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ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2561

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ต�ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงให้ทันสมัยส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น�้ำได้

ดีขึ้นและลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทำงกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น 1 ใน 6 ส�ำนักงำน

ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC อ่ำนว่ำ “ซีฟ-เดค”) ที่ประกอบไปด้วย ส�ำนักงำน

เลขำธกิำรและส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย ส�ำนกังำนฝ่ำยเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ตัง้อยูท่ีป่ระเทศฟิลปิปินส์ 

ส�ำนกังำนฝ่ำยพฒันำและจดักำรทรพัยำกรประมงทะเลต้ังอยูท่ี่ประเทศมำเลเซีย ส�ำนกังำนฝ่ำยวจิยัผลติภัณฑ์ประมง

และกำรแปรรูปสัตว์น�้ำตั้งอยู่ท่ีประเทศสิงคโปร์และส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำจัดกำรทรัพยำกรประมงน�้ำจืดตั้งอยู่ที่

ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีประเทศสมำชิกรวมทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดำรุสซำลำม กัมพูชำ 

อินโดนีเซยี ญ่ีปุน่ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว มำเลเซยี เมยีนมำร์ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย และ เวยีดนำม

วิสัยทัศน์ของสำานักงาน
มุง่สูค่วำมเป็นองค์กรทีม่เีสถยีรภำพในกำรเป็นผูน้�ำในด้ำนกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนเพ่ือกำรพฒันำอย่ำง

ยั่งยืนและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั่วโลก

พันธกิจของสำานักงาน
• มุ่งวิจัย พัฒนำ เผยแพร่ และส่งเสริมกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนอย่ำงรับผิดชอบ

• สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภำคและทั่วโลก

• บริหำรงำนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ และสร้ำงงำนจำกบริกำรในรำคำทุนเพื่อควำมมีเสถียรภำพขององค์กร

• พัฒนำศักยภำพขององค์กร

• สร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

ผลกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ในปี พ.ศ. 2561 แบ่งตำมโครงกำรมีดังต่อไปนี้

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism
1. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง (Human Resources  

Development for Sustainable Fisheries)

2. โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมง (Optimizing 
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Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

3. โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม 

 (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU Fishing)

4. โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและวำงแผนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2   

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

5. โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore  

Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

6. โครงกำรส่งเสริมกำรรวบรวมและกำรใช้ประโยชน์ทำงสถิติและสำรสนเทศกำรประมง เพื่อกำรจัดกำรและ

พัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and 

Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and  

Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

7. โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อำศัยที่อยู่ใน

ขั้นวิกฤตในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries  

Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)

8. โครงกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย (Establishment and 

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

Thailand)

โครงการอื่นๆ
1. โครงกำรส่งเสริมกำรวิเครำะห์ด้ำนสังคม ควำมเป็นอยู่ กำรตลำด และบทบำทชำยหญิงในชุมชนประมง 

(โครงกำรควำมร่วมมือ SEAFDEC-Sweden)

2. โครงกำรร่วม SEAFDEC-Sweden: MRC Sub-region

3. โครงกำรควำมร่วมมือ The USAID Oceans (The Oceans and Fisheries Partnership)

4. โครงกำรส่งเสริมทำงผ่ำนปลำบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่ำงในประเทศกัมพูชำ, ไทย และเวียดนำม 

(Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in Cambodia, Thailand, 

and Viet Nam)

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม
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)
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โครงการภายใต ้

โปรแกรม Fishery Consultative Group of 

the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism
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โครงกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลด้ำนกำรจัดกำรประมง เพ่ือควำมยัง่ยนืด้ำนกำรประมง มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำง

ควำมรูแ้ละทกัษะให้แก่เจ้ำหน้ำทีป่ระมงในกำรเผยแพร่กำรพัฒนำกำรประมงอย่ำงยัง่ยนื รวมท้ังสร้ำงเสริมทรัพยำกร

มนุษย์ให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้นในด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำของผลจับทำงกำรประมงด้วยวิธี

กำรที่สำมำรถท�ำได้และเหมำะสม

ในปี พ.ศ.2561 โครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนในพื้นที่โครงกำรน�ำร่องดังนี้ 

• ประเทศกัมพูชา

- การหารือเพื่อจัดตั้งพื้นที่น�าร่องโครงการ Human Resources Development for Sustainable 

Fisheries Management in Southeast Asia

เจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำร Human Resources Development for Sustainable Fisheries Management in  

Southeast Asia เดินทำงไปประเทศกัมพูชำ ระหว่ำงวันที่ 18-20 เมษำยน 2561 เพ่ือประชุมและหำรือกับ 

เจ้ำหน้ำที่ประมงส่วนกลำงและเจ้ำหน้ำท่ีประมงในพื้นที่โครงกำรน�ำร่องของประเทศกัมพูชำ เกี่ยวกับกำรคัดเลือก

และเยี่ยมชมพื้นที่น�ำร่องโครงกำรฯ

- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Key Stakeholder Engagement and Investigate 

the Current Situation which Lead to the Low Income  of the Fishers of the Project Sites ณ 

ประเทศกัมพูชา

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝำ่ยฝึกอบรม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Workshop on Key Stakeholder 

Engagement and Investigate the Current Situation whish Lead to the Low Income of the Fishers of 

the Project Sites ณ ประเทศกัมพูชำ ระหว่ำงวันที่ 9-13 กรกฎำคม 2561 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศกัมพูชำ

เข้ำร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน 7 คน กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงเสริมทักษะและควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่

ทีเ่ก่ียวข้องและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเก่ียวกับกำรจ�ำแนกปัญหำ และค้นหำแนวทำงแก้ไข  กำรวนิิจฉัยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

ที่ส�ำคัญในกำรจัดกำรประมง และเตรียมกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรประมงเพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่ชุมชน 

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resources Development for Sustainable Fisheries)
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• ประเทศเมียนมาร์ 

- การหารือเพื่อสรุปแผนการด�าเนินงานในพื้นที่น�าร่องโครงการฯ 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปประเทศเมียนมำร์ ระหว่ำงวันที่ 6-10 พฤษภำคม 2561 เพื่อ

หำรือในรำยละเอียดและสรุปแผนกำรด�ำเนินงำนกำรจัดกำรประมงส�ำหรับพื้นที่น�ำร่องของโครงกำรฯ ที่ Thaton 

Township, Mon State ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ประมงของกรมประมงประเทศเมียนมำร์ 

- การติดตามผลการวางแผนการจัดการ

ประมง 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไป

ยังพื้นที่ศึกษำโครงกำร Human Resource Devel-

opment for Sustainable Fisheries ณ รัฐ Mon 

ประเทศเมียนมำร์ ระหว่ำงวันที่ 24-26 กันยำยน 2561 

เพื่อติดตำมและเยี่ยมชมกิจกรรมย่อยที่ด�ำเนินงำนอยู่

ในพื้นที่ศึกษำ รับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมรู้ท่ีได้

รับจำกโครงกำรฯ รวมทั้งแนวทำงกำรด�ำเนินงำนต่อในอนำคตจำกเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ที่ด�ำเนินโครงกำรฯ และสรุป

แผนกำรจัดกำรประมงที่จะใช้ในพื้นที่ศึกษำและอำจจะขยำยไปในพื้นที่อื่นๆของประเทศเมียนมำร์ 

• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- การหารือเพื่อจัดหาพื้นที่น�าร่องโครงการฯ  

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไป

ยังพื้นที่ศึกษำโครงกำร Human Resource Devel-

opment for Sustainable Fisheries ณ สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวนัที ่ 1-5 ตุลำคม 

2561 เพือ่ร่วมประชุมและน�ำเสนอโครงกำรฯ กบัเจ้ำหน้ำที่

ระดบัสงูและเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง หำรอืและคดัเลอืกพ้ืนท่ี

ศกึษำของโครงกำรฯ รวมท้ังส�ำรวจพ้ืนท่ีเพือ่คดัเลอืกพืน้ท่ี

ศึกษำส�ำหรับโครงกำรฯ ดังกล่ำว

นอกจำกนี้ได้จัดกำรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ประมงและชำวประมงในพื้นที่ ในกำร

จัดกำรประมงที่ยั่งยืนและกำรเสริมสร้ำงรำยได้จำกกำรประมง ดังนี้

- การฝึกอบรม Training Course on Sustainable Fisheries Management

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรม Training Course on Sustainable Fisheries Management 

ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระหว่ำงวันที่ 14-18 พฤษภำคม 2561 โดยมีเจ้ำหน้ำที่กรมประมงจำกประเทศไทยเข้ำร่วม

จ�ำนวน 15 คน กำรฝึกอบรมดังกล่ำวเป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะในกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรประมงเพื่อกำรจัดกำร

ประมงทีด่ยีิง่ขึน้ โดยผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมได้เรยีนรู้เกีย่วกบักำรจัดกำรประมงทีค่รอบคลุมทัง้ระบบนเิวศ กำรลดกำร

ขดัแย้งของกลุม่ผูใ้ช้ประโยชน์ แนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ แนวทำงกำรแก้ปัญหำและอปุสรรค

ของกำรจัดกำรประมง เป็นต้น  
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- การฝึกอบรม Training of Trainer on Sustainable Fisheries Management 

 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม Training of Trainer on Sustainable Fisheries Management ณ กรุงเทพฯ 

ระหว่ำงวันที่ 5-7 มิถุนำยน 2561 โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกกรมประมง ประเทศไทย จ�ำนวน 9 คน โดยได ้

คัดเลือกจำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม Training Course on Sustainable Fisheries Management ที่จัดขึ้นเมื่อเดือน

พฤษภำคม 2561 กำรฝึกอบรมดังกล่ำวเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรประมงอย่ำงยั่งยืน เรียนรู้และ

สร้ำงเสริมทักษะน�ำเสนองำนแบบเป็นกลุ่มและแบบเดี่ยว ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้พัฒนำทักษะและ

ประสบกำรณ์ที่จะไปเป็นผู้ฝึกสอนด้ำนกำรจัดกำรประมงอย่ำงยั่งยืนส�ำหรับหน่วยงำนของตนเองต่อไป

- การฝึกอบรมและประชมุเชงิปฏบิตักิาร Training-Workshop on Development of the Fisheries 

Management Plan for Prek Thnot Commune, Teok Chhou district, Kampot province 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมจดักำรฝึกอบรมและประชมุเชงิปฏิบตักิำร Training-Workshop on Development 

of the Fisheries Management Plan for Prek Thnot Commune, Teok Chhou district, Kampot province 

ขึ้น ระหว่ำงวนัที ่4-7 กนัยำยน 2561 ณ จงัหวดัระยอง โดยมเีจ้ำหน้ำที่ประมงและชำวประมงประเทศกัมพูชำเข้ำร่วม 

12 คน กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกร

ประมง และเสรมิสร้ำงศกัยภำพทรพัยำกรบุคคลในด้ำนแนวทำงหรอืวธิกีำรเพิม่รำยได้ให้แก่ชมุชนประมง โดยผูเ้ข้ำร่วมฝึก

อบรมได้เรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง เช่น กำรจัดท�ำขอบเขต

กำรจัดกำรประมง กำรจ�ำแนกปัญหำต่ำงๆในพื้นที่ กำรสร้ำงเป้ำประสงค์ วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด วิธีกำร

ด�ำเนินงำน รวมทั้งกลยุทธ์กำรสื่อสำร และกำรตรวจสอบแผนกำรจัดกำรฯ เป็นต้น นอกจำกนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

ได้เยี่ยมชมกำรแปรรูปสัตว์น�้ำและโรงงำนน�้ำปลำในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ผลจากการด�าเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการประมง เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง 

ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• สรุปพื้นที่น�ำร่องโครงกำรฯ ในประเทศเป้ำหมำย 

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลในด้ำนกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรประมงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

โครงกำรฯ

• รวบรวมข้อมูลควำมเป็นไปได้ในกำรท�ำกิจกรรมที่เหมำะสมเพื่อกำรเพิ่มรำยได้ส�ำหรับชุมชนประมง

-----------------------------------------------------
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โครงกำรกำรใช้พลงังำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสรมิควำมปลอดภยัในกจิกรรมกำรท�ำประมง มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละควำมรู้ด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและควำมปลอดภัยในกำรท�ำประมงให้แก่

ชำวประมงและเจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิก

ในปี พ.ศ. 2561 ได้ด�ำเนินกิจกรรมดังนี้

- การส�ารวจเรือประมง และเครื่องมือช่วยในการท�าประมง

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดปัตตำนี สงขลำ สตูล และชุมพร ระหว่ำงวันที่ 22-27 

เมษำยน 2561 เพื่อส�ำรวจเรือประมง เครื่องมือช่วยในกำรท�ำประมง ส�ำหรับเรือประมงอวนลำกและเรือประมง

อวนล้อม 

- การฝึกอบรม On-site Training on Optimizing Energy and Safety at Sea for Small Fishing 

Vessels

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรม On-site Training on Optimizing Energy and Safety at Sea 

for Small Fishing Vessels ระหว่ำงวันที่ 8-10 ตุลำคม 2561 ณ ประเทศเมียนมำร์ โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

จ�ำนวน 28 คน มวีตัถปุระสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูควำมรูด้้ำนเทคนคิและวธิกีำรใช้พลงังำนอย่ำงประหยดั และควำมปลอดภัยทำง

ทะเลให้แก่เจ้ำหน้ำทีป่ระมงและผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกั สร้ำงควำมตระหนกัในกำรใช้พลงังำนอย่ำงประหยดั ควำม

ปลอดภัยทำงทะเล และสภำวะกำรท�ำงำนบนเรอืประมง รวมท้ังจดัตัง้เครอืข่ำยของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีในจงัหวดัชำยฝ่ัง 

เพื่อก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงเทคนิคในด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและควำมปลอดภัยทำงทะเล

นอกจำกนี้ทำงโครงกำรฯ ได้เริ่มด�ำเนินกำรออกแบบและร่ำงแบบเรือประมงอวนลำกรูปแบบใหม่ส�ำหรับ

ประเทศไทยและประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลจากการด�าเนินโครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการ

ท�าประมง ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดกำรออกแบบเรือประมงที่เหมำะสมน�ำไปสู่กำรสนับสนุนกำรท�ำประมง  

ภำยใต้กำรใช้พลังงำนที่เหมำะสม และควำมปลอดภัยทำงทะเล

• เสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดและควำมปลอดภัยทำงทะเล

-----------------------------------------------------

โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัย 

ในกิจกรรมการทำาประมง  

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)
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โครงกำรส่งเสรมิมำตรกำรลดกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคมุ มวีตัถปุระสงค์ 

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมำชิกในกำรหำแนวทำงลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม 

(กำรท�ำประมง IUU) ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2561 ทำงโครงกำรฯ ได้กิจกรรม ดังนี้ 

• การส่งเสริมระบบฐานข้อมูลส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเรือปะมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Regional Fishing Vessels Record: RFVR) ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

- การปรับปรุงข้อมูลเรือประมงในระบบฐานข้อมูลฯ ให้ทันสมัยภายใต้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิก

- การส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลฯ ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่ำงวันที่ 11-14 มิถุนำยน 2561 ให้แก่

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศเมียนมำร์ 

- การประชุม The Regional Meeting on Regional Fishing Vessels Record (RFVR)

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุม The Regional Meeting on the Regional Fishing Vessels 

Record (RFVR) for 24 meters in length and over as a Management Tool toward Combating IUU 

Fishing in ASEAN ขึ้นระหว่ำงวันที่ 12-13 ธันวำคม 2561 ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมี

ตัวแทนจำกประเทศสมำชิก องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ ส�ำนักเลขำธิกำร และส�ำนักงำนฝ่ำย

ฝึกอบรม เข้ำร่วมจ�ำนวน 30 คน กำรประชุมดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรจัดกำรและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลเรือ

ประมงในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ทีม่ขีนำดตัง้แต่ 24 เมตรขึน้ไป กำรแลกเปลีย่นข้อมลูเรอืประมงในประเทศ

สมำชิกอำเซียน และกำรหำรือร่วมกันเพื่อจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคฯที่มีขนำดต�่ำกว่ำ 24 เมตร 

ซึ่งจำกกำรประชุมดังกล่ำว ท�ำให้ทรำบสถำนกำรณ์กำรลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำร

ควบคมุ (กำรประมง IUU) ผ่ำนข้อมลูจ�ำนวนเรอืประมงในแต่ละขนำดและชนดิเรอื แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนในอนำคต

ของประเทศสมำชกิอำเซยีนและศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในกำรป้องกนักำรท�ำประมง IUU 

ผ่ำนกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลเรือประมงฯ และข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงขนำดควำมยำวเรือประมงที่ต�่ำกว่ำ 24 เมตรที่

เหมำะสมในกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคฯที่มีขนำดต�่ำกว่ำ 24 เมตร

โครงการส่งเสริมมาตรการลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU Fifishing)
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• การสร้างเสริมมาตรการรัฐท่าเรือและมาตรการเฝ้าระวังอื่นๆในภูมิภาค ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้ 

- การฝึกอบรม The Regional Training on Port State Measures Implementation in 

Southeast Asia

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ศนูย์พฒันำกำรประมง

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ องค์กำรอำหำร

และกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) และ

ส�ำนักงำน National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) จัดกำรฝึกอบรม The Re-

gional Training on Port State Measures Imple-

mentation in Southeast Asia ระหว่ำงวันที่ 20-23 

กมุภำพนัธ์ 2561 โดยมผีูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม จ�ำนวน 46 

คน จำกประเทศสมำชิก ได้แก่ กัมพูชำ อินโดนีเซีย เมีย

นมำร์ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม 

กำรฝึกอบรมดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเข้ำใจด้ำนกำร

ส่งเสริมมำตรกำรรัฐท่ำเรือในประเทศสมำชิก เพิ่มพูน

ควำมรู้ด้ำนมำตรกำรรัฐท่ำเรือและกำรด�ำเนินงำนที่

เกี่ยวข้องในกำรป้องกันกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย 

ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม นอกจำกนี้ผู้เข้ำ

รับกำรฝึกอบรมได้เยี่ยมชมกระบวนกำรตรวจสอบเรือ

บรรทุกสัตว์น�้ำ บริเวณท่ำเทียบเรือในกำรก�ำกับดูแล

ของกรมประมง

ผลจากการด�าเนนิโครงการส่งเสริมมาตรการ

การลดการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• เสรมิสร้ำงควำมตระหนกัด้ำนมำตรกำรลดกำร

ท�ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และ

ไร้กำรควบคุม

• กำรส่งเสริมกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำต

ท�ำกำรประมงของประเทศเมียนมำร์ให้กับเจ้ำ

หน้ำทีป่ระมงทีเ่กีย่วข้องของประเทศเมยีนมำร์

• กำรปรบัปรงุ และพฒันำข้อมลูให้ทนัสมยั รวม

ทั้งส่งเสริมกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลส�ำหรับเก็บ

รวบรวมข้อมูลเรือปะมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Fishing Vessels Record: RFVR)

• สร้ำงเสริมควำมรู้ในด้ำนมำตรกำรรัฐเจ้ำท่ำให้กับประเทศสมำชิก

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

เพื่อสนับสนุนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงในประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคล

ในด้ำนต่ำงๆ เช่น เทคนิคกำรเก็บรักษำสัตว์น�้ำ กำรเก็บตัวอย่ำงและคัดแยกชนิดสัตว์น�้ำ กำรเดินเรือ กำรส�ำรวจ

สมุทรศำสตร์ เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2561 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนดังนี้ 

- การจัดประชุม The Regional Technical Meeting on the 

Collaborative Research Survey on Marine Fisheries Resources 

and Marine Environment in the Gulf of Thailand (Cambodia, 

Thailand, and Viet Nam Waters)

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรประชมุ The Regional Technical 

Meeting on the Collaborative Research Survey on Marine Fisheries 

Resources and Marine Environment in the Gulf of Thailand (Cam-

bodia, Thailand, and Viet Nam Waters) ระหว่ำงวนัที ่24-26 กรกฎำคม 

2561 ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมโดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจำกประเทศกัมพูชำ 

ไทย และเวียดนำม รวมท้ังนักวิจัยจำกส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 32 

คน กำรประชุมดังกล่ำว เพื่อสรุปกิจกรรมกำรส�ำรวจ แผนกำรออกเรอืของเรอื 

M.V. SEAFDEC 2 และนกัวจิยัที่จะร่วมออกส�ำรวจ เป็นต้น

- เรือ M.V. SEAFDEC 2 ออกส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้าบริเวณอ่าวไทย

เรือ M.V. SEAFDEC 2 ออกส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสมุทรศำสตร์บริเวณอ่ำวไทย ครอบคลุมน่ำนน�้ำ

ประเทศไทย กัมพชูำ และเวยีดนำม ระหว่ำงวนัท่ี 17 สงิหำคม-7 พฤศจกิำยน 2561 โดยกำรส�ำรวจทรพัยำกรสตัว์น�ำ้ 

ได้ท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงสัตว์น�้ำด้วยเครื่องมืออวนลำก ส�ำรวจด้ำน Hydro-acoustic ด้วยเครื่องมือ Multi acoustic 

frequency ที่ควำมถี่ 38 120 และ 200 กิโลเฮิรตซ์ (Simrad EK-60) ส�ำรวจทำงสมุทรศำสตร์ ด้วยเครื่อง CTD 

เครื่องวัดกระแสน�้ำ เคร่ืองวัด Thermo Salino Graph System เครื่องบันทึกอุณหภูมิและควำมลึก และข้อมูล

อำกำศ รวมทั้งเก็บตัวอย่ำงแพลงตอนและสัตว์น�้ำวัยอ่อน

ผลจากการด�าเนินโครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ M.V. 

SEAFDEC 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• ส่งเสริมกำรส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสมุทรศำสตร์ให้แก่ประเทศสมำชิก

-----------------------------------------------------

โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงาน 

สำาหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2   

(Fisheries Resources Survey and Operational Plan  

for M.V. SEAFDEC 2)
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กำรด�ำเนินโครงกำร Offshore Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia เพื่อจัดหำและ

สนับสนุนทำงเทคนิคให้แก่ประเทศสมำชิกในด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงที่ยังไม่ได้ถูกน�ำมำใช้ประโยชน์ รวม

ทั้งพื้นที่ทะเลนอกชำยฝั่งในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพำะ อีกทั้งส่งเสริมประเทศสมำชิกในด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำน

ทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่ง รูปแบบของกำรวิจัยและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรฝึกอบรมโดยกำรใช้ เรอื M.V. 

SEAFDEC 2 และเสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่ง

ในปี พ.ศ. 2561 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

• การส�ารวจทรัพยากรประมงปลาทูน่าในทะเล Sulu Sulawesi ด�ำเนินงำน ดังนี้ 

- การประชุมหารือ The Consultation and Site Visit for the Study on Skipjack Growth 

Analysis based on the Examination of Intervals between the Daily Rings in the Otolith Samples 

Collected in SSSs 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปประเทศอินโดนีเซีย ระหว่ำงวันที่ 16-17 มกรำคม 2561 เพื่อ

ประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์กำรเติบโตของปลำโอแถบด้วย Otolith 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ Practical Workshop on Tuna Stock Assessment for Yellowfin 

Tuna, Bigeye Tuna and Skipjack Tuna Resources in SSSs by CPUE Standardization, ASPIC, 

and Kobe Plot

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมจดักำรประชมุเชงิปฏบิติักำร Practical Workshop on Tuna Stock Assessment 

for Yellowfin Tuna, Bigeye Tuna and Skipjack Tuna Resources in SSSs by CPUE Standardization, 

ASPIC, and Kobe Plot ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่ำงวันที่ 21-24 กุมภำพันธ์ 2561 โดยกำรประชุมดังกล่ำวมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำทรพัยำกรบุคคลและรบัทรำบข้อมลูทีท่นัสมยัด้ำนกำรประเมินทรพัยำกรปลำทนู่ำครบีเหลอืง 

ปลำทูน่ำตำโต และปลำโอท้องแถบในทะเล Sulu-Sulawesi ของประเทศ อินโดนีเซีย มำเลเซีย และฟิลิปปินส์ 

โครงการสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Offshore Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)
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• การส�ารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่ง ด�ำเนินกำร ดังนี้ 

- การประชุม The Consultation Meeting the Collaborative Research Survey on Marine 

Fisheries Resources and Marine Environment in the Gulf of Thailand

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุม The Consultation Meeting the Collaborative Research 

Survey on Marine Fisheries Resources and Marine Environment in the Gulf of Thailand ณ ประเทศ

เวียดนำม และกัมพูชำ ในวันที่ 7-8 และ 9 มีนำคม 2561 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 21 คน และ 12 คน ตำม

ล�ำดับ กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรหำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือของประเทศเวียดนำม และกัมพูชำ ด้ำนกำรส�ำรวจ

วิจัยทรัพยำกรประมงทะเลและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลของอ่ำวไทยโดยเรือ M.V. SEAFDEC 2 

• การส่งเสริมการขนย้ายสัตว์น�้าหลังการจับ ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้ 

- การฝึกอบรม On-site Training Course on Proper Fish Handling Techniques Applicable 

to Local Fishing Vessels in Binh Dinh Province, Viet Nam

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรฝึกอบรม On-site Training Course on Proper Fish Handling Techniques 

Applicable to Local Fishing Vessels ณ ประเทศเวียดนำม ระหว่ำงวันที่ 23-25 มกรำคม 2561 โดยมีผู้เข้ำร่วม

จ�ำนวน 34 คน กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ำยทอดควำมรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืในกำรขนย้ำยสตัว์น�ำ้ทีเ่ป็น

มติรกับสิง่แวดล้อมและผู้ใช้งำน เทคนคิในกำรเกบ็รกัษำคณุภำพสตัว์น�ำ้หลงักำรจบั และแลกเปลีย่นทักษะและแนวคดิ

ที่เกี่ยวข้องกับกำรลดกำรสูญเสียหลังกำรจับส�ำหรับกำรท�ำประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 

เทคนิคกำรขนย้ำยสัตว์น�้ำ กำรเก็บรักษำน�้ำแข็ง เทคนิคกำรเก็บรักษำสัตว์น�้ำ กำรขนส่งผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ นอกจำก

นีไ้ด้ส่งเสรมิเก่ียวกบัควำมปลอดภัยทำงอำหำรและกำรลดกำรสญูเสยีหลงักำรจบั กำรเกบ็รกัษำและกำรขนส่งสตัว์น�ำ้

- การฝึกอบรม On-site Training Course on Proper Fish Handling Techniques Applicable 

to Local Fishing Vessels in Kien Giang Province, Viet Nam

ส�ำนักงำนฝำ่ยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรม On-site Training Course on Proper Fish Handling 

Techniques Applicable to Local Fishing Vessels ณ ประเทศเวยีดนำม ระหว่ำงวนัที ่27-28 มิถุนำยน 2561 โดยมี

ผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน 30 คน กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมวีตัถุประสงค์ เพือ่ถ่ำยทอดเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมเกี่ยวกับ
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เคร่ืองมือส�ำหรับกำรขนถ่ำยสัตว์น�้ำแบบเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือคงคุณภำพหลังกำรจับ แลก

เปลีย่นควำมเหน็ในกำรส่งเสรมิกำรปฏบิตังิำนทีด่แีละ

แนวคดิเกีย่วกบัสขุอนำมยัทีดี่ของกำรขนถ่ำยปลำบน

เรอืประมง ส่งเสรมิควำมปลอดภยัของอำหำรและลด

กำรสญูเสยีในขัน้ตอนหลงักำรจบั กำรขนถ่ำยสตัว์น�ำ้ 

กำรเก็บรักษำ และกำรขนส่ง 

- การฝึกอบรม On-site Training 

Program on Proper F ish Handl ing 

Techn iques  Appl i cab le  to  Loca l  

Fishing Vessels in Myanmar

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรกำรฝึกอบรม 

On-site Training Program on Proper Fish Han-

dling Techniques Applicable to Local Fishing 

Vessels in Myanmar ระหว่ำง 11-12 ตุลำคม 

2561 โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ�ำนวน 29 คน มี

วัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอดควำมรู ้ด ้ำนเครื่องมือ

ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรขนถ่ำยสัตว์น�้ำแบบเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและชำวประมง กำรประยุกต์

ใช้เทคนิคเบื้องต้นในกำรคงคุณภำพสัตว์น�้ำที่จับได้ 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและแนวคิด

ที่เกี่ยวข้องในกำรลดกำรสูญเสียหลังกำรจับสัตว์น�้ำ

ในภมูภิำค รวมทัง้เทคนคิกำรขนถ่ำยสตัว์น�ำ้ ห้องเยน็ 

เทคนิคกำรรักษำสัตว์น�้ำ กำรขนส่งผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ 

เป็นต้น และส่งเสริมควำมปลอดภัยทำงอำหำรและ

ลดกำรสญูเสยีหลงักำรจบั กำรเกบ็รกัษำและขัน้ตอน

กำรขนส่งสัตว์น�้ำ 

ผลจากการด�าเนินโครงการส�ารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• เสรมิสร้ำงศกัยภำพทรพัยำกรบุคคลด้ำนกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูทรพัยำกรสตัว์น�ำ้และสมุทรศำสตร์ให้แก่เจ้ำ

หน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิก

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงยั่งยืน ควำมปลอดภัยทำงทะเลและกำร

ขนถ่ำยสัตว์น�้ำหลังกำรจับ 

-----------------------------------------------------



14

โครงกำรดังกล่ำว มีโครงกำรย่อย ดังนี้  

• การเกบ็รวบรวมข้อมลูชนดิสัตว์น�า้ทีม่ปีระโยชน์ทางเศรษฐกจิและชนดิสตัว์น�า้ทีถ่กูคกุคาม (Improving 

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

Species)

ในปี พ.ศ. 2561 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

- การประชุม Technical Meeting on Sharks and Rays Data Collection Planning 2018-2019

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุม Technical 

Meeting on Sharks and Rays Data Collection Planning 

2018-2019 ณ ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ในวันที่ 10 เมษำยน 

2561 โดยมเีจ้ำหน้ำทีป่ระมงจำกประเทศอนิโดนเีซีย มำเลเซีย 

และไทย เข้ำร ่วมจ�ำนวน 6 คน กำรประชุมดังกล่ำวมี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมร่วมมือ

ระหว่ำงส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมและประเทศทัง้ 3 ประเทศ รวม

ทั้งพัฒนำแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำมและปลำกระเบนของปี 2018-2019 

- การฝึกอบรม Training Workshop on Sharks and Rays Stock Assessment

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรม Training 

Workshop on Sharks and Rays Stock Assessment  by 

Using YPR Model ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 

4-9 มิถุนำยน 2561 โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ�ำนวน 24 คน 

กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมจีดุมุง่หมำยเพือ่พฒันำทรพัยำกรบคุคล

ด้ำนกำรประเมินทรพัยำกรฉลำมและกระเบนในภมูภิำคเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต้ และจดัตัง้เครอืข่ำยนกัวทิยำศำสตร์ด้ำนกำร

ประเมินทรัพยำกรสัตว์น�้ำในภูมิภำคฯ

- การประชุม Technical Meeting on Sharks and Rays Data Collection Planning 2017-2018 

กำรประชุมดังกล่ำว จัดขึ้น ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ในวันที่ 22 มิถุนำยน 2561 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม 

จ�ำนวน 4 คน กำรประชมุดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่วกบัควำมร่วมมอืในกำรด�ำเนนิงำนระหว่ำง

โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศ 

การประมง เพื่อการจัดการและพัฒนาการประมง 

อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Enhancing the Compilation and Utilization of Fishery Statistics 

and Information for Sustainable Development and  

Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)
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ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมและประเทศกมัพชูำ และกำรพัฒนำแผนกำรด�ำเนนิงำนกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูปลำฉลำมและ

ปลำกระเบนของประเทศกัมพูชำในระยะเวลำ 1 ปี (2561-2562)

ผลจากการด�าเนินการการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

ชนิดสัตว์น�้าที่ถูกคุกคามประจ�าปี พ.ศ. 2561

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรประเมินทรัพยำกรปลำฉลำมและปลำกระเบนให้แก่เจ้ำหน้ำที่

ประมงในประเทศสมำชิก

• กำรจัดตั้งเครือข่ำยนักวิทยำศำสตร์ด้ำนกำรประเมินทรัพยำกรสัตว์น�้ำในภูมิภำคฯ

• กำรพัฒนำแผนกำรด�ำเนินงำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำมและปลำกระเบนของประเทศกัมพูชำใน

ระยะเวลำ 1 ปี (2561-2562)

--------------------------------------------------------

• การรวบรวมข้อมลูกจิกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries activity 

information gathering through introduction of community base management/

co-management)

ในปี พ.ศ. 2561 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนและติดตำมกิจกรรมในโครงกำรน�ำร่องในประเทศกัมพูชำ 

และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ดังนี้

• การด�าเนินงานในประเทศกัมพูชา

- การติดตามและประเมินผลการจัดการประมงที่มีส่วนร่วมโดยชุมชน ณ ประเทศกัมพูชา

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปพื้นที่โครงกำรน�ำร่อง Chong Khneas Communes ประเทศ

กัมพูชำ ระหว่ำงวันที่ 25-27 มิถุนำยน 2561 เพื่อติดตำมกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรประมง อีกทั้ง

ได้ประชุมกับชำวประมงในพื้นท่ีเพื่อสรุปผลกำรด�ำเนินงำน หลังจำกมีกำรจัดต้ังกลุ่มชำวประมงเพื่อร่วมกันด�ำเนิน

งำน พัฒนำแผนจัดกำรชุมชนประมง และประกำศปิดโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำร

• การด�าเนินงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- การติดตามผลโครงการฯ ในพื้นที่น�าร่อง บริเวณอ่างเก็บน�้า Nam Xouang แขวงเวียงจันทน์

ในปี พ.ศ. 2561 ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

• ระหว่ำงวันที่ 29 มกรำคม-3 กุมภำพันธ์ 2561 ได้ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับชำวประมงในพื้นที่

เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับในกำรท�ำกำรประมง จัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่

เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำในด้ำนกำรจัดกำรประมง รวมท้ังแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ด้ำนกำร

ด�ำเนินโครงกำรจัดกำรประมงอย่ำงมีส่วนร่วมโดยชุมชม นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่จำกส�ำนักงำนฝ่ำย

พฒันำและจดักำรประมงน�ำ้จดื ประเทศอนิโดนเีซยียงัได้เข้ำร่วมสงัเกตกำรณ์กำรด�ำเนนิกิจกรรม

ดังกล่ำวอีกด้วย 

• ระหว่ำงวันท่ี 21-25 พฤษภำคม 2561 เกบ็รวบรวมข้อมลู เช่น ควำมลกึของน�ำ้ ลกัษณะพืน้ท้องน�ำ้ 

ละติจูดและลองติจูดเพื่อแบ่งเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น�้ำ รวมทั้ง หำรือกับเจ้ำหน้ำที่และชำวประมง

ในพื้นที่โครงกำรฯ เกี่ยวกับกำรติดตั้งทุ่นแบ่งเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำฯ
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• ระหว่ำงวันที่ 11-16 มิถุนำยน 2561 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ด�ำเนินกำรติดตั้งทุ่นและป้ำยแสดงเขต

อนุรักษ์และฤดูห้ำมจับสัตว์น�้ำ ณ ต�ำบล Phone Hong และ ต�ำบล Naxaythong 

• ระหว่ำงวันที ่27-29 มถินุำยน 2561 ได้ติดตำมกำรจ�ำแนกชนิดปลำ จัดกำรฝึกอบรม The Training 

for Fisheries Management Committee for Mobile Hatchery System สรุปและหำรือกับ

เจ้ำหน้ำที่ประมงส่วนกลำงและในพื้นที่เกี่ยวกับแผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคต 

• ระหว่ำงวันท่ี 3-8 กันยำยน 2561 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ รวมทั้ง

เทคนิคต่ำงๆ เช่น กำรเตรียมระบบกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ กำรคัดเลือกพ่อแม่พันธุ ์ ขั้นตอนกำร

ผสมพันธุ์ เป็นต้น ให้แก่ชำวประมงและเจ้ำหน้ำท่ีประมงในพื้นที่ ซึ่งได้รับกำรสนบัสนนุจำก

เจ้ำหน้ำที่จำกส�ำนักงำนฝ่ำยเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ประเทศฟิลิปปินส์ 

• ระหว่ำงวนัที ่29  ตลุำคม-3 พฤศจกิำยน 2561 ตดิตำมกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูทำงกำรประมงและ

เศรษฐสังคม พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ได้ นอกจำกนี้ได้ท�ำกำรติดตั้งป้ำยแสดงเขตกำรอนุรักษ์

และข้อบังคับทำงกำรประมงของอ่ำงเก็บน�้ำ Nam Xouang

- การติดตามผลโครงการฯ ในพื้นที่น�าร่อง จังหวัดค�าม่วน

ในปี พ.ศ. 2561 ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

• ระหว่ำงวันที่ 12-15 กุมภำพันธ์ 2561 ได้จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรประมงของชุมชน

และคณะกรรมกำรกลุม่เพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ ส�ำรวจกำรค้ำสตัว์น�ำ้และสถติิ รวมทัง้ศึกษำกำรแปรรปู

ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำที่เหมำะสมกับพื้นที่ 

• ระหว่ำงวันท่ี 27-29 มีนำคม 2561 ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรตรวจตรำในเขตอนุรักษ์

ทรพัยำกรสตัว์น�ำ้โดยคณะกรรมกำรจดักำรประมงของชมุชน ส�ำรวจตลำดเพือ่คดัเลอืกผลติภณัฑ์

กำรแปรรูปสัตว์น�้ำ ติดตำมผลสถิติและส�ำรวจตลำดรับซื้อปลำ 
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• ระหว่ำงวันที่ 11-13 มิถุนำยน 2561 ได้ประชุมหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงส่วนกลำงและประมง

จังหวัดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ก�ำลังด�ำเนินงำน แผนกำรด�ำเนินงำน ด�ำเนินกำรวิจัยสัตว์น�้ำเป้ำหมำย

เพื่อกำรเพำะเลี้ยงที่ยั่งยืน ติดตำมและส�ำรวจสถิติและตลำดสัตว์น�้ำ

• ระหว่ำงวนัที่ 9-14 กรกฎำคม 2561 ประชุมหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงส่วนกลำงและในพืน้ที่

เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงกำรฯที่ก�ำลังด�ำเนินงำนและแผนกำรด�ำเนินงำนในอนำคต หำรือเกี่ยว

กบักำรจดัตัง้กลุม่แปรรปูสตัว์น�ำ้และเพำะเล้ียงสัตว์น�ำ้ ติดตำมผลกำรส�ำรวจทำงสถติิและกำรค้ำ

สัตว์น�้ำ เก็บข้อมูลชนิดสัตว์น�้ำในแม่น�้ำ Namprakan ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลกำรใช้เครื่องมือ

ประมง ด�ำเนินกิจกรรมกำรปล่อยสัตว์น�้ำในเขตอนุรักษ์สัตว์น�้ำของพื้นที่โครงกำรน�้ำร่องฯ

• ระหว่ำงวันที่ 5-9 กันยำยน 2561 จัดกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ ติดตำมผล

ทำงสถิติและกำรส�ำรวจสัตว์น�้ำ รวมทั้งกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น�้ำ

นอกจำกนี้ได้จัดกำรฝึกอบรม Training 

Course on Introduction on Simple Stock 

Assessment Methods in Inland Fisheries 

ขึ้น ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 19-

20 กันยำยน 2561 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำก

ประเทศสมำชกิ ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม และส�ำนกั

เลขำธิกำร จ�ำนวน 50 คน กำรฝึกอบรมดังกล่ำว

เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนกำรประเมินทรัพยำกร

สัตว์น�้ำในกำรประมงน�้ำจืดให้แก่นักวิจัย และ

พัฒนำงำนด้ำนกำรประเมินทรัพยำกรสัตว์น�้ำในพื้นที่น�ำร่องของโครงกำรฯ  

ผลจากการรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชนประจ�าปี พ.ศ. 2561

• กำรส่งเสริมกำรจัดกำรประมงอย่ำงมีส่วนร่วมโดยชุมชนส�ำหรับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• พัฒนำทรัพยำกรบุคคลในด้ำนเทคนิคกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ ติดตำมผลทำงสถิติและกำรส�ำรวจสัตว์น�้ำให้แก่

เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ และประเทศสมำชิก

-----------------------------------------------------
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โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อำศัยที่อยู่ใน

ขั้นวิกฤตในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวข้องกับกำรจ�ำแนกเครื่องมือกำรฟื้นฟูทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม

ส�ำหรับภูมิภำค พัฒนำกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง วิเครำะห์มำตรกำรอนุรักษ์ที่อยู่อำศัย และวินิจฉัยประสิทธิภำพ

ของมำตรกำร ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงผ่ำนกำรประชุม กำรหำรือหรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร นอกจำกนี้ได้

ด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2561 โครงกำรฯ ด�ำเนินงำน ดังนี้

- การเก็บรวบรวมข้อมูลซั้งเชือก บริเวณจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้ำง รูปแบบและกำรจัดกำรซั้ง รวม

ทั้งข้อมูลด้ำนเศรษฐสังคมของชุมชนประมงบริเวณชำยฝั่งทะเลอันดำมัน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง พังงำ ภูเก็ต 

กระบี่ ตรัง และสตูล ระหว่ำงวันที่ 19-31 มกรำคม 2561

- การด�าเนินงานฟื้นฟูการท�าประมงปูม้าอย่างยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2561 ทำงโครงกำรฯ ด�ำเนินงำน ดังนี้

• ระหว่ำงวันที่ 8-11 เมษำยน 2561 ประชุมหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศกัมพูชำ เกี่ยวกับ

แผนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรฟื้นฟูกำรท�ำ

ประมงปูม้ำอย่ำงยั่งยืน ณ หมู่บ้ำน Ank-

oul นอกจำกนี้ได้หำรือกับชำวประมงและ

ส�ำรวจพื้นที่

• ระหว่ำงวนัท่ี 22-24 สงิหำคม 2561 ติดตำม

ผลกำรเก็บข้อมูลด้ำนกำรประมงปูม้ำ โดย

ได้ตรวจสอบข้อมลูจำกกำรส�ำรวจทีแ่พปลำ 

เก็บข้อมูลเบื้องต้นจำกแหล่งอนุบำล และ

พื้นที่อนุรักษ์ปูม้ำร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ประมง

ประเทศกัมพูชำในพื้นที่

• ระหว่ำงวนัที ่9-14 กนัยำยน 2561 ติดตำม

กำรเก็บข้อมูลปูม้ำ วำงแผนกำรจัดท�ำและ

ตดิตัง้ทุ่นเครือ่งหมำยเขตอนรุกัษ์ รวมทัง้พ้ืนทีส่�ำหรบัอนบุำลปมู้ำ ร่วมกับเจ้ำหน้ำทีป่ระมงในพืน้ที่

โครงกำรน�ำร่องและส่วนกลำง รวมทั้งตัวแทนชำวประมงประเทศกัมพูชำ

โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมง 

อย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤต 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion of Sustainable Fisheries Resources Enhancement  

Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)
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• ระหว่ำงวันที่ 9-11 ตุลำคม 2561 ส�ำรวจและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำหรับท�ำทุ่น

เครื่องหมำยเขตอนุรักษ์  ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่โครงกำรน�ำร่องและส่วนกลำง หำรือ

และตรวจสอบรูปแบบป้ำยแสดงเขตอนุรักษ์และอนุบำลปูม้ำ พร้อมทั้งติดตำมกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลกำรชั่งวัดปูม้ำและตรวจสอบข้อมูลที่ได้ 

นอกจำกนี ้ทำงโครงกำรฯ ได้จดักำรประชมุชิงปฏิบัติกำร The National Workshop on Introduction 

of Fish Enhancing Devices และ กำรประชุม Regional Technical Meeting Fisheries Resources 

Enhancement in Southeast Asia โดยมีรำยละเอียดดังนี้

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ The National Workshop on Introduction of Fish Enhancing 

Devices 

 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ The Directorate 

of Fisheries (D-Fish) ประเทศเวียดนำม จัดกำรประชุมเชิง

ปฏิบัติกำร The National Workshop on Introduction 

of Fish Enhancing Devices ขึ้น ณ จังหวัด Binh Thuan 

ประเทศเวียดนำม ระหว่ำงวันที่ 6-8 มีนำคม 2561 โดยมีชำว

ประมงในพืน้ที ่และเจ้ำหน้ำที่ประมงเข้ำร่วม จ�ำนวน 30 คน 

กำรประชุมดังกล่ำวมุง่เน้นกำรส่งเสรมิกำรใช้ซ้ังเชอืกส�ำหรับ

กำรประมงพืน้บ้ำนผ่ำนนโยบำยระดับชำติและกรอบกำรท�ำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้ซ้ังเชือก และรวบรวมข้อมูล

ซั้งเชือกพื้นบ้ำนของจังหวัด Binh Thuan ประเทศเวียดนำม นอกจำกนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ร่วมท�ำและติดตั้ง

ซั้งเชือกในบริเวณพื้นที่ท�ำกำรประมงอีกด้วย

- การประชุม Regional Technical Meeting Fisheries Resources Enhancement in 

Southeast Asia

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรประชมุ Regional Tech-

nical Meeting Fisheries Resources Enhancement in 

Southeast Asia ณ กรงุเทพฯ ระหว่ำงวนัที ่24-26 เมษำยน 

2561 โดยมีผูเ้ข้ำร่วมประชมุ จ�ำนวน 45 คน กำรประชุมดัง

กล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำแผนกำรด�ำเนินงำนและ

กำรส่งเสริมโครงกำรหรือกิจกรรมกำรฟื ้นฟูทรัพยำกร

ประมงระดับชำติและภูมิภำคฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลและกรณี

ศึกษำจำกกิจกรรมด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงของประเทศสมำชิกศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้และองค์กรทีเ่กีย่วข้อง ตดิตำมมำตรกำรจดักำรด้ำนกำรฟ้ืนฟทูรพัยำกรประมงระดบัชำตขิองประเทศสมำชิก 

และจ�ำแนกควำมต้องกำรของประเทศสมำชิกด้ำนโครงกำรหรือกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง

ผลจากการด�าเนนิโครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือ

แหล่งที่อยู ่อาศัยที่อยู ่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• รวมรวมข้อมูลและถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงให้แก่ชุมชนประมง

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงให้แก่ชำวประมงในประเทศสมำชิก

-----------------------------------------------------
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โครงกำรจดัตัง้แหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธุสั์ตว์น�ำ้ในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทยมวีตัถปุระสงค์หลักเก่ียวกบักำร

ด�ำเนนิงำนและสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพันธุสั์ตว์น�ำ้ในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย เพ่ือก่อให้เกดิกำร

จัดกำรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

• ประชมุหำรือกับประเทศในภูมิภำคฯ เก่ียว

กับกำรส่งเสริมและแนวทำงกำรด�ำเนิน

โครงกำร Establishment and Operation 

of a Regional System of the Fisheries 

Refugia in the South China Sea and the 

Gulf of Thailand

• เก็บรวบรวมข้อมูลทำงกำรประมงและ

ชำยฝั่ง วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง

ข้อมูลด้ำนเศรษฐสังคม เพื่อจัดล�ำดับควำม

ส�ำคญัของแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพนัธุส์ตัว์

น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย

• จัดท�ำและพัฒนำเว็บไซต์ fisheries-refugia 

เพื่อใช้ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์โค

รงกำรฯ 

• จดักำรประชมุเชงิปฏบิตักิำร The Regional 

Scientific and Technical Committee 

และ The Regional Project Steering 

Committee 

• เข้ำร่วมประชุมระดับนำนำชำติที่เกี่ยวข้อง 

เช่น The 5th Our Ocean Conference 

เป็นต้น

ผลจากการด�าเนนิโครงการจดัตัง้แหล่งคุม้ครองการขยายพันธุสั์ตว์น�า้ในทะเลจนีใต้และอ่าวไทย ประจ�า

ปี พ.ศ. 2561

• จัดล�ำดบัควำมส�ำคญัของแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธุสั์ตว์น�ำ้ในทะเลจนีใต้และอ่ำวไทย

• เผยแพร่รำยงำนข้อมูลแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย

-----------------------------------------------------

โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น้ำาในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

(Establishment and Operation of a Regional System of  

Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)
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โครงการอื่นๆ
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ในปี พ.ศ. 2561 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

- การเกบ็รวบรวมข้อมลูด้านสงัคม ความเป็นอยู ่การซือ้ขายสตัว์น�า้ และบทบาทชายหญิง ณ เกาะสอง 

ประเทศเมียนมาร์ 

เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ด�ำเนนิกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้ำนสังคม ควำมเป็นอยู่ กำรซื้อขำยสัตว์

น�้ำ และบทบำทชำยหญิง ณ เกำะสอง ประเทศเมียนมำร์ 

ระหว่ำงวนัที ่19-26 มกรำคม 2561 โดยได้ด�ำเนนิกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลผ่ำนกำรสัมภำษณ์ผู้น�ำชุมชน ชำวประมง 

และพ่อค้ำคนกลำง รวมทั้งกำรประชุมกลุ่ม ด้วยวิธีกำร

สมัภำษณ์ด้วยแบบสอบถำมโดยรำยบุคคล กำรสมัภำษณ์

แบบเจำะจงกลุ่ม (Focus Group Discussion) และกำร

สัมภำษณ์ผู้มีบทบำทส�ำคัญในชุมชน (Key Information 

Interview)

ระหว่ำงวนัที ่18-20 เมษำยน และ 30 เมษำยน-4 

พฤษภำคม 2561 ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลกำร

วิเครำะห์บทบำทหญิงชำย ณ จังหวัด Kaw Thaung 

ประเทศเมยีนมำร์ และจงัหวดั Kap ประเทศกมัพูชำ ตำม

ล�ำดับ กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นกำรน�ำเสนอผลกำร

วิเครำะห์ข้อมูลฯ ให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่และเจ้ำหน้ำที่

ท้องถิ่นได้รับทรำบ พร้อมทั้งตรวจสอบผลกำรวิเครำะห์

ข้อมูลฯ โดยมีประชำชนและเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่นเข้ำร่วม

ตรวจสอบข้อมูล จ�ำนวน 58 และ 70 คน ตำมล�ำดับ ซึ่ง

ผลของกำรวิเครำะห์ชุมชนสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรจัดท�ำ

แผนพัฒนำชุมชนต่อไป

- การเก็บข้อมูลด้านสังคม ความเป็นอยู่ การ

ตลาด และบทบาทชายหญงิในชมุชนประมง ณ จงัหวดั

ระนอง

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดระนอง ระหว่ำงวันที่ 5-12 พฤศจิกำยน 2561 เพื่อเก็บ

ข้อมูลด้ำนสังคม ควำมเป็นอยู่ กำรตลำด และบทบำทชำยหญิงในชุมชนประมง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวม

โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์ด้านสังคม ความเป็นอยู่ การตลาด

และบทบาทชายหญิงในชุมชนประมง  

(โครงการความร่วมมือ SEAFDEC-Sweden)
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ข้อมูลทำงกำรประมงเบื้องต้นของชุมชนประมงจังหวัดระนอง สร้ำงควำมเข้ำใจกำรแพร่กระจำยสัตว์น�้ำของประมง

ขนำดเล็ก และสัตว์น�้ำจำกประเทศเมียนมำร์สู่ตลำดในประเทศไทย ผ่ำนกำรเก็บข้อมูลด้ำนกำรตลำด และรวบรวม

ข้อมูลบทบำทชำยหญิง

นอกจำกนี้ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกำรจัดกำรประชุม และกำรฝึกอบรม ดังนี้

- การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร Workshop on Gender Analysis in Fishery Management in 

Coastal Communities in Cambodia, Myanmar and Thailand

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Workshop on Gender Analysis in Fishery 

Management in Coastal Communities in Cambodia, Myanmar and Thailand ณ กรุงเทพฯ ระหว่ำงวัน

ที่ 6-9 กุมภำพนัธ์ 2561 โดยมผีูเ้ข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 

15 คน วตัถปุระสงค์ของกำรประชมุเพือ่เพิม่พนูควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงสังคม

และบทบำทชำยหญิง รวมทัง้วเิครำะห์ปัญหำบทบำท

ชำยหญิงจำกกำรรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีศึกษำ ได้แก่ 

จังหวัดตรำด ประเทศไทย, จังหวัด Kap ประเทศ

กัมพูชำ และเกำะสอง ประเทศพม่ำ

- การฝึกอบรม Capacity Development 

on Gender Analysis in Fisheries Sector for 

SEAFDEC Gender Working Team 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมจัดกำรฝึกอบรม 

Capacity Development on Gender Analysis in 

Fisheries Sector for SEAFDEC Gender Working 

Team ขึ้นระหว่ำงวันที่ 5-9 มีนำคม 2561 โดยมีเจ้ำ

หน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม และ สมำชกิ Regional 

Fisheries Policy Network เข้ำร่วม จ�ำนวน 13 คน 

กำรฝึกอบรมดงักล่ำวเพือ่เสรมิสร้ำงควำมรู้และทักษะ

ในกำรประยกุต์ใช้เครือ่งมอืและวิธกีำรวเิครำะห์ Gen-

der รวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำน รวมทั้งเพิ่มควำมเข้ำใจในกำรส่งเสริม Gender ใน

ระดับองค์กรที่ซึ่งบูรณำกำร Gender เข้ำสู่นโยบำย โครงสร้ำงและวัฒนธรรมขององค์กร

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Expert Consultation Workshop on Guidance to Monitoring 

and Evaluation of Gender Equity and Social Well-being in Fisheries Communities

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบัส�ำนกัเลขำธกิำร ศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ จดักำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “The Expert Consultation Workshop on Guidance to Monitoring and Evaluation 

of Gender Equity and Social Well-being in Fisheries Communities” ระหว่ำงวันที่ 8-10 สิงหำคม 2561 ณ 

กรงุเทพฯ มีผูเ้ข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน 28 คน จำกประเทศสมำชกิของศนูย์ฯ ได้แก่ กมัพชูำ มำเลเซยี เมยีนมำร์ ฟิลปิปินส์ 
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สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว อินโดนีเซีย 

ไทย และเวียดนำม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

Food and Agriculture Organization (FAO), USAID 

Oceans Project, Mekong River Commission 

(MRC), Sustainable Development Foundation 

(SDF), Learning Institute (LI), CORIN-Asia  

Cambodia, Asian Institute Technology 

(AIT) เป็นต้น กำรประชุมดังกล่ำว เป็นกำรแลก

เปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนนินโยบำย

ทีส่นบัสนนุกำรบรูณำกำรบทบำทชำยหญงิ โดยได้ร่วมกนัหำรือเพือ่จ�ำแนกตวัชีว้ดัในกำรตดิตำมและประเมนิผลควำม

สมดุลของ Gender Balanced, Gender Equity และ Social Well-being ในชุมชนประมง

- การประชมุ Inter-Department Meeting on the Development of SEAFDEC Gender Strategy

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรประชมุ In-

ter-Department Meeting on the Development 

of SEAFDEC Gender Strategy ขึน้ระหว่ำงวนัท่ี 3-4 

กันยำยน 2561 ณ ส�ำนักเลขำธิกำร กรุงเทพฯ โดย

มีเจ้ำหน้ำที่จำกส�ำนักงำนฝ่ำยเทคนิค ของซีฟเดค

เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 24 คน กำรประชุมดังกล่ำว

เพื่อหำรือจัดท�ำกลยุทธ์ด้ำนบทบำทชำยหญิงของ

ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(SEAFDEC Gender Strategy) กิจกรรมต่ำงๆส�ำหรับ

กำรส่งเสริมกลยุทธ์ดังกล่ำว และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

ผลจากการด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการวเิคราะห์ด้านสังคม ความเป็นอยู ่การตลาด และบทบาทชายหญงิ

ในชุมชนประมง ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• ส่งเสริมควำมส�ำคัญของบทบำทชำยหญิงในองค์กร ชุมชนประมง และภูมิภำค

• สร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับบทบำทชำยหญิงในชุมชนประมง 

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนบทบำทชำยหญิง

--------------------------------------------------
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ในปี พ.ศ. 2561 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

- การส�ารวจเครื่องมือประมงน�้าจืด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม เดนิทำงไปจงัหวดับ่อแก้ว สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว ระหว่ำง

วันที่ 4-11 กุมภำพันธ์ 2561 และ วันที่ 15-26 ตุลำคม 2561 เพื่อส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะและวิธีกำร

ใช้งำนเครื่องมือประมง บริเวณลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อประกอบในกำรท�ำแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในแม่น�้ำโขง

ร่วมกันระหว่ำงจังหวัดบ่อแก้ว สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และจังหวัดเชียงรำย ประเทศไทย 

- การส�ารวจเครื่องมือประมงบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดเชียงรำย ระหว่ำงวันท่ี 20-24 สิงหำคม 2561 เพื่อ

ด�ำเนนิกำรส�ำรวจเคร่ืองมือประมง และรวบรวมข้อมูลประเภทและศักยภำพของเคร่ืองมือประมงบริเวณแม่น�ำ้โขง

- การจัดการประชุม Bilateral Technical Meeting on Effective Fisheries Management 

between Lao PDR and Thailand

ส�ำนักงำนฝำ่ยฝึกอบรม จัดกำรประชุม Bilateral Technical Meeting on Effective Fisheries 

Management between Lao PDR and Thailand ณ จังหวัดเชียงรำย ระหว่ำงวันท่ี 29-30 ตุลำคม 2561 

โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 26 คน กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสภำวกำรณ์ทำงกำร

ประมง แหล่งทีอ่ยูอ่ำศยัทีอ่ยูใ่นภำวะวกิฤต ิกำรจดักำรประมงและควำมร่วมมอืของประเทศบรเิวณแม่น�ำ้โขง จังหวดั

บ่อแก้ว สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำวและจงัหวดัเชยีงรำย ประเทศไทย น�ำเสนอข้อมลูเครือ่งมอืประมงท่ีมี

กำรใช้บริเวณแม่น�ำ้โขงของทัง้สองประเทศ หำรอืเกีย่วกบัปัญหำและกจิกรรมทีส่ำมำรถท�ำร่วมกนัได้ เพือ่จดักำรและ

ควบคุมกำรท�ำประมงบรเิวณแม่น�ำ้โขงของทัง้สองประเทศ และสร้ำงเสรมิกำรจดักำรและอนรุกัษ์ทรพัยำกรประมงที่

มีกำรอพยพข้ำมแดน รวมทั้งติดตำมและควบคุมกำรลงแรงประมงในแม่น�้ำโขงของทั้งสองประเทศ 

ผลจากการด�าเนินโครงการ ร่วม SEAFDEC-Sweden: MRC Sub-region ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• รวบรวมข้อมูลเครื่องมือประมงในบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขง บริเวณจังหวัดบ่อแก้ว สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว และจังหวัดเชียงรำย ประเทศไทย

• สร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขง

---------------------------------------------

โครงการร่วม SEAFDEC-Sweden: MRC Sub-region
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• โครงการ The USAID Oceans and Fisheries Partnership

โครงกำร USAID Oceans and Fisheries Partnership เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำกำร

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) องค์กรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศแห่งสหรัฐอเมริกำ (USAID) 

และประเทศในกลุ่มอำเซียน เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรประกอบกำรจับสัตว์น�้ำและกำรตรวจสอบ

ย้อนกลับแหล่งที่มำของสัตว์น�้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรลดกำรท�ำประมง IUU ในภูมิภำคฯ โดยด�ำเนินกำร

โดยบริษัท Tetra Tech

ในปี พ.ศ. 2561 Technical Working Group (TWG) จำกศูนย์ฯ ได้เข้ำร่วมงำนประชุมต่ำงๆ ที่จัดโดย 

USAID Oceans

• วันท่ี 5-7 กุมภำพันธ์ 2561 เจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน 

ร่วมประชุม The Oceans and Fisheries 

Partnership (USAID Oceans) Pause 

and Reflect Workshop ณ กรุงเทพฯ

• วันท่ี 7-11 กุมภำพันธ์ 2561 เจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร The Seafood 

Watch Training and Workshop  ณ 

ประเทศฟิลิปปินส์

• วันที่  13-14 กุมภำพันธ์ 2561 เจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร The Seafood 

Watch Training and Workshop  ณ 

ประเทศอินโดนีเซีย

• วันที่ 24-28 กุมภำพันธ์ 2561 เจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน 

ร่วมประชุม Consultation Visit and 

Survey on Catch Documentation and 

Traceability (CDT) ณ ประเทศมำเลเซีย

• วันท่ี 2-3 เมษำยน 2561 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 2 ท่ำน ร่วมประชมุ The 

Portfolio Alignment Workshop for Partners in USAID Oceans ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

• วนัที ่4-5 เมษำยน 2561 เจำ้หนำ้ทีส่�ำนักงำนฝำ่ยฝกึอบรม จ�ำนวน 2 ท่ำน ร่วมประชุม CTI-CFF 

Public-Private Partnership (PPP) Preparation: Expert-Consultation Meeting on 

PPP Design and Arrangement ณ ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการความร่วมมือกับ USAID 
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• วันที่ 16-18 กรกฎำคม 2561 Technical Working Group ของศูนย์ฯ ส�ำหรับโครงกำร USAID 

Oceans เข้ำร่วมงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร The Third Technical Working Group Planning 

Workshop ที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย

• วันที่ 5-8 กันยำยน 2561 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมประชุมและ

น�ำเสนอผลงำน หัวข้อ The Regional Effort for Gender Integration in Fisheries in this 

Special Session ในงำน 20th National Tuna Congress ณ ประเทศฟิลิปปินส์

• วันที่ 8-10 ตุลำคม 2561 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 2 ท่ำน ร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติกำร Malaysia Electronic Catch Documentation and Traceability Gap Analysis 

Socialization and Validation Workshop ประเทศมำเลเซีย

• วนัที ่16-17 ตุลำคม 2561 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมประชมุ Gender 

partner’s Meeting กรุงเทพฯ

• วนัท่ี 22 ตุลำคม 2561 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิำร 

Workshop on Learning Initiative on Women’s Empowerment, Assess to Finance 

and Sustainable Fisheries กรุงเทพฯ

ผลจากการด�าเนินโครงการ USAID

• เสริมสร้ำงควำมร่วมมอื ศกัยภำพทรพัยำกรบคุคลและพัฒนำแผนกำรจัดกำรประมงอย่ำงยัง่ยนื ในภูมภิำคฯ

--------------------------------------------------------
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ในปี พ.ศ. 2561 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

- การสาธิตแบบจ�าลองทางผ่านปลา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวันที่ 1-3 

ตุลำคม 2561 เพื่อถ่ำยทอดและสำธิตแบบจ�ำลองทำงผ่ำนปลำ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ Living Aquatic Resources 

Research Center (LARReC), Department of Livestock and Fisheries

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Engineering Design and Construction Procedures 

for Low-Head Fish Passes

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ USAID/DOI จัดกำรประชุมเชงิปฏบิตักิำร Workshop on Engineering 

Design and Construction Procedures for Low-Head Fish Passes ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหวำ่งวันท่ี 

13-16 ธนัวำคม 2561 โดยมผีูเ้ข้ำร่วมกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรจ�ำนวน 60 คน กำรประชุมดงักล่ำวเพือ่จดัหำแนวคดิ

ทำงเทคนิคด้ำนวิศวกรรมส�ำหรับคัดเลือกกำรออกแบบทำงผ่ำนปลำให้เหมำะสมกับพื้นที่เฉพำะ กำรออกแบบที่จะ

ท�ำให้ทำงผ่ำนปลำประสบควำมส�ำเร็จสูงสุด และค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงที่เหมำะสมกับอำยุกำรใช้งำน จัดหำข้อมูล

ด้ำนกำรพฒันำเกณฑ์กำรพฒันำทำงผ่ำนปลำ จ�ำแนกชนดิปลำเป้ำหมำยท่ีเหมำะสมกบัอทุกวทิยำของแม่น�ำ้ ประเมนิ

ควำมสำมำรถในกำรว่ำยน�้ำของปลำและออกแบบกำรติดตำมโครงกำร

ผลจากการด�าเนินโครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา, ไทย 

และเวียดนาม ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• แลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับทำงผ่ำนปลำ

• สร้ำงเสริมทรัพยำกรบุคคลด้ำนแนวคิด เทคนิค และกำรออกแบบทำงผ่ำนปลำให้เหมำะสมกับพื้นที่

------------------------------------------------

โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง 

ในประเทศกัมพูชา, ไทย และเวียดนาม  

(Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative  

in Cambodia, Thailand, and Viet Nam)
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โครงการภายใต้

โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม
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ในปี พ.ศ. 2561 โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์ ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ด�ำเนินงำน ดังนี้

• การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้

ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของศูนย์ฯ ผ่ำนกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้

- นิทรรศการ

• งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมร่วมจัดงำนวันเด็กแห่ง

ชำต ิประจ�ำปี 2561 ณ อูท่หำรเรอืป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 

จังหวัดสมุทรปรำกำร ในวันที่ 13 มกรำคม 2561  

โดยศูนย์ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศกำรน�ำเสนอควำมรู ้

ทำงกำรประมง รวมทั้งกำรตอบปัญหำชิงรำงวัล เพื่อ

ส่งเสริมควำมเข้ำใจในกำรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ พร้อม

ทั้งแจกของรำงวัลที่ระลึกให้แก่เด็กและผู้ที่เข้ำร่วมงำน 

• นิทรรศการงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมจัดนิทรรศกำร

งำนสัมมนำวิชำกำรวิทยำศำสตร์ทำงทะเลครั้งที่ 6 ณ 

จังหวัดชลบุรี ในระหว่ำงวันที่ 18-20 มิถุนำยน 2561 

โดยจัดแสดงเนื้อหำเกี่ยวกับ ควำมร่วมมือในกำรส�ำรวจ

มหำสมทุรแอนตำร์กติก รวมท้ังเผยแพร่เอกสำร หนงัสอื

วิชำกำร และแผ่นพับประชำสัมพันธ์ศูนย์พัฒนำกำร

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

• นิทรรศการประมงน้อมเกล้าฯ ปี 2561 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมจัดนิทรรศกำร

ประมงน้อมเกล้ำฯ ประจ�ำปี 2561 ระหว่ำงวันท่ี 29 

มิถุนำยน-8 กรกฎำคม 2561 ณ ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์

ปำร์ค รงัสติ จงัหวดัปทมุธำน ีโดยในปีนี ้ได้จดัแสดงเกีย่ว

กบั ซัง้เชอืกเพือ่กำรอนรุกัษ์ โดยได้แสดงแบบจ�ำลองและ

โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์  

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)
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ซัง้เชือกทีใ่ช้งำนจรงิ วดีทีศัน์กำรตดิตัง้ซัง้เชอืก แผนทีจ่งัหวดัทีม่กีำรใช้ซัง้เชอืกแบบต่ำงๆ โปสเตอร์ให้ควำมรูเ้ก่ียวกับ

ซัง้เชือกและกำรเข้ำร่วมส�ำรวจมหำสมทุรแอนตำร์กตกิของนกัวจิยั ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เป็นต้น นอกจำกนีไ้ด้เผย

แพร่เอกสำร หนังสือวิชำกำร และแผ่นพับประชำสัมพันธ์ศูนย์ฯ

- กิจกรรมอื่นๆ

• งานสัมมนาวิชาการ SEAFDEC Technical  

Seminar 2017

ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ จัดงำน SEAFDEC Technical Seminar 2017 ขึ้น 

ณ ห้องประชุม SEAFDEC-NACA กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 

มกรำคม 2561 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ จำกส�ำนักเลขำธิกำร 

และส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม อำจำรย์และนิสิต มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ และเจ้ำหน้ำทีจ่ำกกรมประมง เข้ำร่วมจ�ำนวน 

71 คน ในกำรสัมมนำดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

ผลงำนกำรด�ำเนินงำนให้นักวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ของ

ศูนย์ฯ ได้รับทรำบ รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

ของศูนย์ฯ ในด้ำนกำรเขียนและน�ำเสนอผลงำน ตลอดจน

กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลจำกกำรด�ำเนินโครงกำรกับสถำบัน

กำรศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็น

แนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงกันในอนำคต

• การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรมและสถาบนัการอาชีวศกึษาเกษตร

ภาคใต้

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมลงนำมบันทึกข้อตกลง

ควำมร่วมมือกับสถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคใต้ เม่ือ

วันที่ 25 ตุลำคม 2561 ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จังหวัด

สมทุรปรำกำร กำรลงนำมดังกล่ำว เป็นกำรลงนำมควำมร่วม

มือในด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลและกำร

แลกเปลี่ยนนักเรียนและเจ้ำหน้ำท่ีของท้ังสองหน่วยงำน กำรร่วมมือในกำรพัฒนำโครงกำรและงำนวิจัยต่ำงๆ กำร

ร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำค

รัฐและเอกชน รวมทั้งกำรฟื้นฟูและพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมง

• งานสัมมนา SEAFDEC Seminar 2018

ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จัดงำน SEAFDEC Seminar 2018 ภำยใต้หัวข้อ Fisheries 

and Marine Environment ขึ้น ณ ห้องประชุม SEAFDEC-NACA กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 ธันวำคม 2561 โดยมี

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ จำกส�ำนักเลขำธิกำร และส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม อำจำรย์และนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

และเจ้ำหน้ำที่จำกกรมประมง เข้ำร่วมจ�ำนวน 52 คน ในกำรสัมมนำดงักล่ำวมวีตัถุประสงค์เพือ่เผยแพร่ผลงำนและ
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กจิกรรมกำรด�ำเนนิงำนของศูนย์ฯ ให้นักวิชำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ฯ ได้รับทรำบ 

รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของศูนย์ฯ ในด้ำนกำรเขียนและน�ำเสนอผลงำน ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกำรด�ำเนินโครงกำรกับสถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดแนวทำงควำม

ร่วมมือระหว่ำงกันในอนำคต

นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ให้กำรต้อนรับบุคคลส�ำคัญทั้งในและต่ำงประเทศ เข้ำเยี่ยมชมกำร

ด�ำเนนิงำน กิจกรรมและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบักำรวจัิยและฝึกอบรม ได้แก่ โรงฝึกปฏบิตักิำรเครือ่งมอืประมง 

โรงฝึกปฏิบัติกำรเครื่องกลเรือ เรือวิจัย M.V. SEAFDEC เรือวิจัย M.V.SEAFDEC 2 และห้องสมุด เป็นต้นดังนี้

• วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2561 เจ้ำหน้ำที่จำก Fisheries Agency of Japan จ�ำนวน 1 ท่ำน 

• วันที่ 23 เมษำยน 2561 คณะอำจำรย์และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จ�ำนวน 26 คน

• วันที่ 4 พฤษภำคม 2561 คณะอำจำรย์และนิสิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ�ำนวน 16 คน 

• วันที่ 21 มิถุนำยน 2561 คณะอำจำรย์และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ�ำนวน 32 คน 

• วันที่ 12 กรกฎำคม 2561 เจ้ำหน้ำที่จำก 

National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) จ�ำนวน 1 ท่ำน

• วันที่ 17 กรกฎำคม 2561 เจ้ำหน้ำทีจ่ำก 

Shandong Province Ocean and Fisheries 

Department สำธำรณรฐัประชำชนจนี จ�ำนวน 

7 ท่ำน

• วันที่ 23 สิงหำคม 2561 คณะอำจำรย์และ

นกัเรยีนจำก Yaizu Fisheries High School 

ประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 6 คน

• วนัที ่3 พฤศจกิำยน 2561 คณะอำจำรย์ และ

นิสติคณะประมง มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

จ�ำนวน 45 คน 

• วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 เจ้ำหน้ำที่กรม

วิทยำศำสตร์บริกำร จ�ำนวน 10 คน 

• วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2561 รัฐมนตรีช่วย

ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

คณะ

• วนัที ่20 ธนัวำคม 2561 เจ้ำหน้ำทีจ่ำกมลูนธิิ

ไอเจเอ็ม จ�ำนวน 25 คน 
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• การผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางการประมง

ในปี 2561 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้จัดท�ำและเผย

แพร่ควำมรู้ทำงกำรประมง ได้แก่ วำรสำร Advance Fisheries 

Technology จ�ำนวน 2 ฉบับ ภำยใต้หัวข้อ เทคโนโลยีเรือส�ำหรับ

อนำคต และเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ นอกจำกนี้ได้จัดท�ำ

ระบบสำรสนเทศห้องสมดุ หรือ SEAFDEC Training Department 

Institutional Repository ซึ่งใช้ส�ำหรับเก็บรวบรวมหนังสือ 

เอกสำรวิชำกำร โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสำมำรถ

เข้ำเยีย่มชมและดำวน์โหลดเอกสำรต่ำงๆได้ท่ี http://repository.

seafdec.or.th/

• การพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล

ในปี 2561 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้พัฒนำเว็บไซต์ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล

ได้ง่ำยและรวดเร็ว พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรจัดเก็บเอกสำรทำงวิชำกำร ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบฐำน

ข้อมูลเรือประมงท่ีมีขนำด 24 เมตรข้ึนไป นอกจำกนี้ได้ร่วมกับส�ำนักเลขำธิกำร ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรออกเอกสำรกำรจับสัตว์น�้ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลจากการด�าเนินโครงการส่งเสริม และฟื้นฟูสารสนเทศทางการประมง ปี พ.ศ. 2561

• เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• สร้ำงเสริมควำมเข้ำใจในบทบำทและกำรด�ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ต่อประชำชนทั่วไป

• ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรประมงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป 

-----------------------------------------------------
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โครงกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ และกำรศึกษำดูงำนเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ของประเทศสมำชิกและประเทศอื่นๆ ที่สนใจ ในหัวข้อ หลักสูตรและกิจกรรมเฉพำะด้ำนที่ครอบคลุมถึงสำขำวิชำ

และกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบักำรประมง กำรวำงเนือ้หำหลกัสตูรและกจิกรรมจะมุง่เน้นให้สอดคล้องและตรงกบัควำม

ต้องกำรของประเทศที่แสดงควำมจ�ำนงขอให้จัดหลักสูตรดังกล่ำวเป็นส�ำคัญ 

ในปี พ.ศ. 2561 ได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำน ดังนี้ 

- การฝึกอบรมแรงงานและลูกเรือประมงไทย

ส�ำนักงำนฝำ่ยฝึกอบรม ร่วมกับ กรมประมง สมำคมประมงแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงำน กรมเจ้ำท่ำ 

ส�ำนักงำนกิจกำรควำมมั่นคง กรมยุทธกำรทหำรเรือ และสภำเกษตรกรแห่งชำติ จัดกำรฝึกอบรมแรงงำนและ

ลูกเรือประมงไทย ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 11 มีนำคม-2 เมษำยน 2561 โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วม

จ�ำนวน 15 คน กำรฝึกอบรมดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และประสบกำรณ์เพื่อให้สำมำรถท�ำงำน

ในเรอืประมงไทยได้เป็นอย่ำงด ีสร้ำงควำมตระหนกัในเรือ่งควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน และกำรด�ำรงชพีในเรือ และ

สร้ำงเจตคตแิละกจินสิยัทีด่ต่ีองำนอำชพีประมง โดยผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมจะได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัเครือ่งประมงและกำร

ท�ำประมง จรรยำบรรณในกำรท�ำประมง กฎหมำยทะเลและกฎหมำยแรงงำนทำงทะเล กำรด�ำรงชพีในทะเล ควำมรู้

เบื้องต้นในกำรถือท้ำยเรือ ควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ เป็นต้น นอกจำกนี้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง

เกี่ยวกับกำรเดินเรือและกำรท�ำประมงในทะเลอ่ำวไทยบนเรือประมงอีกด้วย

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน  

(Tailor Made Training Programs)
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- การฝึกอบรมระยะสั้นส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 61

 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรมระยะสั้นส�ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย รุ่นที่ 61 ภำยใต้หัวข้อ กำร

จัดกำรทรพัยำกรประมงโดยค�ำนงึถงึระบบนเิวศ ณ ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำงวนัที ่12-22 มถินุำยน 2561 โดย

มีนักศึกษำเข้ำร่วม จ�ำนวน 26 คน จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยบูรพำ 

วิทยำเขตชลบุรีและจันทบุรี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีตะวันออก วิทยำเขตจันทบุรี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

และมหำวิทยำลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษำได้ฝึกส�ำรวจสภำพ

พื้นที่ชำยฝั่ง พร้อมท้ังน�ำข้อมูลมำประกอบแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง เข้ำใจวิธีกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง

โดยค�ำนึงถึงระบบนเิวศ ฝึกปฏบิตัใินกำรใช้เครือ่งมอืประมงและสมทุรศำสตร์ และฝึกกำรท�ำงำนร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 

โดยกำรฝึกอบรม แบ่งออกเป็นกำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติ ซึ่งหลังจำกกำรฝึกอบรมนักศึกษำสำมำรถน�ำควำมรู้

ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนต่อไปในอนำคต

- การฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนด้านการประมง

• วันที่ 4 มกรำคม-17 มีนำคม 2561 นักศึกษำมหำวิทยำลัย The University of Tokyo ประเทศ

ญี่ปุ่น จ�ำนวน 1 คน 

• วนัที ่30 พฤษภำคม-31 กรกฎำคม 2561นสิติมหำวทิยำลยับูรพำ วิทยำเขตจนัทบรุ ีจ�ำนวน 2 คน 

• วันที่ 1-30 มิถุนำยน 2561 นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ�ำนวน 3 คน

• วันที่ 4-29 มิถุนำยน 2561 นิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ�ำนวน 3 คน 

• วันที่ 4 กรกฎำคม-31 กรกฎำคม 2561 นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ�ำนวน 2 คน 

• วันที่ 18 กรกฎำคม-12 ธันวำคม 2561 นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จ�ำนวน 1 คน 

(สหกิจศึกษำ)

• วนัที ่1 สงิหำคม-11 ธนัวำคม 2561 นสิิตมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ จ�ำนวน 2 คน (สหกจิศึกษำ)

ผลจากการด�าเนินโครงการจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานประจ�าปี พ.ศ. 2561

• ให้กำรสนบัสนนุประเทศสมำชกิของศนูย์ฯ และองค์กร/หน่วยงำนอืน่ๆในกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพทรพัยำกร

บุคคลทำงด้ำนกำรประมงหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------
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โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยทีำงกำรประมงและลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่

เทคโนโลยีและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมด้ำนกำรจับสัตว์น�้ำ วิศวกรรมทำงทะเลและระบบสำรสนเทศ

ทำงกำรประมง รวมท้ังส่งเสรมิควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในระดับชำติ ระดับภมูภิำค และระดับนำนำชำติ 

ปี พ.ศ. 2561 ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ

เรือประมงอวนล้อมที่เหมาะสม 

 ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชมุเชงิปฏบัิติ

กำรเรื่อง กำรออกแบบเรือประมงอวนล้อมที่เหมำะสม ณ 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ในวันที่ 5 มีนำคม 2561 โดยมี

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 18 คน กำรประชุมดังกล่ำว มี

วตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนกัเกีย่วกบั

กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อลดปริมำณกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกเรือประมงและกำรท�ำประมง

ของประเทศไทย และประเทศในภมูภิำคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใต้ รวบรวมข้อมูลแนวคิดในกำรออกแบบเรือประมง

อวนล้อมทีเ่หมำะสมเพือ่น�ำไปเป็นต้นแบบ แนวคิด ค่ำนิยม

พื้นฐำนของเรือประมงในอนำคตในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำร

ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมปลอดภัยในทะเล 

และปรับปรุงสภำพกำรท�ำงำนให้มสีภำพควำมเป็นอยูท่ีด่ี 

รวมถงึกำรใช้เครือ่งมอืเพือ่ลดแรงงำนบนเรอือย่ำงพอเพยีง 

รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรูท่ี้ได้รบัจำกกำรประมง น�ำมำจดัท�ำแบบจ�ำลองเรอืประมง (Model) เอกสำรส�ำหรบัน�ำ

ไปเผยแพร่แก่ชำวประมง กองเรือประมงของไทยและขยำยผลไปสู่ระดับภูมิภำคฯ

- การทดลองและติดตามผลการใช้งานแผ่นตะเฆ่ ณ จังหวัดสตูล

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดสตูล ระหว่ำงวันที่ 30 เมษำยน-6 พฤษภำคม 2561 

เพื่อท�ำกำรติดตั้งและทดลองแผ่นตะเฆ่รูปแบบใหม่ (V-shape) กับเรือประมงพำณิชย์ และระหว่ำงวันที่ 15-17 

พฤษภำคม 2561 ได้ติดตำมผลกำรใช้งำนแผ่นตะเฆ่รูปทรง V-shape รวบรวมข้อมูลกำรใช้น�้ำมัน ผลกำรจับสัตว์น�้ำ 

และน�ำแผ่นตะเฆ่ดังกล่ำวกลับมำยังศูนย์ฯ ซึ่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือศึกษำ ข้อดี ข้อเสียและศึกษำผล

กำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงและผลกำรจับสัตว์น�้ำด้วยแผ่นตะเฆ่รูปทรง V-shape  

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบ 

จากการทำาการประมง  

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction  

of the Impact from Fishing)



37

- การส�ารวจเรือประมงอวนล้อมจับ ณ จังหวัดปัตตานี

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงวันที่ 28 พฤษภำคม-1 มิถุนำยน 2561 

เพือ่ศกึษำแนวทำงในกำรปรบัปรงุ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนดัดแปลงเรือประมงอวนล้อมจับ เพ่ือลดกำร

ใช้แรงงำนประมง รวมท้ังส�ำรวจควำมพร้อมและศกัยภำพของเรอืประมงอวนล้อมจบัของจงัหวดัปัตตำนทีีจ่ะน�ำมำใช้

ในกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว

- การติดตั้งระบบเครื่องท�าความเย็น และระบบไฮดรอลิกส์

เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม เดนิทำงไปจังหวดัปัตตำน ีระหว่ำงวนัที ่17-21 สงิหำคม 2561 เพือ่วำงแผน

กำรติดตั้งระบบเครื่องท�ำควำมเย็นบนเรือประมง และระบบไฮดรอลิกส์ที่ใช้ส�ำหรับกว้ำนอวนบนเรือประมง เพื่อให้

สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวเป็นส่วนหนึง่ของโครงกำรปรบัปรุงกำรใช้พลังงำนอย่ำง

มปีระสิทธภิำพ และลดกำรใช้แรงงำนบนเรือประมงอวนล้อมจบัโดยกำรใช้เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทุ่นแรงทีเ่หมำะสม 

ผลจากการด�าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการท�าการประมง 

ประจ�าปี พ.ศ. 2561

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรออกแบบเรือประมงอวนล้อม

• รวบรวมข้อมลูเพือ่ปรบัปรงุกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และลดกำรใช้แรงงำนบนเรือประมงอวนล้อม

จับโดยกำรใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทุ่นแรงที่เหมำะสม

-----------------------------------------------------
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 แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2562

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources Development for 

Sustainable Fisheries)

2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง  

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

3. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ใน

ขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries Resources  

Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)

4. โครงการส่งเสริมมาตรการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

5. โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment and 

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

Thailand)

6. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries 

Resources Exploration in Southeast Asia)

7. โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการ

และพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and 

Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and  

Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

8. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมง และวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2  (Fisheries 

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

โครงการอื่นๆ
1. โครงการความร่วมมือ USAID Oceans (The Oceans and Fisheries Partnership)

2. โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา, ไทย และเวียดนาม  

(Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in Cambodia, Thailand, and Viet 

Nam)
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โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม
1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and 

Enhancing Human Capacity Building)

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)
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โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resources Development for Sustainable Fisheries)

โครงการภายใต ้

โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP)  

Mechanism

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ีประมงในการเผยแพร่การพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์

ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในด้านการเพิ่มรายได้ของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของผลจับทางการประมงด้วยวิธีการที่

สามารถท�าได้และเหมาะสม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณา

ปัจจยัทีน่�าไปสูร่ายได้ทีล่ดลงของชาวประมงในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

กุมภาพันธ์

• การฝึกอบรม/ประชุมด้านการส่งเสรมิแผนการสร้างรายได้ของ

ชาวประมง ส�าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

มีนาคม

• สรุปแผนการจัดการประมงในปัจจุบันของพื้นที่โครงการฯ  

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)   

พฤษภาคม

• การติดตามกระบวนกรท�างานของโครงการฯในพื้นที่ศึกษา 

(ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว)   

มิถุนายน, กันยายน

• การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านผลของกิจกรรม 

และการรายงานผลการด�าเนินงานของพื้นที่ศึกษาของโครง

การฯ  

ตุลาคม

• การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และคู่มือการฝึกอบรม     มกราคม-ธันวาคม
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โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัย 

ในกิจกรรมการทำาประมง  

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

 โครงการดงักล่าว วตัถุประสงค์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรูท้ีเ่หมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่

ประมงเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยในการท�าประมง ส�าหรับเรือประมงโดยเฉพาะเรือ

ประมงขนาดเล็ก

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การฝึกอบรมด้านการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความ

ปลอดภัยทางทะเลส�าหรับเรือประมงขนาดเล็ก 

มิถุนายน

• การส่งเสริมเครือ่งมอืประมงท่ีเหมาะสมและเครือ่งจกัรส�าหรบั

การประมงบนพื้นฐานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยทางทะเล 

มกราคม-ธันวาคม

• การเผยแพร่ข้อมูล มกราคม-ธันวาคม

โครงการดงักล่าว มุง่เน้นการจ�าแนกเครือ่งมอืในการฟ้ืนฟทูรพัยากรประมงทีเ่หมาะสมส�าหรบัภูมภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่

อาศยัของสตัว์น�า้ และพจิารณามาตรการ กลยุทธ์และคูมื่อทีม่ปีระสิทธภิาพผ่านการหารือหรือประชมุเชงิปฏบิตักิาร

ในระดับภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้า

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 

ในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤต 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion of Sustainable Fisheries Resources Enhancement Mea-

sures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)
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กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการท่ีเหมาะสมส�าหรับการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่

อาศัย  

กรกฎาคม

• การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อวินิจฉัยแหล่งท�าการ

ประมงและประเมินการจัดการระบบนิเวศ

พฤษภาคม-กรกฎาคม

• การเผยแพร่ข้อมูล มกราคม-ธันวาคม

โครงการส่งเสริมมาตรการลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU Fifishing)

โครงการส่งเสรมิมาตรการลดการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ มวีตัถปุระสงค์ 

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการหาแนวทางลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

(การท�าประมง IUU) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืน มาตรการแก้ไขการ

ท�าประมง IUU

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลเรือประมงขนาด 24 

เมตรขึ้นไป 

มกราคม-ธันวาคม

• การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูล

เรือประมงขนาด 24 เมตรขึ้นไป  

มิถุนายน

• การให้ความช่วยเหลอืทางเทคนคิด้านมาตรการรฐัท่าเรอืให้แก่

ประเทศสมาชิกศูนย์ฯ 

กุมภาพันธ์

โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น้ำา 

ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

(Establishment and Operation of a Regional System of  

Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)

โครงการจดัตัง้แหล่งคุม้ครองการขยายพนัธุสั์ตว์น�า้ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมวีตัถุประสงค์หลักเกีย่วกบัการ
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โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพือ่ศกึษาวจิยัทรัพยากรประมงนอกชายฝ่ัง พฒันาการปรบัปรุงการขนย้าย

สตัว์น�า้ สร้างเสรมิการส�ารวจวจิยัทรพัยากรประมงนอกชายฝ่ังทีม่คุีณภาพและส่งเสริมการเพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑ์ประมง

ทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การประชุมทางเทคนิคด้านผลการส�ารวจทรัพยากร 

ประมงปลาทูน่าในทะเล Sulu and Sulawesi

เมษายน-มิถุนายน

• การหารอืทางเทคนคิในการวางแผนและเตรยีมการส�ารวจ 

วิจัยทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในน่านน�้าภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้โดยเรือ M.V.SEAFDEC2 หรือเรือวิจัย

อื่นๆ 

กุมภาพันธ์-มีนาคม, 

มิถุนายน-สิงหาคม

โครงการสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

(Offshore Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

ด�าเนนิงานและสร้างเครอืข่ายด้านแหล่งคุม้ครองการขยายพันธุสั์ตว์น�า้ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เพ่ือก่อให้เกิดการ

จัดการประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การจ�าแนกและการจัดการทางการประมงและแหล่งท่ีอยู่

อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤติที่เชื่อมโยงกับแหล่งคุ้มครองการขยาย

พันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้  

มกราคม-ธันวาคม

• การปรับปรุงการจัดการแหล่งท่ีอยู่อาศัยที่อยู ่ในขั้นวิกฤต ิ

ส�าหรับปลาที่มีการอพยพข้ามแดนผ่านการด�าเนินงานระดับ

ชาติและระดับภูมิภาคเพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมและคลัง

ความรู้ส�าหรับการจัดการแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์

น�้าในทะเลจีนใต้ 

มกราคม-ธันวาคม

• การจัดการและเผยแพร่ข้อมูลในการสนับสนุนการส่งเสริม 

แนวคิดแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าระดับชาติและ 

ภูมิภาคในทะเลจีนใต้     

มกราคม-ธันวาคม

• ความร่วมมือระดับชาติเพื่อบูรณาการการจัดการปริมาณ 

สัตว์น�้าและแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤติในทะเลจีนใต้ 

มีนาคม, พฤษภาคม, มิถุนายน, 

ตุลาคม และธันวาคม
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กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หรือผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการส�ารวจ 

หรือประชุมที่เกี่ยวข้อง   

มิถุนายน-สิงหาคม

• การด�าเนินกิจกรรมระดับภูมิภาค (การฝึกอบรม/การประ

ชุมเชิงปฎิบัติการ/การประชุมด้านการส่งเสริมการขนย้าย

สัตว์น�้า) 

ตุลาคม-ธันวาคม

• การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ มกราคม-ธันวาคม

โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและ 

สารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการและพัฒนาการประมงอ 

ย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Enhancing the Compilation and Utilization of Fishery  

Statistics and Information for Sustainable Development  

and Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

โครงการดังกล่าว มีโครงการย่อย ดังนี้  

• การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์น�้าที่ ถูกคุกคาม  

(Improving the Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species 

and Threaten Species)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการรวบรวมและใช้

ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง  

พฤษภาคม

• การเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามและปลากระเบน สิงหาคม-ธันวาคม

• การติดตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามและปลากระ

เบน       

สิงหาคม

• การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เมษายน-ธันวาคม
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• การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries activity 

information gathering through introduction of community base management/co- 

management)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเก็บข้อมูลทางการประมงใน

การประมงชายฝ่ังขนาดเลก็และประมงน�า้จืดของภมูภิาคเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต้ 

ตุลาคม

• การติดตามและประเมินผลการจัดการประมง

• โครงการน�าร่องแขวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว

• โครงการน�าร่องจังหวัดค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

• โครงการน�าร่องจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

มีนาคม,มิถุนายน 

กุมภาพันธ์, กรกฎาคม 

พฤษภาคม

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

เพื่อสนับสนุนการส�ารวจสภาวะทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

บุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยทรัพยากรประมง การส�ารวจสมุทรศาสตร์ การเดินเรือ และวิศวกรรมทางทะเล 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรบคุคลผ่านการฝึกอบรมและ

ส�ารวจบนเรือ M.V.SEAFDEC2   

มกราคม

• ส�ารวจทรัพยากรประมงในน่านน�้าประเทศสมาชิก ก่อนหรือหลังฤดูมรสุม

โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงาน 

สำาหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2

(Fisheries Resources Survey and Operational Plan  

for M.V. SEAFDEC 2)
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โครงการอื่นๆ 

โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 

สนบัสนุนการพฒันาและส่งเสรมิระบบอเิลก็ทรอนกิส์ด้านการเกบ็รวบรวมผลจบัและการตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น�า้

รวมทั้งแผนการจัดการประมงอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูการจัดการประมงผ่านรูปแบบการจัดการประมงแบบค�านึงถึงระบบ

นิเวศ เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และรวบรวมหัวข้อท่ีมีความเก่ียวข้องกับสวัสดิภาพ

ของมนุษย์เข้าไปในทุกกิจกรรม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การสนับสนุนการด�าเนินงานระดับภูมิภาค มกราคม-ธันวาคม

• การสนับสนนุการด�าเนนิงานโครงการน�าร่องเมอืง General Santos 

ประเทศฟิลิปปินส์  

มกราคม-ธันวาคม

• การสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการน�าร่องเมือง Bitung ประเทศ

อินโดนีเซีย

มกราคม-ธันวาคม

• การสนับสนุนการด�าเนินงานการขยายโครงการน�าร่อง 2 แห่ง ใน

ประเทศมาเลเซีย และไทย

มกราคม-ธันวาคม

โครงการความร่วมมือ USAID Oceans  

(The Oceans and Fisheries Partnership)

โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง 

ในประเทศกัมพูชา, ไทย และเวียดนาม

(Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative  

in Cambodia, Thailand, and Viet Nam)

โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา, ไทย และเวียดนาม มี

วตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพในการส�ารวจและออกแบบทางผ่านปลาส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีประมงในกลุม่ประเทศ

บริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างในการสร้างทางผ่านปลา เพ่ือเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างระบบชลประทาน ฝายและคัน

ถนนขวางกั้น 
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แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การจัดสร้างทางผ่านปลาในประเทศกัมพูชา, ไทย และ

เวียดนาม ภายใต้ความร่วมมือกับ USAID/DOI และ 

Charles Stuart University    

มกราคม-กันยายน

• การบริหารและความร่วมมือ มกราคม-กันยายน
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โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมง 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and  

Enhancing Human Capacity Building)

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบ 

จากการทำาการประมง (Improvement of Fisheries Technology and  

Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการภายใต ้

โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

โครงการดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิเทคโนโลยแีละแนวทางการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมด้านการจบั

สตัว์น�า้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมท้ังส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

โครงการฯ มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ บทบาทและภาพลกัษณ์ของศนูย์พฒันาการ

ประมงแห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ต่อประเทศสมาชกิ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ และสาธารณชน ตลอดจน

การพัฒนาความสามารถด้านการประมงส�าหรับบุคลากรด้านการประมง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของ 

ศนูย์พฒันาการประมงแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการจัด

นิทรรศการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

มกราคม – ธันวาคม

• ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม – ธันวาคม

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม – ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง มกราคม – ธันวาคม



49

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การส่งเสริมเทคโนโลยีและการด�าเนินงานที่เหมาะสมทางการ

ประมงและวิศวกรรมประมงเพื่อฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรประมง

ทะเลอย่างยั่งยืน  

มกราคม-ธันวาคม

• การวจิยัทางการประมงด้านผลกระทบของการประมงต่อระบบ

นิเวศทางทะเล 

มกราคม-ธันวาคม

• ระบบฐานข้อมูลการจัดการประมง มกราคม-ธันวาคม
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 แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2563

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism
1. โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคลเพือ่ความยัง่ยนืด้านการประมง (Human Resources Development for 

Sustainable Fisheries)

2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง (Optimizing 

Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

3. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่

ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries Resources 

Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)

4. โครงการส่งเสริมมาตรการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

5. โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment and 

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

Thailand)

6. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries 

Resources Exploration in Southeast Asia)

7. โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการ

และพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and 

Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and  

Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

8. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมง และวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2  

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

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม
1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and 

Enhancing Human Capacity Building)

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)
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โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resources Development for Sustainable Fisheries)

โครงการภายใต ้

โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP)  

Mechanism

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ีประมงในการเผยแพร่การพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์

ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในด้านการเพิ่มรายได้ของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของผลจับทางการประมงด้วยวิธีการที่

สามารถท�าได้และเหมาะสม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณา

ปัจจยัทีน่�าไปสูร่ายได้ทีล่ดลงของชาวประมงในพ้ืนท่ีโครงการฯ 

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

กุมภาพันธ์

• การฝึกอบรม/ประชุมด้านการส่งเสริมแผนการสร้างรายได ้

ของชาวประมง ส�าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว  

มีนาคม

• สรุปแผนการจัดการประมงในปัจจุบันของพื้นที่โครงการฯ  

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)   

พฤษภาคม

• การติดตามกระบวนกรท�างานของโครงการฯในพื้นที่ศึกษา 

(ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว)   

มิถุนายน, กันยายน

• การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านผลของกิจกรรม 

และการรายงานผลการด�าเนินงานของพื้นที่ศึกษาของโครง

การฯ  

ตุลาคม

• การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และคู่มือการฝึกอบรม     มกราคม-ธันวาคม
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โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัย 

ในกิจกรรมการทำาประมง  

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

 โครงการดงักล่าว วัตถปุระสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ทีเ่หมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่

ประมงเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยในการท�าประมง ส�าหรับเรือประมงโดยเฉพาะเรือ

ประมงขนาดเล็ก

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การฝึกอบรมด้านการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความ

ปลอดภัยทางทะเลส�าหรับเรือประมงขนาดเล็ก 

มิถุนายน

• การส่งเสริมเครือ่งมอืประมงท่ีเหมาะสมและเครือ่งจกัรส�าหรบั

การประมงบนพื้นฐานการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยทางทะเล 

มกราคม-ธันวาคม

• การเผยแพร่ข้อมูล มกราคม-ธันวาคม

โครงการดงักล่าว มุง่เน้นการจ�าแนกเครือ่งมอืในการฟ้ืนฟทูรพัยากรประมงทีเ่หมาะสมส�าหรบัภูมภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่

อาศยัของสตัว์น�า้ และพจิารณามาตรการ กลยทุธ์และคูมื่อทีม่ปีระสิทธภิาพผ่านการหารือหรือประชมุเชงิปฏบิติัการ

ในระดับภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้า

โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 

ในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤต 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion of Sustainable Fisheries Resources Enhancement Mea-

sures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้
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โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น้ำา 

ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

(Establishment and Operation of a Regional System of  

Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)

โครงการส่งเสริมมาตรการลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fiFishing)

โครงการส่งเสรมิมาตรการลดการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ มวีตัถปุระสงค์ 

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการหาแนวทางลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

(การท�าประมง IUU) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืน มาตรการแก้ไขการ

ท�าประมง IUU

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลเรือประมงขนาด 24 

เมตรขึ้นไป 

มกราคม-ธันวาคม

• การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูล

เรือประมงขนาด 24 เมตรขึ้นไป  

มิถุนายน

• การให้ความช่วยเหลอืทางเทคนคิด้านมาตรการรฐัท่าเรอืให้แก่

ประเทศสมาชิกศูนย์ฯ 

กุมภาพันธ์

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการที่เหมาะสมส�าหรับการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่

อาศัย  

กรกฎาคม

• การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อวินิจฉัยแหล่งท�าการ

ประมงและประเมินการจัดการระบบนิเวศ

พฤษภาคม-กรกฎาคม

• การเผยแพร่ข้อมูล มกราคม-ธันวาคม

โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับ
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โครงการดังกล่าว มวัีตถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาวจิยัทรพัยากรประมงนอกชายฝ่ัง พฒันาการปรับปรุงการขนย้าย

สตัว์น�า้ สร้างเสรมิการส�ารวจวจิยัทรพัยากรประมงนอกชายฝ่ังทีม่คุีณภาพและส่งเสริมการเพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑ์ประมง

ทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การประชุมทางเทคนิคด้านผลการส�ารวจทรัพยากร 

ประมงปลาทูน่าในทะเล Sulu and Sulawesi

เมษายน-มิถุนายน

• การหารอืทางเทคนคิในการวางแผนและเตรยีมการส�ารวจ 

วิจัยทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในน่านน�้าภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้โดยเรือ M.V.SEAFDEC2 หรือเรือวิจัย

อื่นๆ 

กุมภาพันธ์-มีนาคม, 

มิถุนายน-สิงหาคม

โครงการสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

(Offshore Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

การด�าเนนิงานและสร้างเครอืข่ายด้านแหล่งคุม้ครองการขยายพนัธุสั์ตว์น�า้ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เพ่ือก่อให้เกดิ

การจัดการประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การจ�าแนกและการจัดการทางการประมงและแหล่งท่ีอยู่

อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤติที่เชื่อมโยงกับแหล่งคุ้มครองการขยาย

พันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้  

มกราคม-ธันวาคม

• การปรับปรุงการจัดการแหล่งที่อยู ่อาศัยที่อยู ่ในขั้นวิกฤต ิ

ส�าหรับปลาที่มีการอพยพข้ามแดนผ่านการด�าเนินงานระดับ

ชาติและระดับภูมิภาคเพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมและคลัง

ความรู้ส�าหรับการจัดการแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์

น�้าในทะเลจีนใต้ 

มกราคม-ธันวาคม

• การจัดการและเผยแพร่ข้อมูลในการสนับสนุนการส่งเสริม 

แนวคิดแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าระดับชาติและ 

ภูมิภาคในทะเลจีนใต้     

มกราคม-ธันวาคม

• ความร่วมมือระดับชาติเพื่อบูรณาการการจัดการปริมาณ 

สัตว์น�้าและแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤติในทะเลจีนใต้ 

มีนาคม, พฤษภาคม, มิถุนายน, 

ตุลาคม และธันวาคม
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กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หรือผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการส�ารวจ 

หรือประชุมที่เกี่ยวข้อง   

มิถุนายน-สิงหาคม

• การด�าเนินกิจกรรมระดับภูมิภาค (การฝึกอบรม/การประ

ชุมเชิงปฎิบัติการ/การประชุมด้านการส่งเสริมการขนย้าย

สัตว์น�้า) 

ตุลาคม-ธันวาคม

• การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ มกราคม-ธันวาคม

โครงการส่งเสริมการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและ 

สารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการและพัฒนาการประมงอ 

ย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Enhancing the Compilation and Utilization of Fishery  

Statistics and Information for Sustainable Development  

and Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

โครงการดังกล่าว มีโครงการย่อย ดังนี้  

• การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่ มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์น�้าที่ถูกคุกคาม  

(Improving the Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species 

and Threaten Species)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการรวบรวมและใช้

ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง  

พฤษภาคม

• การเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามและปลากระเบน สิงหาคม-ธันวาคม

• การติดตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามและปลากระ

เบน       

สิงหาคม

• การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เมษายน-ธันวาคม
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• การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries activity 

information gathering through introduction of community base management/

co-management)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเก็บข้อมูลทางการประมงใน

การประมงชายฝ่ังขนาดเลก็และประมงน�า้จืดของภมูภิาคเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต้ 

ตุลาคม

• การติดตามและประเมินผลการจัดการประมง

• โครงการน�าร่องแขวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว

• โครงการน�าร่องจังหวัดค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

• โครงการน�าร่องจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

มีนาคม,มิถุนายน 

กุมภาพันธ์, กรกฎาคม 

พฤษภาคม

โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงาน 

สำาหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2

(Fisheries Resources Survey and Operational Plan  

for M.V. SEAFDEC 2)

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

เพื่อสนับสนุนการส�ารวจสภาวะทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

บุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยทรัพยากรประมง การส�ารวจสมุทรศาสตร์ การเดินเรือ และวิศวกรรมทางทะเล 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรบคุคลผ่านการฝึกอบรมและ

ส�ารวจบนเรือ M.V.SEAFDEC2   

มกราคม

• ส�ารวจทรัพยากรประมงในน่านน�้าประเทศสมาชิก ก่อนหรือหลังฤดูมรสุม
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โครงการฯ มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ บทบาทและภาพลกัษณ์ของศนูย์พฒันาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชกิ องค์การหรอืสถาบนัระหว่างประเทศ และสาธารณชน ตลอดจน

การพัฒนาความสามารถด้านการประมงส�าหรับบุคลากรด้านการประมง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม	 ระยะเวลา

• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของ 

ศนูย์พฒันาการประมงแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการจัด

นิทรรศการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

มกราคม – ธันวาคม

• ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม – ธันวาคม

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม – ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง มกราคม – ธันวาคม

โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมง 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and  

Enhancing Human Capacity Building)

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการทำาการ

ประมง (Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the 

Impact from Fishing)

โครงการภายใต ้

โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

โครงการดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิเทคโนโลยแีละแนวทางการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมด้านการจบั

สตัว์น�า้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมท้ังส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้
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กิจกรรม	 ระยะเวลา

• การส่งเสริมเทคโนโลยีและการด�าเนินงานที่เหมาะสมทางการ

ประมงและวิศวกรรมประมงเพื่อฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรประมง

ทะเลอย่างยั่งยืน  

มกราคม-ธันวาคม

• การวจิยัทางการประมงด้านผลกระทบของการประมงต่อระบบ

นิเวศทางทะเล 

มกราคม-ธันวาคม

• ระบบฐานข้อมูลการจัดการประมง มกราคม-ธันวาคม
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