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ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2558

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ปัจจุบันตั้งอยู่ที่	ต�ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ	อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปรำกำร	โดยมี

วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงให้ทันสมัยส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น�้ำได้ดีขึ้นและลด

ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทำงกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น	1	ใน	6	ส�ำนักงำนของศูนย์พัฒนำกำร

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ซีฟเดค)	ที่ประกอบไปด้วย	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรและส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมตั้งอยู่ที่

ประเทศไทย	ส�ำนักงำนฝ่ำยเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์	ส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำจัดกำรทรัพยำกรประมงทะเลตั้ง

อยู่ที่ประเทศมำเลเซีย	ส�ำนักงำนฝ่ำยวิจัยผลิตภัณฑ์ประมงและกำรแปรรูปสัตว์น�้ำตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และส�ำนักงำน 

ฝ่ำยพัฒนำจัดกำรทรัพยำกรประมงน�้ำจืดตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันมีประเทศ	สมำชิกรวมทั้งหมด	11	ประเทศ	 

ได้แก่	ประเทศบรูไนกัมพูชำ	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	ลำว	มำเลเซีย	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และ	

เวียดนำม

	 มุ่งสู่ควำมเป็นองค์กรที่มีเสถียรภำพในกำรเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั่วโลก

	 1.	มุ่งวิจัย	พัฒนำ	เผยแพร่	และส่งเสริมกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนอย่ำงรับผิดชอบ

	 2.	สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภำคและทั่วโลก

	 3.	บริหำรงำนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ	และสร้ำงงำนจำกบริกำรในรำคำทุนเพื่อควำมมีเสถียรภำพขององค์กร

	 4.	พัฒนำศักยภำพขององค์กร

	 5.	สร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

วิสัยทัศน์ของสำานักงาน

พันธกิจของสำานักงาน

	 1.	โครงกำรเผยแพร่	ประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

(Promotion	on	strengthening	of	SEAFDEC	visibility	and	image)

	 2.	โครงกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและกำรศึกษำดูงำน	(Tailor-made	Training	Programs)

	 3.	โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีทำงกำรประมงและกำรลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง	(Improvement	of	

Fisheries	Technology	and	Reduction	of	the	Impact	from	Fishing)

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

	 ผลกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในปี	

พ.ศ.	2558	แบ่งตำมโครงกำรมีดังต่อไปนี้
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โครงการอื่นๆ

	 โครงกำรฟื้นฟูศักยภำพพื้นที่ชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Coastal	Area	Capability	 

Enhancements	in	Southeast	Asia)

	 1.	โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรจัดกำรประมง	เพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง	(HRD	Programs	on	

Fisheries	Management	Approaches	for	Sustainable	Fisheries)

	 2.	โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมง	(Optimizing	 

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

	 3.	โครงกำรเสริมสร้ำงกลยุทธ์	ส�ำหรับกำรจัดกำรกำรจับสัตว์น�้ำที่ไม่ใช่เป้ำหมำย	ในกำรท�ำประมงอวนลำก	 

(Strategies	for	Trawl	Fisheries	By-catch	Management:	FAO-GEF/REBYC-II	CTI)

	 4.	โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	(Promotion	

of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	fishing)

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

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

	 6.	โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Offshore	Fisheries	 

Resources	Exploration	in	the	Southeast	Asia)

	 7.	โครงกำรฟื้นฟูกำรรวบรวมและกำรใช้ประโยชน์ทำงสถิติและสำรสนเทศกำรประมง	เพื่อกำรจัดกำรและ

พัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	of	 

Fishery	Statistics	and	Information	for	Sustainable	Development	and	Management	of	Fisheries	in	the	

Southeast	Asian	Region)

	 8.	โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อำศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤต

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Promotion	of	Sustainable	Fisheries	Resources	Enhancement	Measures	in	

Critical	Habitats/fishing	Grounds	in	Southeast	Asia)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย
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 1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

	 ในปี	พ.ศ.	2558	โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	ด�ำเนินงำน	ดังนี้

	 ในปี	2558	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ได้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร	เพื่อประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์และเผยแพร่ควำมรู้

ทำงกำรประมง	ดังนี้

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	เข้ำร่วมจัดงำนวันเด็กแห่งชำติประจ�ำปี	2558	ณ	กรมอู่ทหำรเรือ	ป้อมพระจุลจอมเกล้ำฯ	

และสหกรณ์กำรเกษตร	จังหวัดปทุมธำนี	ในวันที่	10	มกรำคม	2558	โดยได้จัดแสดงบอร์ดส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรประมง	

เช่น	เครื่องมือประมงอวนล้อม	เครื่องตกหมึกอัตโนมัติ	เบ็ดรำวเพื่อกำรประมงอย่ำงยั่งยืน	รวมทั้งแจกของรำงวัลให้แก่เด็กๆ

ที่เข้ำร่วมงำน	ผ่ำนกำรเล่นเกมอนุรักษ์ไข่เต่ำทะเล	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเตือนเยำวชนให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำร

อนุรักษ์เต่ำทะเล	ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์	นอกจำกนี้ได้เผยแพร่เอกสำรด้ำนกำรประมงและกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรประมงให้แก่ผู้ปกครองและผู้เข้ำร่วมงำนอีกด้วย	

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรประมงน้อมเกล้ำฯ	ครั้งที่	27	ณ	ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์ปำร์ค	รังสิต	

จังหวัดปทุมธำนี	ระหว่ำงวันที่	26	มิถุนำยน	–	5	กรกฎำคม	2558	ในกำรจัดนิทรรศกำรดังกล่ำว	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้

จัดแสดงแบบจ�ำลองระบบติดตำมเรือประมง	(Vessel	Monitoring	System:	VMS)	ซึ่งเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรใช้ป้องกันกำร

ท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคุม	หรือ	กำรประมง	IUUบอร์ดควำมรู้เกี่ยวกับกำรท�ำประมงที่ผิด

กฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคุม	พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสำรวิชำกำร	โปสเตอร์และวำรสำรทำงกำรประมงให้แก่ผู้

เข้ำร่วมงำน

 - งานวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2558

 - งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27

	 •	การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรสัปดำห์วิทยำศำสตร์	ประจ�ำปี	2558	ณ	มหำวิทยำลัยบูรพำ	วิทยำเขต

จันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	ระหว่ำงวันที่	18-20	สิงหำคม	2558	โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้จัดแสดงควำมรู้เกี่ยวกับกำร

ส�ำรวจด้ำนสมุทรศำสตร์	ตัวอย่ำงเครื่องมือสมุทรศำสตร์	เช่น	กระบอกเก็บน�้ำ	เครื่องเก็บตัวอย่ำงดินแบบงับ	ตัวอย่ำงสัตว ์

พื้นท้องน�้ำ	รวมทั้งตัวอย่ำงปลำทะเลลึก	นอกจำกนี้ได้เผยแพร่เอกสำร	รำยงำนวิชำกำร	วำรสำรและแผ่นพับทำงวิชำกำรให้

แก่ผู้เข้ำร่วมงำน

	 นอกจำกนี้	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ให้กำรต้อนรับบุคคลส�ำคัญทั้งในและต่ำงประเทศ	เพื่อเข้ำเยี่ยมชมกำร 

	ด�ำเนินงำน	กิจกรรมและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรวิจัยและฝึกอบรม	ดังนี้

	 -	รองผู้อ�ำนวยกำร	ส�ำนักงำนฝ่ำยกำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรประมงน�้ำจืด	ซึ่งเป็นส�ำนักงำนฝ่ำยเทคนิค 

แห่งใหม่ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย	

	 -	ดร.	จุมพล	สงวนสิน	ประธำนคณะมนตรีศูนย์ฯ	ปี	2558-2559	และอธิบดีกรมประมง	พร้อมคณะ	

	 -	คณะอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

	 -	ฯพณฯ	Nina	Hachigian	เอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำ	ประจ�ำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 - งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
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	 •	การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

	 •	การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

	 ผลจากการดำาเนินโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสารสนเทศทางการประมง	ปี	พ.ศ.	2558

	 ในปี	2558	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ร่วมมือกับส�ำนักงำนเลขำธิกำรจัดท�ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล	ดังนี้

	 -	ระบบฐำนข้อมูลส�ำหรับกำรจัดเก็บและจัดกำรกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆและกำรฝึกอบรมของศูนย์

พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

	 -	ระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรบุคคลของส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมและส�ำนักงำนเลขำธิกำร

	 -	แบบสอบถำมออนไลน์	เพื่อส�ำรวจทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนและสถำบันทำงกำรประมงของประเทศสมำชิก

	 ในปี	2558	เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้เข้ำร่วมอบรมกำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม	Adobe	 

Indesign	CC	2015	กำรฝึกอบรมดังกล่ำว	เป็นกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์	ซึ่งหลังจำก 

กำรฝึกอบรมสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ต่อไป

	 นอกจำกนี้ได้จัดท�ำเว็บไซต์	ส�ำหรับงำนประชุม	SEAFDEC	Symposium	on	Strategy	for	Fisheries	Resources	

Enhancement	in	the	Region	ที่จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	27-30	กรกฎำคม	2558	เพื่อประชำสัมพันธ์รำยละเอียดต่ำงๆ	พร้อม

ทั้งสำมำรถดำวน์โหลด	Abstract,	Presentation	และ	Policy	Recommendations	and	Strategic	Plans	of	Action

	 -	สร้ำงเสริมภำพลักษณ์ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 -	สร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทและกิจกรรมของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 -	ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรประมงให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

	 -	พัฒนำเครื่องมือและระบบฐำนข้อมูลด้ำนสำรสนเทศต่ำงๆ

	 ในปี	2558	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้จัดท�ำและเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรประมง	ดังนี้	วำรสำรเทคโนโลยีทำงกำร

ประมง	จ�ำนวน	3	ฉบับ	ภำยใต้หัวข้อ	เทคโนโลยีกำรท�ำประมงทูน่ำ	เทคโนโลยีกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง	และระบบกำร

ติดตำมเรือประมงเพื่อกำรป้องกันกำรท�ำประมงไอยูยู		นอกจำกนี้ได้จัดท�ำหนังสือคู่มือควำมปลอดภัยทำงทะเลส�ำหรับ 

เรือประมง	เพื่อเผยแพร่ให้แก่ชำวประมง	เจ้ำหน้ำที่ประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 •	การผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางการประมง
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	 •	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชน

	 โครงกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและกำรศึกษำดูงำนเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ

ประเทศสมำชิกและประเทศที่สนใจในหัวข้อหลักสูตรและกิจกรรมเฉพำะด้ำนที่ครอบคลุมถึงสำขำวิชำและกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับกำรประมง	ทั้งนี้จะเป็นหลักสูตรที่นอกเหนือจำกที่ทำงส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้วำงแผนกำรจัดไว้ภำยใต้

โครงกำรต่ำงๆของแต่ละปี	อีกทั้งกำรวำงเนื้อหำหลักสูตรและกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้สอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำรของ

ประเทศที่แสดงควำมจ�ำนงขอให้จัดหลักสูตรดังกล่ำวเป็นส�ำคัญ	ในปี	พ.ศ.	2558	ได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรม	ดังนี้

	 กำรฝึกอบรมดังกล่ำวจัดขึ้นภำยใต้ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย	Kagoshima	ประเทศญี่ปุ่น	จัดขึ้นในเดือน

กุมภำพันธ์	2558	โดยมีคณะอำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัย	Kagoshima	ประเทศญี่ปุ่น	เข้ำร่วมจ�ำนวน	6	คน	

กำรฝึกอบรมดังกล่ำว	ได้น�ำนักศึกษำเข้ำเยี่ยมชมหน่วยงำนเอกชน	และสถำบันกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องทำงกำรประมงของ

ประเทศไทย	ได้แก่	บริษัท	พรำนทะเล	จ�ำกัด	บริษัท	Thai	Nitto	Seimo	Global	จ�ำกัด	บริษัท	Nikkan	(Thailand)	จ�ำกัด	

คณะประมง	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีธนบุรี	ซึ่งคณะอำจำรย์และนักศึกษำได้แลกเปลี่ยนและ

พูดคุยเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน

	 กำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นส�ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย	รุ่นที่	58	ปีนี้จัดขึ้นภำยใต้หัวข้อ	กำรจัดกำรทรัพยำกร

ประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ	จัดขึ้น	ณ	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ในเดือนมิถุนำยน	2558	โดยมีนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัย

ทำงด้ำนกำรประมงชั้นน�ำของไทยและญี่ปุ่นได้แก่	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	มหำวิทยำลัยบูรพำ	

สถำบันพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	วิทยำเขตชุมพร	มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกและมหำวิทยำลัยฮอกไกโด	ประเทศญี่ปุ่น	เข้ำร่วมทั้ง

สิ้น	55	คน	กำรฝึกอบรมในครั้งนี้	นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือประมงและสมุทรศำสตร์	ฝึกส�ำรวจสภำพพื้นที่ชำยฝั่ง	

พร้อมทั้งน�ำข้อมูลมำประกอบแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง	เรียนรู้และเข้ำใจวิธีกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยค�ำนึง

ถึงระบบนิเวศ	อีกทั้งนักศึกษำได้ฝึกกำรท�ำงำนเป็นหมู่คณะ	ซึ่งนักศึกษำสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำร

ประกอบอำชีพในอนำคตอันใกล้

 2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor-made Training Programs)

 - การฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษา Study Visit Sectors concern on Fishery in Thailand

 - การฝึกอบรม สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 58
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	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ร่วมกับส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร	กำร

ควบคุมเรือประมง	ส�ำหรับนักศึกษำวิทยำลัยประมง 

ติณสูลำนนท์	ณ	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ระหว่ำงวันที่	29	

กันยำยน	2558	–	12	กุมภำพันธ์	2559โดยมีนักศึกษำ

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สำขำกำร

ควบคุมเรือประมง	เข้ำร่วมจ�ำนวน	15	คน	กำรฝึกอบรม 

ดังกล่ำวนักศึกษำจะได้ศึกษำทั้งภำคทฤษฎี	และภำคปฏิบัติ	

ใน	6	รำยวิชำ	ดังนี้	ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรเดินเรือ	ปฏิบัติ

 - การฝึกอบรมการควบคุมเรือประมง สำาหรับ นักศึกษาจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

	 •	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ประมง

 - การฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษา Study Visit for Marine Fisheries Association Members (Anchovy), 

Pangkor Island, Perak Malaysia

	 กำรฝึกอบรมดังกล่ำว	จัดขึ้นภำยใต้ควำมร่วมมือกับ	National	Agriculture	Training	Council	(NATC)	ประเทศ

มำเลเซีย	จัดขึ้นในเดือนมกรำคม	2558โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงและชำวประมง	จำกประเทศมำเลเซีย	เข้ำร่วมจ�ำนวน	15	คน	

กำรทัศนศึกษำครั้งนี้มุ่งเน้นกำรหำรือ	เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำงกำรประมงและเทคโนโลยี

กำรแปรรูปสัตว์น�้ำเชิงอุตสำหกรรมในประเทศไทย	โดยผู้เข้ำร่วมทัศนศึกษำได้หำรือและแลกเปลี่ยนควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่ที่

เกี่ยวข้อง	ในเรื่อง	กำรประมงปลำกะตักด้วยอวนล้อมในประเทศไทย	และกำรอนุรักษ์ปลำทูในบริเวณอ่ำวไทย	นอกจำกนี้

ได้เข้ำเยี่ยมชม	โรงงำนผลิตน�้ำปลำ	โรงงำนแปรรูปปลำหมึก	โรงงำนแปรรูปปลำกะตัก	สหกรณ์ประมงจังหวัดสมุทรปรำกำร	

ตลำดทะเลไทย	บริษัทผลิตเชือกเพื่อกำรประมง	และเยี่ยมชมกำรเพำะเลี้ยงปลำกะพงขำวในกระชัง

กำรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ	ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเครื่องมือประมง	เรือและกำรทรงตัวของเรือ	ระบบกำรสื่อสำรในเรือ	และ

กฎหมำยเกี่ยวกับเรือและกำรเดินเรือ	ฝึกกำรควบคุมเรือประมงและกำรท�ำประมง	โดยเรือ	M.V.	SEAFDEC	และฝึกระเบียบ

วินัย	นอกจำกนี้นักศึกษำจะได้ศึกษำดูงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี	จังหวัดสมุทรปรำกำร	วิทยำ

ลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	วิทยำเขตศรีรำชำ	โรงงำนผลิตสีบ�ำรุงรักษำเรือ	บริษัทผลิตแพชูชีพ

และอุปกรณ์ประจ�ำเรือต่ำงๆ	เรือหลวงจักรีนฤเบศร	เป็นต้น	กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมุ่งหวังให้นักศึกษำที่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม

สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้จำกทั้งในห้องเรียน	กำรฝึกปฏิบัติและจำกกำรศึกษำดูงำนไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนในอนำคต
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 - การฝึกอบรมหลักสูตร หลักการทำางานร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ณ 

จังหวัดสงขลาและระยอง

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมร่วมกับกรมประมง	จัดกำรฝึกอบรม	หลักสูตรหลักกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชนในกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน	ณ	จังหวัดสงขลำและระยอง	ในเดือนมิถุนำยนและกรกฎำคม	2558	ตำมล�ำดับให้แก่เจ้ำ

หน้ำที่ประมง	กำรฝึกอบรมดังกล่ำว	เพื่อเสริมสร้ำงทักษะ	เทคนิคและหลักในกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน	เสริมสร้ำงกำรคิด	วิเครำะห์	วำงแผน	กำรด�ำเนินงำนและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงเป็น

ระบบ	เสริมสร้ำงควำมรู้พื้นฐำนด้ำน	Ecosystem	Approach	to	Fisheries	Management	เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมง

อย่ำงรับผิดชอบและยั่งยืน	สร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรประมงแบบมีส่วนร่วม	นอกจำกนี้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้

เกี่ยวกับทักษะกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ	และกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้ง	และเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำม

คิดเห็น	ทัศนคติ	และประสบกำรณ์กับวิทยำกรผู้มีควำมรู้	ควำมช�ำนำญด้ำนกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชนและระหว่ำงผู้เข้ำรับกำร

ฝึกอบรมด้วยกันเอง	โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงำนของตนเองได้ในอนำคต

	 ผลจากการดำาเนินโครงการจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานประจำาปี	พ.ศ.	2558

	 -	เสริมสร้ำงควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรประมงให้แก่เยำวชนไทยและเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศ

สมำชิกและไม่ใช่ประเทศสมำชิก
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 3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการทำาการประมง (Improve-

ment of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

	 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงและลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

เทคโนโลยีและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมด้ำนกำรจับสัตว์น�้ำ	และวิศวกรรมทำงทะเล	รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือ

กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับชำติและระดับภูมิภำคปี	พ.ศ.	2558	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

	 •	การตรวจวัดและทดสอบการลดใช้พลังงานในเรือประมงอวนลาก

	 •	การออกแบบและพัฒนาระบบการขนถ่ายสินค้าประมงสำาหรับท่าเทียบเรือประมง

	 ทำงโครงกำรฯ	ได้ติดตั้งเครื่องมือ	Flow	meter	เครื่องมือวัด

รอบ(Tachometer)	และ	GPS	เพื่อใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้

พลังงำนบนเรือประมงอวนลำกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	จ�ำนวน	6	ล�ำ	แบ่ง

เป็นเรืออวนลำกฝั่งอ่ำวไทย	(จังหวัดชลบุรีและสงขลำ)	4	ล�ำ	และ

อันดำมัน	(สตูล)	2	ล�ำรวมทั้งส�ำรวจกำรท�ำประมงและกำรเก็บรักษำ 

สัตว์น�้ำบนเรือประมงอวนลำก

	 ทำงโครงกำรฯ	ร่วมกับกรมประมง	ภำยใต้โครงกำรกำรปรับปรุงระบบล�ำเลียงขนถ่ำยสัตว์น�้ำและสุขอนำมัยส�ำหรับ

ท่ำเทียบเรือประมง	ได้ออกแบบและพัฒนำโต๊ะคัดแยกสัตว์น�้ำและน�ำไปติดตั้งที่ท่ำเทียบเรือประมง	จังหวัดระยอง	ในเดือน

กันยำยน	2558	พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงให้เหมำะสมกับวิธีกำรด�ำเนินงำนของแพปลำ

	 •	กำรจัดท�ำคู่มือกำรส�ำรวจเครื่องมือประมง	ในปี	2558	ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมงเสร็จสมบูรณ์ขณะนี้

อยู่ในขั้นตอนของกำรแก้ไขรูปแบบครั้งสุดท้ำย

	 •	กำรวิจัยตะกอนพื้นท้องน�้ำรอบพื้นที่โครงกำรโป๊ะเชือก	จังหวัดระยอง	ได้รวบรวมข้อมูลที่ส�ำคัญเรียบร้อย	และจะ

ด�ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป

	 •	กำรศึกษำกำรจับติดสัตว์น�้ำที่ไม่ใช่เป้ำหมำยจำกกำรท�ำประมงอวนลอยพื้นท้องน�้ำ	บริเวณชำยฝั่งจังหวัดระยอง

ทำงโครงกำรฯ	ได้ท�ำกำรเก็บข้อมูลส�ำคัญครึ่งปี	และนักวิจัยจะท�ำกำรสรุปและวิเครำะห์ต่อไป

	 •	ได้พัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลส�ำหรับกำรจัดกำรข้อมูลกำรส�ำรวจ

	 นอกจำกนี้ทำงโครงกำรได้ด�ำเนินงำน	ดังต่อไปนี้
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	 ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการทำาการประมง	ประจำา

ปี	พ.ศ.	2558
	 -	รวบรวมข้อมูลที่ส�ำคัญ	เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงและลดผลกระทบจำกกำร

ท�ำประมง

	 -	ร่วมมือกับกรมประมงเพื่อพัฒนำโต๊ะคัดแยกสัตว์น�้ำที่ท่ำเทียบเรือ	เพื่อควำมถูกสุขลักษณะของสัตว์น�้ำที่ใช้

ส�ำหรับกำรบริโภค
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	 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรจัดกำรประมง	เพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง	มีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้ำง

ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรประมงอย่ำงเหมำะสมส�ำหรับแต่ละพื้นที่ของประเทศสมำชิก	ด้วยกำรจัดฝึกอบรมแนวคิดและกำร

ปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรประมงอย่ำงยั่งยืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิก

	 ทำงโครงกำรฯ	จัดกำรฝึกอบรม	The	Regional	Training	

Course	on	Essential	Ecosystem	Approach	to	Fisheries	 

Management	(E-EAFM)	and	Fisheries	Extension	 

Methodologies	ขึ้นระหว่ำงวันที่	6-16	ตุลำคม	2558	ณ	จังหวัด 

ระยอง	โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศสมำชิกเข้ำร่วม	จ�ำนวน	19	

คน	กำรฝึกอบรมดังกล่ำวท�ำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับ

แนวคิดและแผนกำรจัดกำรทำงกำรประมงที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ	

เพื่อใช้พัฒนำร่ำงแผนงำนกำรจัดกำรทำงกำรประมง	เข้ำใจกำรจัดกำร

ประมงแบบส่วนร่วม	กำรสื่อสำรแบบมีประสิทธิภำพ	แนวทำงกำรจัดกำร

กับปัญหำควำมขัดแย้ง	แนวคิดและจุดประสงค์ในงำนส่งเสริมทำงกำร

ประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	บทบำทของนักส่งเสริม	รวมทั้ง

ทักษะหลักของนักส่งเสริมทำงกำรประมงในกำรเติมเต็มบทบำทหลำยๆ

บทบำทของนักส่งเสริม	เช่น	ผู้อ�ำนวยควำมสะดวก	ผู้ไกล่เกลี่ยปัญหำ

ควำมขัดแย้ง	นักสื่อสำรและประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพ	เป็นต้น

	 นอกจำกนี้ได้ผลิตและพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม	เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม	รวมทั้งสื่อกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ	

เพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจในเนื้อหำและเหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

	 ในปี	พ.ศ.2558โครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC  

Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมง เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resource Development (HRD) Programs on Fisheries Management Approaches 

for Sustainable Fisheries)

	 ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการประมง	เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	ประจำาปี	

พ.ศ.	2558

	 -	พัฒนำทรัพยำกรบุคคลทำงด้ำนกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 -	พัฒนำหลักสูตร	เอกสำรกำรฝึกอบรม	และสื่อกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
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 3. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ สำาหรับการจัดการการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย ในการทำาประมง

อวนลาก(Strategies for Trawl Fisheries By-catch Management: FAO-GEF/REBYC-II CTI)

	 โครงกำรดังกล่ำวสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรประมงและระบบนิเวศทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนในบริเวณ	Coral	Triangle	

และน่ำนน�้ำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกำรลดกำรจับสัตว์น�้ำที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำย	สัตว์น�้ำที่ไม่ต้องกำรและลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรท�ำประมงอวนลำก	ในปี	พ.ศ.2558	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

	 ทำงโครงกำรฯ	ได้ร่วมประชุม	The	Inception	Stakeholders	ณ	ประเทศปำปัวนิวกินีและเยี่ยมชมกำรด�ำเนิน 

โครงกำรฯ	ของประเทศปำปัวนิวกินี	ซึ่งในปี	2558	ทำงประเทศปำปัวนิวกินี	พร้อมที่จะท�ำกำรส่งเสริมกำรทดลองใช้	TEDs	

และ	BRDs	นอกจำกนี้ได้ร่วมหำรือแนวทำงในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	ต่อไปในปี	2559

	 ผลจากการดำาเนินโครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการทำา

ประมง	ประจำาปี	พ.ศ.	2558
	 -	เสริมสร้ำงควำมรู้และพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและควำมปลอดภัยทำงทะเล	

ส�ำหรับเรือประมงขนำดเล็ก

	 -	ผลิตและเผยแพร่คู่มือกำรประหยัดพลังงำนและควำมปลอดภัยทำงทะเล	ภำษำกัมพูชำ	ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

	 •	การหารือและร่วมประชุม

	 นอกจำกนี้ได้ผลิตและเผยแพร่คู่มือกำรประหยัดพลังงำนและควำมปลอดภัยทำงทะเล	ซึ่งได้แปลเป็นภำษำกัมพูชำ	

จ�ำนวน	100	เล่ม	เพื่อใช้ประกอบกำรฝึกอบรมและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

 2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการทำาประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมง	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมรู้ด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและควำมปลอดภัยในกำรท�ำประมงให้แก่ชำวประมงและ

เจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิกในปี	พ.ศ.	2558	ได้ด�ำเนินกิจกรรมดังนี้

	 ทำงโครงกำรฯ	จัดกำรฝึกอบรม	On-site	Training	on	 

Energy	Saving	and	Safety	at	Sea	for	Small	Fishing	Vessels	

ณ	ประเทศกัมพูชำ	ระหว่ำงวันที่	29	กันยำยน	–	1	ตุลำคม	2558	

โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศกัมพูชำ	เข้ำร่วมจ�ำนวน		30		คน	

กำรฝึกอบรมดังกล่ำวเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรและ

เทคนิคในกำรประหยัดพลังงำนและควำมปลอดภัยทำงทะเลในกำร

ท�ำประมง	เพิ่มควำมตระหนักในกำรประหยัดพลังงำนและควำม

ปลอดภัยทำงทะเล	และสร้ำงเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำง

เทคนิคในด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและควำมปลอดภัยทำงทะเล
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 - การฝึกอบรม ทางโครงการฯ จัดการฝึกอบรม TheRegional Training Course on Essential  

Ecosystem Approach to Fisheries Management (E-EAFM) and the E-EAFM Training for the Trainer 

(E-EAFM TOT)

	 ติดตำมผลจำกกำรประชุม	Alliance	Meeting	และตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส�ำรวจด้ำนเศรษฐสังคม	ใน

บริเวณ	Samar	Sea	ณ	ประเทศฟิลิปปินส์

	 ทำงโครงกำรฯ	ร่วมกับFood	and	Agriculture	 

Organization	of	United	Nations	(FAO)	ภำยใต้โครงกำร	

Bay	of	Bengal	Large	Marine	Ecosystem	(BOBLME)	

จัดกำรฝึกอบรมดังกล่ำวขึ้นในเดือนมีนำคม	2558	ณ	จังหวัด

ระยอง	โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศสมำชิกเข้ำร่วม	 

4	ประเทศ	ประกอบด้วย	ประเทศมำเลเซีย	พม่ำ	อินโดนีเซีย	

และไทย		จ�ำนวน	23	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำง

ทักษะและกำรท�ำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงเพื่อน�ำไปสู่

	 •	การฝึกอบรม	ได้ดำาเนินงานดังนี้

กำรจัดกำรประมงที่ดีขึ้น	โดยผู้เข้ำฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงและรูปแบบของกำรจัดกำรแบบ	Ecosystem	 

Approach	to	Fisheries	Management	(EAFM)	ส�ำหรับใช้ในกำรร่ำงแผนส�ำหรับจัดกำรประมงในพื้นที่ของตนเอง	 

ตลอดจนเข้ำใจกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมในเบื้องต้น	ฝึกทักษะที่ส�ำคัญด้ำนกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ	และกำรจัดกำรควำม

ขัดแย้ง	ส่วนกำรฝึกอบรม	E-EAFM	Training	for	Trainers	มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงทักษะ	วิธีกำรและเทคนิคด้ำนกำร

เป็นผู้ฝึกอบรมเพื่อเป็นกำรสร้ำงเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมด้ำนEAFM	ในภูมิภำคฯ

	 •	การประชุม

 - การประชุม Meeting to Discuss the Further Development of E-EAFM Lead Sessions and 

Courses

	 โครงกำรฯ	จัดกำรประชุมดังกล่ำวขึ้น	ณ	จังหวัดภูเก็ต	ในเดือนเมษำยน	2558	ซึ่งเป็นกำรหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ตัวแทน

จำก	BOBLME	,	REBYC-II	CTI	,	FAO,	NOAA	และ	SEAFDEC	เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อส�ำหรับกำรฝึกอบรม	Essential	 

Ecosystem	Approach	for	Trawl	Fisheries	Management	(E-EAFM)	ส�ำหรับผู้น�ำ	ผู้บริหำรและผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจ	
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	 ผลจากการดำาเนินโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์	สำาหรับการจัดการการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการทำา

ประมงอวนลากประจำาปี	พ.ศ.	2558	
	 -	จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	ส�ำหรับปี	2559

	 -	เสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลของประเทศสมำชิกในด้ำนกำรจัดกำรกำรประมงอวนลำกอย่ำงยั่งยืน

	 -	สร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรจับติดสัตว์น�้ำที่ไม่ใช่เป้ำหมำยในประมงอวนลำก	เพื่อน�ำไปสู่

กำรท�ำประมงที่ยั่งยืน

 - การประชุม The 3rd  Project Steering Committee 2015

 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ EAFM LEAD Materials Writeshop

	 โครงกำรฯ	ร่วมกับ	Bureau	of	Fisheries	and	Aquatic	Resources	ประเทศฟิลิปปินส์	จัดกำรประชุม	ดังกล่ำว

ขึ้นในเดือนพฤษภำคม	2558	ณ	ประเทศฟิลิปปินส์	โดยมีตัวแทนของโครงกำร	REBYC-II	CTI	เจ้ำหน้ำที่องค์กร	Food	and	

Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	(FAO)	และเจ้ำหน้ำที่จำก	Bureau	of	Fisheries	and	Aquatic	 

Resources	ประเทศฟิลิปปินส์	เข้ำร่วมทั้งสิ้น	17	คนกำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้นเพื่อหำรือและพิจำรณำรำยงำนกำรประชุม	

The	2ndProject	Steering	Committee	พิจำรณำและประเมินผลควำมส�ำเร็จของแผนกำรด�ำเนินงำนของปี	2556	

รำยงำนด้ำนกำรเงินและประเมินค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรฯ	พิจำรณำและปรับปรุงแผนกำรด�ำเนินงำนปี	2557-2558	หำรือกำร

ด�ำเนินงำนโครงกำรระยะสุดท้ำย	รวมทั้งกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงกำร	จัดท�ำข้อเสนอ

แนะด้ำนกำรพัฒนำโครงกำรกำรจัดกำรประมงอวนลำกในภูมิภำคแบบใหม่	เป็นต้น

	 โครงกำรฯ	ร่วมกับ	The	Bay	of	Bengal	Large	Marine	Ecosystem	(BOBLME)	และ	National	Oceanic	and	

Atmospheric	Administration(NOAA)	จัดกำรประชุมดังกล่ำวขึ้นในเดือนกรกฎำคม	2558	ณ	กรุงเทพฯ	โดยมีตัวแทนจำก

โครงกำร	REBYC-II	CTI,	NOAA	และ	BOBLME	เข้ำร่วมจ�ำนวน	15	คน	กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อหำรือเกี่ยวกับ

กำรพัฒนำสื่อกำรสอนส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ระดับผู้บริหำร	และแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรฝึกอบรม	E-EAFM	ออกไปทั่วภูมิภำค

(Leader,	Executive	and	Decision	Makers	:	LEAD)	รวมทั้งหำรือเกี่ยวกับกลุ่มเป้ำหมำยของกำรฝึกอบรมฯ	องค์ประกอบ

และแนวทำงหลักของกำรฝึกอบรมฯ	ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับนักวำงแผนกำรพัฒนำชำยฝั่งและจัดกำรประมง	และผู้วำงนโยบำย

ระดับอำวุโส	ตำรำงกำรฝึกอบรมฯ	และกลไกส�ำหรับกำรขับเคลื่อนและกำรประเมินควำมเหมำะสมและผลกระทบของกำร

ปรับปรุงกำรฝึกอบรม	E-EAFM	ส�ำหรับ	LEAD
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	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคุม	มีวัตถุประสงค์	

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมำชิกในกำรหำแนวทำงลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	(กำรท�ำ

ประมง	IUU)	ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน	โดยในปี	พ.ศ.2558	ทำงโครงกำรฯ	

ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

	 •	พัฒนำระบบฐำนข้อมูล	กำรติดตำมและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลเรือประมงที่มีควำมยำมตั้งแต่	24	เมตรขึ้นไป	ใน

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Regional	Fishing	Vessels	Record	Database:	RFVR)เพื่อให้สะดวกและง่ำยแก่ผู้ใช้งำน	

เพิ่มเติมรำยละเอียดข้อมูลเรือประมงของประเทศสมำชิก	

 4. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU Fishing)

	 •	หำรือร่วมกับประเทศสมำชิก	ทำงโครงกำรฯ	ได้จัดกำรประชุม	Regional	Technical	Consultation	on	the	 

Regional	Fishing	Vessels	Record	(RFVR):	Use	and	Way	Forward	of	RFVR	Database	as	a	Management		Tool	

to	Reduce	IUU	Fishing	in	Southeast	Asian	Region	ระหว่ำงวันที่	2-4	มิถุนำยน	2558	ณ	จังหวัดชลบุรี	โดยมีตัวแทน

จำกประเทศสมำชิกเข้ำร่วมประชุม	จ�ำนวน	39	คน	กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งำนของ

ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบันทึกข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคส�ำหรับเรือที่มีควำมยำวตั้งแต่	24	เมตรขึ้นไป	ซึ่งเป็นเครื่องมือ

หนึ่งที่ช่วยป้องกันกำรท�ำประมงIUU	กำรจัดกำรและกำรรวบรวมข้อมูลของฐำนข้อมูลให้ทันสมัย	พัฒนำกลยุทธ์และแนวทำง

ในอนำคตส�ำหรับประเทศสมำชิกและศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกำรป้องกันกำรท�ำประมงที่

ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	รวมทั้งหำรือเกี่ยวกับโครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลกำร

รวบรวมข้อมูลเรือประมงที่มีขนำดควำมยำวน้อยกว่ำ	24	เมตร	จำกกำรประชุมดังกล่ำว	ก่อให้เกิดกลยุทธ์และแนวทำง

ส�ำหรับประเทศในอำเซียนและ	SEAFDEC	ในกำรป้องกับกำรประมงไอยูยู	ผ่ำนกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล	RFVR,	ข้อตกลง 

ร่วมกันของประเทศสมำชิก	ในกำรจัดกำรและอัพเดตข้อมูล	RFVR	และข้อแนะน�ำและแนวทำงในอนำคตด้ำนกำรส่งเสริม

ระบบ	RFVR	ของเรือที่มีขนำดน้อยกว่ำ	24	เมตร

	 •	กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	ทำงโครงกำรฯ	ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุม	Regional	Technical	Consultation	on	the	

Regional	Fishing	Vessels	Record	(RFVR):	Use	and	Way	Forward	of	RFVR	Database	as	a	Management	Tool	

to	Reduce	IUU	Fishing	in	Southeast	Asian	Region	จ�ำนวน	3,000	เล่ม	เพื่อใช้เผยแพร่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงที่

เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
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	 ผลจากการดำาเนินโครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การ

ควบคุม	ประจำาปี	พ.ศ.	2558
	 -	ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงส�ำหรับประเทศในอำเซียนและ	SEAFDEC	ในกำรป้องกันกำรประมงไอยูยู	ผ่ำน

กำรใช้ระบบฐำนข้อมูล	RFVR,	ข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมำชิก	ในกำรจัดกำรและอัพเดตข้อมูล	RFVR	และ 

ข้อแนะน�ำและแนวทำงในอนำคตด้ำนกำรส่งเสริมระบบ	RFVR	ในเรือที่มีขนำดน้อยกว่ำ	24	เมตร

	 -	รำยงำนกำรประชุม	Regional	Technical	Consultation	on	the	Regional	Fishing	Vessels	Record	

(RFVR):	Use	and	Way	Forward	of	RFVR	Database	as	a	Management	Tool	to	Reduce	IUU	Fishing	in	

Southeast	Asian	Region

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

สนับสนุนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงในประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ	และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ	

เช่น	เทคนิคกำรเก็บรักษำสัตว์น�้ำ	กำรเก็บตัวอย่ำงและคัดแยกชนิดสัตว์น�้ำ	กำรเดินเรือ	กำรส�ำรวจสมุทรศำสตร์	เป็นต้น

	 ในปี	พ.ศ.	2558	เรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ออกส�ำรวจ

น่ำนน�้ำทะเล	Sulu-Sulawesi	ซึ่งเป็นน่ำนน�้ำระหว่ำงประเทศ

มำเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	ระหว่ำงวันที่	20	มีนำคม	–	13	

พฤษภำคม	2558	เพื่อท�ำกำรส�ำรวจชนิดลูกปลำวัยอ่อนโดยเฉพำะ

ปลำทูน่ำ	บริเวณใกล้ชำยฝั่งและนอกชำยฝั่ง	ส�ำรวจชนิดปลำผิวน�้ำ

บริเวณซั้ง	และส�ำรวจสมุทรศำสตร์	จ�ำนวน	63	สถำนี

	 และระหว่ำงวันที่	21	กรกฎำคม	–	15	ตุลำคม	2558	

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ร่วมกับ	กรมประมงประเทศมำเลเซีย	

ท�ำกำรส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสมุทรศำสตร์	ในน่ำนน�้ำ

ประเทศมำเลเซีย	โดยกำรส�ำรวจครั้งนี้จะท�ำกำรส�ำรวจและเก็บ

ตัวอย่ำงชนิดสัตว์น�้ำหน้ำดิน	โดยอวนลำกแผ่นตะเฆ่	จ�ำนวน	196	

สถำนี	และส�ำรวจสมุทรศำสตร์	โดยกำรเก็บตัวอย่ำงน�้ำ	แพลงตอน	

และตะกอนดิน	เป็นต้น	จ�ำนวน	81	สถำนี		

 5. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2 

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

	 ผลจากการดำาเนินโครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ	M.V.	SEAFDEC	

2	ประจำาปี	พ.ศ.	2558
	 -	รวบรวมข้อมูลชนิดปลำผิวน�้ำ	ปลำพื้นท้องน�้ำ	และสมุทรศำสตร์	บริเวณทะเล	Sulu-Sulawesi	และน่ำนน�้ำ

ประเทศมำเลเซีย

	 -	จัดท�ำรำยงำนกำรส�ำรวจวิจัยปลำทูน่ำ	และทรัพยำกรปลำพื้นท้องน�้ำ
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	 โครงกำรดังกล่ำว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลและสนับสนุนด้ำนเทคนิคในกำรส�ำรวจ

ทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		สนับสนุนทำงเทคนิคในกำรส�ำรวจทรัพยำกรนอกชำยฝั่งให้

แก่ประเทศสมำชิก	ใน	ปี	พ.ศ.	2558โครงกำรได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ดังนี้

	 กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้น	ณ	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรในเดือน

กุมภำพันธ์	2558	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อรำยงำนผลกำรส�ำรวจ

เบื้องต้นของเรือ	M.V.SEAFDEC	2	ในปี	2557	สรุปแผนกำรส�ำรวจ

และกำรด�ำเนินงำนวิจัย	รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรส�ำรวจทะเล	

Sulu	and	Sulawesi	ในปี	2558	ตลอดจนติดตำมผลกำรส�ำรวจ

ปลำทูน่ำ	จำกท่ำขึ้นปลำที่ได้คัดเลือก

	 กำรประชุมดังกล่ำวจัดขึ้น	ณ	ประเทศฟิลิปปินส์	ในเดือนสิงหำคม	2558	ภำยใต้ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนฝ่ำย

พัฒนำและจัดกำรทรัพยำกรประมงทะเล	(MFRDMD)	และส�ำนักงำนเลขำธิกำรโดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศมำเลเซีย	

ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	เจ้ำหน้ำที่จำกส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ส�ำนักงำนเลขำธิกำรและส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำและจัดกำร

ทรัพยำกรประมงทะเล	เข้ำร่วมจ�ำนวน	30	คน	กำรประชุมดังกล่ำวเพื่อรับทรำบผลศึกษำกำรประเมินปริมำณทรัพยำกร

สัตว์น�้ำ	แหล่งวำงไข่ของปลำทูน่ำ	พันธุกรรมปลำทูน่ำ	และอุปกรณ์ล่อสัตว์น�้ำ	กำรสนับสนุนทำงวิชำกำรด้ำนกำรประเมิน

ทรัพยำกรปลำทูน่ำในทะเล	Sulu-Sulawesi	และรำยงำนผลกำรส�ำรวจร่วมเกี่ยวกับทรัพยำกรปลำทูน่ำในทะเล	 

Sulu-Sulawesi	ครั้งที่	2	โดยเรือ	M.V.SEAFDEC	2

	 ส�ำหรับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคล	เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ	ได้เข้ำร่วมวิจัยและส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	ใน

น่ำนน�้ำประเทศกัมพูชำ	กับเรือวิจัย	Koyo-maruซึ่งเป็นเรือวิจัยของ	National	Fisheries	University	ประเทศญี่ปุ่น

	 •	การจัดประชุม	Technical	Meeting	for	Work	Plan	of	Activities	for	SEAFDEC	Joint	Program	on	

Tuna	Research	in	Sulu	and	Sulawesi	Seas

	 •	การประชุม	The	2nd	Working	Groups	Meeting	Joint	Program	on	Tuna	Research	in	Sulu	and	

Sulawesi	Seas	

 6. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Offshore Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asia)

	 ผลจากการดำาเนินโครงการสำารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ประจำาปี	พ.ศ.	2558
	 -	รำยงำนผลกำรศึกษำกำรประเมินปริมำณทรัพยำกรปลำทูน่ำครีบเหลือง	ปลำทูน่ำตำโต	และปลำโอแทบ	ใน

ทะเล	Sulu-Sulawesi	

	 -	รำยงำนผลกำรส�ำรวจร่วมเกี่ยวกับทรัพยำกรปลำทูน่ำในทะเล	Sulu-Sulawesi

	 -	เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรวิจัยและส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำนอกชำยฝั่ง
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	 ผลจากการดำาเนินการการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิด

สัตว์นำ้าที่ถูกคุกคามประจำาปี	พ.ศ.	2558
	 -	แผนกำรด�ำเนินงำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลฉลำมและปลำกระเบน

	 -	มำตรฐำนกระบวนกำรด�ำเนินงำนของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลฉลำมและปลำกระเบน

	 -	รำยงำนกำรประชุม	Regional	Technical	Meeting	on	Sharks	and	Rays	Data	Collection	and	Project	

Planning	Year	2015-2016

 7. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการ

จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the  

Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable  

Development and Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

	 โครงกำรดังกล่ำว	ประกอบด้วย	3	กิจกรรมย่อย	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2558	แต่ละกิจกรรมย่อยมีกำรด�ำเนินงำนดังนี้

	 กิจกรรมย่อยดังกล่ำว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรส่งเสริมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสถิติกำร

ประมง	และกำรรวบรวมชนิดของปลำฉลำมที่มีประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2558	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้	

	 โครงกำรฯ	จัดกำรประชุม	Regional	 

Technical	Meeting	on	Sharks	and	Rays	Data	

Collection	and	Project	Planning	Year	2015-

2016	ในเดือนพฤษภำคม	2558	ภำยใต้ควำมร่วมมือ

กับส�ำนักงำนเลขำธิกำร	และส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำ

จัดกำรทรัพยำกรประมงทะเล	ประเทศมำเลเซีย	 

กำรประชุมดังกล่ำวมีตัวแทนจำกประเทศสมำชิกเข้ำ

ร่วมจ�ำนวน	36	คน	กำรประชุมดังกล่ำวก่อให้เกิดกำร

	 7.1	การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ้าที่ถูกคุกคาม(Improving	

the	data	collection	of	the	commercially-exploited	aquatic	species	and	threaten	species)

ร่ำงแผนกำรด�ำเนินงำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลฉลำมและปลำกระเบนของประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร	7ประเทศ	ได้แก่	

ประเทศกัมพูชำ	อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	พม่ำ	ฟิลิปปินส์	เวียดนำมและไทย	ของปี	2557-2558	และมำตรฐำนกระบวนกำร

ด�ำเนินงำนของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลฉลำมและปลำกระเบน	
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	 ใน	ปี	พ.ศ.	2558	กิจกรรมย่อยดังกล่ำว	ได้ด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรฝึกอบรมด้ำนกลไกกำรมีส่วนร่วมของชุมชนบน 

พื้นฐำนกำรจัดกำรทรัพยำกรแบบมีส่วนร่วมโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำนภำยใต้หัวข้อดังกล่ำว	ดังนี้

	 ในปี	2558	ทำงโครงกำรฯ	ได้จัดกำรฝึกอบรมTraining	of	Trainers	(TOT)	on	Facilitating	Fisheries	 

Information	Gathering	through	Introduction	of	Community-based	Fisheries	Management	ณ	สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว	และเวียดนำม	ในเดือนเมษำยน		และ	พฤษภำคม	2558	ตำมล�ำดับกำรฝึกอบรมดังกล่ำวจัดขึ้น

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมง	เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนผ่ำนกำรจัดกำรประมง

แบบมีส่วนร่วม	โดยเฉพำะบทบำทกำรเป็นผู้น�ำด้ำนกำรปฏิบัติงำนและถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรประมงแบบส่วน

ร่วม	แนะน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่น�ำไปสู่กำรจัดกำรประมงแบบมีส่วนร่วมและกำรจัดกำร

ประมงโดยชุมชนให้แก่ชุมชนประมงในพื้นที่	สร้ำงเสริมควำมสำมำรถเกี่ยวกับควำมร่วมมือและกำรส่งเสริมแผนกำรจัดกำร

ประมงโดยชุมชนประมง	จัดหำเครื่องมือและวิธีกำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงกำรประมง	เพื่อกำรพัฒนำและกำรจัดกำร

ทรัพยำกรประมงที่ดีขึ้นและน�ำไปสู่ควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชนประมง	และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกฎหมำยทำงกำร

ประมง

	 ในปี	2558	ทำงโครงกำรฯ	ได้ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	ของเขื่อนน�้ำอูน	จังหวัดสกลนคร	ดังนี้	ติดตำม

ผลจับสัตว์น�้ำก่อนและหลังฤดูห้ำมจับสัตว์น�้ำ	(ระหว่ำงวันที่	16	เมษำยน	–	15	สิงหำคม)	จำกสมุดปูมกำรท�ำประมงของ

พ่อค้ำคนกลำง	และชำวประมง	ที่ท�ำกำรประมงรอบๆ	เขื่อนน�้ำอูนติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรแบบมี

ส่วนร่วมและกำรจัดกำรประมงโดยชุมชนติดตำมมำตรกำรต่ำงๆของชุมชนในฤดูห้ำมจับปลำรวมทั้งติดตั้งป้ำยประกำศข้อ

ห้ำมของชุมชน	เกี่ยวกับช่วงเวลำห้ำมท�ำกำรประมง	เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมำย	และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ

 • การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล

 • การติดตามและการประเมินผลการดำาเนินงาน ณ เขื่อนนำ้าอูน จังหวัดสกลนคร

	 7.2	การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน(Facilitating	Fisheries	activities	

information	gathering	through	introduction	of	Community	base	management)

	 ปี	2558	ทำงโครงกำรฯ	ได้	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรประมงแบบมีส่วนร่วมและกำรจัดกำรประมงโดย

ชุมชน	จ�ำแนกปัญหำและอุปสรรคในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรประมงและหำแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมในกำรพัฒนำ

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลและหารือแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมมาตรการการจัดการประมงโดยชุมชนณ 

ประเทศกัมพูชา
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	 ผลจากการรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชนประจำาปี	พ.ศ.	2558

	 ผลจากการปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประจำาปี	พ.ศ.	2558

	 -	เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรจัดกำรประมงแบบมีส่วนร่วม	เพื่อน�ำไปสู่กำรท�ำประมงอย่ำง

ยั่งยืน

	 -	เสริมสร้ำงมำตรกำรกำรจัดกำรประมงโดยชุมชน

	 -	จัดท�ำและเผยแพร่หนังสือ	List	of	Aquatic	Animals	and	Plants	in	Southeast	Asia	ให้แก่ประเทศ

สมำชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป

	 -	จัดท�ำร่ำงหัวข้อของหนังสือ	Southeast	Asian	State	of	Fisheries	and	Aquaculture	(SEASOFIA)

	 ใน	ปี	พ.ศ.	2558	ได้เผยแพร่หนังสือ	List	of	Aquatic	Animals	and	Plants	in	Southeast	Asia	ให้แก่ประเทศ

สมำชิก	และผู้ที่สนใจทั่วไป	นอกจำกนี้ได้หำรือกับส�ำนักงำนฝ่ำยเทคนิคทั้ง	5	ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	ในงำนประชุม	Information	Staff		Program	(ISP)	ที่จัดขึ้นในเดือนตุลำคม	2558	ณ	ประเทศมำเลเซีย	เพื่อเตรียม

กำรส�ำหรับกำรจัดท�ำหนังสือ	Southeast	Asian	State	of	Fisheries	and	Aquaculture	(SEASOFIA)

	 7.3	การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Harmonization	of	Fishery	Statistics	

in	the	Southeast	Asian	Region)

	 โครงกำรดังกล่ำว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อจ�ำแนกเครื่องมือในกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงที่เหมำะสมส�ำหรับภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	รวมทั้งพัฒนำมำตรกำรและกำรวิเครำะห์กำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยและกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและ

พิจำรณำประสิทธิภำพของมำตรกำร	ก�ำหนดกลยุทธ์	และแนวทำงผ่ำนกำรประชุมหำรือหรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	ใน	ปี	

พ.ศ.	2558	โครงกำรได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ดังนี้

 8. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัย

ที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries  

Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast 

Asia)

แผนกำรด�ำเนินงำนกำรจัดกำรประมงแบบมีส่วนร่วมและ

กำรจัดกำรประมงโดยชุมชน	ณ	ชุมชนประมง	Chong	 

Khneas	ประเทศกัมพูชำ	รวมทั้งน�ำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับ	

เจ้ำหน้ำที่ประมงในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรประมง

อย่ำงมีส่วนร่วมและกำรจัดกำรประมงโดยชุมชนในพื้นที่

ต่ำงๆของประเทศกัมพูชำ
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	 โครงกำรฯ	ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	 

Regional	Inception	Workshop	for	JTF-6	Program	

on	Promotion	of	Sustainable	Fisheries	Resources	

Enhancement	Measures	in	Critical	Habitats/ 

Fishing	Grounds	in	Southeast	Asia	ขึ้น	ณ	จังหวัด

ชลบุรี	ในเดือนกรกฎำคม	2558	โดยมีเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน

เลขำธิกำร	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำและ

จัดกำรทรัพยำกรประมงทะเล	และตัวแทนจำกกรมประมง

	 ผลจากการดำาเนินโครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่

อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำาปี	พ.ศ.	2558

	 -	จ�ำแนกแหล่งที่อยู่อำศัย/แหล่งท�ำกำรประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤตและแนวทำงกำรจัดกำรและแผนกำรฟื้นฟูแหล่ง

ที่อยู่อำศัย/แหล่งท�ำกำรประมงในประเทศสมำชิกอำเซียน

	 -	จัดตั้งพื้นที่ส�ำหรับกำรอนุรักษ์หอยชักตีน	ณ	เกำะศรีบอยำ	จังหวัดกระบี่	ตำมควำมเห็นชอบของชุมชนประมง

ประเทศสมำชิก	เข้ำร่วมจ�ำนวน	64	คน	กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมัยและประสบกำรณ์

ด้ำนมำตรกำรพื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งที่อยู่อำศัยและแหล่งประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภำคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	จ�ำแนกพื้นที่	เครื่องมือ	มำตรกำรและแผนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมส�ำหรับ

แหล่งที่อยู่อำศัยและแหล่งประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติในหลำยๆพื้นที่	และส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง

ประเทศสมำชิกของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงที่ยั่งยืน

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 นอกจำกนี้ได้ด�ำเนินกำรจัดสัมมนำกำรบริหำรจัดกำรหอยชักตีนทำงฝั่งทะเลอันดำมัน	ครั้งที่	2ณ	จังหวัดกระบี่	โดย

มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกำรจัดกำรทรัพยำกรหอยชักตีน	(Doc-conch	Shell)	ได้แก่	ชำวประมง	พ่อค้ำคนกลำง	ผู้ประกอบ

กำรร้ำนอำหำร	และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน	6	จังหวัด	ได้แก่		จังหวัดกระบี่	พังงำ	ตรัง	ภูเก็ต	ระนอง	

และสตูล	กำรสัมมนำมีวัตถุประสงค์เพื่อหำข้อตกลงร่วมกันจำกผู้ใช้ทรัพยำกรหอยชักตีนในด้ำนมำตรกำรกำรจัดกำรและกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรหอยชักตีน
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	 โครงกำรดังกล่ำว	จัดตั้งเพื่อศึกษำระบบนิเวศชำยฝั่งของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		ควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ	ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสังคมชุมชนประมงชำยฝั่งกับระบบนิเวศ	ในปี	พ.ศ.	2558	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้

	 -	กำรสร้ำงเสริมศักยภำพกำรจับสัตว์น�้ำ	ทำงโครงกำรฯ	ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกำรท�ำประมงและข้อมูลผล

จับสัตว์น�้ำในพื้นที่รอบๆโครงกำรโป๊ะเชือก	เช่น	ชนิดสัตว์น�้ำ	ปริมำณสัตว์น�้ำในแต่ละวัน	แหล่งท�ำกำรประมง	เครื่อง

มือประมง	เป็นต้น	ผ่ำนบันทึกจำกสมุดปูมกำรท�ำประมงและกำรสัมภำษณ์

 โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area  

Capability Enhancements in Southeast Asia)

โครงการอื่นๆ

	 -	กำรส�ำรวจและวิจัยด้ำนชีววิทยำ	ได้ท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงปลำจำกตลำด

และท่ำขึ้นปลำรอบๆโครงกำรโป๊ะเชือก	เพื่อท�ำกำรศึกษำเกี่ยวกับ	Fish	 

Population	Structure	Inhibits	in	the	Gulf	of	Thailand	and	South	China	

Sea	by	Genetic	Analysis	โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ	ชื่อสัตว์น�้ำ	ขนำด	แหล่งที่

พบ	และเนื้อเยื่อ	เพื่อใช้วิเครำะห์	DNA	เป็นต้น

	 -	กำรส�ำรวจและวิจัยด้ำน

สิ่งแวดล้อม	ได้เก็บตัวอย่ำง 

อินทรียวัตถุ	เช่น	ตะกอน	หอยสอง
ฝำ	เป็นต้น	รวมทั้งเก็บตัวอย่ำงน�้ำ	บริเวณชำยฝั่งของจังหวัดระยอง	

ได้แก่	บริเวณชำยหำด	พื้นที่น�้ำขึ้นน�้ำลง	และป่ำชำยเลน	เพื่อใช้ใน

กำรประเมินลักษณะของแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำ	ซึ่งข้อมูลที่ได้

จะน�ำไปเปรียบเทียบกับพื้นที่บริเวณโครงกำรโป๊ะเชือก	

	 -	กำรส�ำรวจด้ำนสังคม	ได้สัมภำษณ์	เพื่อเก็บข้อมูล 

ครัวเรือนของชุมชนประมง	เช่น	ประวัติกำรท�ำงำน	เพศ	อำยุ	

ศำสนำ	กำรศึกษำ	รำยได้	สุขภำพ	กำรย้ำยถิ่นที่อยู่อำศัย	เป็นต้น	

	 -	กำรส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำด้วยคลื่นเสียง	ได้จัดกำร

ประชุม	Technical	Meeting	and	Experiment	Site	Survey	

in	Chonburi	ระหว่ำงวันที่	20-24	เมษำยน	2558	ณ	จังหวัด

ชลบุรี	กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรหำรือและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมและส�ำรวจข้อมูล	 

Hydro-acoustic	รอบๆ	พื้นที่โครงกำรโป๊ะเชือกจังหวัดระยอง	และจังหวัดชลบุรี

	 -	กำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงบริเวณเครื่องมือประมงโป๊ะเชือกได้ท�ำกำรเก็บบันทึกและถ่ำยโอนข้อมูลจำก

เครื่องวัดกระแสลม	(Wind	logger)	และ	Recolo	Video	recorder	พร้อมทั้งสัมภำษณ์ชำวประมงในโครงกำร 

โป๊ะเชือกและหำรือเกี่ยวกับแผนกำรติดตั้งเครื่องวัดกระแสลม
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	 ผลจากการดำาเนินโครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประจำาปี	พ.ศ.	

2558

	 -	รวบรวมข้อมูล	เพื่อใช้ส�ำหรับตรวจสอบและประเมินสภำวะสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อกำรท�ำประมงโป๊ะ

เชือก

-	กำรจัดประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีของโครงกำรฯในปีนี้จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกำยน	2558	 

ณ	เกียวโต	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อสรุปกำรด�ำเนินงำนทั้งหมดของปี	2558
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	 •	โครงการศึกษาการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ	LED	เพื่อชุมชนประมงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 •	การฝึกอบรมการประกอบซั้งเชือก

 1. โครงการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 2. โครงการร่วมกับกรมประมง

โครงการความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ

	 ในเดือนกุมภำพันธ์	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ร่วมท�ำกำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรจับสัตว์น�้ำ	พร้อมทั้งวัด

ระดับควำมเข้มแสงใต้น�้ำด้วยเครื่องมือวัดแสงระดับ	PRR	2600	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรศึกษำกำรติดตั้งหลอดประหยัด

ไฟ	LED	เพื่อชุมชนประมง	โดยใช้หลอด	LED	ในกำรล่อจับสัตว์น�้ำแทนที่กำรใช้หลอดแสงจันทร์	ณ	จังหวัดชลบุรี

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ร่วมกับกรมประมง	จัดกำรฝึกอบรมกำรประกอบซั้งเชือก	ให้แก่ชำวประมงในพื้นที่จังหวัด

จันทบุรีและประจวบคีรีขันธ์	ซึ่งกำรฝึกอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้ำงแหล่งอนุบำลสัตว์น�้ำวัยอ่อนและแหล่งอำศัย

ใหม่ของสัตว์น�้ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น	ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น	และชำวประมงมี

ส่วนร่วมในกำรจัดกำรปัญหำระบบนิเวศ
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	 •	การติดตั้งโป๊ะเชือกในพื้นที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง	จังหวัดเพชรบุรี

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ร่วมกับกรมประมง	ท�ำกำรติดตั้งโป๊ะเชือก	จ�ำนวน	1	ชุด	ในบริเวณพื้นที่โครงกำรฟำร์มทะเล

ตัวอย่ำงแบบผสมผสำนตำมพระรำชด�ำริในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถจังหวัดเพชรบุรี	เพื่อฟื้นฟูทรัพยำกร

สัตว์น�้ำในพื้นที่โครงกำรฯและพัฒนำเครื่องมือส�ำหรับกำรรวบรวมพันธุ์สัตว์น�้ำระหว่ำงวันที่	27	เมษำยน	–	3	พฤษภำคม	

2558



แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2559

1

แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2559

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 1.	โครงการเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์	ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

(Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

	 2.	โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน	(Tailor-made	Training	Programs)

	 3.	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง	(Improvement	of	

Fisheries	Technology	and	Reduction	of	the	Impact	from	Fishing)

	 1.	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	(Human	Resource	Development	for	 

Sustainable	Fisheries)	

	 2.	โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง	(Optimizing	 

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

	 3.	โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์	ส�าหรับการจัดการการจับสัตว์น�้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย	ในการท�าประมงอวนลาก	 

(Strategies	for	Trawl	Fisheries	By-catch	Management)

	 4.	โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	(Promotion	

of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	fishing)

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

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

	 6.	โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Offshore	Fisheries	 

Resources	Exploration	in	Southeast	Asia)

	 7.	โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง	เพื่อการจัดการและ

พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	of	 

Fishery	Statistics	and	Information	for	Sustainable	Development	and	Management	of	Fisheries	in	the	

Southeast	Asian	Region)

	 8.	โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤต

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Promotion	of	Sustainable	Fisheries	Resources	Enhancement	Measures	in	

Critical	Habitats/Fishing	Grounds	in	Southeast	Asia)

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย
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โครงการอื่นๆ

	 โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Coastal	Area	Capability	 

Enhancements	in	Southeast	Asia)

	 9.	โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย	(Establishment	and	 

Operation	of	a	Regional	System	of	Fisheries	Refugia	in	the	South	China	Sea	and	Gulf	of	Thailand)
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	 โครงการฯ	มีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริม	เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการประมง

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก	องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ	และสาธารณชน

	 การจัดฝึกอบรม	ด�าเนินการตามความต้องการ	และงบประมาณจากหน่วยงานทั้งประเทศสมาชิก	และนอกประเทศ

สมาชิก	เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง	ให้กับหน่วยงานนั้นๆ

	 การฝึกอบรมจะจัดตามค�าร้องขอและสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในและนอกประเทศ

สมาชิก

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่	บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของ	ศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ผ่านการจัดนิทรรศการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ	

มกราคม	–	ธันวาคม

2.	ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง

-	วารสาร	Advance	Fisheries	Technology	

-	เอกสารการส่งเสริมความตระหนักด้านการท�าประมงอย่างรับผิดชอบให้แก ่

ชาวประมง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการประมง	และสาธารณะชน	

มกราคม	–	ธันวาคม

3.	พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม	–	ธันวาคม

4.	เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ด้านสารสนเทศ

มกราคม	–	ธันวาคม

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

 1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

 2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor-made Training  

Programs)

	 	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้  



แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2559

4

	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับสัตว์น�้า	

และวิศวกรรมทางทะเล	รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและระดับภูมิภาค

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส่งเสริมเทคโนโลยีแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมใน

ด้านการท�าประมงและวิศวกรรมทางทะเล

-	ทดสอบการลดใช้พลังงานในเรือประมงอวนลาก	

-	การตรวจวัดการใช้พลังงานในเรือประมงอวนลากในอ่าวไทย

-	ส่งเสริมการส�ารวจอวนลากด้วยระบบถ่ายภาพใต้น้�า

-	เผยแพร่คู่มือการส�ารวจเครื่องมือประมง  

-	พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าประมง  

ส�าหรับท่าเทียบเรือประมง

กรกฎาคม-ธันวาคม

มกราคม-มิถุนายน

มีนาคม-กรกฎาคม

มกราคม-ธันวาคม

กุมภาพันธ์-ตุลาคม

2.	วิจัยด้านผลกระทบจากการท�าประมงที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล

-	วิจัยตะกอนพื้นท้องน้�ารอบพื้นที่โครงการโป๊ะเชือก	จังหวัดระยอง 

-	ศึกษาการจับติดสัตว์น้�าที่ไม่ใช่เป้าหมายจากการท�าประมงอวนลอย	บริเวณ

ชายฝั่งจังหวัดระยอง

มกราคม-ธันวาคม

มกราคม-ธันวาคม

3.	การวิจัยด้านอื่นๆ

-	พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส�าหรับการจัดการข้อมูลการส�ารวจ

-	สนับสนุนทางเทคนิคแก่กรมประมงไทยในการวางแผนการจัดการประมงในพื้นที่

จังหวัดตราด

มกราคม-ธันวาคม

มกราคม-ธันวาคม

 3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการทำาการประมง  

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

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้
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	 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	มีวัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง

ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประมงของประเทศสมาชิกในด้านการส่งเสริมการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

	 โครงการดังกล่าว	วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ที่เหมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่ประมง

เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม	รวมทั้งความปลอดภัยทางการท�าประมงส�าหรับเรือประมง

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	จัดการฝึกอบรม	The	Regional	Training	Couse	on	Fisheries	Extension	

Service	for	Sustainable	Fisheries	Development

กรกฎาคม

2.	จัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมและสื่อการสอน	 กุมภาพันธ์-มิถุนายน

3.	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	ได้แก่	โปสเตอร์	หนังสือการ์ตูน	VCD	เป็นต้น มกราคม-ธันวาคม

 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resource  

Development for Sustainable Fisheries)

 2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการทำาประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้   

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	จัดการฝึกอบรมด้านการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยทางการ

ท�าประมงส�าหรับเรือประมงขนาดเล็ก

สิงหาคม

2.	การเผยแพร่คู่มือและเอกสารวิชาการ มกราคม-สิงหาคม
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	 โครงการดังกล่าวสนับสนุนการใช้ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในบริเวณ	Coral	Triangle	

และน่านน�้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการลดการจับสัตว์น�้าพลอยได้	สัตว์น�้าที่ไม่ต้องการและลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมจากการท�าประมงอวนลาก

	 	 โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	มี

วัตถุประสงค์	เพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการหาแนวทางลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม	(การท�าประมง	IUU)	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืน	มาตรการการแก้ไข

การท�าประมง	IUU

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ		 มกราคม-มีนาคม

2.	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูศักยภาพทรัพยากรบุคคลและให้การ

สนับสนุนด้านเทคนิคในกิจกรรมระดับประเทศของประเทศที่เข้าร่วม 

โครงการฯ

มกราคม-มีนาคม

3.	พัฒนาเว็บไซต์โครงการฯ	และสื่อประชาสัมพันธ์	 	 มกราคม-ธันวาคม

4.	หารือเพื่อท�าข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน		 	 มกราคม-มีนาคม

 3. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ สำาหรับการจัดการการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย ในการประมง

อวนลาก (Strategies for Trawl Fisheries By-catch Management)

 4. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลเรือประมงในระดับภูมิภาคที่มีขนาดความ

ยาวมากกว่า	24	เมตร

มกราคม-ธันวาคม

2.	สนับสนุนด้านเทคนิคในการใช้ระบบฐานข้อมูลเรือประมงที่มีขนาดความยาว

มากกว่า	24	เมตรในระดับภูมิภาค

มกราคม-ธันวาคม

3.	ส่งเสริมมาตรการรัฐท่าเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มีนาคม

4.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	 	 พฤษภาคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้
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	 โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	มีวัตถุประสงค์	เพื่อ

สนับสนุนการส�ารวจสภาวะทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ	และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้าน

ต่างๆ	ได้แก่	การวิจัยทรัพยากรประมง	การส�ารวจสมุทรศาสตร์	การเดินเรือ	และวิศวกรรมทางทะเล

	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนด้านเทคนิคในการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		สนับสนุนทางเทคนิคในการส�ารวจทรัพยากรนอกชายฝั่งให้

แก่ประเทศสมาชิก

 5. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2  

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

 6. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore 

Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส�ารวจทรัพยากรประมงในน่านน�้าประเทศสมาชิก ก่อนฤดูมรสุม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้  

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	การจัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการส�ารวจทรัพยากรประมงนอก

ชายฝั่ง

-	จัดการประชุมเพื่อจัดท�าร่างรายงานผลโครงการส�ารวจและวิจัยร่วมในทรัพยากร

ปลาทูน่าในทะเล	Sulu-Sulawesi	 	

-	จัดท�ารายงานการด�าเนินงานวิจัยโครงการส�ารวจและวิจัยร่วมในทรัพยากรปลา

ทูน่าในทะเล	Sulu-Sulawesi	 	 	

-	จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการลดการสูญเสียหลังการ

จับ	

สิงหาคม

มกราคม-พฤษภาคม

มีนาคม

2.	ปรับปรุงเครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์น�้าและคู่มือ

-	รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าคู่มือทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือ	เก็บตัวอย่างและวิธี

การส�ารวจประมงนอกชายฝั่ง	 	 	

-	ปรับปรุงเครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์น�้า	 	 	 	

-	จัดท�าและเผยแพร่คู่มือเครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์น�้า

มกราคม-สิงหาคม

มกราคม-พฤษภาคม

สิงหาคม-ธันวาคม
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กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล	 	 	 	

-	จัดการประชุมการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามและปลากระเบน	เพื่อเตรียม

พร้อมส�าหรับ	CITES	CoP	17	 	

-	ติดตามผลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

กันยายน

มกราคม-สิงหาคม

2.	เก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โครงการน�าร่อง	 มกราคม-กันยายน

3.	เผยแพร่กิจกรรมและผลการด�าเนินโครงการฯ		 	 	

-	เผยแพร่รายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามและคู่มือการจ�าแนกปลา

ฉลาม	 	 	 	 	

-	เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคและนานาชาติ	 	

กรกฎาคม-ธันวาคม

	 มกราคม-ธันวาคม

 7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ้าที่ถูกคุกคาม (Improving 

the Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species and Threaten Species)

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้  

	 โครงการดังกล่าว	มีกิจกรรมหลักอยู่	3	กิจกรรมดังนี้		

 7. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการ

จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the  

Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable  

Development and Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

กิจกรรม  ระยะเวลา

3.	ความร่วมมือในการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกน่านน�้าระหว่างเจ้าหน้าที่

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรมและประเทศสมาชิก

-	ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมส�ารวจและวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ		 	

-	สนับสนุนแผนพัฒนาการส�ารวจ	การติดตามและประเมินการด�าเนินงานในการ

ส�ารวจทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิก	

ตุลาคม-พฤศจิกายน

มกราคม-สิงหาคม
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กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ติดตามและสนับสนุนกิจกรรมของประเทศสมาชิก	ด้านการจัดการทรัพยากร

ประมงโดยชุมชนและรวบรวมข้อมูลทางการประมงของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	

มกราคม-มิถุนายน

2.	ศึกษากิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการประมงโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในชุมชน

ประมงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	กัมพูชา	และไทย

มิถุนายน-ธันวาคม

 7.2 การรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries activity  

information gathering through introduction of community base management)

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้  

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	รวบรวมหรือจัดท�ารายงานสถิติทางการประมง มกราคม-ธันวาคม

2.	ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ

-	เตรียมเนื้อหาส�าหรับ	หนังสือ	SEASOFIA	2017 มกราคม-ธันวาคม

 7.3 การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of Fishery Statistics 

in the Southeast Asian Region)

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

	 โครงการดังกล่าว	มุ่งเน้นการจ�าแนกเครื่องมือในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เหมาะสมส�าหรับภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	รวมทั้งพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของ

สัตว์น�้า	และพิจารณามาตรการ	กลยุทธ์และคู่มือที่มีประสิทธิภาพผ่านการหารือหรือประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค	

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก	ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและ

มาตรการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้า

 8. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู ่

อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries  

Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast 

Asia)
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	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่ออนุรักษ์	รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	

ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย

 9. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์นำ้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

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

China Sea and Gulf of Thailand)

กิจกรรม  ระยะเวลา

การด�าเนินงานเพื่ออนุรักษ์	รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าว

ไทย

มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา

1.	พัฒนาด้านการพิจารณาและประเมินแหล่ง

ประมงที่วิกฤติโดยแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากร	 	 	

-	รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบที่เหมาะสมส�าหรับแนวทางการฟื้นฟู

ทรัพยากร	รวมทั้งวิเคราะห์และส่งเสริม	

มกราคม-ธันวาคม

2.	สนับสนุนด้านเทคนิคในโครงการน�าร่องและเสริมสร้างศักยภาพด้านการฟื้นฟู

ทรัพยากรประมงและแหล่งท�าการประมง	 	 	 	

-	สนับสนุนด้านเทคนิคในการออกแบบที่เหมาะสมกับแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากร	

-	สนับสนุนด้านเทคนิคในการพิจารณาแหล่งท�าประมงและประเมินการจัดการ

ระบบนิเวศทางการประมง		 	

-	เสริมสร้างศักยภาพด้านการฟื้นฟูและมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

มกราคม-ธันวาคม

มกราคม-ธันวาคม

ตุลาคม

3.	สนับสนุนและส่งเสริมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งประมงในภูมิ

ภาคฯ	 	 	 	

-	เผยแพร่ข้อมูลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัย/แหล่งประมง	

เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคม

กรกฎาคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้
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โครงการอื่นๆ

	 โครงการดังกล่าว	จัดตั้งเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	ความเชื่อมโยงระหว่างสังคมชุมชนประมงชายฝั่งกับระบบนิเวศ	เพื่อน�าไปสู่การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่และความ

สามารถของพื้นที่ชายฝั่งนั้นๆ

 โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area  

Capability Enhancements in Southeast Asia)

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	สร้างเสริมศักยภาพการจับสัตว์น�้า มกราคม-เมษายน

2.	ส�ารวจและวิจัยด้านชีววิทยา กุมภาพันธ์	และ

กรกฎาคม

3.	ส�ารวจและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม	 	 	 	 มีนาคม-กรกฎาคม

4.	ส�ารวจด้านสังคม	 	 	 	 	 	 มกราคม-เมษายน

5.	ส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้าด้วยคลื่นเสียง	 	 	 	 เมษายน

6.	ส�ารวจทรัพยากรประมงบริเวณเครื่องมือประมงโป๊ะเชือก	 	 มกราคม-เมษายน

7.	การประเมินผลกระทบสภาวะทรัพยากร		 	 	 มกราคม-ธันวาคม

8.	การจัดประชุมสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีของโครงการฯ ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี ้
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2560

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 1.	โครงการเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์	ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

(Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

	 2.	โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน	(Tailor-made	Training	Programs)

	 3.	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง	(Improvement	of	

Fisheries	Technology	and	Reduction	of	the	Impact	from	Fishing)

	 1.	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	(Human	Resource	Development	for	 

Sustainable	Fisheries)	

	 2.	โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง	(Optimizing	 

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

	 3.	โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	(Promotion	

of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	fishing)

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

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

	 5.	โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Offshore	Fisheries	 

Resources	Exploration	in	Southeast	Asia)

	 6.	โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง	เพื่อการจัดการและ

พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	of	 

Fishery	Statistics	and	Information	for	Sustainable	Development	and	Management	of	Fisheries	in	the	

Southeast	Asian	Region)

	 7.	โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤต

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Promotion	of	Sustainable	Fisheries	Resources	Enhancement	Measures	in	

Critical	Habitats/Fishing	Grounds	in	Southeast	Asia)

	 8.	โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย	(Establishment	and	 

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

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย
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	 โครงการฯ	มีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริม	เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการประมง

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก	องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ	และสาธารณชน	

	 การจัดฝึกอบรม	ด�าเนินการตามความต้องการ	และงบประมาณจากหน่วยงานทั้งประเทศสมาชิก	และนอกประเทศ

สมาชิก	เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง	ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

	 การฝึกอบรมจะจัดตามค�าร้องขอและการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่	บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของ	ศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ผ่านการจัดนิทรรศการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ	

มกราคม	–	ธันวาคม

2.	ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม	–	ธันวาคม

3.	พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม	–	ธันวาคม

4.	เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ด้านสารสนเทศ

มกราคม	–	ธันวาคม

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

 1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

 2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor-made Training  

Programs)

	 	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้

	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับสัตว์น�้า	

และวิศวกรรมทางทะเล	รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและระดับภูมิภาค

 3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการทำาการประมง  

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

1.	ส่งเสริมเทคโนโลยีแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมในด้านการท�าประมงและ

วิศวกรรมทางทะเล

มกราคม-ธันวาคม

2.	วิจัยด้านผลกระทบจากการท�าประมงที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล มกราคม-ธันวาคม

3.	การวิจัยด้านอื่นๆ มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้
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	 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	มีวัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง

ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ประมงของประเทศสมาชิกในด้านการส่งเสริมการจัดการประมงอย่างยั่งยืน

	 โครงการดังกล่าว	วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ที่เหมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่ประมง

เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยทางการท�าประมงส�าหรับเรือประมงส�าหรับประเทศสมาชิก

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการพัฒนาวิธีการและคู่มือการส่งเสริมทางการ

ประมง

มีนาคม

2.	จัดท�ารายงานและสรุปผลการด�าเนินโครงการฯ มีนาคม-กันยายน

 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resource  

Development for Sustainable Fisheries)

 2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการทำาประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้   

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	สรุปผลการด�าเนินโครงการฯ สิงหาคม

2.	จัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการฯ	และเอกสารวิชาการ มกราคม-สิงหาคม
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	 โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	มีวัตถุประสงค์	

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการหาแนวทางลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	(การท�า

ประมง	IUU)	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืน	มาตรการการแก้ไขการท�าประมง	

IUU

 3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	เผยแพร่และติดตามผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลเรือประมงในระดับภูมิภาคที่มี

ขนาดความยาวมากกว่า	24	เมตร

มกราคม-ธันวาคม

2.	หารือด้านนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรัฐท่าเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้

พฤษภาคม

3.	ประชุมสรุปผลการด�าเนินงานโครงการฯ			 ตุลาคม

4.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	 มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้

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

สนับสนุนการส�ารวจสภาวะทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ	และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้าน

ต่างๆ	ได้แก่	การวิจัยทรัพยากรประมง	การส�ารวจสมุทรศาสตร์	การเดินเรือ	และวิศวกรรมทางทะเล	

	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนด้านเทคนิคในการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		

 4. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2  

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

 5. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore 

Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส�ารวจทรัพยากรประมงในน่านน�้าประเทศสมาชิก ก่อนฤดูมรสุม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้
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	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้  

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	สรุปผลการด�าเนินโครงการฯ ตุลาคม

2.	เผยแพร่คู่มือเครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์น�้านอกชายฝั่ง	 พฤษภาคม-ธันวาคม

3.	เผยแพร่รายงานผลการส�ารวจของโครงการฯ พฤษภาคม-ธันวาคม

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	สรุปผลการด�าเนินโครงการฯ พฤศจิกายน

2.	เผยแพร่ผลการด�าเนินโครงการฯ		 มกราคม-ธันวาคม

 6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ้าที่ถูกคุกคาม (Improving 

the Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species and Threaten Species)

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้  

	 โครงการดังกล่าว	มีกิจกรรมหลักอยู่	3	กิจกรรมดังนี้		

 6. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการ

จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the  

Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable  

Development and Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

 6.2 การรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries activity  

information gathering through introduction of community base management)

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้  

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	สรุปผลการด�าเนินโครงการฯ พฤศจิกายน

2.	เผยแพร่ผลการด�าเนินโครงการฯ		 มกราคม-ธันวาคม
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กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ	 มกราคม-ธันวาคม

 6.3 การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of Fishery Statistics 

in the Southeast Asian Region)

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้

	 โครงการดังกล่าว	มุ่งเน้นการจ�าแนกเครื่องมือในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เหมาะสมส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	รวมทั้งพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า	

และพิจารณามาตรการ	กลยุทธ์และคู่มือที่มีประสิทธิภาพผ่านการหารือหรือประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค	เสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก	ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการ

อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้า

 7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู ่

อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries  

Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast 

Asia)

กิจกรรม ระยะเวลา

1.	พัฒนาด้านการพิจารณาและประเมินแหล่งประมงที่วิกฤติโดยแนวทางการฟื้นฟู

ทรัพยากร	

มกราคม-ธันวาคม

2.	สนับสนุนด้านเทคนิคในโครงการน�าร่องและเสริมสร้างศักยภาพด้านการฟื้นฟู

ทรัพยากรประมงและแหล่งท�าการประมง	

มกราคม-ธันวาคม

3.	สนับสนุนและส่งเสริมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งประมงในภูมิภาค

อาเซียน

มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้
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	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่ออนุรักษ์	รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	

ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย

 8. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์นำ้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

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

China Sea and Gulf of Thailand)

กิจกรรม  ระยะเวลา

การด�าเนินงานเพื่ออนุรักษ์	รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าว

ไทย

มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินของโครงการปี	พ.ศ.	2560	มีดังนี ้
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