบรูไนได้ถูกด�ำเนินการเพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำ
หน้าดิน โดยเครื่องมืออวนลากคานถ่าง อวนลากแผ่นตะเฆ่
เบ็ดราวหน้าดินแนวดิ่ง อวนลาก Agazzi และ ลอบน�้ำลึก
รวมทั้งการส�ำรวจสมุทรศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ ICTD, IKMT,
Bongo Net, Neuston Net, Temperature-Depth Sensor,
Current Indicator นอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำลึก ได้แก่ KTMT ลอบน�้ำลึก และ
อวนลาก Agazzi เพื่อให้เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างโดยเรือ
M.V.SEAFDEC 2
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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5.2 การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านประมงทะเลลึก
• จัดการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านการจัดจ�ำแนกปลาทะเลลึก ในเดือนมกราคม เพื่อสรุป
ความรู้ทางด้านการจัดจ�ำแนกปลาพื้นท้องน�้ำทะเลลึก ซึ่งเน้นชนิดของสัตว์น�้ำที่จับได้ในทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน
• จัดการฝึกอบรมวิธีวิจัยผลกระทบทางการประมงต่อระบบนิเวศวิทยาทะเลลึก (Training Workshop on
Research Methodologies for Study on Impact of Fishing on Deep-Sea Ecosystem) เดือนตุลาคม ณ
ประเทศบรูไนเพื่อปูพื้นฐานความรู้ด้านวิธีวิจัยผลกระทบทางการประมงต่อระบบนิเวศวิทยาทะเลลึก ในทะเลจีนใต้
และทะเลอันดามัน เสริมสร้างความรู้ทั่วไปทางด้านความหลากหลายของสัตว์หน้าดินที่ความลึกมากกว่า 100 เมตรใน
บริเวณเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของประเทศสมาชิก รวมทั้งการฝึกจ�ำแนกชนิดของสัตว์หน้าดินอีกด้วย
ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินโครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2553
• ความร่วมมือและผลการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในน่านน�้ำประเทศมาเลเซียและบรูไน
• การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำลึกเพื่อใช้ในการส�ำรวจ
• พัฒนาทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรที่ท�ำงานด้านประมงทะเลลึก

6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการจัดการทรัพยากรประมง
(Development of Regional Database for Fishery Management)
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการจัดการทรัพยากรประมง ด�ำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล
สถิติการประมงในภูมิภาคฯ ส�ำหรับการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมด�ำเนินงานของโครงการในปี 2553 ประกอบ
ไปด้วย
6.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติการประมงในภูมิภาค
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัตว์น�้ำที่ถูกติดเครื่องหมาย (Tagging) ในภูมิภาคฯ
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลปลาผิวน�้ำ
6.2 การเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านการใช้ประโยชน์
ระบบฐานข้อมูล
• จัดการฝึกอบรมระบบการจัดการข้อมูลประมง ณ ประเทศบรูไน
ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่ออบรมการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลประมง
(SEAFDEC Fisheries Data Management System) แลกเปลี่ยนข้อมูล
การเก็บรวบรวมสัตว์น�้ำ หารือความเป็นไปได้ในการใช้ระบบดังกล่าว
รวมทั้งหารือทางด้านการแก้ไขปรับปรุงระบบดังกล่าวให้สอดคล้องและ
สะดวกในน�ำไปใช้งาน
ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการจัดการทรัพยากรประมงในปี 2553
• จัดท�ำระบบฐานข้อมูลสถิติการประมงในภูมิภาค
• จัดท�ำระบบฐานข้อมูลสัตว์น�้ำที่ถูกติดเครื่องหมาย (Tagging) ในภูมิภาคฯ
• จัดท�ำระบบฐานข้อมูลปลาผิวน�้ำ
• เสริมสร้างทักษะของบุคลากร ด้านการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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7. โครงการส่งเสริมสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง
(Promotion of Right-based Fisheries and Co-management towards
Institutional Building and Participatory Mechanism
for Coastal Fisheries Management)
โครงการส่งเสริมสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคฯ เพื่อ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน การด�ำเนินปี 2553 โครงการฯ ได้จัดฝึก
อบรม The regional training course on co-management using group user rights for enhancing
small-scale fisheries development and management ขึ้นในเดือนกันยายน 2553 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ�ำนวน 12 คน จากประเทศกัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย การฝึกอบรมใน
ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวคิดและหลักเกณฑ์ความร่วมมือในการจัดการ
ทรัพยากรประมงขนาดเล็ก ส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้อย่างถูกต้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ได้ อธิบายความส�ำคัญ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง และให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนคติทางด้านการสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่ง

ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินโครงการส่งเสริมสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร
ประมง ปี 2553
• เจ้าหน้าที่ด้านการประมงจากประเทศสมาชิกเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักเกณฑ์ความร่วมมือ
ในการจัดการทรัพยากรประมง
• เจ้าหน้าที่ด้านการประมงสามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตน
• เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ให้กับเพื่อร่วมงานและ
ชาวประมงในประเทศของตน
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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8. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ
(Rehabilitation of Fisheries Resources and Habitat/Fishing Grounds through
Resources Enhancement)
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น�้ำ
ในทะเลให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างแหล่งอาศัยจ�ำลองให้กับสัตว์น�้ำทดแทนแหล่งอาศัยที่ได้ถูกท�ำลายลงไป การด�ำเนิน
โครงการในปี 2553 มีต่อไปนี้
8.1 การส�ำรวจบริเวณแนวปะการังเทียม
ส�ำรวจทรัพยากรสัตว์น�้ำบริเวณรอบปะการังเทียมบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ที่ได้วางไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 การส�ำรวจแบ่งเป็นการส�ำรวจความหลากหลายของชนิดปลา โดยใช้เครื่องมือประมงประเภท ลอบปลายักษ์
อวนลอยหน้าดิน เบ็ดมือ ลอบปลา และการด�ำน�้ำส�ำรวจ รวมทั้งได้ส�ำรวจความหลากหลายและการแพร่กระจายของ
สัตว์หน้าดิน ส�ำหรับข้อมูลที่รวบรวมได้จะน�ำมาวิเคราะห์หาดัชนีความหลากหลายของชนิดสัตว์น�้ำบริเวณปะการัง
เทียม และศึกษาผลกระทบของปะการังเทียมทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง
8.2 การจัดประชุม Regional Technical Meeting
on Sustainable Fisheries Management ครั้งที่ 1
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2553 โดย
เป็นการหารือเพื่อเตรียมเนื้อหาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการประมง ได้แก่ หัวข้อ Enhancing Governance in
Fisheries Management, Ecosystem-based Fisheries
Management และ Sustaining Food Supply from Inland
Fisheries ซึ่งเป็นหัวข้อในการประชุม ASEAN-SEAFDEC Conference on Sustainable Fisheries for Food
Security Towards 2020 ที่จะจัดขึ้นในปี 2554
ลาว

8.3 การส�ำรวจพื้นที่โครงการน�ำร่องด้านการฟื้นฟูแหล่งประมง ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชน

ในเดือนมิถุนายน 2553 ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมเดินทางไปประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อ
เลือกสรรและใช้เป็นพื้นที่โครงการน�ำร่องส�ำหรับการฟื้นฟูแหล่งประมงและที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ และการจัดการ
แหล่งน�้ำที่เหมาะสม โดยเดินทางไปส�ำรวจ จ�ำนวน 3 พื้นที่ คือ อ่างเก็บน�้ำน�้ำหุม อ่างเก็บน�้ำน�้ำงึม และอ่างเก็บน�้ำน�้ำ
มัง และคณะส�ำรวจได้ตัดสินใจคัดเลือกพื้นที่น�ำร่อง คือ อ่างเก็บน�้ำน�้ำหุม
ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำในปี 2553
• ผลการส�ำรวจทรัพยากรสัตว์น�้ำบริเวณรอบปะการังเทียมบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อใช้
วิเคราะห์หาดัชนีความหลากหลายของชนิดสัตว์น�้ำบริเวณปะการังเทียม และศึกษาผลกระทบของปะการังเทียม
ทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง
• ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในหัวข้อ Ecosystem-based Fisheries Management
• พื้นที่น�ำร่องเพื่อการฟื้นฟูแหล่งประมงในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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โครงการอื่นๆ
1. โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วาฬ) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Cetacean Research in Southeast Asia Waters: Whales Watching Program)
โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วาฬ) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส�ำรวจปริมาณวาฬ
โลมาที่อยู่ในภูมิภาคฯ ซึ่งเป็นสัตว์น�้ำที่มีปริมาณลดลง ในปี 2553 โครงการได้ด�ำเนินงานดังนี้
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในภูมิภาค ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมด�ำเนินการส�ำรวจในบริเวณ
น่านน�้ำรัฐ Sabah ประเทศมาเลเซียและบรูไน โดยเรือ M.V.SEAFDEC 2
1.2 จัดการฝึกอบรมด้านการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินทรัพยากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
(The Regional Training Program on Cetacean Information Gathering and Research Methodology on
Cetacean Stock Assessment) ในเดือนพฤศจิกายน

ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปี 2553
• ข้อมูลจ�ำนวนของวาฬที่ได้จากการสังเกตบนเรือ M.V.SEAFDEC 2 ในน่าน�้ำประเทศมาเลเซียและบรูไน
• การพัฒนาและฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคเพื่อสามารถท�ำการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การประเมินทรัพยากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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2. โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงน�้ำจืดขนาดเล็ก เพื่อสิทธิทางการประมง
และการมีส่วนร่วมในการจัดการประมง
(Promotion of Inland Small-scale Fisheries Management through
Right-based Fisheries and Co-management towards Institutional Building
and Participatory Approaches)
โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงน�้ำจืดขนาดเล็ก เพื่อสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการประมง ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพื่อการจัดการประมงในแหล่งน�้ำจืด ใน
ปี 2553 โครงการฯ ได้เนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาน�้ำจืดในกระชัง
การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2553 ณ จังหวัดอุดรธานี มีเจ้าหน้าที่และชาวประมงจาก
ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมฝึกอบรมจ�ำนวน 16 คน การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงกบ การ
เลี้ยงปลานิล ชนิดอาหาร การให้อาหารและสูตรอาหารสัตว์น�้ำ การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น�้ำ การจัดการฟาร์ม
เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาการเลี้ยงปลาในกระชัง ใน จังหวัดอุดรธานีและ
หนองคาย

2.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการและสิทธิทางการประมงส�ำหรับ
การประมงน�้ำจืด
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการและสิทธิทางการประมงส�ำหรับการประมงน�้ำจืด
จัดขึ้น ณ ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ประมง และชาวประมง
พื้นบ้านบริเวณเขื่อนน�้ำงึม
ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงน�้ำจืดขนาดเล็ก เพื่อสิทธิทางการ
ประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการประมง ปี 2553
• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาน�้ำจืดสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพได้โดยตรง
• ชาวประมงเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการและสิทธิทางการประมง และก่อตั้งรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการประมงของชาวประมงพื้นบ้านและเจ้าหน้าที่ประมงในพื้นที่
• สร้างความเข้าใจเพื่อการจัดการและพัฒนาของการท�ำประมงน�้ำจืด
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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โครงการ/กิจกรรมร่วมกับกรมประมง ประจ�ำปี 2553
1. โครงการจัดการประมงชายฝั่งโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน: ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย
1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพของ
ชุมชนประมง
ประมง

กิจกรรมที่ 1 การวิจัยและการประเมินสถานภาพการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน

• เดือนมกราคม 2553 ด�ำเนินการติดตามการติดตั้งซั้งเชือก ในพื้นที่ จังหวัดชุมพร รวมทั้งส�ำรวจผลกระทบ
ของซั้งเชือกที่มีต่อชาวประมงและทรัพยากรชายฝั่ง หารือกับกลุ่มธนาคารปูทางด้านการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
สถานการณ์ทรัพยากรปูทะเล และหารือกับชาวประมงในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการท�ำกิจกรรมต่างๆต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การจัดการและสร้างความรู้ความสามารถต่อไปในอนาคต
• เดือนพฤษภาคม 2553 ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมง โดยการออกแบบสอบถาม เพื่อน�ำ
มาวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
และจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันออก
• จัดการฝึกอบรมการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า บริเวณอ่าวจังหวัดชุมพร ในวันที่ 8 กันยายน 2553 ให้กับ
ชาวประมงในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตและชีววิทยาของปูม้า
ส่งเสริมแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นชาวประมงในพื้นที่บ้านท้องครก
บ้านบางน�้ำจืด บ้านแหลมหญ้า และบ้านบางหยี อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทั้งสิ้น 30 คน การอบรมนอกจาก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ภาคบรรยายเกี่ยวกับชีววิทยาปูม้า สภาวะทรัพยากรปูม้า ความส�ำคัญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรปูม้า แนวทางในการอนุรักษ์และประสบการณ์การฟื้นฟูทรัพยากรประมง การจัดการธนาคารปูม้า
แล้วยังได้มีส่วนในการวางแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรปูม้าด้วยตนเอง โดยผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายกลุ่ม และเสนอความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการด�ำเนินงานธนาคารปูโดยชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดและ
การก�ำหนดข้อปฏิบัติที่ก�ำหนดโดยคนในชุมชน อันจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและประสบผลส�ำเร็จใน
อนาคตได้ง่ายมากขึ้น

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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• จัดการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือประมงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
อ่าวทุ่งมหา จังหวัดชุมพร ในวันที่ 14 กันยายน 2553 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน 63 คน การฝึกอบรมและ
ประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลจากการส�ำรวจเครื่องมือประมงใน ต�ำบลปากคลอง ส่งเสริมการใช้เครื่องมือประมงที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และหาข้อตกลงร่วมกันในการอนุรักษ์หมึกในพื้นที่ ต�ำบลปากคลอง จังหวัดชุมพร ซึ่งในครั้งนี้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูหมึกกล้วยในพื้นที่ รวมทั้งได้ร่วมกันก�ำหนดสถานที่
วันและเวลาในการประกอบและวางซั้งกอ เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งวางไข่ให้แก่หมึก
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและสาธิตการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ
ท�ำการส�ำรวจและเก็บข้อมูลเครื่องมือประมงประเภทคราดหอยลาย บริเวณท่าเทียบเรือประมงคราด
หอยลาย ต�ำบลบางตะบูน อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในเดือนสิงหาคม 2553
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแหล่งประมงขนาดเล็กชายฝั่ง
• ส�ำรวจพื้นที่วางซั้งเชือกบริเวณเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งหารือกับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและร่วมกันพัฒนาแหล่งประมงในเดือนสิงหาคม 2553 โดยในเบื้องต้นได้ท�ำการส�ำรวจ
ความลึกของน�้ำและก�ำหนดต�ำแหน่งการวางซั้งเชือกโดยสังเขป ด้วยเครื่องมือหยั่งความลึกน�้ำ (Echo-sounder) และ
เครื่องหาพิกัดต�ำแหน่งโดยดาวเทียม (GPS) แผนการด�ำเนินงาน ก�ำหนดที่จะท�ำการวางซั้งเชือกจ�ำนวน 10 ลูก เป็น
แนวห่างกันประมาณลูกละ 300 เมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 3 กิโลเมตร ขนานกับชายฝั่งที่ระดับความลึกน�้ำ
ประมาณ 20 เมตร
• เดือนตุลาคม 2553 จัดการอบรมและสาธิตการวางซั้งเชือก ณ บ้านโฉลกหล�ำ เกาะพงัน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน 35 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวประมงในพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียน
รู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท การท�ำงานและ ข้อดี ข้อเสียของซั้งเชือก รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติประกอบซั้งเชือก ซึ่งการ
ด�ำเนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรประมง การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งมีการจัดการทรัพยากร
ประมงอย่างยั่งยืน
• จัดการฝึกอบรมและสาธิตการสร้างและติดตั้งซั้งเชือกใน 5 พื้นที่ ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ชุมชนบ้าน
แหลมฉบัง ชุมชมอ่างศิลา ชุมชนเกาะสีชัง ชุมชนบางละมุง และชุมชนนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2553
ในแต่ละพื้นที่มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 30 คน โดยทั้งหมดเป็นชาวประมงในพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท การท�ำงานและ ข้อดี ข้อเสียของซั้งเชือก รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติประกอบ
ซั้งเชือก ซึ่งการด�ำเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรประมง การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งมี
การจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนชุมชนให้จัดตั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมงในพื้นที่
ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว ได้ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับชาวประมงในพื้นที่อ�ำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ในหัวข้อการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการประมงอย่างยั่งยืนการบูรณาการชุมชนเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการประมง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการ
ประมง การฝึกอบรมดังกล่าว ส่งเสริมให้ชาวประมงตระหนักถึงความส�ำคัญและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับ
การท�ำประมง เสริมสร้างจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขยะและน�้ำทิ้ง สภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน อีกทั้งสร้างเสริม
การจัดการประมงแบบมีส่วนร่วมของชาวประมงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดการอภิปรายเพื่อหาแนวทางการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยตนเอง และสามารถน�ำไปใช้ได้
จริง
ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการจัดการประมงชายฝั่งโดยการประยุกต์
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน: ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2553
• เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ำ
• ชาวประมงมีความรู้และเข้าใจความส�ำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรเพื่อให้ก่อการใช้ประโยชน์สูงสุด
• ปลูกจิตส�ำนักการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบให้กับชาวประมง
• ผลจากการท�ำการเก็บผลส�ำรวจใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ด�ำเนินโครงการต่อไปในอนาคต

2. โครงการพัฒนาความสามารถ และการจัดตั้งองค์กรโดยแนวความคิด
แบบความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรประมงแบบยั่งยืน
• ด�ำเนินการส�ำรวจเบื้องต้นในพื้นที่โครงการโป๊ะเชือก อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือน
เมษายน โดยด�ำเนินการส�ำรวจพื้นที่และต�ำแหน่งที่ใช้จัดตั้งโป๊ะ ส�ำรวจพื้นท้องทะเล ตะกอนดิน กระแสน�้ำ ตัวอย่าง
สัตว์หน้าดินและปลา ตรวจสอบระดับน�้ำทะเลขึ้น-ลง ส�ำรวจสภาวะการท�ำประมงชายฝั่งทั้งชนิดของเครื่องมือที่ใช้
สัตว์น�้ำที่จับได้และฤดูกาลท�ำประมง
• จัดปฐมนิเทศการอบรมการสร้างเครื่องมือโป๊ะเชือก ในโครงการโป๊ะเชือกบางสะพาน ในเดือนตุลาคม โดยมี
การปฐมนิเทศโครงการฯ และประชุมร่วมกับชาวประมงในพื้นที่ เพื่อร่วมวางแผนการฝึกอบรมการสร้างเครื่องมือ
โป๊ะเชือก
ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการพัฒนาความสามารถ และการจัดตั้งองค์กรโดยแนวความคิดแบบความ
ร่วมมือในการจัดการทรัพยากรประมงแบบยั่งยืน ปี 2553
• ผลการส�ำรวจพื้นที่ โดยก�ำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการวางโป๊ะเชือกบริเวณอ�ำเภอบางสะพาน
• ชาวประมงพื้นที่เข้าใจและรับทราบประโยชน์ของโป๊ะเชือก และวิธีการสร้างเครื่องมือโป๊ะเชือก
• การท�ำงานร่วมกันของชาวประมงในการสร้างเครื่องมือโป๊ะเชือก
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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3. โครงการพัฒนาส่งเสริมการท�ำประมงทะเลลึกและปรับปรุงวิธีการท�ำประมงพาณิชย์
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน
3.1 การพัฒนาและส่งเสริมการท�ำประมงทะเลลึก (Oceanic Fishery)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีการท�ำการประมงทูน่าและการพัฒนาแหล่งประมงอย่างเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมโดยการวางซั้งล่อสัตว์น�้ำในทะเลอันดามัน
• จัดการประชุมระดมความคิดเห็นทางด้านการพัฒนาแหล่งและการท�ำประมงปลาทูน่าในทะเลอันดามัน ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2553
• ส�ำรวจชนิดและความหนาแน่นสัตว์น�้ำที่เข้ามาอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ติดตั้งซั้งน�้ำลึก ส�ำรวจชนิดและ
ความหนาแน่นของแพลงตอนพืช แพลงตอนสัตว์ ลูกสัตว์น�้ำ ศึกษาปริมาณธาตุอาหาร และก�ำลังการผลิตเบื้องต้น
บริเวณทะเลอันดามัน โดยเรือจุฬาภรณ์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลที่ได้ระหว่างพื้นที่ที่ติดตั้งและพื้นที่ที่ไม่ได้ติดตั้ง
ซั้งน�้ำลึก ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2553
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการลดการใช้พลังงานน�้ำมันและการใช้พลังงานทางเลือกในภาคการประมง
กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือช่วยท�ำการประมง
• ทดลองอุปกรณ์เครื่องช่วยท�ำการประมงเบ็ดราวทูน่า เที่ยวแรก บริเวณน่านน�้ำอ่าวไทย บนเรือส�ำรวจ
จุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2553 โดยเครื่องมือช่วยท�ำประมงดังกล่าว ได้แก่ กว้านเก็บสายคร่าว
เครื่องยิงสายคร่าว และอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยสายกิ่ง
• จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของเรือประมงไทย ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 28 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมประมง
กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ องค์การสะพานปลา สมาคมประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประมง
สมุทรสาคร สมาคมประมงสมุทรปราการ และสมาคมประมงนอกน่านน�้ำไทย และเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานฝ่ายฝึก
อบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน�ำเสนอผลและกิจกรรมต่อ
เนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจดทะเบียนเรือและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการเดินเรือของไทย ระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและวิธีบริหารจัดการเพื่อการลดอุบัติเหตุในเรือประมงไทย
• จัดท�ำโปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หัวข้อ ความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุบนเรือประมง
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กิจกรรมที่ 2 การใช้พลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุด ส�ำหรับการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
• ส�ำรวจพื้นที่จัดท�ำโครงการฯ ณ จังหวัดตรัง และสงขลา และเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการการใช้พลังงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดส�ำหรับการท�ำการประมงอย่างรับผิดชอบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเดือนพฤษภาคม
• จัดการฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้พลังงานลม เพื่อการประมงขึ้น ที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
และจังหวัดสงขลา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้แก่
ชาวประมงพื้นบ้านที่มีแหล่งท�ำการประมงอยู่บริเวณชายฝั่ง นอกจากนี้ยังเป็นส่งเสริมให้ชาวประมงน�ำพลังงานลม ซึ่ง
เป็นพลังงานสะอาด มาประยุกต์ใช้ในการท�ำประมง เพื่อช่วยลดมลพิษและแก้ไขปัญหาโลกร้อน การฝึกอบรม
ประกอบด้วยภาคทฤษฎี การสาธิต และภาคปฏิบัติ ในระหว่างการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
หลักการของเรือใบ การแล่นเรือใบในลักษณะต่างๆ การควบคุมเรือ ความปลอดภัยของการใช้เรือใบ การผูกเงื่อนและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับเรือใบ การประกอบติดตั้งอุปกรณ์หลักของเรือใบ เป็นต้น และได้มีการสาธิตการแล่นเรือใบ
และการท�ำประมงเบ็ด ลอบ อวนลอย โดยใช้เรือใบ อีกด้วย

ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการท�ำประมงทะเลลึกและปรับปรุงวิธีการท�ำประมงพาณิชย์
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ปี 2553
• ข้อมูลวิชาการของแหล่งประมงปลาทูน่า
• แหล่งที่เหมาะสมส�ำหรับการพัฒนาให้เป็นแหล่งประมงปลาทูน่า และรูปแบบที่เหมาะสมของแพล่อปลา
• ข้อเสนอแนะและแนวทางและวิธีบริหารจัดการเพื่อการลดอุบัติเหตุในเรือประมงไทย ที่ได้จากการจัด
ประชุมฯ
• โปสเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หัวข้อ ความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุบนเรือประมง
• ส่งเสริมการใช้พลังงานลม เพื่อการประมงให้กับชาวประมง

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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4. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง อันเนื่องในพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี
• จัดการฝึกอบรมแพเชือกเพื่อการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ขึ้น
ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2553 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน
10 คน โดยทั้งหมดเป็นชาวประมงในพื้นที่โครงการฟาร์มทะเล
ตัวอย่าง อันเนื่องในพระราชด�ำริ ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบ้าแหลม
จังหวัดเพชรบุรี การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิค
วิธีการจัดสร้าง การติดตั้งฟาร์มหอยแมลงภู่ การเก็บเกี่ยว การบ�ำรุง
รักษา และวิธีการซ่อมแซมให้แก่ชาวประมง อีกทั้งเพื่อให้ชาวประมงในพื้นที่โครงการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม
ร่วมกับเหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการฟาร์ม
ทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชด�ำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การเลี้ยงหอยแมลงภู่
ประเภทของการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ส่วนประกอบและโครงสร้างของฟาร์มหอยแมลงภู่ เทคนิคการประกอบและติดตั้ง
การต่อเชือก การผูกทุ่นต่างๆ การประกอบทุ่นถ่วง และการท�ำทุ่นถ่วงแบบต่างๆ การติดตั้งฟาร์มหอยแมลงภู่ เครื่อง
มือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการประกอบและติดตั้ง เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการเยี่ยมชมฟาร์มหอย
แมลงภู่ ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเข้าใจในกระบวนการต่างๆของการท�ำฟาร์ม
หอยแมลงภู่แบบแพเชือก เพื่อสามารถเป็นผู้ดูแลและจัดการฟาร์มหอยแมลงภู่ ในพื้นที่โครงการฯต่อไปในอนาคต
• ก�ำหนดจุดส�ำหรับติดตั้งสมอปูน เพื่อยึดรั้งขน�ำกลางทะเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง
แบบผสมผสานตามพระราชด�ำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2553
• ก�ำหนดต�ำแหน่งอาคารเฝ้าระวัง ในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด�ำริฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมประมงและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 21
กรกฎาคม 2553
• ด�ำเนินการซ่อมแซมแพส�ำหรับเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ในพื้นที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสาน
ตามแนวพระราชด�ำริ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการท�ำประมงอวนรุน และอวนลอยของชาวประมง ระหว่างวันที่
23-29 สิงหาคม 2553

ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง อันเนื่องในพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี ปี 2553
• ชาวประมงพัฒนาทักษะในการใช้แพเชือกเพื่อการเลี้ยงหอยแมลงภู่ เพิ่มเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมง
• พัฒนาฟาร์มทะเลตัวอย่าง เพื่อแนวพระราชด�ำริ
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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แผนการด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2554
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Information and Communication Technology)
ความเป็นมา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส�ำคัญต่อการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งการ
ติดต่อกับองค์กรอื่นๆทั่วโลก เทคโนโลยีสารสนเทศถูกพัฒนาจนเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กรดังนั้นการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร

ระยะเวลา

1. การประชาสัมพันธ์
• การจัดนิทรรศการ
• ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ด้านประมงอื่น เป็นต้น
• ประชาสัมพันธ์การประชุม Fish for the People 2011
• ผลิตของที่ระลึกส�ำหรับงานประชุม Fish for the People 2011
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สร้างระบบฐานข้อมูลกิจกรรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
• จัดท�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ส�ำนักงาน
• พัฒนาเว็บไซต์ส�ำนักงานและเว็บไซต์การประชุม Fish for the People
2020
3. การพัฒนาและผลิตสื่อมัลติมีเดีย
• ผลิตวีดีทัศน์กิจกรรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
• ผลิตวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในงานประชุม Fish for the People
2020

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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กิจกรรม/หลักสูตร
4. ความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานฯ และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ
• ก่อตั้งเครือข่ายส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมกับองค์กรระหว่างประเทศและ
สถาบันการประมงต่างๆ
• ร่วมมือกับองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อ
ด�ำเนินโครงการ REBYCII

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-มิถุนายน

2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
(Tailor Made Training Courses and Study tour Programs)
ความเป็นมา
ในแต่ละปีส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้จัดการฝึกอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรด้านการประมงทั้งระดับ
ประเทศและภูมิภาคฯ ตามความต้องการของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ถูกร้องขอให้
จัดการฝึกอบรมและจัดทัศนศึกษาดูงาน จากหน่วยงานและประเทศต่างๆให้ตรงกับความต้องการเพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากร ตามความเหมาะสมโดยเชิญผู้ที่มีความช�ำนาญและผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจ�ำปี 2554
• หลักสูตรส�ำหรับนักศึกษารุ่นที่ 51
• หลักสูตรส�ำหรับนักศึกษารุ่นที่ 52
2. การฝึกอบรมอื่นๆ

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

ระยะเวลา
เมษายน
ตุลาคม
มกราคม-ธันวาคม
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โครงการภายใต้โปรแกรม ASEAN-SEAFDEC FCD Mechanism ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Fishing Technologies and Practice
(Fishing in harmony with nature))
ความเป็นมา
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมส่งเสริมโครงการด้านเทคโนโลยีการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบภายใต้ความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กิจกรรมภายใต้โครงการนี้ เช่น การพัฒนาและส่งเสริมเครื่องมือคัดแยก
สัตว์น�้ำวัยอ่อน การให้การสนับสนุนโครงการการลดผลกระทบจากอวนลากกุ้งในภูมิภาคที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม การ
วิจัยและศึกษาด้านผลกระทบจากการท�ำประมงต่อสิ่งแวดล้อม การลดการจับติดเต่าทะเลจากอวนลาก นอกจากนี้ยัง
ด�ำเนินงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดของเครื่องมือและวิธีการท�ำประมงแบบต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆนั้น ได้รับการสนับสนุนจากประเทศในภูมิภาคและหน่วยงานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับด้านการประมง
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำทางเทคนิคด้านเครื่องมือประมงเลือกจับและลดการ
จับติดสัตว์น�้ำที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม

2. ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำทางเทคนิคด้านการประเมินผลกระทบจากเครื่องมือ
ประมงต่อทรัพยากรประมง สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา

มีนาคม-มิถุนายน

3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตายจากอุบัติเหตุของเต่าทะเล

มกราคม-ธันวาคม

4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารวิชาการ

มกราคม-ธันวาคม

2. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและการลดการ
สูญเสียหลังการจับ
(Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources
and Reduction of Post-harvest Losses)
ความเป็นมา
ในปัจจุบันทรัพยากรประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะ
บริเวณชายฝั่งที่มีความลึกต�่ำกว่า 100 เมตรหากพิจารณาตามลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคนี้จะพบว่า มากกว่า
50 เปอร์เซ็นต์เป็นพื้นที่ทะเลลึกและพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ทางด้านการประมงเนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้
ไม่สามารถท�ำการประมงอวนลากได้อีกทั้งเป็นภูเขาใต้น�้ำและแอ่งลึกส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมจึงได้เสนอโครงการที่จะ
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

27

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2554

ส�ำรวจและจ�ำแนกทรัพยากรในพื้นที่ที่ยังไม่มีการน�ำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ภายใต้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
กิจกรรมจะด�ำเนินและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างสูงสุดรวมทั้งลดการสูญเสียทรัพยากรหลังการจับการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ขนย้ายสัตว์น�้ำเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ส�ำคัญในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืนเป็นที่รู้กันว่าการ
ขนย้ายสัตว์น�้ำและเทคนิคการเก็บรักษาสัตว์น�้ำเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศสมาชิกหลายๆประเทศซึ่งจะต้องมีการ
พัฒนาในแต่ละประเทศสมาชิกมีการออกแบบเรือและเทคนิคการเก็บรักษาที่แตกต่างกันศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพส�ำหรับชาวประมงเพื่อรักษา
คุณภาพและความสดของสัตว์น�้ำ เพื่อท�ำการเผยแพร่ไปสู่ประเทศสมาชิก
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรประมง
• เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงในพื้นที่ที่ไม่สามารถท�ำประมงอวนลาก
ในน่านน�้ำประเทศสมาชิก
• สนับสนุนการจัดท�ำข้อมูลระหว่างการส�ำรวจแก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
• สนับสนุนข้อมูลแก่กิจกรรม/การประชุมที่เกี่ยวข้อง
2. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือเก็บตัวอย่างและเทคนิคการขนย้ายสัตว์น�้ำแบบเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
• พัฒนา/ปรับปรุงเครื่องมือเก็บตัวอย่างในการส�ำรวจพื้นที่ที่ไม่สามารถท�ำ
ประมงอวนลาก
• สรุปผลของการศึกษาเบื้องต้นของการพัฒนาการรักษาความสดของปลา
3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
• จัดฝึกอบรมส�ำหรับนักวิจัยของประเทศสมาชิก ด้านวิธีการส�ำรวจ
ทรัพยากรประมงในพื้นที่ที่ไม่สามารถท�ำประมงอวนลาก โดยฝึกอบรมบนเรือ
M.V.SEAFDEC 2
• ให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมด้านเทคนิคการขนย้ายและเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
• จัดการฝึกอบรมด้านการขนย้ายสัตว์น�้ำและเทคนิคการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ
แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศสมาชิก
4. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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มีนาคม-มิถุนายน
มีนาคม-กรกฎาคม
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มกราคม-ธันวาคม
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3. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับเรือ MV.SEAFDEC 2
(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
ความเป็นมา
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้รับเรือ MV.SEAFDEC 2 ซึ่งเป็นเรือวิจัยและฝึกอบรมทางการประมง จากการ
สนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นการส�ำรวจทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์จึงเริ่มมีการด�ำเนินการในน่านน�้ำประเทศ
สมาชิกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภายใต้ความร่วมมือและการร้องขอในโครงการต่างๆ ซึ่งการใช้เรือ MV.SEAFDEC 2 ใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา เรือ MV.SEAFDEC 2 ได้ออกปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลส�ำเร็จมากกว่า 30 ภารกิจ
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
ส�ำรวจทรัพยากรประมงในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของประเทศมาเลเซีย

ระยะเวลา
กันยายน

4. โครงการรวมรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้ำที่มีการอพยพสูงในน่านน�้ำ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Information Collection on Highly Migratory Species
in Southeast Asian Waters)
ความเป็นมา
โครงการดังกล่าวเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้ำที่มีการอพยพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งแต่ปี 2551 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของผลิตภัณฑ์/การประมงปลาทูน่า
ในน่านน�้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลปลาทูน่า ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม (IPTV)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. การจัดการประชุมด้านการรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้ำที่มีการอพยพสูงครั้งที่4

ระยะเวลา
กรกฎาคม

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลปลาทูน่า

มกราคม-ธันวาคม

3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

มกราคม-ธันวาคม
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5. การสนับสนุนโครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคฯ
(Deep-sea Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asian Waters
ความเป็นมา
ปัญหาการลดลงของทรัพยากรประมงชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลกระทบต่อการบริโภค
สัตว์น�้ำของประชากรในภูมิภาคฯ ร่วมทั้งการขาดวัตถุดิบอาหารทะเลในอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น�้ำ ท�ำให้ภาครัฐ
และเอกชนเริ่มมีนโยบายหาแหล่งท�ำการประมงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในการวิจัยส�ำคัญภายใต้โครงการระดับชาติและการ
วิจัยนี้ต้องการการสนับสนุนทั้งในส่วนเงินทุนและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ
ตามที่ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่เป็นทะเลลึกมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่
ยังไม่มีการน�ำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากการขาดแคลนข้อมูลทางด้านชนิดของสัตว์น�้ำและทรัพยากรที่
แอบแฝงอยู่ การออกเรือส�ำรวจทะเลลึกท�ำให้เกิดความกระจ่างในเรื่องต่างๆ ท�ำให้หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มหันมา
สนใจ มีงานวิจัยทางวิชาการไม่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมทั้งชนิดของเครื่องมือประมงส�ำหรับเก็บตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญ
ด้วย การสนับสนุนของประเทศสมาชิกท�ำให้เกิดการริเริ่มส�ำรวจทรัพยากรทะเลลึก การปรับปรุงตัวอย่างเครื่องมือ
ประมงส�ำหรับเรือวิจัย
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. สนับสนุนการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึก
• หารือกับประเทศสมาชิกในการแผนการด�ำเนินโครงการฯ
• สนับสนุนเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมในการเข้าร่วมส�ำรวจทรัพยากร
ประมงทะเลลึก
2. จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านประมงทะเลลึกและผลกระทบของการประมง
ต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
3. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและเครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำทะเลลึก
• ปรับปรุงด้านการออกแบบและโครงสร้างของเครื่องมือเก็บตัวอย่างส�ำหรับ
เรือ M.V.SEAFDEC 2
• จัดการฝึกอบรมด้านการจ�ำแนกสิ่งมีชีวิตในทะเลลึก
4. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคนิคการเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำทะเลลึก
• ให้การช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการจ�ำแนกชนิดของสัตว์น�้ำทะเลลึก
• จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผลกระทบของการประมงต่อระบบนิเวศ
ทางทะเล
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
• ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และรายงานวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
• ปรับปรุงในเว็บไซต์โครงการฯให้ทันสมัย
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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มีนาคม
กันยายน-ตุลาคม
มีนาคม
มกราคม-ธันวาคม
สิงหาคม
มกราคม-ธันวาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
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6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการจัดการทรัพยากรประมง
(Development of Regional Database for Fishery Management)
ความเป็นมา
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงบทบาทที่เด่นชัดในด้านสถิติการประมงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการรวบรวมข้อมูลดิบและข้อมูลทางการประมงในภูมิภาคในหลายทศวรรษแนวทางและ
การสนับสนุนของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการส่งเสริมสถิติการประมงในภูมิภาคเพื่อ
สร้างระบบสถิติประมงระดับชาติให้แข็งแกร่ง ส่วนมากน�ำไปใช้ในการจัดการ วางแผนพัฒนามาตรฐานและจ�ำแนกสถิติ
ประมงในภูมิภาค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติการประมงเพื่อใช้ในการจัดการ เช่นโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิด
สัตว์น�้ำที่มีการอพยพย้ายถิ่นสูงในน่านน�้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การพัฒนาฐานข้อมูลระดับภูมิภาคเพื่อการ
จัดการประมงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูจ�ำนวนเต่าทะเลโครงการติดเครื่องหมายสัตว์ผิวน�้ำที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจใน
ทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันการใช้ดัชนีชี้วัดเพื่อการจัดการและพัฒนาอย่างยั่งยืนในการประมงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ความส�ำเร็จของโครงการที่บรรลุการพัฒนาแนวทางระดับภูมิภาคส�ำหรับสถิติการประมงในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ประกอบด้วยการก�ำหนดมาตรฐานและจ�ำแนกข้อมูลและสถิติการประมงการพัฒนาแนวโน้มและสภาวการณ์
ระดับชาติทางการประมงและการเพาะเลี้ยงเพื่อความสามารถในการฟื้นฟู พัฒนา และจัดการทางด้านการประมง
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก�ำลังส่งเสริมโครงการความร่วมมือทางด้านข้อมูลประมงใน
ภูมิภาคโดยการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำหรับจัดการและวางแผนทางการประมงและสนับสนุนประเทศ
สมาชิกในการเพิ่มข้อมูลทางสถิติ
สถิติและข้อมูลทางการประมงจะมีความส�ำคัญในการอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและประเมิน
สภาวการณ์ปัจจุบันของทรัพยากรประมงโดยเฉพาะชนิดปลาที่มีการอพยพย้ายถิ่น โครงการนี้ถูกก�ำหนดให้เป็นส่วนใน
การช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกเพื่อวางแผนการพัฒนาและจัดการทางการประมงทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับภูมิภาค
• พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการประมงในภูมิภาค
• พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลการติดเครื่องหมายสัตว์น�้ำ
• ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแหล่งประมงปลาผิวน�้ำ
2. สร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูล

มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มิถุนายน-กรกฎาคม

3. ความร่วมมือกับองค์กร/สถาบันด้านการประมงอื่นๆ

มกราคม-ธันวาคม

4. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ CD และสื่ออื่นๆ

มกราคม-ธันวาคม

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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7. โครงการส่งเสริมสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง
(Promotion of Right-based Fisheries and Co-management towards
Institutional Building and Participatory Mechanism for
Coastal Fisheries Management)
ความเป็นมา
โครงการให้ความส�ำคัญและการสนับสนุนการจัดการการประมงขนาดเล็ก ซึ่งจะด�ำเนินการจัดการกับประเด็น
การสร้างศักยภาพในการจัดการประมงขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย การใช้สิทธิทางการประมงให้เป็น
ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการจัดการการประมงชายฝั่ง
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา โครงการฯ ได้จัดท�ำคู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดการโดยการใช้กลุ่มผู้ท�ำการ
ประมงขนาดเล็ก ซึ่งครอบคลุมถึงการส่งเสริมโครงร่างกฎหมาย และโครงร่างนโยบายระดับชาติทางด้านการประมง
ชายฝั่ง การแนะน�ำสิทธิทางการประมงในการท�ำประมงขนาดเล็กให้มีการรู้จักเพิ่มมากขึ้นในทางด้านเทคนิคและการ
รวบรวมนโยบายที่น�ำไปสู่การแก้ปัญหาปัญหาในการใช้ทรัพยากรเกิดก�ำลังการผลิตและ IUU
การด�ำเนินงานที่เหมาะสมและถูกต้องทางด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการของกลุ่มผู้ใช้จะท�ำให้มีการจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่งเป็นไปอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงทางด้านอาหารและการประกอบอาชีพการประมงขนาดเล็ก
ระดับภูมิภาคฯการด�ำเนินงานและสาธิตในประเทศไทย มาเลเซีย และกัมพูชา นั้น เป็นกรณีศึกษาภายใต้ความร่วมมือ
กับประเทศสมาชิก
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. ส่งเสริมกลยุทธ์การจัดการอย่างมีส่วนร่วมทางการประมงและสิทธิการ
ประมงโดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. การพัฒนากิจกรรมการประมงส�ำหรับการประมงขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ระยะเวลา
5 วัน
มกราคม-ธันวาคม

8. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ
(Rehabilitation of Fisheries Resources and Habitat/Fishing Grounds
through Resources Enhancement)
ความเป็นมา
ปัจจุบันระบบนิเวศชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปมากเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อวงจร
ชีวิตของสัตว์น�้ำ ช่วงเวลาการผสมพันธุ์แหล่งอนุบาลตัวอ่อนและห่วงโซ่อาหาร โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่มีความส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจ พื้นที่ชายฝั่งเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์น�้ำและมีประโยชน์ในการท�ำประมงพาณิชย์ในหลายพื้นที่ มีการน�ำ
สิ่งปลูกสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ ได้แก่ ปะการังเทียม กระชังเลี้ยงปลา ก�ำแพงกั้นคลื่น อวนประจ�ำที่ และสะพานปลา
มาช่วยในการฟื้นฟูประชากรสัตว์น�้ำ แต่การจัดสร้างนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และจ�ำกัดไว้ในเขตที่
มีการจัดการประมงชายฝั่งเพื่อประโยชน์สูงสุดในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ำ
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
ระยะเวลา
1. การพัฒนาด้านการจ�ำแนกวิกฤติแหล่งประมงและประเมินวิธีการฟื้นฟู
ทรัพยากร
• ตรวจสอบสภาวะวิกฤติของแหล่งประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มกราคม-ธันวาคม
• รวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบการฟื้นฟูทรัพยากรที่เหมาะสม
มกราคม-ธันวาคม
• จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจ�ำแนกแหล่งประมงที่วิกฤติรวมทั้งการ
กันยายน
ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรประมง
2. ให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิคผ่านโครงการน�ำร่องและสร้างศักยภาพด้านการฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ
• ให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิคในพื้นที่โครงการน�ำร่อง เพื่อการออกแบบการ
มีนาคม,มิถุนายน,กันยายน
ฟื้นฟูทรัพยากรให้เหมาะสม
• ให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิคในพื้นที่โครงการน�ำร่องด้านการจ�ำแนก
กุมภาพันธ์,พฤษภาคม,สิงหาคม,
แหล่งประมงและการประเมินการจัดการนิเวศวิทยาประมง
พฤศจิกายน
• สร้างศักยภาพด้านการจ�ำแนกแหล่งประมงที่วิกฤติและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่
พฤศจิกายน
อาศัย
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ของโครงการฯดังกล่าว
มกราคม-ธันวาคม

9. โครงการส่งเสริมระบบการรวบรวมข้อมูลการท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการควบคุม
ไม่มีการรายงานซึ่งสัมพันธ์กับมาตรการการแก้ไขในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Improvement of information gathering system for IUU fishing related
countermeasures in Southeast Asia)
ความเป็นมา
โครงการนี้เป็นการด�ำเนินงานและริเริ่มในการจัดท�ำกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการรวบรวมข้อมูลทางด้านการท�ำ
ประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงาน ไม่มีการควบคุมในการประมงชายฝั่งและประมงทะเล เพื่อน�ำไปสู่มาตราการ
แก้ไขต่อไป
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. ส่งเสริมระบบการรวบรวมข้อมูลการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการควบคุม
ไม่มีการรายงาน และมาตรการแก้ไขในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. ส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลด้านการประมงน�้ำจืดและประมงชายฝั่งขนาดเล็ก
3. ส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลการจับปลาทูน่าของประเทศสมาชิกและสนับสนุน
มาตรการแก้ไขการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการควบคุม ไม่มีการรายงานใน
การท�ำประมงทูน่า
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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10. โครงการสนับสนุนด้านการใบอนุญาตการท�ำประมง ระบบการลงทะเบียนเรือ
และ Port State Measures
(Promotion of fishing license, boats registration system and
port state measures)
ความเป็นมา
ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความพยายามของภูมิภาคที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดการ
ประมงอย่างยั่งยืนและมาตรการการแก้ไขการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและขาดการควบคุมนั้น โครงการ
หรือแผนการในการน�ำมาใช้จัดการ เช่น ใบอนุญาตการท�ำประมง ระบบการลงทะเบียนเรือ Port State Control และ
การตรวจสอบ ควบคุมและความระมัดระวัง เป็นต้น ดังนั้น การส่งเสริมด้านการออกใบอนุญาตการประมง การลง
ทะเบียนเรือ และ Port state measure ผ่านการตรวจสอบ ควบคุมและความระมัดระวัง เพื่อน�ำไปสู่การป้องกัน IUU
ซึ่งควรที่จะต้องมีความกลมกลืนไปกับโครงสร้างการประมงในภูมิภาค
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. สนับสนุนด้านการใบอนุญาตการท�ำประมง ระบบการลงทะเบียนเรือ และ
Port State Measure เพื่อน�ำไปสู่ป้องกันการท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการ
ควบคุม ไม่มีการรายงาน (ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม)
• การเตรียมข้อมูลและกิจกรรมของโครงการฯ
• จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค
• ผลิตข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ
2. สนับสนุนการส�ำรวจ การควบคุมและการระมัดระวัง เพื่อน�ำไปสู่การป้องกัน
การท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการควบคุม ไม่มีการรายงาน (ส�ำนักงานฝ่าย
ฝึกอบรม)
• จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านการส่งเสริมการส�ำรวจ การ
ควบคุมและการระมัดระวังเพื่อน�ำไปสู่การป้องกันการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ไม่มีการควบคุม ไม่มีการรายงาน
• จัดการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านการส่งเสริมการส�ำรวจ
การควบคุมและการระมัดระวังเพื่อน�ำไปสู่การป้องกันการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ไม่มีการควบคุม ไม่มีการรายงาน
3. ป้องกันการส่งออกสินค้าจากการท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการควบคุม ไม่มี
การรายงาน (MFRDMD)
• รวบรวมข้อมูลด้านการส่งออกสินค้าประมงจากประเทศสมาชิก
• เตรียมและส�ำรวจโดยใช้แบบสอบถาม
• จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งออกสินค้าประมง
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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สิงหาคม
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สิงหาคม
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มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
พฤศจิกายน
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11. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการประมงอย่างยั่งยืน
(Human Resource Development for Sustainable Fisheries)
ความเป็นมา
การพัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นวิธีการที่ส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องที่ส�ำคัญต่างๆ
โครงการนี้เป็นการแนะน�ำ สนับสนุนและแผ่ขยายความรู้ และเพิ่มพูนเทคโนโลยี/ความรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคลใน
ภูมิภาคผ่านการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมนั้นจะมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมแผนงานที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. หารือด้านโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อน�ำไปสู่การป้องกันการท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่มี
การควบคุม ไม่มีการรายงาน
• จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการลดการท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่มี
การควบคุม ไม่มีการรายงาน
• จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการจัดการประมงและวิธีการส่งเสริมการ
ประมง
• จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการท�ำ
ประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับประโยชน์ของการส�ำรวจ การควบคุม
และการระมัดระวัง

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

35

ระยะเวลา
มีนาคม

พฤษภาคม
สิงหาคม
กันยายน
พฤศจิกายน

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2554

โครงการอื่นๆประกอบด้วย
1. โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วาฬ) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Cetacean Research in Southeast Asia Waters: Whales Watching Program)
ความเป็นมา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในที่นี้หมายถึง วาฬและโลมา เช่น วาฬสีน�้ำเงิน สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่บน
โลก โลมาสัตว์ที่ฉลาดและเป็นสัตว์สังคม วาฬมีงา โลมาแม่น�้ำตาบอดและวาฬหลังค่อมร้องเพลง สัตว์ชนิดนี้มีเกือบ
80 ชนิด ส่วนมากอาศัยในทะเล แต่มีโลมาบางชนิดอาศัยอยู่ในทะเลและน�้ำจืด เช่น โลมาอิรวดี ซึ่งแพร่กระจายอยู่ใน
ชายฝั่งและน่านน�้ำทะเลเขตร้อน โดยพบบ่อยในเขตป่าชายเลนและบริเวณน�้ำกร่อย โลมาชนิดนี้พบบริเวณทางตอน
บนแม่น�้ำอิรวดีในประเทศพม่า แม่น�้ำในประเทศอินโดนีเซีย แม่น�้ำโขง ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
กัมพูชา และเวียดนาม
ปัจจุบัน ความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน่านน�้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่ชัดเจน การวิจัย
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนมากด�ำเนินงานภายใต้การส�ำรวจและบันทึกจากซากสัตว์น�้ำที่ตายตามชายฝั่ง มีการส�ำรวจไม่
มากที่มีการส�ำรวจจากสัตว์น�้ำที่มีชีวิตอยู่ในทะเล โดยการส�ำรวจดังกล่าวจะใช้การมองหาในทะเล ตามแผนการส�ำรวจ
และออกท�ำวิจัยของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในน่านน�้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บ่อยครั้งที่พบเห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น โลมา และวาฬ ทุกๆปีมากกว่า 5000 ไมล์ทะเลเรือวิจัย MV SEAFDEC 2
ได้แล่นออกไปในน่านน�้ำทะเลของภูมิภาค เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพร่กระจายและ
ชนิดพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การส�ำรวจดังกล่าวเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2551
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรวมรวมข้อมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและ
วิธีการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2. ส�ำรวจและเก็บรวมรวมข้อมูล

ระยะเวลา
สิงหาคม
มีนาคม-ธันวาคม

3. วิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล

มกราคม-ธันวาคม

2. โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงน�้ำจืดขนาดเล็ก เพื่อสิทธิทางการประมง
และการมีส่วนร่วมในการจัดการประมง
(Promotion of Inland Small-scale Fisheries Management through
Right-based Fisheries and Co-management towards Institutional Building
and Participatory Approaches)
ความเป็นมา
ตั้งแต่มีการใช้ Code of Conductทางด้านการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบขององค์กรอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ หรือFAOในปี พ.ศ. 2538 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ส่งเสริมกิจกรรมการ
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แผนการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2554

ท�ำประมงอย่างรับผิดชอบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่ regionalization of the global code into
regional contexts และการผลิตคู่มือส�ำหรับการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2541 ถึง 2549 (ครอบคลุมวิธีการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ การเพาะเลี้ยง การจัดการ การตลาดและการ
เก็บรักษาหลับการจับ) รวมทั้งได้มีการแปลคู่มือดังกล่าวเป็นภาษาประเทศต่างๆ และจัดหากิจกรรมพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบในภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันเฉียงใต้ยังคงส่งเสริมแนวทางของ Code of Conduct ทางด้านการท�ำ
ประมงอย่างรับผิดชอบ ส่วนมากการส่งเสริมทางด้านนี้จะมุ่งเน้นทางด้านการประมงชายฝั่งและทะเล ยกเว้นโครงการ
ที่ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวและพม่า ซึ่งเป็นโครงการในพื้นที่น�้ำจืด
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาด้านสิทธิการประมงและการมีส่วนร่วม
ในการจัดการประมงน�้ำจืดขนาดเล็ก ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ประมงและชาวประมงใน
พื้นที่โครงการฯ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาสรุปโครงการฯ

ระยะเวลา
19-20 เมษายน 2553
ตุลาคม

3. โครงการความปลอดภัยในทะเลส�ำหรับเรือประมงขนาดเล็ก
(Safety at Sea for Small Fishing Boats)
ความเป็นมา
เนื่องด้วยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุกับเรือประมงขนาดเล็กขณะการท�ำการประมง ซึ่งท�ำให้เกิดความสูญเสียของ
ชาวประมงในด้านชีวิตและทรัพย์สิน ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้จัดการประมงชุมว่าด้วย
ความปลอดภัยในทะเลส�ำหรับเรือประมงขนาดเล็กขึ้นจ�ำนวนสองครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ.2546 และครั้งที่สองจัด
ขึ้นในปี พ.ศ.2553 ผลจากการจัดประชุมท�ำให้เกิดข้อตกลงและข้อเสนอแนะขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการลดอุบัติเหตุ
กับเรือประมงขนาดเล็ก
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. ด�ำเนินการตามผลที่ได้จากการประชุม

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม

2. ส่งเสริมและเผยแพร่ Guideline on Safety of Small Fishing Boats and
Safety Standard
3. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Safety at Sea

มกราคม-ธันวาคม
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แผนการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2554

โครงการ/กิจกรรมร่วมกับกรมประมง ประจ�ำปี 2553
1. โครงการความร่วมมือการจัดการประมงชายฝั่งโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน:
ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย
ความเป็นมา
ภาคการประมงของประเทศไทยโดยพื้นฐานแล้วประกอบด้วยการจับสัตว์น�้ำ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ปัจจุบันการท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลายเป็นกิจกรรมทางทะเลที่ส�ำคัญซึ่งช่วยสร้างงานและ
โอกาสในการท�ำงานนอกจากภาคประมงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความส�ำคัญใน
การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั้นด้วย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงกลายเป็นปัญหาร้ายแรงในปัจจุบันซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนประมงท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ปัญหานี้ได้ถูกน�ำมาพิจารณา ซึ่งยืนยันได้จากผลการจับสัตว์น�้ำจากเรืออวนลาก
เป็นหลักฐานแสดงถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงเนื่องจากผลจับสัตว์น�้ำมีจ�ำนวนลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ กรมประมงได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ซึ่งเริ่มด�ำเนินการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2530-2534) จนถึงแผนฉบับที่ 9(พ.ศ. 2545-2549) ปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยพัฒนาประเทศโดยการใช้แผนฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ได้น�ำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต่อ
เนื่องจากแผนฉบับที่ 9 เพื่อใช้ในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.
2540 ความพอเพียงในที่นี้มุ่งเน้นที่เรื่องการปฏิบัติทางสายกลาง ด้วยความพอเพียง ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน
ตนเอง กลยุทธ์ของแผน ฉบับที่ 10 ประกอบด้วย 5 วิธีดังนี้
1) ให้ความส�ำคัญในการพัฒนามนุษย์และสังคม
2) การสร้างชุมชนที่แข็งแรง
3) ยกระดับเศรษฐกิจแห่งชาติ
4) สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม
5) เน้นเรื่องการปกครองแบบธรรมาภิบาล
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของการพัฒนาประเทศรวมทั้งภาคประมง
กรมประมงได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยการน�ำกลยุทธ์ที่ 3 และ 4 มาใช้เป็น
แนวทางในการเชื่อมประสานระหว่างการใช้ทรัพยากร การท�ำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีทิศทางไปทางเดียวกับ United Nations Economic and Social
Commission (UNECAP) for Asia and the Pacific ที่ส่งเสริมการพัฒนา (การเติบโตแบบสีเขียว Green Growth)
ส่วนกลยุทธ์ที่ 1, 2 และ 5 จะถูกน�ำมาปฏิบัติโดยการประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการร่วมกันจัดการโดยให้สิทธ์แก่กลุ่ม
ผู้ใช้ประโยชน์ที่เป็นชาวประมงขนาดเล็ก ซึ่งแนวทางนี้ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้พัฒนา
และจัดท�ำตั้งแต่เนิ่น ๆ และเป็นที่แน่นอนว่าแนวทางการจัดการร่วมฉบับนี้จะถูกด�ำเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสามารถและการจัดตั้งชุมชนประมงให้มีความเข้มแข็ง โดยด�ำเนินการ
ภายใต้แนวความคิดและความร่วมมือในการจัดการประมง (Fisheries co-management concept) เพื่อเป็นแกนน�ำ
ในการจัดการทรัพยากรประมงแบบยั่งยืน
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• องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพของชุมชนประมง
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. วิจัย การประเมินผล และการประเมินค่า

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม

2. หน่วยสาธิตการท�ำประมงและที่เกี่ยวข้องกับการประมงอย่างรับผิดชอบ

มกราคม-ธันวาคม

3. การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมง

มกราคม-ธันวาคม

4. สนับสนุนชุมชนให้จัดตั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมง

มกราคม-ธันวาคม

• องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาความสามารถและการจัดตั้งองค์กรโดยแนวความคิดแบบความร่วมมือใน
การจัดการทรัพยากรประมงแบบยั่งยืน
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. การจัดประชุมส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอบรมที่ได้จัดด�ำเนินการไปแล้ว
2. การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการฐานความรู้ที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการจัดการประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบความคิดการจัดการร่วมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมต่อเนื่อง)
4. ส่งเสริมการสร้างงานการเพิ่มรายได้ของชุมชนประมงโดยเน้นหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

• องค์ประกอบที่ 3 สร้างเสริมเครือข่ายชุมชนประมงเพื่อส่งเสริมแนวความคิดแบบการจัดการประมงซึ่ง
เสมือนกลไกประยุกต์เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร

ระยะเวลา

1. เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนประมงในการปฏิบัติแนวความคิดแบบการร่วมมือ
การจัดการประมง
2. เพิ่มประสิทธิภาพชุมชนประมงให้เป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
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2. โครงการพัฒนาส่งเสริมการท�ำประมงทะเลและปรับปรุงวิธีการท�ำประมงพาณิชย์
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน
ความเป็นมา
ในปัจจุบันการประกอบอาชีพประมงด�ำเนินไปด้วยความยากล�ำบากต้องต่อสู้กับทั้งสภาวะทรัพยากรประมงที่
ถดถอยต้นทุนการท�ำประมงที่สูงขึ้นและแรงงานประมงบนเรือก็หายากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักของการท�ำประมงพานิชจึงท�ำให้การท�ำประมงพาณิชย์
ของไทยประสบปัญหาจนต้องหยุดกิจการไปเป็นจ�ำนวนมาก ตลอดจนสภาวะด้านการตลาดของสินค้าสัตว์น�้ำที่เรามี
ผลผลิตส่งออกเป็นจ�ำนวนมากก็ต้องถูกบีบด้วยมาตรการทางสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้านานาประการ ดังนั้นการท�ำ
ประมงพาณิชย์ของเราจึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและต่อสู้กับสภาวะต่าง ๆ เหล่านั้นต่อไปการ
มองหาแหล่งทรัพยากรใหม่ ๆ และการปรับปรุงวิธีการท�ำประมงเพื่อลดต้นทุนการท�ำประมงตลอดจนการพัฒนาการ
เก็บรักษาสัตว์น�้ำให้สดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสัตว์น�้ำที่จับได้ให้สูงขึ้น จะเป็นแนวทางของความอยู่รอดของการท�ำประมง
พาณิชย์ของไทยต่อไปในอนาคต
ในปี 2552 โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการประมงฯ และกรมประมงของประเทศไทย ได้มุ่งให้
ความส�ำคัญไปที่การพัฒนาการท�ำประมงปลาทูน่าเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวก็ไม่สามารถจะด�ำเนินการ
ให้บรรลุผลได้ภายใน 1 ปี จึงมีความจ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการต่อในหลายส่วนด้วยกันเช่น การติดตามผลของโครงการ
เสริมสร้างแหล่งประมงปลาทูน่าในทะเลอันดามัน, โครงการพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพปลาทูน่าบนเรือหลังการจับ
เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นความจ�ำเป็นต่อเนื่องในการส�ำรวจ, ศึกษา, พัฒนาและส่งเสริมการท�ำประมงทะเลลึกและการ
ปรับปรุงวิธีการท�ำประมงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาวิธีการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น�้ำภายหลังการจับไปพร้อม ๆ กัน
อย่างต่อเนื่อง
• องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท�ำประมงทะเล
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการท�ำประมงปลาทูน่าและการพัฒนา
แหล่งประมงในทะเลอันดามันอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. โครงการส�ำรวจและศึกษาทรัพยากรประมงทะเลลึกที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งอาหารใหม่และมีแผนการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล
3. โครงการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการท�ำการประมงทะเลที่เหมาะสมกับ
สภาวะการประมงทะเลในปัจจุบัน
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มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
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• องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการเก็บรักษาสัตว์น�้ำบนเรือภายหลังการท�ำประมง
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. โครงการพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการเก็บรักษาสัตว์น�้ำบนเรือประมงพาณิชย์ใน
โครงการพัฒนาการประมงทะเลลึกในทะเลอันดามัน
2. โครงการพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการขนถ่ายสัตว์น�้ำขึ้นและลงจากเรือประมง
พาณิชย์ เพื่อการใช้ทรัพยากรประมงอย่างคุ้มค่า

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

• องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการลดการใช้พลังงานน�้ำมันและเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก
ในภาคการประมง
แผนการด�ำเนินงานในปี 2554 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. โครงการพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการเก็บรักษาสัตว์น�้ำบนเรือประมงพาณิชย์ใน
โครงการพัฒนาการประมงทะเลลึกในทะเลอันดามัน
2. โครงการพัฒนาอุปกรณ์และวิธีการขนถ่ายสัตว์น�้ำขึ้นและลงจากเรือประมง
พาณิชย์ เพื่อการใช้ทรัพยากรประมงอย่างคุ้มค่า

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
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แผนการด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2555
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
(Information and Communication Technology)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร

ระยะเวลา

1. การประชาสัมพันธ์
• การจัดนิทรรศการ
• ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ด้านประมงอื่น เป็นต้น
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• การพัฒนาเว็บไซต์

มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

3. การพัฒนาและผลิตสื่อมัลติมีเดีย
• ผลิตวีดีทัศน์กิจกรรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

มกราคม-ธันวาคม

4. ความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานฯ และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ

มกราคม-ธันวาคม

2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
(Tailor Made Training Courses and Study tour Programs)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจ�ำปี 2555
• หลักสูตรส�ำหรับนักศึกษารุ่นที่ 53
• หลักสูตรส�ำหรับนักศึกษารุ่นที่ 54
2. การฝึกอบรมอื่นๆ
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

ระยะเวลา
เมษายน
ตุลาคม
มกราคม-ธันวาคม

1
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โครงการภายใต้โปรแกรม ASEAN-SEAFDEC FCD Mechanism ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Fishing Technologies and Practice
(Fishing in harmony with nature))
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำทางเทคนิคด้านเครื่องมือประมงเลือกจับและลดการ
จับติดสัตว์น�้ำที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม

2. ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำทางเทคนิคด้านการประเมินผลกระทบจากเครื่องมือ
ประมงต่อทรัพยากรประมง สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา

มีนาคม-มิถุนายน

3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตายจากอุบัติเหตุของเต่าทะเล

มกราคม-ธันวาคม

4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารวิชาการ

มกราคม-ธันวาคม

2. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและการลดการ
สูญเสียหลังการจับ
(Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources
and Reduction of Post-harvest Losses)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรประมง
2. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือเก็บตัวอย่างและเทคนิคการขนย้ายสัตว์น�้ำแบบเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

4. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

มกราคม-ธันวาคม

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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3. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับเรือ MV.SEAFDEC 2
(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
ส�ำรวจทรัพยากรประมงในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของประเทศสมาชิก

ระยะเวลา
ตุลาคม

4. โครงการรวมรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้ำที่มีการอพยพสูงในน่านน�้ำ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Information Collection on Highly Migratory Species
in Southeast Asian Waters)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลปลาทูน่า

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

มกราคม-ธันวาคม

5. การสนับสนุนโครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคฯ
(Deep-sea Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asian Waters
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. สนับสนุนการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลลึก

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม

2. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและเครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำทะเลลึก

มกราคม-ธันวาคม

3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคนิคการเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำทะเลลึก

มกราคม-ธันวาคม

4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

มกราคม-ธันวาคม

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลส�ำหรับการจัดการทรัพยากรประมง
(Development of Regional Database for Fishery Management)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับภูมิภาค

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม

2. สร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูล

มกราคม-ธันวาคม

3. ความร่วมมือกับองค์กร/สถาบันด้านการประมงอื่นๆ

มกราคม-ธันวาคม

4. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ CD และสื่ออื่นๆ

มกราคม-ธันวาคม

7. โครงการส่งเสริมสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง
(Promotion of Right-based Fisheries and Co-management towards
Institutional Building and Participatory Mechanism for
Coastal Fisheries Management)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. ส่งเสริมกลยุทธ์การจัดการอย่างมีส่วนร่วมทางการประมงและสิทธิการ
ประมงโดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. การพัฒนากิจกรรมการประมงส�ำหรับการประมงขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

8. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ
(Rehabilitation of Fisheries Resources and Habitat/Fishing Grounds
through Resources Enhancement)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. การพัฒนาด้านการจ�ำแนกวิกฤติแหล่งประมงและประเมินวิธีการฟื้นฟู
ทรัพยากร
2. ให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิคผ่านโครงการน�ำร่องและสร้างศักยภาพด้านการฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ของโครงการฯดังกล่าว
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

4

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
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9. โครงการส่งเสริมระบบการรวบรวมข้อมูลการท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการควบคุม
ไม่มีการรายงานซึ่งสัมพันธ์กับมาตรการการแก้ไขในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Improvement of information gathering system for IUU fishing related
countermeasures in Southeast Asia)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. ส่งเสริมระบบการรวบรวม IUUและมาตรการแก้ไขในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2. ส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลด้านการประมงน�้ำจืดและประมงชายฝั่งขนาดเล็ก
3. ส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลการจับปลาทูน่าของประเทศสมาชิกและสนับสนุน
มาตรการแก้ไข IUU

ระยะเวลา
มีนาคม-ธันวาคม
มกราคม-กรกฎาคม
มิถุนายน-ธันวาคม

10. โครงการสนับสนุนด้านการใบอนุญาตการท�ำประมง ระบบการลงทะเบียนเรือ
และ Port State Measures
(Promotion of fishing license, boats registration system and
port state measures)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. สนับสนุนด้านการใบอนุญาตการท�ำประมง ระบบการลงทะเบียนเรือ และ
Port State Measure เพื่อน�ำไปสู่ป้องกัน IUU (ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม)
2. สนับสนุนการส�ำรวจ การควบคุมและการระมัดระวัง เพื่อน�ำไปสู่การป้องกัน
IUU (ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม)
3. ป้องกันการส่งออกสินค้าจ IUU (MFRDMD)

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

11. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการประมงอย่างยั่งยืน
(Human Resource Development for Sustainable Fisheries)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. หารือด้านโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระยะเวลา
มกราคม

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อน�ำไปสู่การป้องกันการท�ำประมงผิดกฎหมาย ไม่มี
การควบคุม ไม่มีการรายงาน

มกราคม-ธันวาคม

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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โครงการอื่นๆประกอบด้วย
1. โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วาฬ) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Cetacean Research in Southeast Asia Waters: Whales Watching Program)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรวมรวมข้อมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและ
วิธีการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2. ส�ำรวจและเก็บรวมรวมข้อมูล

ระยะเวลา
สิงหาคม
มีนาคม-ธันวาคม

3. วิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล

มกราคม-ธันวาคม

2. โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงน�้ำจืดขนาดเล็ก เพื่อสิทธิทางการประมง
และการมีส่วนร่วมในการจัดการประมง
(Promotion of Inland Small-scale Fisheries Management through
Right-based Fisheries and Co-management towards Institutional Building
and Participatory Approaches)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาสรุปโครงการฯ

ระยะเวลา
เมษายน

3. โครงการความปลอดภัยในทะเลส�ำหรับเรือประมงขนาดเล็ก
(Safety at Sea for Small Fishing Boats)
แผนการด�ำเนินงานในปี 2555 มีดังนี้
กิจกรรม/หลักสูตร
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ Guideline on Safety of Small Fishing Boats and
Safety Standard
2. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Safety at Sea
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
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ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
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