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     ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2562

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลแหลมฟำ้ผ่ำ อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงให้ทันสมัยส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น�้ำได้ดีขึ้น

และลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทำงกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

เป็น 1 ใน 6 ส�ำนักงำนของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC อ่ำนว่ำ “ซีฟ-เดค”) ที่

ประกอบไปด้วย ส�ำนักงำนเลขำธิกำรและส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย ส�ำนกังำนฝ่ำยเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้

ตัง้อยูท่ีป่ระเทศฟิลปิปินส์ ส�ำนกังำนฝ่ำยพฒันำและจัดกำรทรัพยำกรประมงทะเลต้ังอยูท่ี่ประเทศมำเลเซีย ส�ำนกังำน

ฝ่ำยวจิยัผลติภณัฑ์ประมงและกำรแปรรปูสตัว์น�ำ้ตัง้อยูท่ีป่ระเทศสงิคโปร์และส�ำนกังำนฝ่ำยพฒันำจดักำรทรพัยำกร

ประมงน�้ำจืดตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีประเทศสมำชิกรวมท้ังหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน 

กัมพูชำ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลำว มำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนำม

วิสัยทัศน์ของสำานักงาน

มุ่งสู่ควำมเป็นองค์กรที่มีเสถียรภำพในกำรเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อน เพ่ือกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืนและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั่วโลก

พันธกิจของสำานักงาน

• มุ่งวิจัย พัฒนำ เผยแพร่ และส่งเสริมกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนอย่ำงรับผิดชอบ

• สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภำคและทั่วโลก

• บริหำรงำนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ และสร้ำงงำนจำกบริกำรในรำคำทุนเพื่อควำมมีเสถียรภำพขององค์กร

• พัฒนำศักยภำพขององค์กร

• สร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

ผลกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ โดยส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ศูนย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ในปี พ.ศ. 2562 แบ่งตำมโครงกำรมีดังต่อไปนี้  

  โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฟื้นฟูศักยภำพ

ทรัพยำกรบุคคล (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Enhancing Human 

Capacity Building)

2. โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีทำงกำรประมงและกำรลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC 

srategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง (Human Resources Development 

for Sustainable Fisheries)

2. โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

3. โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�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. 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)

7. โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อำศัยที่อยู่

ในขั้นวิกฤติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries Resources 

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

8. โครงกำรกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย (Establishment and 

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

Thailand)

โครงการอื่นๆ ประกอบด้วย

1. โครงกำรส่งเสริมทำงผ่ำนปลำบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่ำงในประเทศกัมพูชำ, ไทย และเวียดนำม 

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

Viet Nam)

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย

1. โครงกำรส่งเสริมกำรวิเครำะห์ด้ำนสังคม ควำมเป็นอยู่ กำรตลำด และบทบำทชำยหญิงในชุมชนประมง 

(โครงกำรควำมร่วมมือ SEAFDEC-Sweden)

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

3. โครงกำรสนบัสนนุกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ในกำรแก้ปัญหำกำรค้ำสตัว์น�ำ้ 

(Assistance for Capacity Building in the Region to Address International fish Trade-related 

Issues)
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โครงการภายใต ้

โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม
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1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

ฟื้นฟูศักยภาพทรัพยากรบุคคล (Promotion on Strengthening of SEAFDEC 

Visibility and Enhancing Human Capacity Building)

ในปี พ.ศ. 2562 โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

ฟื้นฟูศักยภำพทรัพยำกรบุคคล ด�ำเนินงำน ดังนี้

• การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี พ.ศ. 2562 ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้

ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของศูนย์ฯ ผ่ำนกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้

- งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมร่วมจดังำนวนัเดก็แห่งชำติ ณ อูท่หำรเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ จังหวดัสมทุรปรำกำร 

ในวันที่ 12 มกรำคม 2562 โดยทำงส�ำนักงำนฯ ได้เตรียมเกมอนุรักษ์ไข่เต่ำทะเลให้เด็กๆ ที่เข้ำร่วมงำนได้ร่วมสนุก 

พร้อมท้ังแจกของขวัญของรำงวัลจ�ำนวนมำก อีกทั้งได้จัดแสดงบอร์ดควำมรู้ทำงกำรประมงและผลงำนกำรเข้ำร่วม

ส�ำรวจมหำสมุทรแอนตำร์กติก เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่เยำวชนและผู้เข้ำร่วมงำนอีกด้วย 

- งานประมงน้อมเกล้าฯ

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมร่วมจัดงำนประมงน้อมเกล้ำฯ ครั้งที่ 31 ณ ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์ปำร์ค รังสิต จังหวัด

ปทมุธำน ีระหว่ำงวนัที ่28 มถินุำยน - 7 กรกฎำคม 2562 โดยในปีนีไ้ด้จัดนทิรรศกำรเพ่ือให้ควำมรู้ภำยใต้หวัข้อหมกึ

และเครื่องตกหมึกอัตโนมัติ โดยได้สำธิตกำรใช้งำนเครื่องตกหมึกอัตโนมัติ จัดแสดงตัวอย่ำงหมึกน�้ำลึก และตัวอย่ำง

หมึกวัยอ่อน นอกจำกนี้ ได้จัดแสดงโปสเตอร์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับหมึกชนิดต่ำงๆ ให้แก่เยำวชนและบุคคลที่สนใจ
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- งานซีฟเดค เดิน-วิ่งมินิมาราธอน

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมจัดงำนซีฟเดค เดิน-วิ่งมินิมำรำธอน เพื่อสุขภำพและกำรกุศล ในวันที่ 8 ธันวำคม  

2562 กำรจดังำนดงักล่ำวเพือ่เป็นกำรส่งเสรมิกำรออกก�ำลงักำยให้กบัเจ้ำหน้ำทีศ่นูย์ฯและประชำชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง 

จัดหำรำยได้เพื่อสบทบทุนจัดซ้ือเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยำบำลพระสมุทรเจดีย์สวำทยำนนท์ และมอบเป็นทุน

กำรศึกษำให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในอ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ�ำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน

ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ โรงเรียนบ้ำนขุนสมุทรไทย โรงเรียนวัดศรีคงคำวรำรำม โรงเรียนวัดแหลมฟ้ำผ่ำ โรงเรียนวัด

ไตรมิตรวรำรำม และโรงเรียนวัดแค โดยมีผู้เข้ำร่วมงำนจ�ำนวน 1,300 คน 

นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ให้กำรต้อนรับบุคคลส�ำคัญทั้งในและต่ำงประเทศ เข้ำเยี่ยมชมกำร

ด�ำเนนิงำน กิจกรรมและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบักำรวจัิยและฝึกอบรม ได้แก่ โรงฝึกปฏบิตักิำรเครือ่งมอืประมง 

โรงฝึกปฏิบัติกำรเครื่องกลเรือ เรือวิจัย M.V. SEAFDEC เรือวิจัย M.V. SEAFDEC 2 และห้องสมุด เป็นต้น ดังนี้

• วันที่ 15 มกรำคม 2562 เจ้ำหน้ำที่ด้ำน International Development จำก French Sea Innovation 

Clusters ประเทศฝรั่งเศส จ�ำนวน 2 ท่ำน 

• วนัที ่25 มกรำคม 2562 คณะอำจำรย์และเจ้ำหน้ำทีจ่ำก Iloilo State College of Fisheries จ�ำนวน 12 คน 

• วนัที ่10 พฤษภำคม 2562 นสิติคณะประมง มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ชัน้ปีที ่3 และ ปีที ่4 จ�ำนวน 22 คน

• วันที่ 27 พฤษภำคม 2562 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรกำรสร้ำงผู้สังเกตกำรณ์บนเรือประมง รุ่นที่ 4 

จ�ำนวน 30 คน

• วันที่ 26 มิถุนำยน 2562 นักศึกษำชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

ส�ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะอำจำรย์ จ�ำนวน 32 คน

• วันที่ 21 สิงหำคม 2562 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน Fischereischule ประเทศเยอรมนี และคณะเจ้ำหน้ำที่จำก

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ จ�ำนวน 4 คน

• วันที่ 23 สิงหำคม 2562 คณะอำจำรย์และนักเรียนจำกโรงเรียน Yaizu Fishery High School ประเทศ

ญี่ปุ่น จ�ำนวน 6 คน

• วันที่ 2 กันยำยน 2562 คณะเจ้ำหน้ำที่กรมอุตุนิยมวิทยำ จ�ำนวน 10 ท่ำน

• วันที่ 5 ตุลำคม 2562 นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์พร้อมคณะอำจำรย์ จ�ำนวน 

107 คน

• วันที่ 26 ตุลำคม 2562 คณะนิสิต ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีทำงทะเล มหำวิทยำลัยบูรพำ 

วิทยำเขตจันทบุรี จ�ำนวน 44 คน

• วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 เจ้ำหน้ำที่จำก International Justice Mission (IJM) จ�ำนวน 12 คน
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• การผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางการประมง

ในปี 2562 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้จัดท�ำและเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรประมง ได้แก่ วำรสำร Advance 

Fisheries Technology จ�ำนวน 2 ฉบับ ภำยใต้หัวข้อ เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ และกำรส�ำรวจหมึกน�้ำลึก 

โปสเตอร์ แผ่นพับ รำยงำนกำรประชุมวิชำกำร รวมทั้งวีดีโอกำรสอนในกำรฝึกอบรมต่ำงๆ ที่ด�ำเนินกำรโดยศูนย์

พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดท�ำระบบสำรสนเทศห้องสมุด หรือ SEAFDEC Training 

Department Institutional Repository ซึ่งใช้ส�ำหรับเก็บรวบรวมหนังสือ เอกสำรวิชำกำร โปสเตอร์ แผ่นพับ 

เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำเยี่ยมชมและดำวน์โหลดเอกสำรต่ำงๆ ได้ที่ http://repository.seafdec.or.th

• การพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล

ในป ี2562 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้พัฒนำเว็บไซต์ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม (www.seafdec.or.th) 

ให้ผู ้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยและรวดเร็ว พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรจัดเก็บเอกสำรทำงวิชำกำร 

(http://repository.seafdec.or.th) ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ที่มีขนำด 24 เมตรขึ้นไป ระบบฐำนข้อมูลปลำกระดูกอ่อน ระบบฐำนข้อมูลสถิติทำงกำรประมง และ

ระบบฐำนข้อมูลกำรตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้ำและสินค้ำประมง เป็นต้น 

• การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล

ในปี 2562 ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- การฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ประมงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Key Stakeholders’ Engagement and Investigate the 

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

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

Workshop on Key Stakeholders’ Engagement and Investigate 

the Current Situation which Lead to the Low Income of the 

Fishers of the Project ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน

ลำว ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมง 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำร่วม จ�ำนวน 24 คน กำรประชุมเชิงปฏิบัติ

กำรดงักล่ำว มวัีตถปุระสงค์เพือ่สร้ำงเสรมิทกัษะและควำมรูด้้ำนกำร

จ�ำแนกปัญหำ ควำมส�ำคญัของปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำให้แก่
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เจ้ำหน้ำทีป่ระมงท่ีเกีย่วข้องและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในพืน้ที ่สร้ำงควำมส�ำคญัของกำรมส่ีวนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

ในกิจกรรมกำรจัดกำรประมง และพัฒนำแผนกำรจัดกำรประมงแบบค�ำนึงถึงระบบนิเวศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การฝึกอบรม Training Course on Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรม Training Course on Essential Ecosystem Approach to 

Fisheries Management ขึ้นระหว่ำงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ - 2 มีนำคม 2562 ณ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่

กรมประมง เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมจ�ำนวน 25 คน โดยมุง่เน้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถจัดกำรทรัพยำกรประมง

ได้อย่ำงเป็นระบบและครอบคลุมมำกขึ้น ลดปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ต่ำงๆ ได้ ช่วยแก้ปัญหำ

ด้ำนงบประมำณ ท�ำงำนร่วมกับกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ และจดักำรกับประเดน็ปัญหำและควำมท้ำทำยทำงด้ำน

กำรประมงต่ำงๆ ได้ นอกจำกนี้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เกิดควำมเข้ำใจ และเห็นควำมส�ำคัญของกำรน�ำแนวทำงเชิง

ระบบนิเวศมำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน

• การฝึกอบรมเครื่องมือประมงพื้นฐาน

  ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมจัดกำรฝึกอบรมเครื่องมือประมงพื้นฐำน ขึ้นระหว่ำงวันที่ 13 - 22 มีนำคม  2562 

ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่กรมประมงเข้ำร่วมจ�ำนวน 25 คน กำรฝึกอบรมดัง

กล่ำวมุ่งเน้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับสภำวะกำรประมงทะเลไทยในปัจจุบัน ควำมรู้พื้น

ฐำนเกี่ยวกับเครื่องมือประมง ฝึกทักษะกำรท�ำเคร่ืองมือประมง รวมท้ังได้แลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์กับ

วทิยำกรเกีย่วกบัเคร่ืองมอืประมง โดยกำรฝึกอบรมแบ่งออกเป็นภำคทฤษฎ ีภำคปฏบิติั และกำรศกึษำดูงำนนอกสถำน

ที ่โดยหลงัจำกกำรฝึกอบรม ผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมจะมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจและมทีกัษะในด้ำนกำรท�ำเคร่ืองมอืประมง 

รวมถึงสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับให้แก่ผู้ที่สนใจได้ อีกทั้งสำมำรถน�ำไปปรับใช้กำรงำนของตนเองได้อีกด้วย 

• การประชมุเชงิปฏบิตักิาร Workshop on Key Stakeholders’ Engagement, Problem, Identification 

and Fisheries Management Plan Development

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Workshop on Key Stakeholders’ Engagement,   

Problem, Identification and Fisheries Management Plan Development ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่ำงวันที่ 

15 - 17 พฤษภำคม 2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เข้ำร่วมจ�ำนวน 30 คน กำรประชุม

เชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร

จดักำรทรพัยำกรประมงอย่ำงยัง่ยนื ผ่ำนแนวทำงกำรจัดกำรประมงโดยค�ำนงึถงึระบบนเิวศ กำรจ�ำแนกปัญหำทำงกำร

ประมง พัฒนำวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ และแผนกำรจัดกำรประมง รวมทั้งร่วมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร

ด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในอนำคต ซึ่งหลังจำกกำรประชุมดังกล่ำว ผู้ที่เข้ำร่วมประชุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถจัดท�ำ

แผนกำรจัดกำรประมง และสำมำรถประยุกต์ใช้แผนดังกล่ำวในพื้นที่ที่รับผิดชอบหรือในจังหวัดนั้นๆ ได้ 
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• การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรโดยแนวทางเชิงระบบนิเวศ

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมจดักำรฝึกอบรมกำรจดักำรทรพัยำกรโดยแนวทำงเชิงนเิวศขึน้ ระหว่ำงวนัที ่27 - 31 

พฤษภำคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำก

กรมประมงเข้ำร่วม จ�ำนวน 20 คน กำรฝึกอบรมดังกล่ำวผู้เข้ำ

รบักำรฝึกอบรมได้เรยีนรู้หลกักำรและกำรพฒันำแผนงำนกำรจดักำร

ทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งเข้ำใจถึงหลักกำรท�ำงำนแบบ

มีส่วนร่วม กำรจัดกำรแบบปรับเปล่ียนได้ และกำรประสำนงำนกับ

หน่วยงำนหรือภำคส่วนต่ำงๆ รวมทั้งฝึกกำรใช้ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร 

และกำรจัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังมุ่ง

เน้นให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นควำมส�ำคัญของกำรน�ำแนวทำงเชิงระบบนิเวศมำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง

อย่ำงยัง่ยนื โดยกำรฝึกพฒันำแผนกำรจดักำรและแผนกำรปฏบิตังิำน รวมถงึกำรวำงแผนกำรติดตำมตรวจสอบ และ

ประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำน ตลอดจนกำรปรบัเปลีย่นแผนงำนเพือ่ให้บรรลตุำมวัตถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ 

• การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 62 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ส�ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย รุ่นที่ 62 ภำยใต้

หัวข้อ กำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 4 - 14 มิถุนำยน 2562 ณ ส�ำนักงำน

ฝ่ำยฝึกอบรม โดยมนีสิติและนกัศกึษำ จำกมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั มหำวทิยำลยับูรพำ วทิยำเขตบำงแสนและ

จันทบุรี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และมหำวิทยำลัยฮอกไกโด 

ประเทศญี่ปุ่น เข้ำร่วมทั้งสิ้น จ�ำนวน 26 คน กำรฝึกอบรมดังกล่ำว

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะได้รับควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ 

โดยในภำคทฤษฎี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรประมงใน

ประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ กำรส�ำรวจข้อมลูด้ำนเศรษฐกจิสังคม

ของชุมชนประมง สมุทรศำสตร์สิ่งแวดล้อม เครื่องมือประมงทั่วไปของประเทศไทย กำรท�ำประมงอวนลำก สรุปผล

กำรจับ กำรเก็บข้อมลูกำรส�ำรวจทรพัยำกรประมงเบือ้งต้น และกำรจดักำรทรพัยำกรประมงโดยค�ำนงึถงึระบบนเิวศ 

ส่วนในภำคปฏิบัติ ได้ฝึกประกอบเครื่องมือประมง ฝึกกำรท�ำประมงอวนลำกและกำรเก็บข้อมูลทำงสมุทรศำสตร์ 

บนเรือฝึกประมงปลำลัง 1 รวมทั้งได้ส�ำรวจวิถีชีวิตชุมชนประมง ซึ่งจำกกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ ท�ำให้นิสิตนักศึกษำ

ได้รับประสบกำรณ์กำรส�ำรวจพื้นท่ีและกำรเข้ำถึงกลุ่มชำวประมง ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรทรัพยำกร

ประมงอย่ำงเป็นระบบ เข้ำใจกำรใช้เครื่องมือประมงและเครื่องมือสมุทรศำสตร์ อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยและ

ควำมสัมพันธ์ที่ดีของนิสิตนักศึกษำที่ศึกษำด้ำนกำรประมง 

- การฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษา

• การฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษาด้านการเพาะเลี้ยงปลาน�้าจืดในประเทศไทย

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษำด้ำนกำรเพำะเลี้ยงปลำน�้ำจืดในประเทศไทย ขึ้น

ระหว่ำงวนัท่ี 5 - 12 สงิหำคม 2562 ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม โดยมเีจ้ำหน้ำทีป่ระมงจำก Directorate of Fisheries 

ประเทศอนิเดยีเข้ำร่วม จ�ำนวน 13 คน กำรฝึกอบรมมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสริมสร้ำงศกัยภำพและทกัษะในกำรพฒันำกำร

เพำะเล้ียงปลำน�ำ้จดื โดยผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมได้เรยีนรูแ้ละดงูำนเกีย่วกบักำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ ได้แก่ กำรผสมเทยีม 



9

กำรอนุบำล และกำรเลี้ยงสัตว์น�้ำในกระชัง เทคโนโลยีกำรคัดเลือกไข่ปลำ อำหำรสัตว์น�้ำ กำรเลี้ยงปลำสวำยใน

กระชังแบบหนำแน่น และกำรผลิตอำหำรสัตว์น�้ำ ผ่ำนกำรศึกษำดูงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถำบันวิจัย

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด อ�ำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และฟำร์มเพำะเลี้ยงและอนุบำลสัตว์น�้ำเอกชน 

ในจังหวัดปทุมธำนี ซึ่งกำรฝึกอบรมดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุนจำก World Bank Project-Tamil Nadu Irrigated 

Agriculture Modernization Project (TN-IAMP) 

• การฝึกอบรมเชงิทศันศกึษาTailor-made Training Program on Application of EAFM-learning Site, 

Krabi Province

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรฝึกอบรมเชงิทศันศกึษำTailor-made Training Program on Application 

of EAFM-learning Site, Krabi Province ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 19 - 24 สิงหำคม 2562 โดยมีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมจำก

ประเทศซดูำน จ�ำนวน 10 คน กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมุง่เน้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เหน็ถึงประโยชน์ของกำรจดักำร

ทรัพยำกรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ vv(Ecosystem Approach to Fisheries Management: EAFM) เรียน

รู้กำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรประมงฯ และเยี่ยมชมพื้นที่ศึกษำด้ำนกำรจัดกำรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ

ในจังหวัดกระบี่

• การฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนด้านการประมง

วันที่ 13 พฤษภำคม - 13 กันยำยน 2562 นักศึกษำวิทยำลัยกำรอำชีพพระสมุทรเจดีย์ จ�ำนวน 3 คน 

วันที่ 1 มิถุนำยน - 24 ตุลำคม 2562 นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ�ำนวน 2 คน 

วันที่ 24 มิถุนำยน - 24 ตุลำคม 2562 นิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จ�ำนวน 2 คน 

วันที่ 24 มิถุนำยน - 11 ตุลำคม 2562 นักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จ�ำนวน 1 คน 

วันที่ 7 ตุลำคม 2562 - 24 มกรำคม 2563 นักศึกษำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ�ำนวน 1 คน 

ผลจากการด�าเนินโครงการส่งเสริม และฟื้นฟูสารสนเทศทางการประมง ปี พ.ศ. 2562

• เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• สร้ำงเสริมควำมเข้ำใจในบทบำทและกำรด�ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ต่อประชำชนทั่วไป

• ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรประมงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป 

• ให้กำรสนบัสนนุประเทศสมำชกิของศนูย์ฯ และองค์กร/หน่วยงำนอืน่ๆ ในกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกร

บุคคลทำงด้ำนกำรประมงหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------
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2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการทำาการประมง 

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from 

Fishing)

โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงและลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย

แพร่เทคโนโลยแีละแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนทีเ่หมำะสมด้ำนกำรจับสัตว์น�ำ้ วศิวกรรมทำงทะเลและระบบสำรสนเทศ

ทำงกำรประมง รวมท้ังส่งเสรมิควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในระดับชำติ ระดับภมูภิำค และระดับนำนำชำติ 

ปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

• ศึกษำโครงสร้ำงอวนลำกกลำงน�้ำและกำรออบแบบที่เหมำะสมส�ำหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 และเรือวิจัย

ของกรมประมง

• ศึกษำระบบกำรติดตำมอวนที่ติดตั้งบนเรือ M.V. SEAFDEC 2

• ศึกษำระบบกำรส�ำรวจด้วยคลื่นเสียงที่เหมำะสมกับเรือ M.V. SEAFDEC 2 

• สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำหรับฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีกำรท�ำประมงทั่วไปให้แก่เจ้ำหน้ำที่

กรมประมง

• สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำหรับฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีกำรท�ำประมงส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ประมงที่

ปฏิบัติงำนบนเรือประมง

• สนบัสนนุเครือ่งมอืและอปุกรณ์ส�ำหรบัฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยกีำรท�ำประมงส�ำหรบันกัศกึษำมหำวิทยำลยั
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• สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรระดบัประเทศและท้องถิน่ และยทุธศำสตร์กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืเพือ่ทะเล

ตะวันออก (จังหวัดตรำด)

• ตรวจสอบกำรออกแบบและโครงสร้ำงเครื่องมือประมงอวนรุน

• สนับสนุนกำรวิจัยกำรท�ำเครื่องหมำยเครื่องมือประมง

• ศึกษำชนิดและปริมำณขยะทะเลที่ลอยอยู่ผิวน�้ำ ในแม่น�้ำเจ้ำพระยำที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่ำวไทย

• สนับสนุนกำรส�ำรวจทรัพยำกรทำงทะเลภำยใต้ควำมร่วมมือของกรมประมงไทยและประเทศติมอร์-เลสเต

• สนับสนุนกำรติดตำมกิจกรรมกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงทะเลและส่ิงแวดล้อมทำงทะเลในอ่ำวไทย 

(ประเทศกัมพูชำ, ไทย และเวียดนำม)

• จัดท�ำเอกสำรอ้ำงอิงลูกปลำ Scombrid และสัตว์น�้ำวัยอ่อนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• พัฒนำระบบฐำนข้อมูลส�ำหรับส�ำรวจทรัพยำกรประมง

ผลจากการด�าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการท�าการประมง 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล 

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนเทคโนโลยีกำรท�ำประมง กำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและ

สิ่งแวดล้อมทำงทะเล 

-----------------------------------------------------
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โครงการภายใต ้

โปรแกรม Fishery Consultative Group of 

the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism
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1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources 

Development for Sustainable Fisheries)

โครงกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลด้ำนกำรจัดกำรประมง เพ่ือควำมยัง่ยนืด้ำนกำรประมง มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำง

ควำมรูแ้ละทกัษะให้แก่เจ้ำหน้ำทีป่ระมงในกำรเผยแพร่กำรพัฒนำกำรประมงอย่ำงยัง่ยนื รวมท้ังสร้ำงเสริมทรัพยำกร

มนุษย์ให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้นในด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำของผลจับทำงกำรประมงด้วยวิธี

กำรที่สำมำรถท�ำได้และเหมำะสม

ในปี พ.ศ.2562 โครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้ 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Development of the Fisheries Management Plan of 

Aung Kra Dein, Lao PDR

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Workshop: Development of the Fisheries  

Management Plan of Aung Kra Dein, Lao PDR ที่ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่ำงวันที่ 22 - 26 เมษำยน 2562 โดย

มีเจ้ำหน้ำที่ประมงและชำวประมงจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เข้ำร่วมจ�ำนวน 9 คน กำรประชุม

ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรท�ำงำนเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำแผนกำรจัดกำร

ประมง และเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนวิธีกำรหรือแนวทำงกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่ชุมชนประมงน�้ำจืด โดยผู้เข้ำประชุมได้

ร่วมจ�ำแนกปัญหำทำงกำรประมง พฒันำวสิยัทัศน์ เป้ำประสงค์ วตัถุประสงค์ และแผนกำรจดักำรประมง เป็นต้น รวมทั้ง

ได้เยี่ยมชมหน่วยบริหำรจัดกำรประมงน�้ำจืดเขื่อนแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยง

สตัว์น�ำ้จืดเขต 8 อ�ำเภอบำงไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ สนิค้ำสตัว์น�ำ้แปรรปู “หนึง่ต�ำบลหนึง่ผลติภณัฑ์” เป็นต้น 
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• การติดตามและสรุปแผนการจัดการประมง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวันที่ 26 - 30 

สงิหำคม 2562 เพือ่หำรอืและสรปุแผนกำรจดักำรประมง รวมท้ังรำยละเอยีดของกจิกรรมต่ำงๆ ตำมแผนฯ ทีก่�ำหนด 

พร้อมทั้งน�ำเสนอแผนกำรจัดกำรปะมงดังกล่ำวให้แก่ Department of Livestock and Fisheries 

• การตดิตามผลการส่งเสริมแผนการจดัการประมงอย่างยัง่ยนื ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวันที่ 23 - 27 

กันยำยน 2562 เพื่อหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมง และตัวแทนชุนชน เกี่ยวกับกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรประมง 

กำรแบ่งเขตพ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์น�้ำ กิจกรรมส่งเสริมกำรประกอบอำชีพส�ำหรับชุมชน รวมทั้งวำงแผนกำรด�ำเนินงำน

ในอนำคต

• การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on Lessons Learned from Application 

of EAFM in Different Learning Sites 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Regional Workshop on Lessons Learned from  

Application of EAFM in Different Learning Sites ณ กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 ตุลำคม 2562 กำรประชุม

ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและรวบรวมกรณีศึกษำในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบ

นิเวศในพื้นที่โครงกำรน�ำร่องต่ำงๆ และพื้นท่ีกำรจัดกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ�ำแนกปัจจัยที่

ก่อให้เกิดควำมส�ำเร็จและควำมล้มเหลวในกำรส่งเสริมกำรจัดกำรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศในพ้ืนที่โครงกำร

น�ำร่อง และแนะน�ำกำรด�ำเนนิงำนในอนำคตเกีย่วกบักำรปรับใช้กำรจัดกำรประมงโดยค�ำนงึถึงระบบนเิวศเพ่ือจัดกำร

ประมงและทรัพยำกรประมงในชุมชนหรือพื้นที่ประมงท้องถิ่นในประเทศต่ำงๆ ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกจำกนี้ได้พัฒนำและปรับปรุงคู่มือและสื่อกำรฝึกอบรม The Essential Ecosystem Approach to 

Fisheries Management (E-EAFM) เพื่อก่อให้เกิดควำมเหมำะสมกับพื้นที่ต่ำงๆ และมีควำมทันสมัยเหมำะกับ

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยได้ด�ำเนินกำร ดังนี้
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• การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Revising the Essential EAFM Curriculum Workshop 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับองค์กำรบริหำรมหำสมุทรและชั้นบรรยำกำศแห่งชำติ (National Oceanic 

and Atmospheric Administration: NOAA) จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร The Revising the Essential EAFM 

Curriculum Workshop ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 11 - 15 กุมภำพันธ์ และ 3 - 8 มิถุนำยน 2562 

โดยมีตัวแทนจำก NOAA, USAID/RDMA, USAID Oceans, FAO/APFIC และประเทศสมำชิกของ SEAFDEC ได้แก่ 

ประเทศกัมพูชำ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย จ�ำนวนทั้งหมด 25 คน กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ปรับปรุงคู่มือกำรฝึกอบรม The Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management (E-EAFM) ให้

มีควำมทันสมัยและเหมำะสมมำกขึ้น รวมทั้งหำรือเพื่อพัฒนำคู่มือ Applied EAFM (A-EAFM) ส�ำหรับใช้ในกำรส่ง

เสริม EAFM ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ท�ำกำรทดลองใช้คู่มือดังกล่ำว ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่ำง

วันที่ 9 - 13 กันยำยน 2562 

ผลจากการด�าเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการประมง เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่น�ำร่องโครงกำรฯ ในประเทศเป้ำหมำย 

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลในด้ำนกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรประมงให้แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในโครงกำรฯ

• รวบรวมข้อมูลควำมเป็นไปได้ในกำรท�ำกิจกรรมที่เหมำะสมเพื่อกำรเพิ่มรำยได้ส�ำหรับชุมชนประมง

• พัฒนำและปรับปรุงคู่มือและสื่อกำรฝึกอบรม The Essential Ecosystem Approach to Fisheries 

Management (E-EAFM) ให้มีควำมทันสมัยและเหมำะสมมำกขึ้น

-----------------------------------------------------
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2. โครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการ

ทำาประมง (Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมง มี

วัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมรู้ด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยในกำร

ท�ำประมงให้แก่ชำวประมงและเจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิก

ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้

• การฝึกอบรม The Regional Reviews Training Program on Optimizing Energy Used and 

Improving Safety in Fishing Activities 

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรอบรม The Regional Reviews Training Program on Optimizing Energy 

Used and Improving Safety in Fishing Activities ขึ้น ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 5 - 9 สิงหำคม 

2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศสมำชกิ เข้ำร่วมจ�ำนวน 17 คน กำรฝึกอบรมในครัง้นีเ้ป็นกำรแนะน�ำข้อมลู

ทำงเทคนคิ เกีย่วกบัสภำวกำรณ์ปัจจบุนั วธิกีำร และเทคนคิทีใ่ช้ เพือ่ก่อให้เกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ และแนะน�ำ

ควำมปลอดภยัทำงทะเลส�ำหรบักำรปฏิบัตงิำนทำงกำรประมง หำรอืเกีย่วกบักรณศีกึษำเกีย่วกบัวธิกีำรและเทคนคิใน

เรื่องดังกล่ำวในระดับชำติและระดับภูมิภำค นอกจำกนี้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เดินทำงไปจังหวัดปัตตำนี เพื่อเยี่ยม

ชมเรือประมงในโครงกำรน�ำร่องกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยทำงทะเล รวมทั้งชมกำร

สำธิตเครื่องมือทุ่นแรง เพื่อเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนที่ดี (Good Practiced) กำรตรวจสอบกำรใช้เชื้อเพลิงระหว่ำง

กำรท�ำประมง ในกำรฝึกอบรมดังกล่ำว ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้และข้อมูลด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและ

ควำมปลอดภัยทำงทะเลในกำรท�ำประมง รวมท้ังเสริมสร้ำงโอกำสและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในอนำคตเกี่ยวกับ

กำรสนับสนุนกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและควำมปลอดภัยทำงทะเลในกำรท�ำประมง

• การเปิดตัวเรือประมงอวนล้อมที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงาน

ทำงโครงกำรฯ ร่วมกับกรมประมง และชำวประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี ท�ำกำรปรับปรุงเรืออวนล้อม

ต้นแบบ ซ่ึงเป็นเรือท่ีใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดกำรใช้แรงงำนประมงเป็นที่เรียบร้อย และได้มีกำรเปิด

ตัวเรือประมงอวนล้อมดังกล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำร ในวันที่ 13 สิงหำคม 2562 ณ ท่ำเทียบเรือประมง องค์กำรสะพำน

ปลำ จังหวัดปัตตำนี โดยมี ดร.คมน์ ศิลปำจำรย์ เลขำธิกำรและผู้อ�ำนวยกำรศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวัน
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ออกเฉียงใต้ และ ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง น�ำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อร่วมงำนเปิดตัวเรือประมง

อวนล้อมจบัล�ำแรกท่ีเข้ำร่วมโครงกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดกำรใช้แรงงำนบนเรือประมงอวน

ล้อมจับ กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำร หลังจำกที่เกิดปัญหำขำดแคลนแรงงำน

ขั้นวิกฤติิ ซึ่งโครงกำรฯดังกล่ำวเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงกรมประมง ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ สมำคมกำรประมงจังหวัดปัตตำนี และเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี

• การส่งมอบแบบเรือและโมเดลเรือประมงอวนลากและเรือประมงอวนล้อม

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ท�ำกำรส่งมอบโมเดลเรือ

ประมงอวนลำกและเรือประมงอวนล้อม และ Conceptual Design Plan เช่น Line plan, General arrangement, 

Mid ship section, Construction profile, Fire control plan และ Calculation booklet ให้แก่กรมประมง  

เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2562 ซึ่งโมเดลเรือประมงทั้งสองแบบ และ Conceptual Design Plan นั้นมีที่มำจำกกำร

รวบรวมควำมคิดเห็น จำกผู้ประกอบกำรและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรประมง เพื่อออกแบบเรือประมงรุ่นใหม่ 

ส�ำหรับประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน และรองรับมำตรฐำนกำรท�ำประมงสำกลให้

แก่กรมประมงโดยมีอธิบดีกรมประมง ดร. อดิศร พร้อมเทพ เป็นผู้รับมอบ 

นอกจำกนี ้ทำงโครงกำรฯ ได้เสรมิสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรบคุคลในด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมปีระสิทธภิำพ

และส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมงให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

• วันที ่22 - 29 มถุินำยน 2562 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 2 ท่ำน ร่วมฝึกอบรม The Short-term 

Training Course organized by Yanmar Engineering Co.,Ltd. ณ ประเทศญี่ปุ่น 

• วันที่ 21 - 24 กันยยน 2562 เจำ้หน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 

The International Conference on Fisheries Engineering (ICEF 2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ผลจากการด�าเนินโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรม

การท�าประมง ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• สร้ำงเรอืประมงอวนล้อมต้นแบบทีน่�ำสู่กำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมปีระสิทธภิำพและก่อให้ควำมปลอดภยัใน

กิจกรรมกำรท�ำประมง

• เสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรม

กำรท�ำประมง

• เผยแพร่ข้อมลูด้ำนกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพและส่งเสรมิควำมปลอดภยัในกจิกรรมกำรท�ำประมง

ให้แก่ประเทศสมำชิกศูนย์ฯ 

-----------------------------------------------------
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3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ

ไร้การควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU Fishing)

โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม มี

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกับประเทศสมำชิกในกำรหำแนวทำงลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและ

ไร้กำรควบคุม (กำรท�ำประมง IUU) ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2562 ทำงโครงกำรฯ ได้กิจกรรม ดังนี้ 

• การส่งเสริมระบบฐานข้อมูลส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเรือประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Regional Fishing Vessels Record: RFVR) 

ปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

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

as side event meeting in “the Fifth Meeting of the Global Record Informal Open-Ended 

Technical and Advisory Workshop Group (GRWG5)”

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนั

ออกเฉยีงใต้ จัดกำรประชุม The Meeting on Regional Fishing Vessels 

Record (RFVR) in Southeast Asia as side event meeting in “the 

Fifth Meeting of the Global Record Informal Open-Ended 

Technical and Advisory Workshop Group (GRWG5)” ระหว่ำง

วันที่ 13 - 14 พฤษภำคม 2562 ณ ประเทศเกำหลี โดยมีตัวแทนจำก

ประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ (ยกเว้นประเทศบรูไนและสิงคโปร์) และ

องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำต ิเข้ำร่วมจ�ำนวน 22 คน ซ่ึงกำรประชมุดังกล่ำวเป็นกำรหำรือเกีย่วกับแนวทำง

กำรปรบัปรงุฐำนข้อมลูเรอืประมงท่ีมขีนำดควำมยำวต้ังแต่ 24 เมตรขึน้ไปในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เตรียมและหำ

แนวทำงในกำรร่วมพัฒนำระบบฐำนข้อมลูเรอืประมงท่ีมขีนำดน้อยกว่ำ 24 เมตรของภูมิภำคฯในอนำคต รวมทัง้หำรอื

แนวทำงควำมร่วมมอืกบัองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติในกำรแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่ำงฐำนข้อมลูดังกล่ำวกบั

ระบบฐำนข้อมลูเรอืทั่วโลก (Global Record) 
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นอกจำกนีท้ำงโครงกำรฯ ได้พฒันำและตดิตำมข้อมลูเรอืประมงทีม่ขีนำดตัง้แต่ 24 เมตรขึน้ไป จำกประเทศ

สมำชิกศูนย์ฯ เพือ่ท�ำกำรปรบัปรงุข้อมลูในระบบฐำนข้อมลูเรอืประมงในภมูภิำคทีม่ขีนำดตัง้แต่ 24 เมตรขึน้ไป (RFVR) 

ให้มีควำมทันสมัย ซึ่งจะมีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูล 2 ครั้งต่อปี  

• การสร้างเสริมมาตรการรัฐเจ้าของท่าเและมาตรการเฝ้าระวังอื่นๆ ในภูมิภาค 

ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้ 

- การฝึกอบรม The Regional Training on Port State Measures (PSM) Implementation for 

Inspector in Southeast Asia 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรม The Regional Training on Port State Measures (PSM) 

Implementation for Inspector in Southeast Asia ขึน้ระหว่ำงวนัที ่22 - 26 กรกฎำคม 2562 ณ ส�ำนักงำน

ฝ่ำยฝึกอบรม โดยมเีจ้ำหน้ำทีจ่ำกประเทศสมำชกิ ได้แก่ บรไูน กมัพูชำ อนิโดนเีซีย มำเลเซยี เมยีนมำ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 

ไทย เวยีดนำม และจำกประเทศทีไ่ม่ใช่สมำชกิของซีฟเดค ได้แก่ อนิเดีย และศรีลังกำ รวมท้ังเจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักเลขำธกิำร

และส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม เข้ำร่วมจ�ำนวน 40 คน โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนมำตรกำรรฐั

เจ้ำของท่ำเพิม่มำกขึน้ และยงัได้เพิม่ควำมรู ้ทกัษะและประสบกำรณ์ในกำรตรวจเรอืประมงตำมมำตรกำรรัฐเจ้ำของ

ท่ำหรอืมำตรกำรควบคมุเรอืประมง รวมทัง้รบัทรำบกิจกรรมกำรตรวจสอบเรอืประมงตำมมำตรกำรรฐัเจ้ำของท่ำหรอื

มำตรกำรควบคุมเรือประมงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และร่วมหำแนวทำงส่งเสริมมำตรกำรดังกล่ำวให้แก่ประเทศสมำชิก 

นอกจำกนี้ได้เยี่ยมชมกำรขนถ่ำยสัตว์น�้ำที่ท่ำเทียบเรือ 27A องค์กำรคลังสินค้ำ 2 อีกด้วย 

กำรฝึกอบรมดังกล่ำวได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำก กรมประมง ประเทศไทย รวมท้ังหน่วยงำนองค์กร

ระหว่ำงประเทศต่ำงๆ อำทิเช่น Australian Fisheries Management Authority (AFMA), Food And 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA), and The United States Agency for International Development (USAID)

ผลจากการด�าเนินโครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ

ไร้การควบคุม ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• กำรปรบัปรงุ และพฒันำข้อมลูให้ทันสมยั รวมทัง้ส่งเสริมกำรใช้ระบบฐำนข้อมลูเรือประมงในภมูภิำคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Fishing Vessels Record: RFVR)

• สร้ำงเสริมควำมรู้ในด้ำนมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำให้กับประเทศสมำชิก

• สร้ำงเครอืข่ำยและควำมร่วมมอืด้ำนมำตรกำรรฐัเจ้ำของท่ำกบัหน่วยงำนหรือองค์กำรนำนำชำตทิีเ่ก่ียวข้อง

-----------------------------------------------------
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4. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ  

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

M.V. SEAFDEC 2)

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. 2562 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้ 

• เรือ M.V. SEAFDEC 2 ออกส�ารวจทรัพยากรประมงในน่านน�้าประเทศมาเลเซีย

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรมประมง ประเทศมำเลเซีย ด�ำเนินกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและ

สมทุรศำสตร์ โดยเรอื M.V. SEAFDEC 2 ณ น่ำนน�ำ้ประเทศมำเลเซยี ระหว่ำงวนัท่ี 5 - 29 กนัยำยน 2562 โดยได้ท�ำกำร

เกบ็ตวัอย่ำงทรพัยำกรสัตว์น�ำ้และสมทุรศำสตร์ จ�ำนวน 15 สถำน ีท�ำกำรทดสอบเคร่ืองมอืประมง ได้แก่ อวนลำกกลำงน�ำ้ 

และเครือ่งตกหมกึอตัโนมตั ินอกจำกนีไ้ด้ฝึกปฏิบัตกิำรส�ำรวจปลำผวิน�ำ้ขนำดเลก็ด้วยเครือ่งมือ Hydroacoustic อกีด้วย
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• การประชุมติดตามผลส�ารวจทรัพยากรประมงทะเลและสิ่งแวดล้อมโดยเรือ M.V. SEAFDEC 2

ส�ำนักงำนฝำ่ยฝึกอบรม จดักำรประชมุติดตำมผลส�ำรวจทรพัยำกรประมงทะเลและสิง่แวดล้อมโดยเรอื M.V. 

SEAFDEC 2 ณ ส�ำนกัเลขำธกิำร ในวันที ่18 พฤศจกิำยน 2562 โดยมผีูเ้ข้ำร่วมประชมุจำกกรมประมง กรมทรัพยำกร

ทำงทะเลและชำยฝ่ัง ส�ำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัต ิมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั มหำวทิยำลัย

บรพูำ และมหำวิทยำลัยอุบรำชธำนี จ�ำนวน 50 คน กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ

ของงำนวิจัย ปัญหำและอุปสรรค เพื่อเตรียมกำรส�ำหรับกำรน�ำเสนอสู่เวทีสำธำรณะในกำรประชุมวิทยำศำสตร์ทำง

ทะเลครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในปี 2020 ณ ประเทศไทย ต่อไป 

• เรือ M.V. SEAFDEC 2 ออกส�ารวจทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทย

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติกำรวิจัยร่วมไทย-จีน ด้ำนสภำพภูมิอำกำศและระบบนิเวศทำง

ทะเล ด�ำเนินกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและสมุทรศำสตร์บริเวณอ่ำวไทย ด้วยเรือ M.V. SEAFDEC 2 ระหว่ำงวัน

ที่ 29 พฤศจิกำยน - 21 ธันวำคม 2562 โดยได้ท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงทรัพยำกำรสัตว์น�้ำ ตัวอย่ำงน�้ำ และส�ำรวจขยะ

ทะเล จ�ำนวน 42 สถำนี นอกจำกนี้ได้ฝึกอบรม Shipboard Training on Marine Debris Observation Onboard 

Research Vessel กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร Ocean Forecasting and Marine Disaster 

Mitigation System for Southeast Asia Seas (OFS), Monsoon Onset Monitoring and its Social and 

Ecosystem Impacts (MOMSEI) และ Coastal Vulnerability Research (CVS) ของควำมร่วมมอืระหว่ำงไทย-จนี

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

SEAFDEC 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• ส่งเสริมกำรส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสมุทรศำสตร์ให้แก่ประเทศสมำชิก

• สร้ำงเสริมทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล เครื่องมือประมง 

สมุทรศำสตร์ กำรเดินเรือ เป็นต้น 

• เสริมสร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล 

-----------------------------------------------------
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5. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Offshore Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

กำรด�ำเนินโครงกำร Offshore Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia เพ่ือจดัหำและ

สนบัสนุนทำงเทคนคิให้แก่ประเทศสมำชกิในด้ำนกำรส�ำรวจทรพัยำกรประมงทีย่งัไม่ได้ถูกน�ำมำใช้งำน รวมทัง้พืน้ทีท่ะเล

นอกชำยฝ่ังในเขตเศรษฐกจิจ�ำเพำะ อกีทัง้ส่งเสรมิประเทศสมำชกิในด้ำนกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูด้ำนทรัพยำกรประมง

นอกชำยฝ่ังรปูแบบของกำรวิจยัและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรฝึกอบรมโดยกำรใช้ เรอื M.V. SEAFDEC 2 และ

เสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่ง

ในปี พ.ศ. 2562 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้

• การประชุมหารือและสรุปผลการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง

- การประชมุ The Regional Technical Meeting on the Evaluation of the Collaborative Research 

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

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรประชุม The Regional 

Technical Meeting on the Evaluation of the Collaborative 

Research Survey on Marine Fisheries Resources and Marine 

Environment in the Gulf of Thailand ข้ึน ณ ส�ำนักงำนฝ่ำย

ฝึกอบรม จังหวัดสมุทรปรำกำร ระหว่ำงวันที่ 8 - 9 มกรำคม 

2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงและนักวิจัยจำก ประเทศกัมพูชำ 

เวียดนำม และไทย รวมทั้งจำกมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนด้ำนกำร

ประมง จ�ำนวนทั้งสิ้น 50 คน กำรประชุมดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพื่อรำยงำนและสรุปผลกำรส�ำรวจทรัพยำกรทำง

ทะเลและสิ่งแวดล้อมในอ่ำวไทย โดยเรือ M.V. SEAFDEC 2 ที่ด�ำเนินกำรส�ำรวจไปแล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหำคม – 18 

ตุลำคม 2561 นอกจำกนี้ได้ร่วมหำรือเพื่อจัดท�ำตำรำงเวลำกำรด�ำเนินงำน ติดตำมกำรวิเครำะห์ข้อมูลและตัวอย่ำง 

และจัดเตรียมกำรน�ำเสนอบทควำมในเอกสำรวิชำกำรและงำนประชุมต่ำงๆ รวมทั้งหำรือแนวทำงกำรแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลในกำรสนับสนุนประเทศสมำชิกต่อไป
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- การประชมุเชงิปฏบิตักิาร Practical Workshop on Tuna Stock Risk Assessment for Yellowfin 

Tuna, Bigeye Tuna and Skipjack Tuna Resources in Sulu and Sulawesi Seas (SSSs) 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำและจัดกำรทรัพยำกรประมงทะเล ประเทศ

มำเลเซีย จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Practical Workshop on Tuna Stock Risk Assessment for 

Yellowfin Tuna, Bigeye Tuna and Skipjack Tuna Resources in Sulu and Sulawesi Seas (SSSs) ขึ้น 

ระหว่ำงวันที่ 13 - 18 พฤษภำคม 2562 ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศอินโดนีเซีย 

มำเลเซีย และไทย รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมเข้ำร่วมทั้งสิ้น จ�ำนวน 12 คน กำรประชุมดังกล่ำวมีจุด

มุ่งหมำยเพื่อรับทรำบกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินทรัพยำกรสัตว์น�้ำ ได้แก่ กำรวิเครำะห์พันธุกรรมโดยกำรเก็บ

ตัวอย่ำงเนื้อเย่ือ กำรประเมินทรัพยำกรสัตว์น�้ำโดยกำรวิเครำะห์ผลกำรจับ กำรลงแรงท�ำประมง และข้อมูลทำง

ชวีภำพ รวมทัง้ข้อมลูด้ำนสิง่แวดล้อมในปัจจบัุนของปลำทนู่ำครบีเหลอืง ปลำทนู่ำตำโต และปลำโอแถบ ของประเทศ

อินโดนีเซีย และมำเลเซียในปี 2018 โดยผลจำกกำรประชุมดังกล่ำว ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจในแต่ละขั้นตอนของกำร

ประเมนิทรพัยำกรปลำทูน่ำ จดัท�ำรำยงำนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรประเมนิควำมเสีย่งของทรพัยำกรปลำทนู่ำในทะเล 

Sulu and Sulawesi ของทั้งสำมประเทศ และข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำนร่วมกันในอนำคตของโครงกำรร่วมวิจัย

ปลำทูน่ำในทะเล Sulu and Sulawesi ส�ำหรับปี 2020 - 2025 

นอกจำกนี้ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน และสนับสนุนกำรใช้

เทคโนโลยีกำรขนย้ำยสัตว์น�้ำที่เหมำะสม โดยได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- การฝึกอบรม The Regional Training Course on Fish Handling Techniques Applicable to 

Various Fishing Operations in Southeast Asia

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรฝึกอบรม กำรฝึกอบรม 

The Regional Training Course on Fish Handling Techniques 

Applicable to Various Fishing Operations in Southeast Asia 

ขึน้ ระหว่ำงวันที่ 4 - 8 พฤศจิกำยน 2562 ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึก

อบรม โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศสมำชิก ได้แก่ เข้ำร่วม

จ�ำนวน 7 คน กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมุง่เน้นกำรส่งเสรมิควำมรู้ด้ำน

เทคนคิเกีย่วกบักำรเก็บรกัษำควำมสดและขนย้ำยสตัว์น�ำ้ทีเ่หมำะสมส�ำหรบัภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่ำนกำร

ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของสุขอนำมัย ควำมสะอำดและปัจจัยหลักที่ส�ำคัญ อำทิเช่น กำรให้ควำมเย็น 

และควบคุมอุณหภูมิที่เหมำะสม ตลอดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรจับบนเรือ 

ผลจากการด�าเนินโครงการส�ารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• เสรมิสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสมุทรศำสตร์ให้แก่

เจ้ำหน้ำท่ีประมงของประเทศสมำชิก

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรพัยำกรบุคคลด้ำนกำรรกัษำควำมสดของสตัว์น�ำ้บนเรือประมงและกำรขนถ่ำยสตัว์น�ำ้

หลงักำรจบั 

• สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยทรัพยำกรประมงและสิ่งแวดล้อมทำงทะเล

-----------------------------------------------------
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6. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อ

การจัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Enhancing the Compilation and Utilization of Fishery Statistics and 

Information for Sustainable Development and Management of Fisheries 

in the Southeast Asian Region)

โครงกำรดังกล่ำว มีโครงกำรย่อย ดังนี้ 

6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์น�้าที่ถูกคุกคาม 

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

Threaten Species)

ในปี พ.ศ. 2562 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

- การฝึกอบรม Training on Age Determination Using Vertebra for Sharks and Rays 

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบัส�ำนกังำนฝ่ำยพฒันำและจดักำรทรพัยำกรประมง ประเทศมำเลเซยี จดักำร

ฝึกอบรม Training Age Determination Using Vertebra for Sharks and Rays ณ ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำง

วันที่ 29 เมษำยน - 1 พฤษภำคม 2562 โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ�ำนวน 35 คน จำกประเทศกัมพูชำ อินโดนีเซีย 

มำเลเซีย เมียนมำ เวียดนำม และไทย กำรฝึกอบรมดังกล่ำวเป็นกำรทบทวนควำมรู้ของทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำร

ค�ำนวณอำยุเพื่อหำอัตรำกำรเติบโตของปลำฉลำมและปลำกระเบน เรียนรู้เก่ียวกบัแบบจ�ำลอง Yield Per Recruit 

(YPR) ทีเ่ช่ือถอืได้ และสร้ำงเสรมิเครอืข่ำยนกัวจิยัด้ำนกำรประเมนิทรพัยำกรสตัว์น�ำ้ในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
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หลังจำกกำรฝึกอบรมนี้ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ทบทวนควำมรู้ด้ำนกำรค�ำนวณอำยุโดยเทคนิคกำรค�ำนวณจำกวงปี 

และได้มีกำรเพิ่มเติมจ�ำนวนข้อมูลอัตรำกำรเติบโตของปลำฉลำมและปลำกระเบนในแต่ละชนิดอีกด้วย 

- การประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Key-in Data and Data Report for 

SEAFDEC Shark and Ray Database

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชมุและฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร Workshop for Key-in Data and Data 

Report for SEAFDEC Shark and Ray Database ขึ้น ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 14 - 15 สิงหำคม 

2562 โดยมผีูเ้ข้ำร่วมประชมุจ�ำนวน 3 คน จำกประเทศมำเลเซีย และไทย โดยกำรประชมุฯ ดังกล่ำวมุง่เน้นกำรสร้ำง

เสริมทักษะกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำมและกระเบนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งหำรือเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบดังกล่ำวให้ง่ำยและเหมำะสมส�ำหรับกำรใช้งำน 

ผลจากการด�าเนินการการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

ชนิดสัตว์น�้าที่ถูกคุกคามประจ�าปี พ.ศ. 2562

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรประเมินทรัพยำกรปลำฉลำมและปลำกระเบนให้แก่เจ้ำหน้ำที่

ประมงในประเทศสมำชิก

• จัดสร้ำงระบบฐำนข้อมูลปลำกระดูกอ่อน (SEAFDEC Elasmobranch Database) 

• กำรจัดตั้งเครือข่ำยนักวิทยำศำสตร์ด้ำนกำรประเมินทรัพยำกรสัตว์น�้ำในภูมิภำคฯ

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

6.2 การรวมรวมข้อมลูกจิกรรมด้านประมงเพือ่การจัดการโดยชุมชน (Facilitating Fisheries Activity 

Information Gathering through Introduction of Community-based Resources Management/

Co-management)

ในปี พ.ศ. 2562 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนและติดตำมกิจกรรมในโครงกำรน�ำร่องสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว ดังนี้

• พื้นที่โครงการน�าร่อง จังหวัดเวียงจันทน์

ในปี พ.ศ. 2562 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ระหว่ำงวันท่ี 17 - 23 มนีำคม 2562 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปร่วมโครงกำรน�ำร่องอ่ำงเกบ็น�ำ้ 

Nam Xouang สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว เพือ่ประชุมหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงและชำวประมงในพื้นที่ 

เพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันและตระหนักเกี่ยวกับควำมส�ำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรประมง เพื่อ

ก�ำหนดบทบำทและข้อก�ำหนดต่ำงๆ บริเวณอ่ำงเก็บน�้ำ Nam Xouang รวมทั้งจัดหำควำมรู้และเผยแพร่โปสเตอร์

และแผ่นพับให้แก่ชุมชนประมงในพื้นที่ 
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 ระหว่ำงวันที่ 23 - 26 กรกฎำคม 2562 หำรือแผนกำรด�ำเนินโครงกำรฯ กับเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ จัดกำร

ประชุมกับชำวประมงในพื้นที่โครงกำรฯเกี่ยวกับระบบกำรติดตำม ควบคุมและเฝ้ำระวัง รวมทั้งจัดหำเครื่องยนต์

ส�ำหรับเรือตรวจกำรณ์เพื่อตรวจกำรณ์ในบริเวณอ่ำงเก็บน�้ำ นอกจำกนี้ได้ด�ำเนินกำรฝึกอบรม The Regional 

Training Course for the Improvement on Management of Inland Fisheries 

และ ระหว่ำงวนัท่ี 2 - 5 กนัยำยน 2562 ติดตำมผลกำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ กำรแปรรปูสตัว์น�ำ้ และกำรเฝ้ำระวงั

ในเขตอนรุกัษ์พันธุส์ตัว์น�ำ้ และหำรอืด้ำนกำรวเิครำะห์สถติแิละส�ำรวจตลำดปลำ และวันที่ 23 - 26 กนัยำยน 2562 

เดนิทำงไป สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เพื่อจัดกำรฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษำให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมง

และตัวแทนชำวประมงในพื้นที่โครงกำรน�ำร่องกำรจัดกำรประมงอย่ำงมีส่วนร่วมโดยชุมชนของพื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำ 

Nam Xouang กำรฝึกอบรมฯในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงและส่งเสริมกำร

ประกอบอำชีพให้แก่ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม 

นอกจำกนี้ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร The Practical Workshop Fish Processing Products, Back 

to Back with Post-Socio-Economic Data Collection in the Pilot Site in Nam Xouang Reservoir ณ 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวันที่ 24 - 29 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงเข้ำร่วม 

จ�ำนวน 23 คน กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมุ่งเน้นเสริมสร้ำงศักยภำพชำวประมง โดยเฉพำะกลุ่มแม่บ้ำน เกี่ยวกับกำร

แปรรูปสัตว์น�้ำ เพื่อเป็นอำชีพเสริมให้แก่ชำวประมงในบริเวณอ่ำงเก็บน�้ำ Nam Xouang สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว

อีกทั้งระหว่ำงวันที่ 11 - 14 ธันวำคม 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปพื้นที่โครงกำร

น�ำร่อง ณ อ่ำงเก็บน�้ำ Nam Xouang สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เพื่อประชุมหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมง

ในพืน้ทีเ่ก่ียวกับแผนกำรด�ำเนนิกจิกรรมในครัง้นี ้ตดิตำมผลกำรแปรรปูสตัว์น�ำ้และกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูเศรษฐสงัคม

ของต�ำบล Phone Hong และ Naxaythong 

• พื้นที่โครงการน�าร่อง จังหวัดค�าม่วน

ในปี พ.ศ. 2562 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปร่วมโครงกำรน�ำร่องจังหวัด Khammouane สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว ระหว่ำงวันที่ 29 เมษำยน - 4 พฤษภำคม 2562 เพื่อจัดกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิค

กำรเพำะเลี้ยงปลำ ประชุมหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงส่วนกลำงและในพื้นที่เก่ียวกับแผนกำรด�ำเนินงำน หำรือกับ

ชำวประมงในพื้นที่เกี่ยวกับกิจกรรมกำรติดตำม และเฝ้ำระวัง รวมทั้งติดตำมกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ 

และส�ำรวจสถิติและตลำดสัตว์น�้ำ 

ระหว่ำงวันที่ 3 - 6 ธันวำคม 2562 ทำงโครงกำรฯ จัดกำรประชุมกับชำวประมงและเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่เพื่อ
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ติดตำมกิจกรรมกำรแปรรูปสัตว์น�้ำและกำรเฝ้ำระวังสัตว์น�้ำในเขตอนุรักษ์สัตว์น�้ำ ติดตำมผลกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ

และแนะน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หำรือเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สถิติกำรส�ำรวจตลำดสัตว์น�้ำ และหำรือแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนในอนำคตเพื่อก่อให้เกิดกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงยั่งยืน 

• พื้นที่โครงการน�าร่องเขื่อนน�้าอูน จังหวัดสกลนคร

ในปี พ.ศ. 2562 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปร่วมโครงกำรน�ำร่องเขื่อนน�้ำอูน จังหวัดสกลนคร ระหว่ำง

วันที่ 4 - 7 มีนำคม 2562 เพื่อหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรประมงในอ่ำงเก็บน�้ำน�้ำอูน

และหำแนวทำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรประมง ติดตำมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรจับจำกสมุดบันทึกกำรท�ำ

ประมงและประเมินปริมำณสัตว์น�้ำ รวมทั้งติดตำมกิจกรรมกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ 

และระหวำ่งวันที่ 21 - 24 พฤษภำคม 2562 จัดกำรประชุมกับตัวแทนชุมชนประมง 16 หมู่บ้ำนรอบ

เขื่อนน�้ำอูน เพื่อให้ข้อมลูเกีย่วกบัข้อก�ำหนดทำงกำรประมงของชมุชน น�ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ผลกำรจบัสัตว์น�ำ้จำก

สมดุบนัทกึกำรประมงและงำนวิจัยอื่นๆ และหำรือเกี่ยวกับกำรก�ำหนดมำตรกำรจัดกำรประมงโดยชุมชน 

นอกจำกนี้ ทำงโครงกำรฯ ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับภูมิภำค เพื่อหำรือเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำร

จัดกำรประมงแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ดังนี้

- การจัดการประชมุเชงิปฏบิตักิาร Regional Workshop on Facilitating Fisheries Activities Information 

Gathering through Introduction of CBRM/Co-management in Southeast Asian Region 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Regional Workshop on Facilitating Fisheries 

Activities Information Gathering through Introduction on CBRM/Co-management in Southeast Asian 

Region ขึน้ ระหว่ำงวนัที ่22 - 24 ตลุำคม 2562 ณ จังหวดัสกลนคร โดยมเีจ้ำหน้ำทีป่ระมง ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรประมง
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ขนำดเล็ก จำกประเทศสมำชิก เข้ำร่วม จ�ำนวน 54 คน กำรประชุมดงักล่ำวจดัขึน้เพือ่หำรอืเกีย่วกบักำรส่งเสรมิกำร

จดักำรประมงแบบมส่ีวนร่วมโดยชมุชนทัง้ประมงชำยฝ่ังขนำดเลก็และประมงน�ำ้จืด รวบรวมกรณศีกึษำ รวมท้ังปัญหำ

และอุปสรรคในกำรส่งเสรมิกำรจดักำรประมงแบบมส่ีวนร่วมโดยชมุชนในระดบัชำติเพือ่เสรมิสร้ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ทำงกำรประมง และหำรอืถงึปัจจยัหลกัในกำรทีจ่ะประสบควำมส�ำเรจ็ ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูและสำรสนเทศทำงกำร

ประมงผ่ำนกำรส่งเสรมิกำรจดักำรประมงแบบมส่ีวนร่วมโดยชุมชน กำรด�ำเนนิงำนดงักล่ำวเป็นส่วนหนึง่ของโครงกำร 

Facilitating fisheries activities information gathering through introduction of Community-based 

Resources Management/Co-management

และ ระหว่ำงวันที่ 24 - 25 ธันวำคม 2562 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมจัดกำรประชุมปิดโครงกำร The End 

Project Meeting of Community-based Resources Management in Lao PDR ณ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว โดยมเีจ้ำหน้ำท่ีประมงจำกส่วนกลำง พ้ืนทีโ่ครงกำรน�ำร่องจำกจงัหวดั Khammouane อ่ำงเกบ็น�ำ้  

Nam Xouang ของ Department of Livestock and Fisheries (DLF) สำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว รวม

ทัง้เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัเลขำธกิำร ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม และส�ำนกังำนฝ่ำยจดักำรและพฒันำน�ำ้จดื ประเทศอนิโดนีเซยี 

เข้ำร่วม จ�ำนวน 28 คน กำรประชมุปิดโครงกำรดงักล่ำวมุง่เน้นกำรพจิำรณำและสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนตลอด 3 ปี ของ

โครงกำร Facilitating Fisheries Activity Information Gathering through the Introduction of Community-based 

Resources Management/Co-management ทีซ่ึ่งด�ำเนนิงำนในพ้ืนทีโ่ครงกำรน�ำร่องของจังหวดั Khammouane 

และอ่ำงเก็บน�้ำ Nam Xouang 

ผลจากการรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชนประจ�าปี พ.ศ. 2562

• เสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยชุมชนอย่ำงแท้จริง

• สร้ำงแบบจ�ำลองกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยชุมชนที่เหมำะสมกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• เกิดควำมร่วมมือในกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชน

-----------------------------------------------------
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7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่

อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable 

Fisheries Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing 

Grounds in Southeast Asia)

โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อำศัยที่อยู่ใน

ขั้นวิกฤติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวข้องกับกำรจ�ำแนกเครื่องมือกำรฟื้นฟูทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม

ส�ำหรับภูมิภำค พัฒนำกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง วิเครำะห์มำตรกำรอนุรักษ์ที่อยู่อำศัย และวินิจฉัยประสิทธิภำพ

ของมำตรกำร ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงผ่ำนกำรประชุม กำรหำรือหรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร นอกจำกนี้ได้

ด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2562 โครงกำรฯ ด�ำเนินงำน ดังนี้

- การติดตามการด�าเนินงานการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า ณ ประเทศกัมพูชา 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปประเทศกัมพูชำ ระหว่ำงวันที่ 10 - 15 มิถุนำยน 2562 เพื่อ

ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน รวมทั้งปรับปรุงระบบกำรอนุบำลลูกปูม้ำ ในส่วนของแผงโซล่ำร์เซลล์และแบตเตอรี่ ที่ได้

ท�ำกำรติดตั้งไปแล้วเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 

และระหว่ำงวันที่ 26 - 30 สิงหำคม 2562 จัดกำรประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้ำนกำรส่งเสริมกำรฟื้นฟู

ทรัพยำกรประมง กำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรท�ำประมงอย่ำงรับผิดชอบ กำรใช้ทรัพยำกรประมงอย่ำงคุ้มค่ำ 

กำรจดัท�ำสือ่ส่งเสริมกำรพืน้ฟทูรพัยำกรสตัว์น�ำ้ และหำรอืด้ำนระบบกำรจัดกำรธนำคำรป ูเพือ่ก่อให้เกิดควำมยัง่ยนื

หลงัจำกจบโครงกำรฯ นอกจำกนีไ้ด้ตดิตัง้ทุน่แสดงเขตพ้ืนทีอ่นรัุกษ์ทรัพยำกรประมง อีกทัง้ติดตำมกำรเกบ็รวบรวม

ข้อมูลปริมำณและขนำดของปูม้ำกับเจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่อีกด้วย

นอกจำกนีเ้พือ่เป็นกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรบคุคลด้ำนกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรประมง ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่

ที่เกี่ยวข้อง ทำงโครงกำรฯ ได้จัดกิจกรรม ดังนี้
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- การศึกษาดูงาน Study Visit to Thailand for Project Working Committee (PWC) from 

Cambodia for Enhancement of Sustainable Management of the Blue Swimming Crab Fisheries 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรศึกษำดูงำน Study Visit to Thailand for Project Working Committee 

(PWC) from Cambodia for Enhancement of Sustainable Management of the Blue Swimming Crab 

Fisheries ขึ้นระหว่ำงวันที่ 6 - 12 ตุลำคม 2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศกัมพูชำ เข้ำร่วมจ�ำนวน 5 คน โดย

ผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมได้ศกึษำดงูำนทีธ่นำคำรปมู้ำในจังหวดัต่ำงๆ ได้แก่ จังหวดัชมุพร สุรำษฎร์ธำน ีประจวบครีีขนัธ์ 

และเพชรบุรี พร้อมทั้งประชุมหำรือเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของธนำคำรปูม้ำกับผู้ด�ำเนินงำน 

- การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop on Fisheries Resource 

Enhancement and Habitat Conservation Measures in Southeast Asian ณ ประเทศกัมพูชา

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Regional Workshop on Fisheries Resource  

Enhancement and Habitat Conservation Measures in Southeast Asian ณ ประเทศกัมพูชำ ระหว่ำงวันที่ 

9 - 12 ธันวำคม 2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศสมำชิกศูนย์ฯ ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย 

สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว มำเลเซีย เมยีนมำ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวยีดนำม รวมทัง้เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำน

ฝ่ำยฝึกอบรม เข้ำร่วมจ�ำนวน 30 คน กำรประชมุดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ผลกำรศกึษำกำรฟ้ืนฟทูรพัยำกร

ปูม้ำอย่ำงยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีและเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกประเทศสมำชิกศูนย์ฯ หำรือแนวทำงกำร

ด�ำเนนิงำนในอนำคตของโครงกำรฟ้ืนฟทูรพัยำกรประมง จำกกรณศึีกษำของโครงกำร และประเทศสมำชกิของศนูย์ฯ 

รวมทั้งจัดท�ำค�ำแนะน�ำเพื่อใช้ส�ำหรับโครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

ผลจากการด�าเนนิโครงการส่งเสรมิมาตรการฟ้ืนฟทูรัพยากรประมงอย่างยัง่ยนืในแหล่งประมงหรือแหล่ง

ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงให้แก่ชุมชนประมง

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง

-----------------------------------------------------
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8. โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น้ำาในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

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

the South China Sea and Gulf of Thailand)

โครงกำรจดัตัง้แหล่งคุม้ครองกำรขยำยพันธุสั์ตว์น�ำ้ในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทยมวีตัถปุระสงค์หลักเก่ียวกับกำร

ด�ำเนนิงำนและสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพันธุสั์ตว์น�ำ้ในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย เพ่ือก่อให้เกดิกำร

จัดกำรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติิ โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้

• เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ เดินทำงไปประเทศกัมพูชำ ระหว่ำงวันท่ี 8 - 9 มกรำคม 2562 เพ่ือประชุมหำรือ

แผนกำรส�ำรวจข้อมูลพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรจัดต้ังพ้ืนท่ีหลบภัยส�ำหรับปลำทูในน่ำนน�้ำประเทศกัมพูชำ 

กับเจ้ำหน้ำท่ีประมงที่เกี่ยวข้อง ผลจำกกำรหำรือได้ท�ำแผนกำรส�ำรวจควำมสมบูรณ์เพศของปลำทูและ

ลกูปลำทูวยัอ่อนท่ีจงัหวดัเกำะกง ประเทศกมัพชูำในทกุๆ เดอืน โดยจะเริม่ในเดอืนกุมภำพนัธ์นี ้ซึง่จะท�ำกำร

ฝึกอบรมวิธีกำรเก็บและวิเครำะห์ข้อมูลให้กับเจ้ำหน้ำที่ประมงทั้ง 4 จังหวัดชำยฝั่งประเทศกัมพูชำ โดยได้

รบักำรสนบัสนนุกำรฝึกอบรมจำกผูเ้ชีย่วชำญจำกภำควชิำวทิยำศำสตร์ทำงทะเล จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

• ระหว่ำงวันที่ 11 - 15 กุมภำพันธ์ 2562 ให้กำรสนับสนุนทำงเทคนิคในกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ประมง ด้ำน

กำรศกึษำชวีวทิยำปลำท ูณ จังหวดัเกำะกง กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพือ่ฟ้ืนฟศูกัยภำพด้ำนกำร

ศึกษำ ส�ำรวจและวิเครำะห์กำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์ปลำทูในบริเวณจังหวัดเกำะกง ประเทศ

กัมพูชำให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่

• โครงกำรฯ จดักำรประชมุ The 2nd Regional Scientific and Technical Committee Meeting (RSTC2) 

ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 พฤษภำคม 2562 กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรหำรือเกี่ยวกับผลควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำรฯ และแผนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯในอนำคต และ ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 พฤษภำคม 2562 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปประเทศเวียดนำม เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในกำรริเริ่ม

แผนกำรด�ำเนนิโครงกำร และบริหำรจดักำรด้ำนต่ำงๆ เพือ่ส่งเสรมิกำรด�ำเนินโครงกำร National Fisheries 

Refugia Program

• โครงกำรฯ จัดกำรประชุม Regional Meeting on Indicators for Fisheries Refugia Management and 

Discussion on Project Follow-up ขึน้ ระหว่ำงวันที ่9 - 11 กนัยำยน 2562 ณ จังหวดัชลบุรี โดยมีผู้เข้ำร่วม
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กำรประชุม จ�ำนวน 17 คน จำกประเทศกัมพูชำ อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนำม กำร

ประชุมดังกล่ำว จัดขึ้นเพื่อหำรือเกี่ยวกับข้อมูลมำตรฐำน กระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งออกแบบ

กำรลดควำมตึงเครียด และตัวบ่งชี้สถำนะสิ่งแวดล้อม  ในกำรจัดกำรแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำ 

และหำรือผลที่ได้ของโครงกำรฯ รวมทั้งโครงสร้ำงและรูปแบบกำรจัดท�ำรำยงำนผลของโครงกำรฯ

• โครงกำรฯจัดกำรประชุม The 2nd Meeting of Regional Project Steering Committee ระหวำ่ง

วันที่ 5 - 6 พฤศจิกำยน 2562 ณ ประเทศมำเลเซีย  เพื่อหำรือและลงมติเกี่ยวกับแผนกำรด�ำเนินงำนของ

โครงกำรในระดับภูมิภำคและระดับชำติ เช่น ร่ำงดัชนีเพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงในแหล่งคุ้มครอง

กำรขยำยพนัธุส์ตัว์น�ำ้ ร่ำงแผนกำรด�ำเนนิงำนระดับภมูภิำคเกีย่วกบักำรจัดกำรทรัพยำกรปลำทอูย่ำงยัง่ยนื 

แผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรเครื่องมือประมงและวิธีกำรท�ำประมงที่เหมำะสมที่สุด เป็นต้น  

นอกจำกนี้ เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ ได้เข้ำร่วมประชุมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

• วนัที ่16 มกรำคม 2562 เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร

จัดกำรพื้นที่หลบภัยสัตว์น�้ำเพื่อกำรประมงที่ยั่งยืนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 ณ กรมประมง จัดโดย

กรมประมง 

• วนัที ่4 เมษำยน 2562 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิำรเจ้ำหน้ำที่

ภำครัฐและบุคลำกรภำยนอก โครงกำร Establishment and Operation of a Regional System of 

Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand ณ จังหวัดตรำด จัดโดยกรมประมง 

• วันที่ 26 เมษำยน 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและบุคคลภำยนอก ภำยใต้โครงกำร Establishment and Operation of 

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

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จัดโดยกรมประมง 

• วันที่ 28 ตุลำคม 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมงำนประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรจัดกำรพื้นที่หลบภัยสัตว์น�้ำเพื่อกำรประมงที่ยั่งยืนของประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 ณ กรมประมง 

จัดโดย กรมประมง

ผลจากการด�าเนินโครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• แผนกำรด�ำเนินงำนระดบัภูมภิำคและระดบัชำต ิเพือ่กำรจดักำรทรัพยำกรประมงในแหล่งคุม้ครองกำรขยำย

พันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย

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



33

โครงการอื่นๆ
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1. โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา, ไทย 

และเวียดนาม (Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in 

Cambodia, Thailand, and Viet Nam)

ในปี พ.ศ. 2562 ทำงโครงกำรฯ ได้ด�ำเนินงำนในพื้นที่โครงกำรน�ำร่อง ดังนี้

• พื้นที่โครงการฯ ประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปประเทศกัมพูชำ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนกำรเทคอนกรีตในกำร

ก่อสร้ำงทำงผ่ำนปลำ ณ จังหวัด Pusat ระหว่ำงวันที่ 17 - 22 กุมภำพันธ์ 2562 และส่งมอบทำงผ่ำนปลำให้แก่

จังหวัด Pusat ผ่ำน Ministry of Agriculture of Cambodia ในวันที่ 9 ตุลำคม 2562

• พื้นที่โครงการฯ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

ส�ำนักงำนฝำ่ยฝึกอบรม ร่วมกับกรมประมง และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลสร้ำงคอม จังหวัดอุดรธำนี 

ร่วมประชุมหำรือและคัดเลือกพื้นที่ส�ำหรับกำรจัดสร้ำงทำงผ่ำนปลำ และน�ำเสนอโครงสร้ำงให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่

เกี่ยวข้องในวนัที ่19 มนีำคม 2562 ผลจำกกำรประชมุได้ลงมติก่อสร้ำงทำงผ่ำนปลำทีห้่วยวงัช้ำง และจะเร่ิมด�ำเนนิ

กำรก่อสร้ำงในเดือนธันวำคม 2562 

• พื้นที่โครงการฯ ประเทศเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

โครงกำรฯ ร่วมกับ Department of Agriculture and Rural Development ประเทศเวยีดนำม ได้ประชุม

หำรือและคัดเลือกพื้นที่น�ำร่องในกำรก่อสร้ำงทำงผ่ำนปลำ ที่ Ea Tul weir ณ จังหวัด Dak Lak โดยมีก�ำหนดกำร

ก่อสร้ำงในเดือนธันวำคม 2562

ผลการด�าเนินโครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา, ไทย และ

เวียดนาม ประจ�าปี พ.ศ. 2562

• สร้ำงเสริมทรัพยำกรบุคคลด้ำนแนวคิด เทคนิค และกำรออกแบบทำงผ่ำนปลำให้เหมำะสมกับพื้นที่ 

• จัดสร้ำงทำงผ่ำนปลำใน 3 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ เวียดนำม และไทย 

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



35

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น
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1. โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์ด้านสังคม ความเป็นอยู่ การตลาด และบทบาทชายหญิง

ในชุมชนประมง (โครงการความร่วมมือ SEAFDEC-Sweden)

ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินงำน ดังนี้ 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on the Development of the Action Plan for 

SEAFDEC Gender Strategy

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร The Workshop on the Development of the  

Action Plan for SEAFDEC Gender Strategy ขึ้น ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ในวันที่ 9 กรกฎำคม 2562 โดย

มีตัวแทนด้ำนบทบำทชำยหญิง (Gender) ของส�ำนักงำนฝ่ำยเพำะเล้ียงสัตว์น�้ำ ส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำและจัดกำร

ทรพัยำกรน�ำ้จดื ส�ำนกังำนฝ่ำยพฒันำและจดักำรทรัพยำกรประมงทะเล ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมและส�ำนกัเลขำธกิำร 

รวมทั้งหัวหน้ำกองและหัวหน้ำแผนกของส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมและส�ำนักเลขำธิกำร กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำร

แลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ รวมทั้งร่วมพัฒนำแผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมบทบำท

ชำยหญิงในองค์กร 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ Experts Consultation Workshop on Finalization of the Practical 

Guide for Gender Analysis in Small-Scale Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia 

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จดักำรประชมุเชิงปฏบิติักำร Experts Consultation Workshop on Finalization 

of the Practical Guide for Gender Analysis in Small-Scale Fisheries and Aquaculture in Southeast 

Asia ขึ้น ณ ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ระหว่ำงวันที่ 10 - 11 กรกฎำคม 2562 โดยมีตัวแทนจำกประเทศสมำชิก ผู้

เชีย่วชำญจำกหน่วยงำนทีร่่วมด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ กบัศนูย์ฯ เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัเลขำธกิำรและส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม

ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนทั้งสิ้น 40 คน กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรสรุปและปรับปรุงคู่มือ The Practical Guide for 

Gender Analysis in Small-Scale Fisheries and Aquaculture in Southeast Asia รวมทั้งหำรือแนวทำงกำร

ด�ำเนินงำนและกำรใช้คู่มือดังกล่ำวในประเทศสมำชิก 

ผลจากการด�าเนินโครงการส่งเสริมการวิเคราะห์ด้านสังคม ความเป็นอยู่ การตลาด และบทบาทชาย

หญิงในชุมชนประมง ประจ�าปี พ.ศ. 2562
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• ส่งเสริมควำมส�ำคัญของบทบำทชำยหญิงในองค์กร ชุมชนประมง และภูมิภำค

• แผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมบทบำทชำยหญิงในองค์กร 

• จัดท�ำคู่มือ The Practical Guide for Gender Analysis in Small-Scale Fisheries and Aquaculture 

in Southeast Asia

• สร้ำงเครือข่ำยด้ำนบทบำทชำยหญิงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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

2. โครงการความร่วมมือกับ The USAID Oceans (The Oceans and Fisheries 

Partnership)

2.1 โครงการ The USAID Oceans and Fisheries Partnership

โครงกำร The USAID Oceans and Fisheries Partnership เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง

ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) องค์กรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศแห่ง

สหรฐัอเมริกำ (USAID) และประเทศในกลุม่อำเซยีน เพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรจดัท�ำเอกสำรประกอบกำรจับสตัว์

น�้ำและกำรตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มำของสัตว์น�้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญอย่ำงหน่ึงในกำรลดกำรท�ำประมง 

IUU ในภูมิภำคฯ โดยด�ำเนินกำรโดยบริษัท Tetra Tech 

ในปี พ.ศ. 2562 Technical Working Team จำกศนูย์ฯ ได้เข้ำร่วมงำนประชมุต่ำงๆ ทีจั่ดโดย The USAID Oceans 

• วันที่ 20 - 23 กุมภำพันธ์ 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

Inception and Planning Workshop for The USAID Oceans Gender Intervention Activities in 

General Santos City, Philippines ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดย The USAID Oceans

• วันที่ 12 - 14 มีนำคม 2562 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมเป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรม 
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Training Workshop on Gender Analysis For Fisheries Gender Focal Persons ที่ สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว จัดโดย The USAID Oceans

• วนัที ่26 - 27 มนีำคม 2562 เจ้ำหน้ำท่ีส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมเป็นวทิยำกรในกำรฝึกอบรม 

The Capacity Building on Gender Sensitivity and Responsiveness: National Marine Resources 

and Fisheries Gender Roadmap Workshop ณ ประเทศอนิโดนเีซีย จดัโดย The USAID Oceans 

• วนัที ่8 - 12 เมษำยน 2562 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมงำน 12th Asian fisheries 

and Aquaculture Forum (12th AFAF) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดย The USAID Oceans  

• วันที่ 22 - 27 เมษำยน 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมงำน Capacity 

Building on Empowering Fisheries Officers for a Gender-Responsive and Sustainable 

Fisheries Management ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดย The USAID Oceans 

• วันที่ 14 - 16 พฤษภำคม 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 3 ท่ำน ร่วมประชุม Workshop 

to Review Available eCDT Technology Solution and Advance Regional Guidance for Fisheries 

Traceability ณ กรมประมง จัดโดย The USAID Oceans 

• วันที่ 24 - 28 มิถุนำยน 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 2 ท่ำน ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติกำร 

CTI-CFF Workshop on CDT System Design and Development Based on EAFM ณ ประเทศ

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยติมอร์-เลสเต จัดโดย The USAID Oceans 

• วันที่ 24 - 25 มิถุนำยน 2562 เจำ้หน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 2 ท่ำน ร่วมประชุม Fourth 

Symposium on the ASEAN Single Window: the Way Forward และ Exchanging Fisheries 

Catch Documentation and Traceability Information through the ASW: Benefits and Costs 

ณ กรุงเทพฯ จัดโดย ASEAN-USAID Inclusive Growth in ASEAN through Innovation, Trade, and 

E-Commerce project 

• วันที่ 1 - 7 กันยำยน 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมงำนประชุม The 21st 

National Tuna Congress ณ ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดย The USAID Oceans และ Bureau of Fisheries 

and Aquatic Resources (BFAR) 

• วันที่ 24 - 26 กันยำยน 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมสนับสนุนกำรฝึกอบรม 

Financial Literacy and Management Training for Women in Fisheries ณ ประเทศอินโดนีเซีย จัด

โดย The USAID Oceans
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• วันที่ 19 - 22 พฤศจิกำยน 2562 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมเป็นวิทยำกรใน

กำรฝึกอบรม Training Workshop on Gender Concepts, Tools, and Advocacy in Sustainable 

Coastal and Marine Resources Management ณ ประเทศมำเลเซีย จัดโดย The USAID Oceans 

• วันที่ 25 - 26 พฤศจกิำยน 2562 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ท่ำน ร่วมประชมุ The Oceans 

and Fisheries Partnership (USAID) Partnership Transition Workshop ณ ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย 

The USAID Oceans

• วนัที ่2 - 4 ธนัวำคม 2562 เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม จ�ำนวน 3 ท่ำน ร่วมประชมุเชงิปฏิบตักิำร USAID 

Oceans Regional eCDT Technical Guidance Workshop ณ กรุงเทพฯ จัดโดย The USAID Oceans 

2.2 โครงการ USAID-DOI

โครงกำร USAID-DOI เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ (SEAFDEC) องคก์รเพื่อกำรพัฒนำระหวำ่งประเทศแห่งสหรฐัอเมริกำ (USAID) และ Department of Interior 

ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ เพือ่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรกจิกรรมต่ำงๆ ในกลุม่ประเทศอำเซียน เพือ่ควำมยัง่ยนืด้ำนกำร

ประมงในภมูภิำคฯ ในปี พ.ศ. 2562 ควำมร่วมมอืในกำรด�ำเนินงำนประกอบไปด้วย 

- การประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดท�าโครงการจัดการประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดกระบี่ ระหว่ำงวันที่ 6 - 9 กมุภำพันธ์ 2562 เพื่อประชุม

หำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกำรจัดท�ำโครงกำรจัดกำรประมงโดยใช้แนวทำงเชิงระบบ

นิเวศ พร้อมทั้งร่วมกันคัดเลือกและส�ำรวจพื้นที่ศึกษำโครงกำรฯดังกล่ำวอีกด้วย 

-  การประชมุเชิงปฏิบัติการ Workshop on Key Stakeholders’ Engagement, Problem, 

Identification and Fisheries Management Plan Development 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร Workshop on Key Stakeholders’ Engagement,  

Problem, Identification and Fisheries Management Plan Development ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่ำงวันที่ 

30 เมษำยน - 2 พฤษภำคม 2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงและชำวประมงเข้ำร่วมจ�ำนวน 14 คน กำรประชุมดังกล่ำว

เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน ผ่ำนแนวทำงกำรจัดกำร

ประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ กำรจ�ำแนกปัญหำทำงกำรประมง พัฒนำวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ และ

แผนกำรจัดกำรประมง รวมทัง้ร่วมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนนิกจิกรรมต่ำงๆ ในอนำคต นอกจำกนีไ้ด้เยีย่มชมกำร

ด�ำเนินงำนของศูนย์วิจัยพัฒนำประมงน�้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ 



40

- การฝึกอบรม Training of Trainers on Essential Ecosystem Approach to Fisheries 

Management 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบักรมประมง จัดกำรฝึกอบรม Training of Trainers on Essential Ecosystem 

Approach to Fisheries Management ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ ระหว่ำงวันที ่17 - 20 มิถนุำยน 2562 โดย

มีเจ้ำหน้ำที่กรมประมงที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management เมื่อ

เดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ จ�ำนวน 7 คน  กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เสริมสร้ำงศักยภำพเจ้ำหน้ำที่

ประมงให้เป็นผูฝึ้กอบรมด้ำนกำรจดักำรทรพัยำกรประมงอย่ำงยัง่ยนื โดยผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมได้เรยีนรูแ้ละทบทวน

ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรทรพัยำกรประมงอย่ำงยัง่ยนื ฝึกกำรน�ำเสนอแบบเดีย่วและแบบกลุม่ ฝึกกำรด�ำเนนิกจิกรรมท่ี

เกี่ยวข้องในกำรฝึกอบรม ฝึกกำรท�ำงำนเป็นกลุ่มขนำดเล็ก งำนคู่ และกำรแสดงบทบำทสมมติ เป็นต้น 

- การติดตามและสรุปแผนการจัดการประมงโดยค�านึงถึงระบบนิเวศ ณ จังหวัดกระบี่

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัดกระบี่ ระหว่ำงวันที่ 14 - 15 สิงหำคม 2562 เพื่อสรุป

แผนกำรจดักำรประมงโดยค�ำนงึถึงระบบนเิวศ ของชมุชนบ้ำนไหนหนงั จังหวดักระบี ่ซ่ึงถกูก�ำหนดให้เป็นพ้ืนทีศึ่กษำ

กำรจัดกำรประมงฯ พัฒนำรำยละเอียดกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะด�ำเนินงำน รวมทั้งน�ำเสนอแผนดังกล่ำวแก่ส�ำนักงำน

ประมงจังหวัดกระบี่ และกรมประมง 

- การฝึกอบรม Training Course on Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) 

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบั National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) จดักำร

ฝึกอบรม Training Course on Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) ณ ประเทศกัมพูชำ 

ขึ้นระหว่ำงวันที่ 16 - 20 ธันวำคม 2562  โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศกัมพูชำ เข้ำร่วมจ�ำนวน 20 คน กำรฝึก

อบรมดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดกำรจัดกำรประมงอย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำแผนกำรด�ำเนิน

งำนที่เหมำะสม แนวทำงกำรจัดกำรประมงอย่ำงมีส่วนร่วมโดยชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทักษะกำรสื่อสำรแบบ

มีประสิทธิภำพ และกำรจัดกำรปัญหำหรือควำมขัดแย้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลจากการด�าเนินโครงการ USAID 

• เสริมสร้ำงควำมร่วมมอื ศกัยภำพทรพัยำกรบคุคลและพัฒนำแผนกำรจัดกำรประมงอย่ำงยัง่ยนื ในภูมภิำคฯ

------------------------------------------------
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3. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการ

แก้ปัญหาการค้าสัตว์น้ำา (Assistance for Capacity Building in the Region to 

Address International Fish Trade-related Issues)

โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม และส�ำนักเลขำธิกำร 

ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่น�ำร่อง ดังนี้

• พื้นที่โครงการฯ ประเทศบรูไน 

ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- การอบรม The Re-training on the Use of eACDS on Web-based and Mobile Application 

(Updated Version) ณ ประเทศบรูไน 

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับองค์กำรสะพำนปลำ จัดกำรฝึกอบรม The Re-training on the Use of 

eACDS on Web-based and Mobile Application (Updated Version) ระหว่ำงวันที่ 28 - 31 มกรำคม 2562 

ณ ประเทศบรไูน โดยมเีจ้ำหน้ำทีป่ระมงและผูท้ีเ่กีย่วข้อง ร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน 30 คน กำรฝึกอบรมดงักล่ำวเป็นกำร

ฝึกอบรมกำรใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำประมง (Electronic ASEAN Catch Documentation Scheme: 

eACDS) ที่ได้ท�ำกำรปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมจำกค�ำแนะน�ำของผู้ใช้งำน 

- การฝึกอบรม Training on the use of the eACDS application in part of “the Mobile 

Application: Catch Reporting at Sea by Fishing Master (Offline Version)

ส�ำนักงำนฝำ่ยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรม Training on the use of the eACDS application in part of 

“the Mobile Application: Catch Reporting at Sea by Fishing Master (Offline Version) ขึน้ ณ ประเทศ

บรูไนฯ ระหว่ำงวนัท่ี 21 - 24 ตลุำคม 2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศบรูไนฯ เข้ำร่วม จ�ำนวน 12 คน กำร

ฝึกอบรมดังกล่ำวเป็นกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน Catch Reporting at Sea หรือกำรรำยงำนผลกำร

จับกลำงทะเล ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกใช้งำนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรติดต้ังแอปพลิเคชันลงบนโทรศัพท์มือถือ 

กำรใส่ username และ password กำรใส่ข้อมลูผลจับ ได้แก่ ชนิดสตัว์น�ำ้ ประเมนิน�ำ้หนกัสตัว์น�ำ้ และกำรบนัทกึข้อมลู 

นอกจำกนี ้ได้ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรบัผิดชอบด้ำนกำรแจ้งเข้ำและแจ้งออกเรอืประมง เกีย่วกับกำรใช้แอปพลิเคชัน eACDS 
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ในส่วนของกำรออกใบ Initial Catch Declaration (CD), กำรอนญุำตเรอืเข้ำ, กำรรบัรองน�ำ้หนกัสตัว์น�ำ้ และออกใบ 

Catch Declaration (CD) รวมทัง้หำรือเกี่ยวกับปัญหำกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน eACDS ที่ผ่ำนมำ และกำรด�ำเนิน

กิจกรรมในอนำคต 

• พื้นที่โครงการฯ ประเทศเมียนมา

ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง ณ ประเทศเมียนมา

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปประเทศเมียนมำ ระหว่ำงวันที่ 4 - 7 กุมภำพันธ์ 2562 เพื่อ

หำรอืและรวบรวมข้อมลูทีส่�ำคญัทีจ่ะใช้ในระบบดงักล่ำว ยนืยนัเกีย่วกบักจิกรรมทีจ่ะด�ำเนนิงำนกบัเจ้ำหน้ำทีป่ระมง

ส่วนกลำงและในพื้นที่ศึกษำ เยี่ยมชมท่ำเทียบเรือและหำรือกับเจ้ำของท่ำเทียบเรือเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงกำรฯ 

และ ระหว่ำงวันที่ 30 กรกฎำคม - 2 สิงหำคม 2562 หำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอน 

อปุสรรคและแนวทำงแก้ปัญหำเกีย่วกบักำรส่งเสรมิระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสนิค้ำประมง รวมทัง้ตดิตำมข้อมูล

ที่ส�ำคัญ (Key Data Elements) บริเวณท่ำเทียบเรือที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

นอกจำกนี้ได้จัดกำรฝึกอบรมกำรใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลบั ณ เมอืงย่ำงกุง้ ประเทศเมยีนมำ ระหว่ำงวันท่ี 

9 - 13 ธนัวำคม 2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศเมียนมำเข้ำร่วมจ�ำนวน 18 คน ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรแจ้งเข้ำ-แจ้งออกเรือประมง และกำรออกเอกสำรใบอนุญำตจับสัตว์น�้ำ (Catch Declaration), ใบอนุญำต

เคลื่อนย้ำยสัตว์น�้ำ (Movement Document) และ ใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ (Catch Certification) กำรฝึกอบรม

ดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลบัในส่วนของกำรแจ้งเข้ำ-แจ้งออกเรอืประมงจนถงึกำรออก

ใบอนญุำตจบัสตัว์น�ำ้ (Catch Declaration) หำรือและตรวจสอบเกีย่วกบัข้อมลูท่ีส�ำคญัส�ำหรบัระบบดงักล่ำว รวมท้ัง

หำรือเกีย่วกับแผนกำรด�ำเนนิกำรส�ำหรับปี 2563 
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• พื้นที่โครงการฯ ประเทศเวียดนาม

ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- การประชุมหารือและติดตามข้อมูล เพื่อจัดท�าระบบการตรวจสอบย้อน

กลับสินค้าประมง ณ ประเทศเวียดนาม

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัด Binh Thuan ประเทศ

เวียดนำม ระหว่ำงวันที่ 25 - 28 มีนำคม 2562 เพื่อหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เกีย่วกับกำรจดัเตรยีมและรวบรวมข้อมลูทีส่�ำคญัส�ำหรบัระบบ

กำรตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำประมง รวมทั้งเยี่ยมชมท่ำเทียบเรือ Phan Thiet ที่จะ

ใช้เป็นท่ำเทียบเรือน�ำร่องในกำรใช้ระบบดังกล่ำว 

และ ระหว่ำงวันที่ 8 - 12 กรกฎำคม 2562 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ เดินทำง

ไปประเทศเวียดนำม เพื่อติดตำมข้อมูลที่ส�ำคัญ (Key Data Elements) ที่เกี่ยวข้อง

กับระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำประมง หรือ electronic ASEAN Catch 

Document Schemes (eACDS) รวมท้ังด�ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้ระบบ eACDS 

ในขั้นตอนกำรแจ้งเข้ำ-แจ้งออกให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงที่เกี่ยวข้อง 

- การฝึกอบรม Training on the Use of eACDS application for 

Fishery Officers and Fishermen

ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม จัดกำรฝึกอบรม Training on the Use of eACDS 

application for Fishery Officers and Fishermen (Part I) ขึน้ ณ ประเทศเวียดนำม 

ระหว่ำงวันที่ 12 - 16 สิงหำคม 2562 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงและชำวประมงในพื้นที่

เข้ำร่วมจ�ำนวน 21 คน (ผู้ชำย 19 คน และ ผู้หญิง 2 คน) กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรใช้ระบบกำรตรวจสอบ

ย้อนกลับสินค้ำประมง (Electronic ASEAN Catch Documentation Schemes: 

eACDS) ในส่วนของกำรแจ้งเรือเข้ำ-เรือออก (Port-in, Port-out) กำรบันทึกข้อมูล

เรือประมงหรือเอกสำรกำรจับสัตว์น�้ำ (Landing/Catch Declaration) โดยผู้เข้ำรับ

กำรฝึกอบรมได้ทดลองใช้ระบบดังกล่ำว ทั้งในส่วนของ Web-based และ Mobile 

Application รวมถึงกำรแจ้งเรือเข้ำ (Port-in) และกำรแจ้งเรือออก (Port-out)

วันที่ 26 - 30 สงิหำคม 2562 จดักำรฝึกอบรม Training on the Use of 

eACDS application for Fishery Officers and Fishermen (Part II) ขึน้ ณ ประเทศ

เวยีดนำม โดยมเีจ้ำหน้ำทีป่ระมงและชำวประมงทีเ่กีย่วข้องเข้ำร่วมจ�ำนวน 12 คน (ผูช้ำย 

11 คน แ ละ ผูห้ญงิ 1 คน) กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรู้

และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรใช้ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้ำประมง (Electronic 

ASEAN Catch Documentation Schemes: eACDS) ในส่วนของกำรแจ้งเรือเข้ำ-

เรือออก (Port-in, Port-out) กำรบันทึกข้อมูลเรือประมงหรือเอกสำรกำรจับสัตว์

น�้ำ (Landing/Catch Declaration: CD) กำรรำยงำนผลจับกลำงทะเล และกำรขอ

เอกสำรเคล่ือนย้ำยสตัว์น�ำ้ (Movement Document: MD) โดยผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม
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ได้ทดลองใช้ระบบดังกล่ำว ทั้งในส่วนของ Web-based และ Mobile Application 

 วันที่ 9 - 13 กันยำยน 2562 จัดกำรฝึกอบรม Training on the Use of eACDS application for Fishery 

Officers, Fish Buyers and Fish Processors ขึ้น ณ ประเทศเวียดนำม โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมง พ่อค้ำคนกลำง และ

โรงงำนรบัซ้ือสตัว์น�ำ้ เข้ำร่วมจ�ำนวน 14 คน กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจ

เกีย่วกบักำรใช้ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้ำประมง (Electronic ASEAN Catch Documentation Schemes: 

eACDS) ในส่วนของกำรขอเอกสำรเคลือ่นย้ำยสตัว์น�ำ้ (Movement Document: MD) และ Statement of Catch 

(SC) โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ทดลองใช้ระบบดังกล่ำว ทั้งในส่วนของ Web-based และ Mobile Application 

วันที่ 7 - 11 ตลุำคม จดักำรฝึกอบรม Training on the use of eACDS application in Statement of 

Catch (SC) part for fishery officers ขึน้ ณ ประเทศเวยีดนำม โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงเวียดนำมเข้ำร่วมจ�ำนวน 4 คน 

กำรฝึกอบรมดังกล่ำวเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนแอปพลิเคชนั eACDS ในส่วนของกำรออกใบ 

Statement of Catch (SC) และ Catch Certification (CC) โดยผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกกำรใช้งำนแอปพลเิคชนัดังกล่ำว

ในกำรออกใบ Statement of Catch และ Catch Certification ผ่ำน Web-based application นอกจำกนี้ ทีมงำน

ด้ำนระบบ eACDS ยังได้ท�ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของระบบฯ กับเจ้ำหน้ำท่ีเวียดนำม เพ่ือน�ำมำปรับปรุงให้

ระบบฯ มีประสิทธิภำพและถูกต้องยิ่งขึ้น ควบคู่ไปพร้อมกับกำรฝึกอบรมด้วย 

• พื้นที่โครงการฯ ประเทศมาเลเซีย

ในปี พ.ศ. 2562 ได้ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- การประชุมหารือ เพื่อส่งเสริมระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง ณ ประเทศมาเลเซีย

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดนิทำงไปรฐักลนัตัน ประเทศมำเลเซีย ระหว่ำงวนัที ่21 - 25 เมษำยน 2562 

เพือ่หำรอืกบัเจ้ำหน้ำท่ีประมงและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในพืน้ที ่เช่น องค์กำรสะพำนปลำ บรษัิทแปรรปูสตัว์น�ำ้ เป็นต้น เกีย่วกบั

กำรจดัเตรยีมและรวบรวมข้อมลูท่ีส�ำคญัส�ำหรบัระบบกำรตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้ำประมง รวมท้ังเยีย่มชมท่ำเทยีบเรอื Tok 

Bali ทีจ่ะใช้เป็นท่ำเทยีบเรือน�ำร่องในกำรใช้ระบบดังกล่ำว 

 ระหว่ำงวันที่ 17 - 21 มิถุนำยน 2562 ด�ำเนินกำรส่งเสริมระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำประมง หรือ 

electronic ASEAN Catch Document Schemes (eACDS) ติดตำมข้อมลูทีส่�ำคญัและเกีย่วข้องกบัระบบดังกล่ำว 

(Key Data Elements) หำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนกำรส่งเสริมระบบดังกล่ำว 

รวมทัง้เยีย่มชมท่ำเทียบเรอืประมง เพือ่ศึกษำลกัษณะเครือ่งมอืประมง ชนดิของเรอืประมง ผลจบัสตัว์น�ำ้ ชนดิสตัว์น�ำ้ 

และกระบวนกำรซื้อขำยสัตว์น�้ำ เป็นต้น ผ่ำนกำรสัมภำษณ์เจ้ำของเรือประมง และพ่อค้ำคนกลำง  

ระหว่ำงวันที่ 11 - 14 พฤศจิกำยน 2562 ประชุมหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศมำเลเซียเกี่ยวกับข้อมูล

ส�ำคัญในกำรจัดท�ำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำประมง หรือ Electronic ASEAN Catch Documentation 
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Scheme (eACDS) และเตรียมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรด�ำเนินกำรส่งเสริม

กำรใช้ระบบดังกล่ำว 

และวันท่ี 16 - 20 ธนัวำคม 2562 จดักำร ประชมุเชงิปฏบัิติ Workshop on Coordination between Malaysia 

Agencies for Implementation of eACDS ณ เมืองกัวลำลัมเปอร์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำกกรมประมง, Fisheries 

Development Authority of Malaysia (LKIM), Department of Quarantine and Inspection Services 

Malaysia (MAQIS) และส�ำนักงำนฝ่ำยจัดกำรและพัฒนำประมงทะเล ประเทศมำเลเซีย เข้ำร่วมจ�ำนวน 15 คน กำร

ประชมุดงักล่ำวมุง่เน้นกำรหำรอืและตรวจสอบข้อมลูและแบบฟอร์มทีส่�ำคญั ส�ำหรบัระบบตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้ำประมง 

(electronic ASEAN Catch Documentation Scheme (eACDS) ของประเทศมำเลเซีย รวมทัง้ผูเ้ข้ำร่วมประชมุได้ทดสอบ

ระบบดังกล่ำวในข้ันตอนกำรแจ้งเข้ำ-แจ้งออกเรอืประมง และกำรออกใบอนญุำตจบัสัตว์น�ำ้ (Catch Declaration) อกีด้วย

ผลจากการด�าเนินโครงการ Assistance for Capacity Building in the Region to Address 

International Fish Trade-related Issues

• จัดท�ำระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้ำและสินค้ำประมงส�ำหรับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• สร้ำงเสริมควำมร่วมมือในภูมิภำคในกำรแก้ปัญหำกำรค้ำสัตว์น�้ำและสินค้ำประมง

--------------------------------------------------------
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 แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2563

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

2. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and 

Enhancing Human Capacity Building)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

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

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

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing Technology 

and Practice)

3. โครงการจัดการประมงขนาดเล็กเพื่อความเป็นอยู่และทรัพยากรประมงที่ดีขึ้น (Small-scale Fisheries 

Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

4. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟื้นฟูระดับชาติเพื่อขจัดการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Strengthening 

Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU Fishing 

in Southeast Asia)

5. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources 

Enhancement in Southeast Asia)

โครงการอื่นๆ ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา, ไทย และเวียดนาม 

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

and Viet Nam)

2. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท�าประมง

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-JICA 

Cooperation for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures in Southeast Asia)

3. โครงการน�าร่องการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้าและสินค้าประมงในประเทศเวียดนาม 

(Piloting the Electronic ASEAN Catch Documentation Scheme (eACDS) in Viet Nam) 
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โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม  

ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง  

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

โครงการดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิเทคโนโลยแีละแนวทางการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมด้านการจบั

สตัว์น�า้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมท้ังส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การส่งเสรมิเทคโนโลยแีละการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมทางการประมง

และวิศวกรรมประมงเพื่อฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรประมงทะเลอย่าง

ยั่งยืน

มกราคม-ธันวาคม

• การวจิยัทางการประมงด้านผลกระทบของการประมงต่อระบบนเิวศ

ทางทะเล

มกราคม-ธันวาคม

• ระบบฐานข้อมูลการจัดการประมง มกราคม-ธันวาคม

    

2. โครงการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC 

Visibility and Enhancing Human Capacity Building)

โครงการฯ มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ บทบาทและภาพลกัษณ์ของศนูย์พฒันาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ และสาธารณชน 

ตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้านการประมงส�าหรับบุคลากรด้านการประมง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

                            กิจกรรม ระยะเวลา

• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าท่ีและภาพลักษณ์ของศูนย์

พฒันาการประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ผ่านการจัดนทิรรศการ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

มกราคม-ธันวาคม

• ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง          มกราคม-ธันวาคม 

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม-ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง มกราคม-ธันวาคม
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism 

ประกอบด้วย

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

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

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

เพือ่สนบัสนนุการส�ารวจสภาวะทรพัยากรประมงและสมทุรศาสตร์ตามทีป่ระเทศสมาชกิของศนูย์ฯร้องขอ เสรมิสร้าง

ศกัยภาพทรพัยากรบุคคลในด้านต่างๆ ผ่านการฝึกอบรมบนเรือ ได้แก่ การเดินเรอื วศิวกรรมทางทะเล การท�าประมง 

การส�ารวจสมุทรศาสตร์ การวิจัยทรัพยากรประมง และการทดลองเครื่องมือประมง 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา

• การส่งเสรมิเทคโนโลยแีละการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมทางการประมง

ส�ารวจสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสมุทรศาสตร์

ก่อนหรือหลังฤดูมรสุม

• การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรบคุคลผ่านการฝึกอบรมและส�ารวจบน

เรือ M.V. SEAFDEC2 

มกราคม-ธันวาคม

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing 

Technology and Practice)

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ มีเป้าประสงค์เพื่อจัดการผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเล ผ่านการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• จ�าแนกและรวบรวมผลกระทบจากการท�าประมงและเครือ่งมอืประมง

ที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม

ทั้งกิจกรรมหรือข้อบังคับระดับชาติที่ช่วยลดผลกระทบจากการท�า

ประมงและเครื่องมือประมงที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล

มกราคม-ธันวาคม

- การจัดประชุมทางเทคนิคระดับภูมิภาคฯ พฤษภาคม

- เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการท�าประมง

อย่างรับผิดชอบ

มกราคม-ธันวาคม
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• รวมรวมข้อมูลการใช้พลังงานท่ีเหมาะสมในการท�าประมงและความ

ปลอดภัยในการท�าประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- การจัดประชุมทางเทคนิคระดับภูมิภาคฯ   มิถุนายน

- การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการใช้

พลังงานที่เหมาะสมในการท�าประมง

มกราคม-ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลเก่ียวกับเทคนิคการขนถ่าย

สัตว์น�้าบนเรือประมง

- การฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการขนถ่ายสัตว์น�้าบนเรือ

ประมง

กันยายน 

- การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการใช้

พลังงานในการท�าประมง

มกราคม-ธันวาคม 

3. โครงการจัดการประมงขนาดเล็กเพื่อความเป็นอยู่และทรัพยากรประมงที่ดีขึ้น (Small-scale 

Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

โครงการจดัการประมงขนาดเลก็เพือ่ความเป็นอยูแ่ละทรพัยากรประมงทีด่ขีึน้ มเีป้าประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้

ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการจัดการประมงขนาดเล็กอย่างยั่งยืน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส่งเสริมการจัดการประมงที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เ พ่ือพัฒนาและส ่ ง เส ริม

แผนการจัดการประมงในพื้นที่โครงการน�าร่อง

กรกฎาคม 

- ส่งเสริมการจัดการประมงที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศเพื่อ

เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการประมงของพ้ืนท่ีโครงการ

น�าร่อง

กรกฎาคม-ธันวาคม 

- พิจารณาผลการส่งเสริมการจัดการประมงท่ีครอบคลุมท้ัง

ระบบนิเวศในพื้นที่โครงการน�าร่องเพื่อใช้ส�าหรับพัฒนา

แผนการด�าเนินงานระดับภูมิภาคด้านการจัดการประมงฯ

กรกฎาคม-ธันวาคม 

• ศึกษาเศรษฐสังคมทางการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ศึกษาสภาวะเศรษฐสังคมทางการประมงและประเมิน

บทบาทชายหญิงในการประมงขนาดเล็ก

มิถุนายน-ธันวาคม

- ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐ

สังคมทางการประมงและการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม

การประมงขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พฤษภาคม-ธันวาคม
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• ส่งเสริมการบูรณาการบทบาทชายหญิง

- พฒันาศกัยภาพด้านการบรูณาการบทบาทชายหญงิในการ

ประมงขนาดเล็ก

สิงหาคม

- ร่วมประชุมและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ

บทบาทชายหญิงระดับนานาชาติ ภูมิภาคและระดับชาติ

พฤษภาคม-ธันวาคม

 

4. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการฟื้นฟูศักยภาพระดับชาติ เพื่อขจัดการ

ท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Strengthening Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to 

Eliminate IUU Fishing in Southeast Asia)

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการฟื้นฟูศักยภาพระดับชาติ เพื่อขจัดการท�าประมง

ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุทาง

เทคนิคและร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการต่อต้านการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• พฒันาระบบฐานข้อมลูเรอืประมงทีมี่ความยาวต้ังแต่ 24 เมตร ขึน้ไป

- การประชุมหารือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้

ระบบฐานข้อมูลเรือประมงที่มีความยาวตั้งแต่ 24 เมตร

ขึ้นไป

กรกฎาคม

• ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านมาตรการรัฐ

เจ้าของท่า

- การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันการประมง

ผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ตุลาคม

• พฒันาและส่งเสรมิระบบตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น�า้และสนิค้าประมง

- การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้าและสินค้า

ประมง ให้แก่ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา 

เป็นต้น  

มีนาคม,  

พฤษภาคม-กันยายน  

และ พฤศจิกายน

• ร่วมประชุมระดับนานาชาติ ภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อสร้างความ

ร่วมมือและเครือข่ายการขจัดการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงานและไร้การควบคุม

มีนาคม และสิงหาคม
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5. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources 

Enhancement in Southeast Asia)

โครงการการใช้ประโยชน์ทรพัยากรประมงอย่างยัง่ยนืและการฟ้ืนฟทูรพัยากรประมงในภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ มีเป้าประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างคุ้มค่า

และยั่งยืน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การเสรมิสร้างทรัพยากรบคุคลด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมง

- การฝึกอบรมระดบัภมูภิาคการออกแบบเครือ่งเกบ็ตัวอย่าง

สัตว์น�้า

มกราคม-มีนาคม

- การฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการส�ารวจสมุทรศาสตร์ มกราคม-ธันวาคม

- จัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ตุลาคม-ธันวาคม

• การเข้าร่วมวจิยั/ส�ารวจ/ประชมุระดับนานาชาติหรือระดับภมูภิาคใน

ด้านการประเมินทรัพยากรสัตว์น�้า

มกราคม-ธันวาคม

• การประชมุทางเทคนคิเพือ่พฒันาแผนการส�ารวจวจิยัด้วยเรอืวจิยัของ

ศูนย์ฯ และประเทศสมาชิก

มกราคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านทรัพยากรสัตว์น�้าที่อพยพระหว่างพรมแดนและ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

- การประชุมทางเทคนิคเพื่อจ�าแนกทรัพยากรสัตว์น�้าที่

อพยพระหว่างพรมแดนและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

กรกฎาคม-กันยายน

- การร่วมประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาค/ระดับประเทศ 

เพื่อเผยแพร่ผลการส�ารวจและจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าที่

อพยพระหว่างพรมแดน

มกราคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการ

ประมงและการส�ารวจระยะไกล

- การประชุมทางเทคนิค/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การ

ฝึกอบรมด้านการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการ

ประมงและการส�ารวจระยะไกล

เมษายน-มิถุนายน
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- การร่วมประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาค/ระดับประเทศ 

เพื่อเผนแพร่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการประมง

และการส�ารวจระยะไกลที่สามารถใช้ส่งเสริมการจัดการ

ประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อม

ทางทะเล

- การประชมุทางเทคนคิด้านผลกระทบต่อทรพัยากรประมง

และสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยการติดต้ังแหล่งที่อยู่อาศัย

ประดิษฐ์ห

กรกฎาคม-กันยายน

โครงการอื่นๆ ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสรมิทางผ่านปลาบรเิวณลุม่แม่น�า้โขงตอนล่างในประเทศกมัพชูา, ไทย และเวยีดนาม 

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

and Viet Nam)

โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา, ไทย และเวียดนาม มี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มประเทศบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่างในการสร้างและปรับปรุงทางผ่าน

ปลา เพื่อติดตั้งเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างระบบชลประทาน ฝายและคันถนน

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การจัดสร้างทางผ่านปลาในประเทศกัมพูชา, ไทย และเวียดนาม 

เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือกับ DOI และ Charles Stuart 

University 

มกราคม-พฤษภาคม

• การบริหารและความร่วมมือ มกราคม-พฤษภาคม

2. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการ

ท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(ASEAN-JICA Cooperation for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures 

in Southeast Asia)

โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพ

ในการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมให้แก่ประเทศ

สมาชิกศูนย์ฯ ผ่านการฝึกอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การฝึกอบรมด้านการด�าเนินงานและเทคโนโลยี การท�าประมงอย่าง

รับผิดชอบเพื่อป้องกันการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีนาคม-เมษายน

• การฝึกอบรมการจัดการประมงโดยค�านึงถึงระบบนิเวศ เพื่อขจัดการ

ท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในประมง

ขนาดเล็กของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พฤษภาคม-มิถุนายน

• การประชุมเชิงปฏิบัตกิารด้านการฟ้ืนฟนูโยบายและมาตรการป้องกนั

การท�าประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรกฎาคม-สิงหาคม

3. โครงการน�าร่องการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น�า้และสนิค้าประมงในประเทศเวยีดนาม 

(Piloting the Electronic ASEAN Catch Documentation Scheme (eACDS) in Viet Nam) 

โครงการน�าร่องการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�า้และสินค้าประมงในประเทศเวยีดนาม มวีตัถปุระสงค์

เพือ่สนบัสนนุการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลบัสัตว์น�า้และสนิค้าประมงให้แก่ผู้ทีเ่กีย่วข้อง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การฝึกอบรมการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น�า้และสนิค้าประมง

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มิถุนายน

• การทดลองและทดสอบระบบตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น�า้และสนิค้าประมง

ในพืน้ทีโ่ครงการน�าร่อง (จงัหวดั Binh Thuan ประเทศเวยีดนาม)

กันยายน
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แผนการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2564

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

2. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and 

Enhancing Human Capacity Building)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

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

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

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing Technology 

and Practice)

3. โครงการจัดการประมงขนาดเล็กเพื่อความเป็นอยู่และทรัพยากรประมงที่ดีขึ้น (Small-scale Fisheries 

Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

4. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟื้นฟูระดับชาติเพื่อขจัดการท�าประมง

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Strengthening 

Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU Fishing in 

Southeast Asia)

5. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources 

Enhancement in Southeast Asia)

โครงการอื่นๆ ประกอบด้วย

1. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-JICA 

Cooperation for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures in Southeast 

Asia)
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โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม  

ประกอบด้วย

1. โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยทีางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิเทคโนโลยแีละแนวทางการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมด้านการจบั

สตัว์น�า้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมท้ังส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การส่งเสรมิเทคโนโลยแีละการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสมทางการประมง

และวิศวกรรมประมงเพื่อฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรประมงทะเลอย่าง

ยั่งยืน

มกราคม-ธันวาคม

• การวจิยัทางการประมงด้านผลกระทบของการประมงต่อระบบนเิวศ

ทางทะเล

มกราคม-ธันวาคม

• ระบบฐานข้อมูลการจัดการประมง มกราคม-ธันวาคม

2. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC 

Visibility and Enhancing Human Capacity Building)

โครงการฯ มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ บทบาทและภาพลกัษณ์ของศนูย์พฒันาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ และสาธารณชน 

ตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้านการประมงส�าหรับบุคลากรด้านการประมง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้  

กิจกรรม ระยะเวลา

• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของศูนย์

พฒันาการประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ผ่านการจัดนทิรรศการ

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

มกราคม-ธันวาคม

• ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม-ธันวาคม

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม-ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง มกราคม-ธันวาคม
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the  

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism 

ประกอบด้วย

1. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ 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�ารวจสภาวะทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์ตามที่ประเทศสมาชิกของศูนย์ฯร้องขอ เสริม

สร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ผ่านการฝึกอบรมบนเรือ ได้แก่ การเดินเรือ วิศวกรรมทางทะเล การ

ท�าประมง การส�ารวจสมุทรศาสตร์ การวิจัยทรัพยากรประมง และการทดลองเครื่องมือประมง 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส�ารวจสิ่งแวดล้อมทางทะเลและสมุทรศาสตร์ ก่อนหรือหลังฤดูมรสุม

• การพฒันาศกัยภาพทรพัยากรบคุคลผ่านการฝึกอบรมและส�ารวจบน

เรือ M.V.SEAFDEC2

มกราคม-ธันวาคม

 

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing 

Technology and Practice)

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ มีเป้าประสงค์เพื่อจัดการผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเล ผ่านการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท�าประมงอย่างรับผิดชอบในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• จ�าแนกและรวบรวมผลกระทบจากการท�าประมงและเครือ่งมอืประมง

ที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม

ทั้งกิจกรรมหรือข้อบังคับระดับชาติที่ช่วยลดผลกระทบจากการท�า

ประมงและเครื่องมือประมงที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล

- วิจัย/ศึกษา/ส�ารวจด้านเทคนิคเพ่ือผลกระทบจากการท�า

ประมงและเครื่องมือประมงที่มีต่อระบบนิเวศทางทะเล

กรกฎาคม-กันยายน

- เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการท�าประมง

อย่างรับผิดชอบ

มกราคม-ธันวาคม
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• รวมรวมข้อมูลการใช้พลังงานท่ีเหมาะสมในการท�าประมงและความ

ปลอดภัยในการท�าประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

- วิจัย/ศึกษา/ส�ารวจการใช้พลังงานท่ีเหมาะสมในการท�า

ประมงและความปลอดภัยในการท�าประมง

กรกฎาคม-กันยายน

- การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการใช้

พลังงานในการท�าประมง

มกราคม-ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับเทคนิคการขนถ่ายสัตว์

น�้าบนเรือประมง

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคนิคการขนถ่ายสัตว์น�้า

บนเรือประมง

เมษายน-มิถุนายน

- การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเทคนิคการใช้

พลังงานในการท�าประมง

มกราคม-ธันวาคม

3. โครงการจัดการประมงขนาดเล็กเพื่อความเป็นอยู่และทรัพยากรประมงที่ดีขึ้น (Small-scale 

Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources)

โครงการจดัการประมงขนาดเลก็เพือ่ความเป็นอยูแ่ละทรพัยากรประมงทีด่ขีึน้ มเีป้าประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้

ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการจัดการประมงขนาดเล็กอย่างยั่งยืน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา

• ศึกษาเศรษฐสังคมทางการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ 

แผนการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

ชาวประมงขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตุลาคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมการบูรณาการบทบาทชายหญิง

- พฒันาศกัยภาพด้านการบูรณาการบทบาทชายหญงิในการ

ประมงขนาดเล็ก

เมษายน-มิถุนายน

 

4. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการฟื้นฟูศักยภาพระดับชาติ เพื่อขจัดการ

ท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Strengthening Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to 

Eliminate IUU Fishing in Southeast Asia)

โครงการสร้างเสรมิความร่วมมอืระดบัภูมภิาคและการฟ้ืนฟศูกัยภาพระดบัชาติ เพือ่ขจดัการท�าประมงผดิกฎหมาย 
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ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางเทคนิคและ

ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการต่อต้านการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• พฒันาระบบฐานข้อมลูเรอืประมงทีมี่ความยาวต้ังแต่ 24 เมตร ขึน้ไป

- การประชุมหารือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้

ระบบฐานข้อมูลเรือประมงที่มีความยาวตั้งแต่ 24 เมตร

ขึ้นไป

กรกฎาคม-กันยายน

- การฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมลูเรอืประมง

ที่มีความยาวตั้งแต่ 24 เมตรขึ้นไป

เมษายน-มิถุนายน

- การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มกราคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านมาตรการรัฐ

เจ้าของท่า

- การพฒันาศกัยภาพการตรวจสอบเรือประมง เพือ่สนบัสนนุ

มาตรการรัฐเจ ้าของท่า รวมทั้งแนะน�าและส่งเสริม

มาตรการรัฐเจ้าของท่าให้กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ท่ียังไม่ได้ให้สัตยาบัน

กรกฎาคม-กันยายน

- การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกัน การประมง

ผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

กรกฎาคม-กันยายน

• พฒันาและส่งเสรมิระบบตรวจสอบย้อนกลบัสตัว์น�า้ และสนิค้าประมง

- การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น�้า และสินค้า

ประมง ให้แก่ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา เป็นต้น

มกราคม-ธันวาคม

- ร่วมประชุมระดับนานาชาติ ภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อ

สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการขจัดการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม

มกราคม-ธันวาคม

 

5. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources 

Enhancement in Southeast Asia)

โครงการการใช้ประโยชน์ทรพัยากรประมงอย่างยัง่ยนืและการฟ้ืนฟทูรพัยากรประมงในภมูภิาคเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้ มีเป้าประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างคุ้มค่าและ

ยั่งยืน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้
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กิจกรรม ระยะเวลา

• การเสรมิสร้างทรัพยากรบคุคลด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืนและการฟื้นฟูทรัพยากรประมง

- การฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการส�ารวจสมุทรศาสตร์ เมษายน-มิถุนายน

- การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไมโครพลาสติก

และขยะทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมษายน-มิถุนายน

- จัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  ตุลาคม-ธันวาคม

• การเข้าร่วมวจิยั/ส�ารวจ/ประชมุระดับนานาชาติหรือระดับภมูภิาคใน

ด้านการประเมินทรัพยากรสัตว์น�้า

กรกฎาคม-กันยายน

• การประชมุทางเทคนคิเพือ่พฒันาแผนการส�ารวจวจิยัด้วยเรอืวจิยัของ

ศูนย์ฯและประเทศสมาชิก

มกราคม-มีนาคม

• การด�าเนินงานด้านทรัพยากรสัตว์น�้าที่อพยพระหว่างพรมแดนและ

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

- การร่างประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรมด้าน

สภาวะทรัพยากรสัตว์น�้าท่ีอพยพระหว่างพรมแดนใน 

Sub-region

กรกฎาคม-กันยายน

- การร่วมประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาค/ระดับประเทศ 

เพื่อเผยแพร่ผลการส�ารวจและจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าที่

อพยพระหว่างพรมแดน

กรกฎาคม-กันยายน

• การด�าเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการ

ประมงและการส�ารวจระยะไกล

- การประชุมทางเทคนิค/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การ

ฝึกอบรมด้านการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการ

ประมงและการส�ารวจระยะไกล

กรกฎาคม-กันยายน

- การร่วมประชุมระดับนานาชาติ/ภูมิภาค/ระดับประเทศ 

เพื่อเผนแพร่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการประมง

และการส�ารวจระยะไกลท่ีสามารถใช้ส่งเสริมการจัดการ

ประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตุลาคม-ธันวาคม

• การด�าเนินงานด้านผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและส่ิงแวดล้อม

ทางทะเล

- การส�ารวจผลกระทบจากแหล่งท่ีอยู่อาศัยประดิษฐ์ต่อ

ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 

มกราคม-ธันวาคม
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โครงการอื่นๆ ประกอบด้วย

1. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท�า

ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(ASEAN-JICA Cooperation for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures 

in Southeast Asia)

โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท�าประมงผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพ

ในการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมให้แก่ประเทศ

สมาชิกศูนย์ฯ ผ่านการฝึกอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การฝึกอบรมด้านการด�าเนินงานและเทคโนโลยีการท�าประมงอย่าง

รับผิดชอบเพื่อป้องกันการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม-มีนาคม

• การฝึกอบรมการจัดการประมงโดยค�านึงถึงระบบนิเวศเพื่อขจัดการ

ท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในประมง

ขนาดเล็กของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรกฎาคม-สิงหาคม

• การประชุมเชิงปฏิบัตกิารด้านการฟ้ืนฟนูโยบายและมาตรการป้องกนั

การท�าประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมษายน-พฤษภาคม
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