
ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2564

SEAFDEC

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2565-2566

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TD/RP/215



ผลการดำเนินกจิกรรมปี พ.ศ. 2564 
 

1 
 

     ผลการด าเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2564 

ส านักงานฝ่ายฝึกอบรม 

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ปัจจุบันตั้ งอยู่ที่  ต ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปรำกำร โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันำเทคโนโลยีทำงกำรประมงให้ทนัสมยัส ำหรับกำรใชป้ระโยชน์
จำกทรัพยำกรสัตวน์ ้ำไดดี้ขึ้น และลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทำงกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตเ้ป็น 1 ใน 6 ส ำนักงำนของศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC อ่ำนว่ำ 
“ซีฟเดค”) ที่ประกอบดว้ย ส ำนักงำนเลขำธิกำรและส ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย ส ำนักงำน
ฝ่ำยเพำะเลี้ ยงสัตว์น ้ ำ ตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ส ำนักงำนฝ่ำยพฒันำและจัดกำรทรัพยำกรประมงทะเล 
ตั้ งอยู่ที่ประเทศมำเลเซีย ส ำนักงำนฝ่ำยวิจัยผลิตภัณฑ์ประมงและกำรแปรรูปสัตว์น ้ ำ ตั้ งอยู่ที่ประเทศ
สิงคโปร์ และส ำนักงำนฝ่ำยพฒันำจัดกำรทรัพยำกรประมงน ้ ำจืด ตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันมี
ประเทศสมำชิกรวมทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนฯ กัมพูชำ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่ น สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว มำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนำม 

วิสัยทัศน์ของส านักงาน 

 มุ่งสู่ควำมเป็นองค์กรที่มีเสถียรภำพในกำรเป็นผูน้ ำในดำ้นกำรท ำประมงทะเลในเขตร้อน เพื่อกำร
พฒันำอยำ่งยัง่ยืนและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทัว่โลก 

พันธกิจของส านักงาน 

1. มุ่งวิจยั พฒันำ เผยแพร่ และส่งเสริมกำรท ำประมงทะเลในเขตร้อนอยำ่งรับผิดชอบ 
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกบัองคก์รที่เก่ียวขอ้งในภูมิภำคและทัว่โลก 
3. บริหำรงำนจำกแหล่งทุนต่ำง ๆ และสร้ำงงำนจำกบริกำรในรำคำทุนเพื่อควำมมีเสถียรภำพของ

องคก์ร 
4. พฒันำศกัยภำพขององคก์ร 
5. สร้ำงภำพลกัษณ์ขององคก์รให้เป็นที่รู้จกัและยอมรับทัว่โลก 

ผลกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ โดยส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ในปี พ.ศ. 2564 แบ่งตำมโครงกำรมีดงัต่อไปน้ี   
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย  

1. โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ ศูนย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และฟ้ืนฟู
ศักยภำพทรัพยำกรบุคคล (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 Activities) 

3. โครงกำรพฒันำศักยภำพของกิจกรรม เพ่ือควำมมั่นคงด้ำนสัตว์น ้ ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใตโ้ดย USAID  (USAID Sustainable Fish Asia Local Capacity Development Activity)  

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 
Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย 

1. โครงกำรสร้ำงเสริมควำมร่วมมือระดับภูมิภำคและศักยภำพกำรฟ้ืนฟูระดับชำติเพ่ือขจัดกำรท ำ
ประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
( Strengthening a Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU 
Fishing in Southeast Asia) 

2. โครงกำรเทคโนโลยีและกำรปฏิบัติเพื่อกำรท ำประมงอย่ำงรับผิดชอบ  (Responsible Fishing 
Technology and Practice) 

3. โครงกำรกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประมงอย่ำงยัง่ยืนและกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรประมงในภูมิภำค
เ อ เ ชี ย ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources 
Enhancement in Southeast Asia) 

4. โครงกำรจดักำรประมงขนำดเล็กเพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยแ์ละทรัพยำกรประมง (Small-
scale Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources) 

5. โครงกำรกำรจดัตั้งแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำในทะเลจีนใตแ้ละอ่ำวไทย (Establishment 
and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of 
Thailand) 

6. โครงกำรส ำรวจทรัพยำกรประมงและวำงแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2  
(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2) 
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โครงการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

1. โครงกำรส่งเสริมทำงผ่ำนปลำบริเวณลุ่มแม่น ้ำโขงตอนล่ำงในประเทศกมัพูชำ, ไทย และเวียดนำม 
(Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in Cambodia, Thailand, and Viet Nam) 

2. โครงกำรมิติหญิงชำยในห่วงโซ่มูลค่ำของกำรท ำประมงขนำดเล็กและกำรเพำะเลี้ ยงสัตว์น ้ ำใน
ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Gender Dimension in the Value Chain of Small-scale Fisheries & 
Aquaculture in Southeast Asia) 

3. โครงกำรส ำรวจกำรสูญหำยและกำรทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบ และอวนลอยในประเทศไทย
(Survey to Estimate levels of Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear in Thailand 
Gillnet and Trap Fisheries) 

4. โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและกำรด ำเนินงำนทำงกำรประมงในประเทศไทย นวตักรรมทำงเลือก
และกำรส่งเสริม (Fishing Technologies and Operations in Thailand and Options for Innovation 
and Improvements) 
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และฟ้ืนฟูศักยภาพทรัพยากรบุคคล (Promotion on Strengthening of 
SEAFDEC Visibility and Enhancing Human Capacity Building) 

ในปี พ.ศ. 2564 โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ ศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
และฟ้ืนฟูศกัยภำพทรัพยำกรบุคคล ด ำเนินงำน ดงัน้ี 

• การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผลิตและ
เผยแพร่ความรู้ทางการประมง 

ในปี พ.ศ. 2564 ศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยส ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ได้
ประชำสัมพนัธ์ภำพลกัษณ์ของศูนยฯ์ ผลิตและเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรประมง ดงัน้ี 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของศูนย์ฯ และกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำร
ฝึกอบรม กำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ กำรจัดประชุมทำงด้ำนกำรประมงทั้งในระดับชำติ และระดับ
ภู มิ ภ ำค  ผ่ ำน  เ ว็บ ไซต์ส ำนั ก ง ำน ฝ่ ำ ย ฝึกอบรม  (www.seafdec.or.th) และ ส่ือสั งคมออนไลน์  
(www.facebook.com/SEAFDECTrainingDepartment)  รวมทั้งเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรประมง จ ำนวน 24 
หัวขอ้ ประกอบดว้ย ควำมรู้ดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรประมง เทคโนโลยีประมง ทรัพยำกรประมง กำรลด
กำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (กำรประมงไอยูยู)  และกำรประมงอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดจ้ดัท ำคลิปวิดีโอควำมรู้ทำงกำรประมงและเร่ืองที่น่ำสนใจ จ ำนวน 13 เร่ือง เผยแพร่บน
ช่อง Youtube ของส ำนกังำนฯ  
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นอกจำกน้ี เจำ้หน้ำที่ส ำนกังำนฝ่ำยไดเ้ผยแพร่กิจกรรม และกำรด ำเนินงำนของศูนยฯ์ โดยร่วมเป็น
วิทยำกรเสวนำและอภิปรำย ในหัวข้อ “เส้นทำงอำชีพทำงวำริชศำสตร์” และ “กำรเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับสหกิจศึกษำ สำขำวำริชศำสตร์” ผ่ำนระบบ Google Meet จดัโดย คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
บูรพำ วิทยำเขตบำงแสน 

• การพัฒนาเวบ็ไซต์และระบบฐานข้อมูล 

ในปี 2564 ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม 
(www.seafdec.or.th) ให้ผูใ้ช้งำนสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดง้่ำยและรวดเร็ว พฒันำระบบฐำนขอ้มูลกำรจดัเก็บ
เอกสำรทำงวิชำกำร (http://repository.seafdec.or.th) ให้กำรสนับสนุนกำรพฒันำระบบฐำนขอ้มูลทำงกำร
ประมง ไดแ้ก่ ระบบฐำนขอ้มูลเรือประมงในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่มีขนำด 24 เมตรขึ้นไป ระบบ
ฐำนขอ้มูลห้องสมุด และระบบฐำนขอ้มูลกำรตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้ำและสินคำ้ประมง เป็นตน้  

 

• การให้การสนับสนุนการฝึกงานกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดสอนด้านการประมง 
o วนัที่ 28 มิถุนำยน 2564 นิสิตมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 2 คน 
o วนัที่ 22 พฤศจิกำยน 2564-30 กนัยำยน 2565 นักศึกษำวิทยำลยัเทคนิคสมุทรปรำกำร 

จ ำนวน 3 คน 

ผลจากการด าเนินโครงการส่งเสริม และฟ้ืนฟูสารสนเทศทางการประมง ปี พ.ศ. 2564 

• เสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ของศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
• สร้ำงเสริมควำมเขำ้ใจในบทบำทและกำรด ำเนินงำนของศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตต้่อเยำวชนและประชำชนทัว่ไป 
• ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรประมงให้แก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียและประชำชนทัว่ไป  
• ให้กำรสนบัสนุนประเทศสมำชิกของศูนยฯ์ และองคก์ร/หน่วยงำนอื่น ๆ ในกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพ

ทรัพยำกรบุคคลทำงดำ้นกำรประมงหรือหัวขอ้ที่เก่ียวขอ้ง 

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

http://www.seafdec.or.th/
http://repository.seafdec.or.th/
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2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท าการ
ป ร ะ ม ง  (Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the 
Impact from Fishing Activities) 

โครงกำรพฒันำเทคโนโลยีทำงกำรประมงและลดผลกระทบจำกกำรท ำกำรประมง มีวตัถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่เทคโนโลยีและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสมดำ้นกำรจบัสัตวน์ ้ำ วิศวกรรมทำงทะเลและ
ระบบสำรสนเทศทำงกำรประมง รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งในระดบัชำติ ระดบั
ภูมิภำค และระดบันำนำชำติ ปี พ.ศ. 2564 ไดด้ ำเนินงำนดงัน้ี 

• การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท าการประมงและวิศวกรรมทางทะเล 
- วิจยัและพฒันำเคร่ืองมือทุ่นแรงบนดำดฟ้ำเรือ (Power Block) ในเรืออวนลอ้ม เพื่อกำรกู้

อวนที่มีประสิทธิภำพดีย่ิงขึ้น 
- วิจัยและพัฒนำกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมในเรืออวนลำกและลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม 
- ศึกษำและส ำรวจกำรสูญหำยและกำรทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบ และอวนลอย 
- สนบัสนุนผูเ้ช่ียวชำญดำ้นอวนลำกกลำงน ้ำ เขำ้ร่วมท ำกำรวิจยักบักรมประมง 
- เผยแพร่วิดีโอควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยีกำรท ำประมง จ ำนวน 5 เร่ือง ให้แก่นักศึกษำดำ้น

กำรประมงและผูท้ี่สนใจ 
- ด ำเนินกำรปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอ้มูลในหนงัสือเคร่ืองมือประมงประเทศไทย 

• การศึกษาผลกระทบทางด้านทรัพยากรสัตว์น ้า, ส่ิงแวดล้อมทางทะเล, ความเป็นอยู่ของ
ชาวประมงจากการท าประมง  
- ด ำเนินกำรจดัท ำหนงัสืออำ้งอิงเก่ียวกบัลูกปลำ Scombrid และสัตวน์ ้ำวยัอ่อน 
- ศึกษำชนิดและปริมำณขยะทะเลที่ลอยบนผิวน ้ำในแม่น ้ำเจำ้พระยำและไหลลงสู่ทะเลอ่ำว

ไทย 
- ส่งเสริมเทคนิคกำรขนยำ้ยสัตวน์ ้ำและเคร่ืองมือลดแรงประมง ณ จงัหวดักระบี่ 

• การจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการประมง โดยด าเนินกิจกรรมดังนี ้
- พฒันำและปรับปรุงระบบฐำนขอ้มูลกำรส ำรวจทรัพยำกรประมง 
- จดัเตรียมขอ้มูล และรวบรวมค ำแนะน ำจำกผูเ้ช่ียวชำญที่เก่ียวขอ้ง เพื่อกำรพฒันำระบบ

ฐำนขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนกำรศึกษำเศรษฐสังคมและกำรประมงพ้ืนบำ้น  
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ผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการท าการประมง 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

- สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรส ำรวจทรัพยำกรประมงและส่ิงแวดลอ้มทำงทะเล  
- เสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรบุคคลดำ้นเทคโนโลยีกำรท ำประมง กำรส ำรวจทรัพยำกรประมง

และส่ิงแวดลอ้มทำงทะเล  

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

3. โครงการพัฒนาศักยภาพของกิจกรรม เพ่ือความมั่นคงด้านสัตว์น ้าในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย USAID (USAID Sustainable Fish Asia Local 
Capacity Development Activity)  

โครงกำรพฒันำศกัยภำพของกิจกรรม เพ่ือควำมมัน่คงดำ้นสัตวน์ ้ำในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้โดย USAID (USAID Sustainable Fish Asia Local Capacity Development Activity) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันำองคก์ร เสริมสร้ำงหน่วยงำน และสร้ำงเสริมบทบำทขององคก์รที่เป็นองคก์รประมงระดบัภูมิภำค เพื่อ
ก่อให้เกิดกำรพฒันำโครงกำร นโยบำย และกิจกรรมทำงกำรประมง 

ในปี พ.ศ. 2564 ทำงโครงกำรฯ ไดด้ ำเนินงำน ดงัน้ี 

• ประเมินและวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรในกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพและกำรพฒันำองคก์ร 
• จัดท ำและพฒันำโครงกำรร่วมและแผนกำรด ำเนินงำน 5 โครงกำร ซ่ึงจะด ำเนินงำนร่วมกบั

หน่วยงำนเอกชน 
• พฒันำแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพและกำรพฒันำองคก์ร 

ผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของกิจกรรม เพื่อความมั่นคงด้านสัตว์น ้าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดย USAID ประจ าปี พ.ศ. 2564 

- แนวทำงกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนและโครงกำร เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพและกำรพฒันำองคก์ร 

----------------------------------------------------- 
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 
Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย 

1. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟ้ืนฟูระดับชาติ
เพ่ือขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Strengthening Regional Cooperation and 
Enhancing National Capacities to Eliminate IUU Fishing in Southeast 
Asia) 

โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรเพื่อลดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม มี
วตัถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกับประเทศสมำชิกในกำรหำแนวทำงลดกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำร
รำยงำนและไร้กำรควบคุม (กำรท ำประมง IUU) ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เพ่ือก่อให้เกิดกำรท ำ
ประมงอยำ่งยัง่ยืน  

ในปี พ.ศ. 2564 ทำงโครงกำรฯ ไดม้ีกิจกรรม ดงัน้ี  

1. การส่งเสริมระบบฐานข้อมูลส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเรือประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Regional Fishing Vessels Record: RFVR)  

ปี พ.ศ. 2564 ไดด้ ำเนินงำน ดงัน้ี 

o พฒันำและออกแบบ แบบบนัทึกขอ้มูลเรือประมงและระบบฐำนขอ้มูลเรือประมงใน
ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ให้มีควำมง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำนของประเทศ
สมำชิกศูนยฯ์ ที่จะด ำเนินกำรเพ่ิมขอ้มูลในระบบฐำนขอ้มูลดงักล่ำว ดว้ยตนเองต่อไป
ในอนำคต 

o กำรจดักำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร Teleworkshop on Development and Improvement of 
Regional Fishing Vessels Record (RFVR) for Combating IUU Fishing in Southeast 
Asia  
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กำรประชุมดังกล่ำว จัดขึ้นระหว่ำง
วนัที่ 28-30 กนัยำยน 2564  ผ่ำนระบบ Zoom 
Platform โดยมีเจำ้หน้ำที่ประมงจำกประเทศ
สมำชิกศูนยฯ์ ไดแ้ก่ ประเทศบรูไนฯ   กมัพูชำ   
อินโดนี เ ซีย  สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว มำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนำม รวมทั้งเจำ้หนำ้ที่ส ำนกัเลขำธิกำร และส ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม เขำ้
ร่วมจ ำนวน 31 คน (หญิง 13 คน และชำย 18 คน) กำรประชุมดงักล่ำว เป็นกำรรำยงำนจ ำนวน
และขอ้มูลของเรือประมงที่ไดล้งทะเบียนและมีใบอนุญำตท ำกำรประมงของประเทศสมำชิก
ศูนยฯ์ ที่เป็นปัจจุบนั แผนและกิจกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อลดกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำด
กำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม ในระดบัชำติและระดบันำนำชำติ รวมทั้งส่งเสริมและสำธิตกำร
ลงบันทึกข้อมูลและกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำค (Regional Fishing 
Vessels Record: RFVR) โดยกำรใช้แบบบนัทึกเรือประมงที่มีรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกนั 
เพื่อให้ประเทศสมำชิกสำมำรถท ำกำรบนัทึกขอ้มูลเรือประมงในระบบฐำนขอ้มูลได้ดว้ยตนเอง 
ซ่ึงส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ออกแบบระบบฐำนขอ้มูลเรือประมงและแบบฟอร์มใหม่ เพื่อ
ควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรบนัทึกขอ้มูลของประเทศสมำชิก  

2. การสร้างเสริมมาตรการรัฐท่าเรือและมาตรการเฝ้าระวังอื่น ๆ ในภูมิภาค 

ในปี พ.ศ. 2564 ไดด้ ำเนินงำน ดงัน้ี  

o การฝึกอบรม Online Regional Training Course on Implementation of Port State 
Measures for Inspection 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบั The 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), The Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) และกรมประมง ประเทศไทย 
จัดกำรฝึกอบรม Online Regional Training 
Course on Implementation of Port State 
Measures for Inspection ผ่ำนระบบ Zoom Platform ระหว่ำงวนัที่ 26-29 ตุลำคม 2564 โดยมี
เจำ้หนำ้ที่ประมงจำก ประเทศบรูไนฯ กมัพูชำ อินโดนีเซีย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
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ลำว มำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนำม และติมอร์เลสเต เข้ำร่วมจ ำนวน
ทั้งส้ิน 44 คน (หญิง 6 คน และชำย 38 คน) กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้ำงเสริม
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจสภำวะกำรณ์ปัจจุบันในด้ำน Port State Measures Agreement, เสริมสร้ำง
ควำมเขำ้ใจและศกัยภำพทรัพยำกรบุคคลดำ้นมำตรกำรรัฐเจำ้ท่ำ และเพ่ิมพูนควำมรู้ ทกัษะและ
ประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบเรือในฐำนะรัฐเจำ้ท่ำ  

3. การส่งเสริมระบบระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น ้าและสินค้าประมงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

ปี พ.ศ. 2564 ไดด้ ำเนินงำน ดงัน้ี 

- การฝึกอบรมระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น า้และสินค้าประมงให้แก่ประเทศสมาชิก 
• การฝึกอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น ้าและสินค้าประมง เวอร์ช่ัน 2 

ในขั้นตอนการรับรองการจับ (Catch Declaration) ให้แก่ประเทศเมียนมา 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบักรม

ประมง ประเทศเมียนมำ จดักำรฝึกอบรม  

The Online Practical  Workshop on the 

Use of electronic ASEAN Catch 

Documentation Schemes (eACDS) 

Application Version 2 in the Part of Catch Declaration ผ่ำน Google Meet ระหว่ำงวนัที่ 21-

22 มกรำคม 2564 ณ ส ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม โดยมีเจำ้หนำ้ที่ประมงประเทศเมียนมำ เขำ้ร่วม

จ ำนวน 13 คน (ชำย 3 คน และ หญิง 10 คน) กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมุ่งเนน้กำรฝึกใชง้ำนระบบ

ตรวจสอบยอ้นกลับสัตว์น ้ ำและสินค้ำประมง เวอร์ชั่น 2 (eACDS) ทั้งในส่วนของ Web-

based และ Mobile Application โดยผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม ไดฝึ้กกำรส่งค ำขอและอนุมตัิกำร

ออกท ำกำรประมง (Port-out) กำรรำยงำนผลกำรจับสัตว์น ้ ำในทะเล (Catch Report at Sea) 

ผ่ำน Mobile Application (eACDS-Catch Report) กำรย่ืนค ำร้องและอนุมตัิเขำ้เทียบท่ำ (Port-

in) กำรตรวจสอบน ้ ำหนักสัตวน์ ้ ำ (Verification Weight) และกำรออกใบรับรองกำรจบัสัตว์

น ้ำ (Catch Declaration: CD)  
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• การฝึกอบรมออนไลน์การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น ้าและสินค้าประมง 
เวอร์ช่ัน 2 ต้ังแต่ขั้นตอนการรับรองการจับ (Catch Declaration) จนถึงขั้นตอนการ
รับรองสินค้าประมง (Catch Certification) ให้แก่ประเทศมาเลเซีย บรูไนฯ และ
เวียดนาม 

กำรฝึกอบรม ดังกล่ำว จัดขึ้น ระหว่ำงวนัที่ 24-25 กุมภำพนัธ์, วนัที่ 30 มีนำคม - 1 
เมษำยน 2564 และวนัที่ 7-9 เมษำยน 2564 ให้แก่ประเทศมำเลเซีย บรูไนฯ และเวียดนำม 
ตำมล ำดบัโดยมีเจำ้หน้ำที่ประมง และองค์กำรสะพำนปลำของประเทศมำเลเซีย เขำ้ร่วม 
จ ำนวน 10 คน (หญิง 5 คน และชำย 5 คน) เจ้ำหน้ำที่ประมง ประเทศบรูไนฯ เข้ำร่วม
จ ำนวน 8 คน (หญิง 5 คน และชำย 3 คน) และเจำ้หนำ้ที่ประมงจำก  Directorate of Fisheries 
(D-Fish) และ  Sub Directorate of Fisheries จังหวัด Binh Thuan,  ประเทศเวียดนำม เข้ำ
ร่วมจ ำนวน 20 คน (หญิง 3 คน และชำย 17 คน) 

กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ กำรใช้งำนระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับสัตว์น ้ ำและสินค้ำประมง (electronic ASEAN Catch Declaration Schemes: 
eACDS) เวอร์ชัน่ 2 ไดแ้ก่ กำรร้องขอกำรน ำเรือเขำ้-เรือออก กำรขอและออกเอกสำรต่ำง ๆ 
เช่น Catch Declaration, Movement Document, Statement of Catch และ Catch Certification 
ในส่วนของประเทศบรูไนฯ และเวียดนำม ไดม้ีกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบติัเพ่ิม ในส่วนของ 
กำรรำยงำนผลกำรจับกลำงทะเล (Catch Report at Sea), กำรขนถ่ำยสัตว์น ้ ำกลำงทะเล 
(Transshipment at Sea) 
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ผลจากการด าเนินโครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟ้ืนฟูระดับชาติเพื่อขจัด
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

• กำรปรับปรุง และพฒันำข้อมูลให้ทันสมยั รวมทั้งส่งเสริมกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลเรือประมงใน
ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Regional Fishing Vessels Record: RFVR) 

• สร้ำงเสริมควำมรู้ในดำ้นมำตรกำรรัฐเจำ้ของท่ำให้กบัประเทศสมำชิก 
• กำรพฒันำและส่งเสริมกำรตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้ำและสินคำ้ประมง 
• สร้ำงเครือข่ำยและควำมร่วมมือดำ้นมำตรกำรรัฐเจำ้ของท่ำกบัหน่วยงำนหรือองค์กำรนำนำชำติที่

เก่ียวขอ้ง 

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

2. โครงการเทคโนโลยีและการปฏิบัติ เ พ่ือการท าประมงอย่างรับผิดชอบ  
(Responsible Fishing Technology and Practice) 

โครงกำรเทคโนโลยีและกำรปฏิบัติเพื่อกำรท ำประมงอย่ำงรับผิดชอบ  มีเป้ำประสงค์เพื่อจัดกำร
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยำกรประมงและระบบนิเวศทำงทะเล ผ่ำนกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและกำรท ำประมง
อยำ่งรับผิดชอบในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ในปี พ.ศ. 2564 ไดด้ ำเนินงำนดงัน้ี  

- การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้   

• การฝึกอบรม Online Regional Training Course of Deck Machineries and Hauling Devices 
to Reduce Manpower in Fishing Vessels and Enhance Safety in Fishing Operations  

กำรฝึกอบรม ดังกล่ำว จัดขึ้นระหว่ำงวนัที่ 5-6 
พฤษภำคม 2564   ผ่ำนระบบ  Zoom Platform     ณ 
ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำก
ประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ เข้ำร่วม จ ำนวน 29 คน 
(หญิ ง  3 คน  และชำ ย  26 คน )  ก ำ ร ฝึกอบรม
ประกอบดว้ย กำรบรรยำย กำรสำธิตออนไลน์ และ
กำรหำรือพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักำรใช้เคร่ืองมือ 
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กูอ้วนที่เหมำะสมในเรือประมงขนำดเล็ก เรือประมงขนำดกลำง และเรือประมงพำณิชย ์ วิธีกำรและ
เทคนิคกำรกูอ้วนและเคร่ืองกลบนดำดฟ้ำเรือที่ทนัสมยั ดว้ยกำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และกำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินกิจกรรมประมง รวมทั้งผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรมได้
แลกเปลี่ยนควำมรู้เก่ียวกบัเคร่ืองกลทำงกำรประมงและเคร่ืองมือกำรกูอ้วนที่ช่วยในกำรลดแรงงำน
บนเรือประมงอีกดว้ย  

• การ ฝึกอบรม The Online Regional Training on Fish Handling Techniques on Fishing 
Vessels 

กำรฝึกอบรมดงักล่ำว จดัขึ้น ระหว่ำงวนัที่ 12-13 
พฤษภำคม 2564 โดยมีเจำ้หน้ำที่ประมงจำกประเทศ
สมำชิกของศูนยฯ์ เขำ้ร่วมจ ำนวน 11 คน (หญิง 3 คน 
และ ชำย 8 คน) กำรฝึกอบรมดงักล่ำวประกอบดว้ย 
กำรบรรยำย กำรสำธิตออนไลน์ ตอบค ำถำมและ
ขอ้เสนอแนะก่อให้เกิดกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และฝึกฝนทกัษะเก่ียวกบักำรลดกำรสูญเสียหลงักำรจับ 
ดว้ยกำรใช้เคร่ืองมือและปรับใช้เทคโนโลยีในกำรเก็บรักษำสัตวน์ ้ำที่เหมำะสมกบัเคร่ืองมือกำรท ำ
ประมง ชนิดของสัตว์น ้ ำ และเสริมสร้ำงควำมตระหนักในกำรปฏิบัติกำรเก็บรักษำสัตว์น ้ ำบน
เรือประมงที่มีประสิทธิภำพอยำ่งถูกสุขลกัษณะ 

- การวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
o กำรศึกษำเปรียบเทียบแผ่นตะเฆ่แบบรูปตวัวี กบัรูปแบบเดิม (ส่ีเหลี่ยม) 
o กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเครำะห์และจดัท ำร่ำงรำยงำนผลกำรศึกษำกำรสูญหำยและกำร

ทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบ และอวนลอย ตำมแนวชำยฝ่ังประเทศไทย 
o ปรับปรุงเรือฝึกต้นแบบเรือ “ปลำลัง” เพื่อเป็นเรือต้นแบบด้ำนกำรใช้พลงังำนอย่ำง

เหมำะสมและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม กำรลดกำรใช้แรงงำนประมง และกำร
ส่งเสริมควำมปลอดภยัส ำหรับลูกเรือประมงในกำรท ำประมง เป็นตน้ 

นอกจำกน้ีไดจ้ดักำรสัมมนำและกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรออนไลน์ ดงัน้ี 

o กำรสัมมนำออนไลน์ในหัวขอ้ Knowing our Fishing Gear 
o กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร Online Workshop/seminar on the Impact of Tawing fishing 

Gear (Trawl and Dredge) to Fisheries Resources and Ecosystem 
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o กำรประชุม Online Regional Technical Meeting on the ALDFG Research in Southeast 
Asia 

ผลจากการด าเนินโครงการเทคโนโลยีและการปฏิบัติเพื่อการท าประมงอย่างรับผิดชอบ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

• เสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรบุคคลดำ้นกำรดำ้นกำรลดกำรสูญเสียหลงักำรจบัสัตว์น ้ำ และกำรลด
แรงงำนประมง 

• ร่ำงรำยงำนผลกำรศึกษำกำรสูญหำยและกำรทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบและอวนลอย ตลอด
ชำยฝ่ังประเทศไทย 

• ขอ้มูลกำรเปรียบเทียบแผ่นตะเฆ่แบบรูปตวัวี และแบบดั้งเดิม 
• กำรปรับปรุงเรือฝึกตน้แบบ “เรือปลำลงั” 

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

3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟ้ืนฟูทรัพยากร
ประมงในภูมิภาคเอ เ ชียตะวันออกเ ฉียงใ ต้  (Sustainable Utilization of 
Fisheries Resources and Resources Enhancement in Southeast Asia)  

โครงกำรกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประมงอย่ำงยัง่ยืนและกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรประมงในภูมิภำคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้มีเป้ำประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
อยำ่งคุม้ค่ำและยัง่ยืน  

ในปี พ.ศ. 2564 โครงกำรฯ ด ำเนินงำน ดงัน้ี 

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคคล 

• การฝึกอบรม Training Course on Fish Population Dynamics and Fisheries Management 
by Using R-statistical Program 

กำรฝึกอบรมดงักล่ำว จดัขึ้น ระหว่ำงวนัที่ 19-23 กรกฎำคม 2564 โดยมีเจำ้หน้ำที่ประมงจำก
ประเทศกมัพูชำ มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนำม รวมทั้งเจำ้หนำ้ที่วิชำกำรจำกส ำนกังำนวิจัย
และพฒันำทรัพยำกรประมงทะเล ประเทศมำเลเซีย และส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เขำ้ร่วมฝึกอบรม
ทั้งส้ิน จ ำนวน 50 คน (หญิง 21 คน และ ชำย 29 คน) กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำง
ศกัยภำพทรัพยำกรบุคคลในประเทศสมำชิกของศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้



ผลการดำเนินกจิกรรมปี พ.ศ. 2564 
 

15 
 

ดำ้นพลวตัประชำกรสัตวน์ ้ำและกำรจดักำรประมงโดยกำรใช้โปรแกรม R-statistical  และเป็นกำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำยนกัวิจยัดำ้นพลวตัประชำกรสัตวน์ ้ำในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  

 

• การ ฝึกอบรม The Relationship Between Ocean Environment Variability and Marine 
Resource Abundance and Oceanographic Sampling 

กำรฝึกอบรมดงักล่ำว จดัขึ้น ระหว่ำงวนัที่ 22-26 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีเจำ้หนำ้ที่ประมงจำก
ประเทศสมำชิกศูนย์ฯ ได้แก่ ประเทศมำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนำม เข้ำร่วม
จ ำนวน 29 คน (หญิง 9 คน และชำย 20 คน)กำรฝึกอบรมดงักล่ำว มุ่งเนน้กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ดำ้น
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมแปรปรวนของสภำพแวดลอ้มในมหำสมุทรและควำมหลำกหลำยของ
ทรัพยำกรประมง ฟ้ืนฟูศกัยภำพทรัพยำกรบุคคลดำ้นกำรส ำรวจสมุทรศำสตร์ โดยเฉพำะวิธีกำรสุ่ม
ตัวอย่ำง ก่อให้เกิดเครือข่ำยนักวิจัยด้ำนสมุทรศำสตร์และทรัพยำกรประมงในภูมิภำคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 

• การฝึกอบรม Online Regional Training Course on Geographic Information System (GIS) 
and Remote Sensing for Aquaculture  

กำรฝึกอบรมดงักล่ำว จดัขึ้น ระหว่ำงวนัที่ 30 พฤศจิกำยน-3 ธันวำคม 2564 มุ่งเน้น กำรฟ้ืนฟู
ศกัยภำพทรัพยำกรบุคคลดำ้นกำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และกำรส ำรวจระยะไกลส ำหรับ
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กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์ ้ำ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยนกัวิจยัดำ้นสำรสนเทศภูมิศำสตร์และกำรส ำรวจ
ระยะไกลในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

นอกจำกน้ี ไดด้ ำเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

- กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลดำ้นไมโครพลำสติก ในบริเวณอ่ำวไทยตอนบน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำว
จะน ำไปวิเครำะห์หำต่อไปในอนำคต  

- กำรหำรือและพฒันำแผนกำรส ำรวจชีวมวลของปลำซำร์ดีนในน่ำนน ้ ำประเทศฟิลิปปินส์ 
และกำรส ำรวจทรัพยำกรประมงในน่ำนน ้ำประเทศเมียนมำ โดยเรือ M.V.SEAFDEC 2 

- กำรร่ำงมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนกำรประเมินกำรติดตั้งปะกำรังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยำกร
ประมงทะเล ซ่ึงร่ำงดงักล่ำวจะจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ในตน้ปี 2566 

ผลจากการด าเนินโครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

• เสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรบุคคลดำ้นพลวตัประชำกรสัตวน์ ้ ำ กำรส ำรวจสมุทรศำสตร์ และกำร
ใชร้ะบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และกำรส ำรวจระยะไกลส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงสัตวน์ ้ำ 

• รวมรวมขอ้มูลไมโครพลำสติก ในบริเวณอ่ำยไทยตอนบน 
• ร่ำงแผนกำรส ำรวนชีวมวลปลำซำร์ดีน โดยเรือ M.V. SEAFDEC 2 
• ร่ำงมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนกำรประเมินกำรติดตั้งปะกำรังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยำกรประมงทะเล ซ่ึง

ร่ำงดงักล่ำวจะจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ในตน้ปี 2566 

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

4. โครงการจัดการประมงขนาดเล็กเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์และ
ทรัพยากรประมง (Small-scale Fisheries Management for Better Livelihood 
and Fisheries Resources) 

โครงกำรจดักำรประมงขนำดเล็กเพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยแ์ละทรัพยำกรประมง มีเป้ำประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ชำวประมงมีควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นผ่ำนกำรจดักำรประมงขนำดเล็กอยำ่งยัง่ยืน 

ในปี พ.ศ. 2564 โครงกำรฯ ด ำเนินงำน ดงัน้ี 

- การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ 
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• การประชุมเตรียมการส าหรับการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อจัดท าแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ ณ จังหวัดกระบ่ี 

กำรประชุมดังกล่ำว จัดขึ้น ระหว่ำงวนัที่ 24-26 
มีนำคม 2564 เพื่ อจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรประมงเชิงระบบนิเวศ ณ จงัหวดักระบี่ โดย
มีเจ้ำหน้ำที่ประมง ผู ้ซ่ึงมีส่วนร่วมในกำรรวมรวม
ขอ้มูล เขำ้ร่วมจ ำนวน 13 คน (หญิง 11 คน และชำย 2 
คน)  กำรประชุมดังกล่ ำวมุ่ ง เน้นกำรหำ รือและ
ออกแบบแบบสอบถำมที่จะใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

รวมทั้งวิธีกำรบนัทึกขอ้มูลจำกแบบสอบถำมที่รวบรวมไดใ้นโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อกำร
ออกส ำรวจและรวบรวมขอ้มูลจำกผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ระหว่ำงวนัที่ 29 มีนำคม -9 เมษำยน 2564   

• การฝึกอบรม The Regional Online Training Course on Fisheries Management Tools for 
Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) 

กำรฝึกอบรมดังกล่ำว  จัดขึ้น ระหว่ำงวนัที่ 
23-27 สิงหำคม 2564 ผ่ำนระบบ Zoom Platform 
มีเจ้ำหน้ำที่จำกประเทศกัมพูชำ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เมียนมำ และไทย เขำ้ร่วมจ ำนวน 36 
คน (หญิง 14 คน และ ชำย 22 คน) กำรฝึกอบรม
ดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และ
ทกัษะในกำรจ ำแนกเคร่ืองมือที่เหมำะสม ส ำหรับจดักำรทรัพยำกรประมงเพื่อคน้หำแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยแนวทำงเชิงระบบนิเวศ ทั้งน้ีเพ่ือผูเ้ข้ำร่วมอบรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ไดไ้ปประยกุตใ์ช้ในกำรจดักำรและบริหำรทรัพยำกรประมงในประเทศของตนเองไดอ้ย่ำง
เหมำะสม  

• การฝึกอบรม The Online Training on Implementing Adaptive Fisheries Management and 
the Use of FishPath Decision Support Tool 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
จัดกำร ฝึกอบรม The Online Training on Implementing Adaptive Fisheries Management and the 
Use of FishPath Decision Support Tool ผ่ำนระบบ Google Meet ระหว่ำงวนัที่ 5-8 ตุลำคม 2564 
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โดยมีเจำ้หน้ำที่ประมงที่ท ำงำนเก่ียวขอ้งกับกำรจดักำรทรัพยำกรประมงจำกประเทศสมำชิกของ
ศูนยฯ์ ไดแ้ก่ ประเทศบรูไนฯ กมัพูชำ อินโดนีเซีย มำเลเซีย เมียนมำ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนำม 
รวมทั้งเจำ้หนำ้ที่ส ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม เขำ้ร่วมจ ำนวนทั้งส้ิน 36 คน (หญิง 17 คน และชำย 9 คน) 
กำรฝึกอบรมดงักล่ำวเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรประยุกต์ใช้กลยุทธ์กำรจัดกำร
ประมงให้เหมำะสม และส่งเสริมกำรใช้โปรแกรม FishPath ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสนับสนุนกำร
ตดัสินใจในกำรจดักำรทรัพยำกรประมงที่มีประสิทธิภำพ  

• การประชุม  The Online Meeting on the Results of Human Resources Development on 
Ecosystem Approach to Fisheries Management (HRD-EAFM) and the EAFM 
Implementation in the Learning Site 

กำรประชุมดังกล่ำว จัดขึ้ นในวันที่ 20 
กรกฎำคม 2564 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงจำก
พ้ืนที่โครงกำรน ำร่อง ไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชำ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
เมียนมำ และไทย เข้ำร่วมจ ำนวน 26 คน 
(หญิง 14 คน และชำย 12 คน) กำรประชุม

ดังกล่ำวเป็นกำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน กำรตรวจสอบและประเมินผลแนวทำงกำรบริหำร
จดักำรทรัพยำกรประมง โดยแนวทำงเชิงระบบนิเวศในพ้ืนที่โครงกำรน ำร่องทั้ง 4 ประเทศ  

นอกจำกน้ีทำงโครงกำรได้ด ำเนินกำรส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรมประมงประเทศ
กมัพูชำ จดักำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเก่ียวกบักำรพฒันำแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง 
โดยแนวทำงเชิงระบบนิเวศ ในพ้ืนที่ Tonle Sap Lake ประเทศกมัพูชำ ขึ้นในเดือนตุลำคม 2564 ซ่ึง
ด ำเนินกำรโดยเจำ้หนำ้ที่กรมประมงประเทศกมัพูชำ และจดักำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร Workshop on 
Developing Fisheries Management Plan for Eight Districts in Krabi Province ณ จังหวดักระบี่ ใน
เดือนธนัวำคม 2564 

- การศึกษาสถานภาพเศรษฐสังคมในชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นระบบการเงินในระดับจุลภาค 
(Microfinance) 

• การประชุม Regional Workshop on Effective Practice for Supporting the Livelihood and 
Well-being of Small-scale Fishers (SSF) in Southeast Asia 
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กำรประชุมดังกล่ำว จัดขึ้น ระหว่ำงวนัที่ 27-28 

ตุลำคม 2564 โดยมีเจำ้หน้ำที่ประมงที่ด ำเนินงำนดำ้น

กำรพฒันำกำรประมงพ้ืนบำ้นขนำดเล็กจำกประเทศ

ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เจ้ำหน้ำที่ส ำนัก

เลขำธิกำรและส ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม เขำ้ร่วมจ ำนวน 

40 คน กำรประชุมดงักล่ำวมุ่งเน้นเสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจด้ำนกำรปฏิบตัิงำนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อ

สนับสนุนและส่งเสริมควำมเป็นอยู่ให้แก่ชำวประมงพ้ืนบ้ำนขนำดเล็ก พิจำรณำแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนด้ำนระบบกำรเงินในระดับจุลภำค (Microfinance) และรวบรวมค ำแนะน ำส ำหรับกำร

ส่งเสริมควำมเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นส ำหรับชำวประมงพ้ืนบำ้นขนำดเล็ก  

นอกจำกน้ีทำงโครงกำรฯ ไดเ้สริมสร้ำงศกัยภำพให้แก่เจำ้หนำ้ที่โครงกำรฯ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

o กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร The Workshop on the Use of Transdisciplinary for 

Small-scale Fisheries Management ในเดือนเมษำยน 2564  

o กำร ร่วม ฝึกอบรม The Training on Regional Small-scale Fisheries Governance for 

Africa-creating an enabling environment for SSF Guideline implementation ใน เ ดือน

พฤศจิกำยน 2564 

o กำรจัดและร่วมฝึกอบรม Online Training on Market Access for Small-scale Fisheries 

and Development of Communication Material ในเดือนธนัวำคม 2564 

 

- การส่งเสริมและบรูณาการด้านบทบาทหญิงชายในการประมง 

• การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการประมง ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เจำ้หน้ำที่ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมและกรมประมง เดินทำงไปจงัหวดับุรีรัมย ์ระหว่ำงวนัที่ 2-4 
มีนำคม 2564 เพื่อเก็บรวมรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัหลกัในกำรประสบควำมส ำเร็จและกรณีศึกษำ
โครงกำรจดักำรทรัพยำกรประมงที่มีกำรบูรณำกำร บทบำทหญิงชำยและกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นในชุมชนประมง หมู่บำ้นทรัพยส์มบูรณ์ ต ำบลโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ ผ่ำนกำรสัมภำษณ์
กลุ่มสมำชิกโครงกำรธนำคำรอำหำรสัตวน์ ้ำ จ ำนวน 47 ครัวเรือน 
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• การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on Data Validation on Gender Integration in 
Inland Fisheries in Buriram Province, Thailand 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรมประมง 

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร The Workshop on Data 

Validation on Gender Integration in Inland Fisheries 

ณ จงัหวดับุรีรัมย ์ผ่ำนระบบ Zoom Platform ระหว่ำง

วันที่  20-22 กันยำยน 2564 มีตัวแทนชำวประมง 

เจำ้หน้ำที่ประมงในพ้ืนที่ และเจำ้หน้ำที่ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมเขำ้ร่วมจ ำนวน 73 คน (หญิง 53 คน 

และ ชำย 20 คน) กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อรำยงำนและร่วมกันตรวจสอบผลกำร

วิเครำะห์ขอ้มูลปัจจยัหลกัในกำรประสบควำมส ำเร็จและกรณีศึกษำโครงกำรจดักำรทรัพยำกรประมง

ที่มีกำรบูรณำกำร บทบำทหญิงชำยและกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชนประมง หมู่บ้ำน

ทรัพยส์มบูรณ์ ต ำบลโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย์ ที่ไดร้วบรวมขอ้มูลเมื่อเดือนมีนำคม 2564 รวมทั้ง

เสริมสร้ำงควำมรู้และแนวคิดเก่ียวกับบทบำทหญิงชำยในชุมชนประมง  

• การฝึกอบรม The Regional Training on Gender (Equality and Equity) Integration in Small 
Scale Fisheries in Southeast Asia  

กำรฝึกอบรมดังกล่ำว จัดขึ้น ระหว่ำงวนัที่ 28-30 

กันยำยน 2564 โดยมีผู ้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 43  คน 

(หญิง 27 คน และชำย 16 คน) กำรฝึกอบรมมีวตัถุประสงค์ 

เพื่อสร้ำงเสริมควำมรู้เก่ียวกับวิธีกำรบูรณำกำรบทบำท

หญิงชำย ก่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมระหว่ำงหญิงชำย 

รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกรณีศึกษำดำ้นกำรบูรณำกำร

บทบำทหญิงชำย ส ำหรับโครงกำรทำงกำรประมงที่ด ำเนินงำนโดยศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้กบัประเทศสมำชิก และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งรวบรวมค ำแนะน ำจำกผูเ้ขำ้รับกำร

ฝึกอบรมเก่ียวกับกำรส่งเสริมบทบำทหญิงชำย (Gender Mainstreaming) ส ำหรับโครงกำรจัดกำร

ประมงในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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• การศึกษาการบูรณาการบทบาทหญิงชายในการจัดการประมง ณ จังหวัดระยอง  

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรม

ประมง ด ำเนินกำรศึกษำกำรบูรณำกำรบทบำทหญิงชำย

ในกำรจดักำรประมง ณ จงัหวดัระยอง ระหว่ำงวนัที่ 11-22 

ตุลำคม 2564 โดยไดด้ ำเนินกำร ดงัน้ี จดักำรฝึกอบรม The 

Training on Gender Analysis and Questionnaire 

Development  ให้แก่เจำ้หนำ้ที่ประมงในพ้ืนที่ จ ำนวน 10 คน (หญิง 6 คน และชำย 4 คน) กำรฝึกอบรมดงักล่ำว

เป็นกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรบรูณำกำรบทบำทหญิงชำยและกำรออกแบบแบบสอบถำมเพื่อส ำรวจ

บทบำทหญิงชำยในกิจกรรมประมง นอกจำกน้ีไดท้ ำกำรศึกษำกำรบรูณำกำรบทบำทหญิงชำยในกำร

จดักำรประมง ณ ชุมชนประมงเขำยอด จงัหวดัระยอง โดยไดท้ ำกำรรวบรวมขอ้มูลบทบำทหญิงชำย

ในกิจกรรมประมง ด้วยแบบสอบถำมจ ำนวน 43 ชุด พร้อมทั้งวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรศึกษำ

ให้แก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนที่ไดรั้บทรำบ  

 นอกจำกน้ี เจำ้หน้ำที่โครงกำรฯ ไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชุม FAO/Too Big To Ignore (TBTI) Webinar 
on Unpacking the SSF Guidelines: Mainstreaming Gender for SSP Development Strategies ที่ จัดขึ้ น ใน
เดือนมิถุนำยน 2564 

ผลจากการด าเนินโครงการจัดการประมงขนาดเล็กเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์และทรัพยากรประมง
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

• เสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลด้ำนแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง โดยแนวทำงเชิง
ระบบนิเวศ 

• เสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลและรวบรวมข้อมูลด้ำนเศรษฐสังคมและบทบำทหญิงชำยในกำร
ประมงพ้ืนบำ้น 

• เผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นกำรจดักำรประมงขนำดเล็ก 

----------------------------------------------------- 
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5. โครงการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธ์ุสัตว์น ้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย 

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

โครงกำรจัดตั้งแหล่งคุ ้มครองกำรขยำยพนัธ์ุสัตว์น ้ ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย มีวตัถุประสงค์หลกั
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนและสร้ำงเครือข่ำยดำ้นแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธ์ุสัตวน์ ้ำ เพ่ือก่อให้เกิดกำรจดักำร
ประมงและแหล่งที่อยูอ่ำศยัของสัตวท์ะเลที่วิกฤติ โดยในปี พ.ศ. 2564 ไดด้ ำเนินงำน ดงัน้ี 

• การประชุม The Forth Regional Scientific and Technical Committee Meeting 

กำรประชุมดงักล่ำว จดัขึ้นในวนัที่ 22 กรกฎำคม 2564 ผ่ำนระบบ Zoom Platform โดยมีผูแ้ทน
จำกประเทศสมำชิกของโครงกำร Fisheries Refugia ไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชำ อินโดนีเซีย มำเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และไทย รวมทั้งผูเ้ช่ียวชำญระดับภูมิภำค และเจ้ำหน้ำที่วิชำกำรของส ำนักงำนฝ่ำย
ฝึกอบรม เขำ้ร่วมจ ำนวน 45 คน (หญิง 21 คน และชำย 24 คน) กำรประชุมดงักล่ำวเป็นกำรน ำเสนอ
ผลด ำเนินงำนของโครงกำร Fisheries Refugia ในระดบัชำติและภูมิภำค เพื่อหำรือเก่ียวกบัปัญหำ
และอุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกรรมของโครงกำรฯ ในแต่ละประเทศสมำชิก รวมทั้งหำรือเก่ียวกบั
แผนกำรด ำเนินงำนในปี 2565  

• การประชุม The Fifth Virtual Meeting of the Project Steering Committee (PSC5) for the 
SEAFDEC/UNEP/GEF Project on Establishment and Operation of the Regional System 
of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand (Fisheries Refugia 
Project) 

กำรประชุมดงักล่ำว จดัขึ้นในวนัที่ 3 กนัยำยน 
2564 ผ่ำนระบบ Zoom Platform โดยมีเจ้ำหน้ำที่ 
ประมงจำกประเทศสมำชิกของโครงกำร Fisheries 
Refugia ได้แก่  ประ เทศกัมพูชำ  อินโดนี เ ซีย 
มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนำม รวมทั้ง
เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ จ ำ ก  United Nations Environment 
Programme, ส ำนักเลขำธิกำร และส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เขำ้ร่วมจ ำนวนทั้งส้ิน 51 คน (หญิง 21 
คน และชำย 30 คน) กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรหำรือเก่ียวกับนโยบำย แนวทำงและแผนกำร
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ด ำเนินงำน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของโครงกำรฯ รวมทั้งงบประมำณกำรด ำเนินงำนในกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของโครงกำรฯ 

นอกจำกน้ี ประเทศสมำชิกของโครงกำรฯ ไดด้ ำเนินงำนดงัน้ี  

- ประเทศกมัพูชำ, มำเลเซีย และไทย ด ำเนินกำรจดัตั้งแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธ์ุสัตวน์ ้ ำ 
เป็นพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 382,400 เฮกตำร์ 

- ประเทศไทย ปรับปรุงกฎหมำย ข้อบังคับและมำตรกำรจัดกำรประมง โดยเพ่ิมแนวคิด
เก่ียวกบัแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธ์ุสัตวน์ ้ำในแผนกำรจดักำรประมงระดบัชำติ 

- ประเทศกมัพูชำ มีมติจดัท ำแผนกำรจดักำรระยะ 5 ปี โดยแนวคิดเก่ียวกบัแหล่งคุม้ครองกำร
ขยำยพนัธ์ุสัตวน์ ้ำถูกบรรจุ/น ำเขำ้ในแผนแม่บทแห่งชำติ 

- ประเทศมำเลเซียวำงแผนกำรปรับปรุงกฎหมำยและขอ้บงัคับเก่ียวกบัแหล่งคุม้ครองกำร
ขยำยพนัธ์ุสัตวน์ ้ำเพ่ิมเติม 

นอกจำกน้ีทำงโครงกำรฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ จัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำร รำยงำนกำร
ประชุม และแผนนโยบำยระดบัชำติและภูมิภำค ให้แก่ผูท้ี่สนใจ 

ผลจากการด าเนินโครงการจัดต้ังแหล่งคุ้มครองการขยายพันธ์ุสัตว์น ้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

• แผนกำรด ำเนินงำนระดบัภูมิภำคและระดบัชำติ เพื่อกำรจดักำรทรัพยำกรประมงในแหล่งคุม้ครอง
กำรขยำยพนัธ์ุสัตวน์ ้ำในทะเลจีนใตแ้ละอ่ำวไทย 

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

6. โครงการส ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด าเนินงานส าหรับเรือ 
M.V.SEAFDEC 2  (Fisheries Resources Survey and Operational Plan for 
M.V. SEAFDEC 2) 

โครงกำรส ำรวจทรัพยำกรประมงและวำงแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 มี
วตัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนกำรส ำรวจทรัพยำกรประมงในประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้ำง
ศกัยภำพทรัพยำกรบุคคลในดำ้นต่ำง ๆ  เช่นกำรเก็บตวัอย่ำงและคดัแยกชนิดสัตวน์ ้ำ กำรเดินเรือ กำรส ำรวจ
สมุทรศำสตร์ เป็นตน้  
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ในปี พ.ศ. 2564 ทำงโครงกำรฯ ไดด้ ำเนินงำนดงัน้ี  

• เรือ M.V. SEAFDEC 2 ออกทดสอบภาคทะเล  

M.V. SEAFDEC 2 ออกทดสอบภำคทะเล ระหว่ำงวนัที่ 15-18 กนัยำยน 2563 โดยไดท้ ำกำร
ทดสอบกำรท ำงำนของเคร่ืองจักรฯ ระบบควบคุมเคร่ืองจักรใหญ่และใบจักร เคร่ืองมือช่วยกำร
เดินเรือ ระบบไฟฟ้ำ เคร่ืองช่วยท ำกำรประมง เคร่ืองช่วยท ำกำรส ำรวจวิจยั นอกจำกน้ีไดท้ ำกำรฝึก
เจ้ำหน้ำที่เรือ MV. SEAFDEC และ MV. SEAFDEC 2 ที่เข้ำปฏิบัติงำนใหม่ ซ่ึงกำรด ำเนินงำน
ดงักล่ำว เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรออกปฏิบตัิงำนตำมภำรกิจของศูนยฯ์ ในอนำคต 

ผลจากการด าเนินโครงการส ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด าเนินงานส าหรับเรือ M.V.SEAFDEC 
2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

• สร้ำงเสริมทรัพยำกรบุคคลดำ้นกำรส ำรวจทรัพยำกรสัตวน์ ้ ำและส่ิงแวดลอ้มทำงทะเล เคร่ืองมือ
ประมง สมุทรศำสตร์ กำรเดินเรือ เป็นตน้  

----------------------------------------------------- 
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โครงการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

1. โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา, 
ไ ท ย  แ ล ะ เ วี ย ดน าม  (Implementing the Lower Mekong Fish Passage 
Initiative in Cambodia, Thailand, and Viet Nam) 

โครงกำรส่งเสริมทำงผ่ำนปลำบริเวณลุ่มแม่น ้ ำโขงตอนล่ำงในประเทศกมัพูชำ, ไทย และเวียดนำม มี
วตัถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนดำ้นเทคนิค กำรออกแบบ และกำรจดัสร้ำงทำงผ่ำนปลำบริเวณลุ่มแม่น ้ ำโขง
ตอนล่ำงในประเทศกมัพูชำ เวียดนำม และไทย 

ในปี พ.ศ. 2564 ทำงโครงกำรฯ ไดด้ ำเนินงำนในพ้ืนที่โครงกำรน ำร่อง ดงัน้ี 

- ประเทศเวียดนาม 

ในปี 2564 ไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงทำงผ่ำนปลำและพฒันำพ้ืนที่โดยรอบทำงผ่ำนปลำ ในพ้ืนที่
โครงกำรน ำร่อง บริเวณอ่ำงเก็บน ้ ำ Ea Tul weir อ ำเภอ Ban Don จงัหวดั Dac Lac  แลว้เสร็จไป
กว่ำ 50 เปอร์เซ็นต ์

- ประเทศไทย 

หลงัจำกทดสอบประสิทธิภำพของทำงผ่ำนปลำเป็นที่เรียบร้อย ในปี 2564 ทำงโครงกำรได้
ด ำเนินกำรส่งมอบทำงผ่ำนปลำให้อยู่ในควำมดูแลของเทศบำลต ำบลสังคม อ ำเภอสังคม จงัหวดั
อุดรธำนี 

- ประเทศกัมพูชา 

ทำงโครงกำรฯไดอ้อกแบบและจดัสร้ำงทำงผ่ำนปลำจ ำนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ในพ้ืนที่อ่ำง
เก็บน ้ ำ  Sambor ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่ำงจงัหวดั Siem Reap กบั Banteay Meanchey, 2) บริเวณ
ฝำยน ้ำลน้ Srei Smon Spillway จงัหวดั Siem Reap และ 3) บริเวณเขื่อน Makak  

 นอกจำกน้ีทำงโครงกำรฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล ในบทควำมเร่ือง Promotion the Installation of Fish 
Passage in Potential Barriers in the Lower Mekong River Basin ซ่ึงตีพิมพใ์นวำรสำร Fish for the People  

ผลจากการด าเนินโครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา, ไทย และ
เวียดนาม ประจ าปี พ.ศ. 2564 



ผลการดำเนินกจิกรรมปี พ.ศ. 2564 
 

26 
 

• สร้ำงเสริมทรัพยำกรบุคคลดำ้นแนวคิด เทคนิค และกำรออกแบบทำงผ่ำนปลำให้เหมำะสมกบัพ้ืนที่  
• จดัสร้ำงทำงผ่ำนปลำใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ กมัพูชำ เวียดนำม และไทย  

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

2. โครงการมิติหญิงชายในห่วงโซ่มูลค่าของการท าประมงขนาดเล็กและการ
เพาะเลีย้งสัตว์น ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender Dimension in the 
Value Chain of Small-scale Fisheries & Aquaculture in Southeast Asia) 

โครงกำรมิติหญิงชำยในห่วงโซ่มูลค่ำของกำรท ำประมงขนำดเล็กและกำรเพำะเลี้ยงสัตวน์ ้ ำในภูมิภำค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อจ ำแนกปัญหำดำ้นบทบำทหญิงชำยในห่วงโซ่มูลค่ำ และส่งเสริม
ควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคของหญิงชำยในระดบัผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจ ระดบันโยบำย และองคก์ร  

ในปี พ.ศ. 2564 ทำงโครงกำรฯ ไดด้ ำเนินงำน ดงัน้ี 

- การฝึกอบรมแนวคิดบทบาทหญิงชายและการวิเคราะห์ และการพัฒนาขั้นตอนการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 
• การ ฝึกอบรม Site Training for Enumerator on Gender Concept and Analysis and 

Development of a Data Collection 

ทำงโครงกำรฯ  ร่วมกบักรมประมง ประเทศ
เมี ยนมำ  จัดกำร ฝึกอบรม Site Training for 
Enumerator on Gender Concept and Analysis 
and Development of a Data Collection Protocol 
ผ่ำนระบบ  Google Meet  จัดขึ้ นระหว่ำงวันที่  
18-20 พฤษภำคม 2564 มี เจ้ำหน้ ำที่ ประมง 
ประเทศเมียนมำ เขำ้ร่วมจ ำนวน 13 คน (หญิง 10 คน และ ชำย 3 คน) กำรฝึกอบรมดงักล่ำวแบ่ง
ออกเป็น 1) ภำคทฤษฎี โดยน ำเสนอแนวคิดและวิธีกำรวิเครำะห์บทบำทหญิงชำยในกำรท ำ
ประมงและกำรเพำะเลี้ ยงสัตว์น ้ ำ รวมทั้งวิธีกำร แนวทำง และเคร่ืองมือที่จะใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลมิติหญิงชำยในห่วงโซ่มูลค่ำดำ้นประมงน ้ ำจืด และ 2) ปฏิบตัิกำร ระหว่ำงวนัที่ 
24-28 พฤษภำคม 2564 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ประมงที่ ผ่ำนกำรฝึกอบรมที่จัดขึ้ นข้ำงต้น ได้
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลบทบำทหญิงชำยในภำคกำรประมงและเพำะเลี้ ยงสัตวน์ ้ ำ ผ่ำน
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แบบสอบถำม ณ จงัหวดั Kyauktan เมือง Yangon ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ศึกษำของโครงกำรฯ โดยมีกำร
สัมภำษณ์กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 40 คน (หญิง 12 คน และชำย 28 คน) 

• การ ฝึกอบรม The Site Training for Enumerator on Gender Concept, Analysis and 
Development of a Data Collection Protocol 

ส ำ นั ก ง ำ น ฝ่ ำ ย ฝึ ก อบรม  ร่ ว ม กับ
ส ำนักงำน Bureau of Fisheries and Aquatic 
Resource (BFAR) ประเทศฟิลิปปินส์ จดักำร
ฝึกอบรม The Site Training for Enumerator 
on Gender Concept, Analysis and 
Development of a Data Collection Protocol 
ผ่ำนระบบ Zoom Platform ระหว่ำงวนัที่ 23-25 มิถุนำยน 2564 โดยมีเจำ้หน้ำที่ประมง ประเทศ
ฟิลิปปินส์เขำ้ร่วม จ ำนวน 17 คน (หญิง 12 คน และชำย 5 คน) กำรฝึกอบรมดงักล่ำวเป็นกำร
แนะน ำแนวคิด กระบวนกำรวิเครำะห์บทบำทหญิงชำย รวมทั้งร่วมกนัออกแบบและทดสอบ
แบบสอบถำมที่จะใช้ในกำรส ำรวจและเก็บขอ้มูลบทบำทหญิงชำยในกำรประมงพ้ืนบำ้นของ
ประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงแบบสอบถำมดงักล่ำวจะน ำไปใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลบทบำทหญิงชำยใน
กำรประมงพ้ืนบำ้น ณ จงัหวดั Quezon ประเทศฟิลิปปินส์  

• การ ฝึกอบรม Site Training for Enumerator on Gender Concept and Analysis and 
Development of a Data Collection Protocol 

ส ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม  ร่วมกบักรมประมง  จดักำรฝึกอบรม Site Training  for Enumerator  
on  Gender  Concept and Analysis and Development of a Data Collection Protocol ณ จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี ระหว่ำงวนัที่ 25-27 สิงหำคม 2563 โดยมีเจ้ำหน้ำที่กรมประมงเข้ำร่วมจ ำนวน  
14 คน (หญิง 6 คน และชำย 8 คน) กำรฝึกอบรมมีวตัถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นกำรแนะน ำแนวคิด 
และกำรวิเครำะห์บทบำทหญิงชำยในกำรประมง และกำรเพำะเลี้ ยงสัตว์น ้ ำ  รวมทั้งพฒันำ
เคร่ืองมือและแผนกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลดำ้นบทบำทหญิงชำย  ในกำรประมงขนำดเล็กและ
กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์ ้ำ 

- การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมิติหญิงชายในห่วงโซ่มูลค่าของการท าประมงขนาดเล็ก
และการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ ด าเนินงานดังนี ้
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o ระหว่ำงวนัที่ 25-29 มกรำคม 2564 ไดด้ ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ณ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว จ ำนวน 26 แบบสอบถำม 

o ระหว่ำงวนัที่ 24-28 พฤษภำคม 2564 ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล ณ ประเทศ
เมียนมำ จ ำนวน 40 แบบสอบถำม 
 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบข้อมูลมิติหญิงชายในห่วงโซ่มูลค่าของการท าประมง
ขนาดเลก็และการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Data Validation Workshop on Gender Dimension in the 

Value Chain of Small-scale Inland Aquaculture in Bolikhamxay Province, Lao PDR 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบั Department 
of Livestock and Fisheries (DLF) สำธำรณรัฐ 

ประชำธิปไตยประชำชนลำว จดักำรประชุมเชิง
ปฏิบัติ ก ำร  The Data Validation Workshop on 
Gender Dimension in the Value Chain of Small-
scale Inland Aquaculture in Bolikhamxay 
Province, Lao PDR ในวนัที่ 22 มีนำคม 2564 ผ่ำนระบบ Zoom Platform โดยมีเจำ้หนำ้ที่ประมง
จำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เขำ้ร่วม จ ำนวน 36 คน (หญิง 9 คน และชำย 27 
คน) กำรประชุมดงักล่ำวเป็นกำรร่วมหำรือและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลมิติหญิงชำย
ในห่วงโซ่มูลค่ำของกำรเพำะเลี้ยงสัตวน์ ้ ำ และรับฟังขอ้เสนอแนะจำกผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ใน
จงัหวดั Bolikhamxay สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Data Validation Workshop on Gender Dimension in the 
Value Chain of Small-scale Inland Aquaculture in Myanmar 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบักรมประมง ประเทศเมียนมำ จดักำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร 
The Data Validation Workshop on Gender Dimension in the Value Chain of Small-scale Inland 
Aquaculture in Myanmar ผ่ำนระบบ Zoom Platform ในวนัที่ 29 มิถุนำยน 2564 โดยมีผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสีย เขำ้ร่วมจ ำนวน 54 คน (หญิง 16 คน และชำย 38 คน) กำรประชุมดงักล่ำวเป็นกำร
ร่วมหำรือและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูลมิติหญิงชำยในห่วงโซ่มูลค่ำของกำรเพำะเลี้ ยง
สัตวน์ ้ำ และรับฟังขอ้เสนอแนะจำกผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
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• การเก็บรวบรวมข้อมูลบทบาทหญิงชายและจัดการประชุมเพื่อน าเสนอข้อมูลให้แก่
ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกบักรมประมง ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลบทบำทหญิงชำย
ในกำรเพำะเลี้ยงสัตวน์ ้ำเค็ม ระหว่ำงวนัที่ 28 สิงหำคม-2 กนัยำยน 2563 ณ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่ำวเป็นกำรสัมภำษณ์ชำวประมงในพ้ืนที่ จ ำนวน 7 อ ำเภอ ไดแ้ก่ 
อ  ำเภอเมือง, อ ำเภอกำญจนดิษฐ์, อ ำเภอดอนสัก, อ ำเภอท่ำชนะ, อ ำเภอไชยำ, อ ำเภอท่ำชำ้ง และ
อ ำเภอพุนพิน โดยมีจ ำนวนผูใ้ห้สัมภำษณ์ 93 คน แบ่งเป็นหญิง 29 คน และชำย 64 คน ซ่ึง
หลงัจำกรวบรวมขอ้มูลเป็นที่เรียบร้อย ไดม้ีกำรจดักำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อน ำเสนอขอ้มูล
และตรวจสอบขอ้มูลที่ไดก้บัชำวประมงและผูท้ี่เก่ียวขอ้งอีกดว้ย  

ผลจากการด าเนินโครงการมิติหญิงชายในห่วงโซ่มูลค่าของการท าประมงขนาดเลก็และการเพาะเลีย้งสัตว์น า้
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

• สร้ำงเสริมทรัพยำกรบุคคลดำ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลบทบำทหญิงชำยในกำรประมงขนำดเล็กและ
กำรเพำะเลี้ยงสัตวน์ ้ำ  

• ขอ้มูลบทบำทหญิงชำยในกำรประมงขนำดเล็กและกำรเพำะเลี้ยงสัตวน์ ้ ำ ของประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว เมียนมำ และฟิลิปปินส์ 

• ร่ำงรำยงำนมิติหญิงชำยในห่วงโซ่มูลค่ำของกำรท ำประมงขนำดเล็กและกำรเพำะเลี้ยงสัตวน์ ้ ำ ของ
ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และเมียนมำ 

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

3. โครงการส ารวจการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบ และอวน
ลอยในประเทศไทย  (Survey to Estimate levels of Abandoned, Lost or 
otherwise Discarded Fishing Gear in Thailand Gillnet and Trap Fisheries) 

ในปี พ.ศ. 2564 ทำงโครงกำรฯ ไดด้ ำเนินงำน ดงัน้ี 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ SEAFDEC Internal Workshop Work Planning of the Abandon, 
Lost and Discard Gear Activities Implemented by SEAFDEC Training Department 
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กำรประชุมดงักล่ำว จดัขึ้นในวนัที่ 1 เมษำยน 2564 มีเจำ้หน้ำที่ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมเขำ้ร่วม 
จ ำนวน 10 คน (หญิง 2 คน และ ชำย 8 คน) กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรดงักล่ำวมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
พฒันำแผนกำรท ำงำนในกิจกรรม Abandon, Lost or otherwise Discard Fishing Gear (ALDFG) ที่
ด ำเนินงำนโดยส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม รวมถึงพิจำรณำเคร่ืองมือและควำมสนใจของประเทศ
สมำชิกศูนยฯ์ เพื่อสนบัสนุนมำตรกำรป้องกนั ALDFG ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

• การส ารวจการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบ และอวนลอย (Abandon, 
Lost, or otherwise Discarded Fishing Gear: ALDFG) ณ จังหวัดกระบ่ี 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรมประมง 
ด ำเนินกำรส ำรวจกำรสูญหำยและกำรทิ้งเคร่ืองมือ
ประมง ประเภทลอบ และอวนลอย (Abandon, Lost, 
or otherwise Discarded Fishing Gear: ALDFG) ณ 
จังหวดักระบี่ ระหว่ำงวนัที่ 17-26 พฤษภำคม 2564 
กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรสูญหำยและกำรทิ้งเคร่ืองมือประมง ด้วยกำรสัมภำษณ์ชำวประมงในพ้ืนที่ จ ำนวน 65 คน 
ครอบคลุม 5 อ ำเภอของจงัหวดักระบี่ ไดแ้ก่ อ  ำเภอเมืองกระบี่ อ่ำวลึก เหนือคลอง คลองท่อม และ
เกำะลนัตำ  

• การส ารวจการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบ และอวนลอย (Abandon, 
Lost, or otherwise Discarded Fishing Gear: ALDFG) ณ จังหวัดพังงา 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับกรมประมง 
ด ำเนินกำรส ำรวจกำรสูญหำยและกำรทิ้งเคร่ืองมือ
ประมง ประเภทลอบ และอวนลอย (Abandon, Lost, or 
otherwise Discarded Fishing Gear: ALDFG) ณ จงัหวดั
พงังำ ระหว่ำงวนัที่ 21 มิถุนำยน-2 กรกฎำคม 2564 กำร
ด ำเนินงำนดงักล่ำวเป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลกำรสูญ
หำย และกำรทิ้งเคร่ืองมือประมง ดว้ยกำรสัมภำษณ์ชำวประมงในพ้ืนที่ จ ำนวน 55 คน ครอบคลุม 6 
อ ำเภอ ของจังหวดัพงังำ ได้แก่ อ  ำเภอคุระบุรี อ  ำเภอตะกั่วป่ำ อ ำเภอท้ำยเหมือง อ ำเภอตะกัว่ทุ่ง 
อ ำเภอเมืองพงังำ และอ ำเภอทบัปุด  
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• การส ารวจการสูญหายและการทิง้เคร่ืองมือประมงในทะเล 

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม เดินทำงไปจังหวัด
กระบี่ ระหว่ำงวนัที่ 4-8 ตุลำคม 2564 เพื่อส ำรวจและเก็บ
ขอ้มูลเบื้องตน้เก่ียวกบั กำรสูญหำยและกำรทิ้งเคร่ืองมือ
ประมงในทะเล (Abandon, Lost, and otherwise Discarded 
Fishing Gear: ALDFG) ประเภทลอบและอวนลอย ผ่ำนแบบ
ส ำรวจจ ำนวน 19 ชุด โดยขอ้มูลที่ไดจ้ะน ำไปลงในระบบ

ฐำนขอ้มูลกำรส ำรวจ ALDFG และท ำกำรวิเครำะห์ต่อไป  

ผลจากการด าเนินโครงการส ารวจการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบ และอวนลอยใน
ประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

• รวบรวมขอ้มูลกำรสูญหำยและกำรทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบ และอวนลอยในประเทศไทย 
• จดัท ำร่ำงรำยงำนผลกำรส ำรวจกำรสูญหำยและกำรทิ้งเคร่ืองมือประมง ประเภทลอบ และอวนลอย

ในประเทศไทย 

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

4. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการด าเนินงานทางการประมงในประเทศไทย 
นวัตกรรมทางเลือกและการส่งเสริม (Fishing Technologies and Operations 
in Thailand and Options for Innovation and Improvements) 

ในปี พ.ศ. 2564 ทำงโครงกำรฯ ไดด้ ำเนินงำน ดงัน้ี 

• การตรวจสอบข้อมูลด้านเทคโนโลยีและการด าเนินงานทางการประมงในประเทศไทย 

เจำ้หน้ำที่ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำขอ้มูลดำ้นเทคโนโลยี
และกำรด ำเนินงำนทำงกำรประมงในประเทศไทย พร้อมจดัท ำร่ำงรำยงำนผลกำรศึกษำดงักล่ำวส่ง
ให้แก่องคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ 
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• การประชุม The Stakeholders Consultation Meeting on an Assessment of the Sustainability 
of Currently Used Fishing Technologies and Operations in Thailand and Options for 
Innovation and Improvements 

ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม ร่วมกับองค์กำร

อำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food 

and Agriculture Organization of the United 

Nations: FAO) จดักำรประชุม The Stakeholders 

Consultation Meeting on an Assessment of the 

Sustainability of Currently Used Fishing 

Technologies and Operations in Thailand and Options for Innovation and Improvements ผ่ำนระบบ 

Zoom Platform ในวนัที่ 4 ตุลำคม 2564 โดยมีเจำ้หน้ำที่ประมงจงัหวดัระยอง ตวัแทนชำวประมงจำก

จงัหวดัระยอง เจำ้หน้ำที่ส ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมและส ำนักเลขำธิกำร เขำ้ร่วมจ ำนวนทั้งส้ิน 50 คน 

(หญิง 13 คนและชำย 37 คน) กำรประชุมดงักล่ำวเป็นกำรรวบรวม และจดัท ำรำยงำนเก่ียวกบัแนวคิด

และวิสัยทศัน์ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียดำ้นนวตักรรมทำงกำรประมงและเทคโนโลยีในกำรท ำประมง  

ผลจากการด าเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและการด าเนินงานทางการประมงในประเทศไทย และ
นวัตกรรมทางเลือกและการส่งเสริม ประจ าปี พ.ศ. 2564 

• รำยงำนผลตรวจสอบขอ้มูลดำ้นเทคโนโลยีและกำรด ำเนินงำนทำงกำรประมงในประเทศไทย 
• รำยงำนเก่ียวกับแนวคิดและวิสัยทัศน์ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียดำ้นนวตักรรมทำงกำรประมงและ

เทคโนโลยีในกำรท ำประมง 

----------------------------------------------------- 
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 แผนการด าเนินงานปี พ.ศ. 2565 

ส านักงานฝ่ายฝึกอบรม 

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โครงการภายใต้โปรแกรมของส านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย  

1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และฟ้ืนฟู
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Enhancing 
Human Capacity Building) 

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท าการประมง 
(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing) 

3. โครงการพฒันาศกัยภาพของกิจกรรม เพ่ือความมัน่คงดา้นสัตวน์ ้าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตโ้ดย USAID  (USAID Sustainable Fish Asia Local Capacity Development Activity) 

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 
Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย 

1. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟ้ืนฟูระดับชาติเพ่ือขจัดการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
( Strengthening a Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU 
Fishing in Southeast Asia) 

2. โครงการเทคโนโลยีและการปฏิบัติเพื่อการท าประมงอย่างรับผิดชอบ  (Responsible Fishing 
Technology and Practice) 

3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืนและการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาค
เ อ เ ชี ย ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources 
Enhancement in Southeast Asia) 

4. โครงการจดัการประมงขนาดเล็กเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยแ์ละทรัพยากรประมง (Small-
scale Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources) 
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5. โครงการการจดัตั้งแหล่งคุม้ครองการขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ าในทะเลจีนใตแ้ละอ่าวไทย (Establishment 
and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea and Gulf of 
Thailand) 

6. โครงการส ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด าเนินงานส าหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2  
(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2) 

7. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(ASEAN-JICA Capacity Building Project on IUU Fishing Countermeasures in Southeast Asia) 

8. โครงการความร่วมมือการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ เพื่อติดตามและลดขยะทะเลจากการประมงใน
ภูมิภาคเอ เ ชียตะวันออกเฉียงใต้  (Regional Collaborative Research and Capacity Building for 
Monitoring and Reduction of Marine Debris from Fisheries in Southeast Asia) 

โครงการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  

1. โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างในประเทศกมัพูชา, ไทย และเวียดนาม 

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

2. โครงการมิติหญิงชายในห่วงโซ่มูลค่าของการท าประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ ยงสัตว์น ้ าใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender Dimension in the Value Ch of Small-scale Fisheries & 
Aquaculture in Southeast Asia) 
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Promotion on Strengthening of SEAFDEC 
Visibility and Enhancing Human Capacity Building) 

โครงการฯ มีวตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ บทบาทและภาพลกัษณ์ของ
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้่อประเทศสมาชิก องคก์ารหรือสถาบนัระหว่าง
ประเทศ และสาธารณชน ตลอดจนการพฒันาความสามารถดา้นการประมงส าหรับบุคลากรด้าน
การประมง 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้    

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ บทบาทหนา้ที่และภาพลกัษณ์ของ มกราคม-ธนัวาคม 
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ผ่านการจดันิทรรศการทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ   

2. ผลิตส่ือสารสนเทศทางการประมง มกราคม-ธนัวาคม  
3. พฒันาระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ มกราคม-ธนัวาคม 
4. เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรบุคคลดา้นการประมง มกราคม-ธนัวาคม 

 
2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท าการประมง 

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

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางการด าเนินงานที่
เหมาะสมด้านการจับสัตว์น ้ า วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในระดบัชาติและระดบัภูมิภาค 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

 กิจกรรม ระยะเวลา 

1. การส่งเสริมเทคโนโลยีและการด าเนินงานที่เหมาะสม  
ทางการประมงและวิศวกรรมประมงเพ่ือฟ้ืนฟูการใช้ 
ทรัพยากรประมงทะเลอยา่งยัง่ยืน 
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- การติดตั้งเคร่ืองมือส ารวจฝูงปลาบน  มกราคม-มิถนุายน 
เรือ M.V. SEAFDEC 2 

- จดัท าและพฒันาเอกสารการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี  มกราคม-ธนัวาคม 
การประมงและหนงัสือเคร่ืองมือประมงประเทศไทย 
(เพ่ิมเติมในส่วนของอวนลากหนา้ดิน)   

2. การวิจยัทางการประมงดา้นผลกระทบของการประมง 
ต่อระบบนิเวศทางทะเล การเสริมสร้างความเป็นอยูแ่ละสังคมที่ดีขึ้น 
- สนบัสนุนการจดัท าหนงัสืออา้งอิงลกูปลา Scombrid   มกราคม-ธนัวาคม 

และสัตวน์ ้าวยัอ่อนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
- ศึกษาชนิดและปริมาณขยะทะเลทีล่อยบนผิวน ้าในแม่น ้า  มกราคม-ธนัวาคม 

เจา้พระยา 
- เปรียบเทียบความหนาแน่นของลูกปลาก่อนและหลงัการ  มกราคม-ธนัวาคม 

ติดตั้งเคร่ืองมือรวมฝูงปลา 
- ส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยแนวทาง  มกราคม-ธนัวาคม 

เชิงระบบนิเวศในประเทศไทย 
- ศึกษาการส่งเสริมการตลาดส าหรับการประมงขนาดเล็ก  มกราคม-ธนัวาคม 

ในประเทศไทย  
3. ระบบฐานขอ้มลูการจดัการประมง  มกราคม-ธนัวาคม 

 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของกิจกรรม เพื่อความมั่นคงด้านสัตว์น ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้โดย USAID (USAID Sustainable Fish Asia Local Capacity Development Activity) 

โครงการพฒันาศกัยภาพของกิจกรรม เพ่ือความมัน่คงดา้นสัตวน์ ้ าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เ ฉียงใต้โดย  USAID (USAID Sustainable Fish Asia Local Capacity Development Activity) มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาองค์กร เสริมสร้างหน่วยงาน และสร้างเสริมบทบาทขององค์กรประมง
ระดบัภูมิภาค เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันาโครงการ นโยบาย และกิจกรรมทางการประมง 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้    

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. ประเมินศกัยภาพและแนวทางการพฒันาองคก์ร  มกราคม-มิถนุายน 
2. พฒันากิจกรรมดา้นความร่วมมือกบัหน่วยงานเอกชน  มกราคม-มิถนุายน 
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 
Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย 

1. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการฟ้ืนฟูศักยภาพระดับชาติ เพื่อขจัดการ
ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Strengthening Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate 
IUU Fishing in Southeast Asia) 

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดบัภูมิภาคและการฟ้ืนฟูศกัยภาพระดบัชาติ เพ่ือขจดัการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนทางเทคนิคและร่วมมือกบัประเทศสมาชิกในการต่อตา้นการท าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา  

1. การพฒันาและส่งเสริมระบบฐานขอ้มูลเรือประมงในภูมิภาค  
- การติดตามและช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคเพื่อการอพัเดค  มกราคม-เมษายน 

ในระบบฐานขอ้มูลเรือประมงในภูมิภาคดว้ยตนเอง 
2. การส่งเสริมความร่วมมือดา้นมาตรการรัฐเจา้ท่า และการติดตาม  

ควบคุม และเฝ้าระวงัการท าประมงไอยยูใูนระดบัภูมิภาค 
- การส่งเสริมและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรบุคคลดา้น  กนัยายน 

มาตรการรัฐเจา้ของท่า และการติดตาม ตรวจสอบ  
และเฝ้าระวงั 

- การประชุมดา้นการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงั  สิงหาคม  
เพื่อการแลกเปลี่ยนขอ้มลู 

3. การพฒันาและส่งเสริมระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้า   
และสินคา้ประมง 
- การถ่ายโอนระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้าและ  มีนาคม-มถิุนายน 

สินคา้ประมง ส าหรับประเทศบรูไนฯ เวียดนาม  
มาเลเซีย และเมียนมา 

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการดา้นรายงานผลการจบัและ  ตุลาคม 
การตรวจสอบยอ้นกลบัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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4. การสร้างเสริมและความร่วมมือกบัองคก์รระดบันานาชาติ  
ภูมิภาค และระดบัชาต ิ
- การร่วมมือกบัองคก์รระดบันานาชาติ ภูมิภาค  มกราคม-ธนัวาคม 

และระดบัชาติ เพื่อสนบัสนุนประเทศในภูมิภาคฯ  
ในการด าเนินกิจกรรมการขจดัการท าประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

- ร่วมประชุมระดบันานาชาติ ภูมิภาค และระดบัชาติ   มกราคม-ธนัวาคม 
เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการขจดัการท า 
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

5. การผลิตส่ือสารสนเทศ  มกราคม-ธนัวาคม 

 
2. โครงการเทคโนโลยีและการปฏิบัติเพื่อการท าประมงอย่างรับผิดชอบ  (Responsible Fishing 

Technology and Practice) 

โครงการเทคโนโลยีและการปฏิบตัิเพื่อการท าประมงอยา่งรับผิดชอบ  มีเป้าประสงคเ์พื่อจดัการ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเล ผ่านการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท า
ประมงอยา่งรับผิดชอบในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. การศึกษาการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมงหรือ 
การท าเคร่ืองหมายส าหรับเคร่ืองมือประมงในพ้ืนที่ 
โครงการน าร่อง 

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการดา้นการพฒันาแผนการ  กรกฏาคม 
ด าเนินงานเก่ียวกบัการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมง 
หรือการศึกษาการท าเคร่ืองหมายส าหรับเคร่ืองมือประมง 

- การศึกษาวิจยัการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมง  สิงหาคม-ตุลาคม 
หรือการศึกษาการท าเคร่ืองหมายส าหรับเคร่ืองมือประมง 

- การพฒันาทรัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยีการท าประมง  กุมภาพนัธ์ 
- การเผยแพร่ความรู้ดา้นเทคนิคการท าประมง เช่น   กุมภาพนัธ์-มนีาคม 

เคร่ืองมือประมง อุปกรณ์ท าการประมง และวิธีการ  และ  
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ท าประมงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการจบัสัตวน์ ้าที่  กรกฎาคม-ธนัวาคม 
ไม่ใช่เป้าหมายและลดผลกระทบต่อสัตวน์ ้าทีม่ีมลูค่า 

2. การศึกษาและวิจยัเทคนิคที่เหมาะสมส าหรับการจดัการ 
พลงังาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนและการท าประมง 
อยา่งปลอดภยั 

- วิจยั ศึกษาและส ารวจเทคนิคที่เหมาะสมส าหรับ  เมษายน-ธนัวาคม 
การจดัการพลงังาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนและ 
การท าประมงอยา่งปลอดภยั 

- การฝึกอบรมออนไลน์ดา้นการตรวจสอบพลงังาน  เมษายน-มิถุนายน 
- การเผยแพร่ขอ้มูลและความรู้ดา้นเทคนิคที่เหมาะสม  เมษายน-ธนัวาคม 

ส าหรับการจดัการพลงังาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนและ 
การท าประมงอยา่งปลอดภยั 

3. การพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นเทคนิคการขนยา้ยสัตวน์ ้า 
บนเรือประมง 

- การฝึกอบรมดา้นเทคนิคการขนยา้ยสัตวน์ ้าบนเรือประมง เมษายน-มิถุนายน 
ระดบัภูมิภาค 

- การฝึกอบรมดา้นเทคนิคการขนยา้ยสัตวน์ ้าบนเรือประมง กรกฏาคม-กนัยายน 
ระดบัประเทศ 

- การเผยแพร่ขอ้มูลและความรู้ดา้นเทคนิคการขนยา้ยสัตวน์ ้า เมษายน-ธนัวาคม 
บนเรือประมง 

 

 
3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงใน

ภูมิ ภ าค เอ เ ชียตะวันออก เ ฉียง ใ ต้  (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and 
Resources Enhancement in Southeast Asia) 

โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืนและการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีเป้าประสงคเ์พ่ือก่อให้เกิดการใชท้รัพยากรประมงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งคุม้ค่าและยัง่ยืน  
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แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา  

1. การเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลดา้นการส ารวจและ   
วิจยัทรัพยากรประมงทะเลและสมุทรศาสตร์ 
- การฝึกอบรมดา้นไมโครพลาสติกและขยะทะเล  กรกฏาคม 

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2. เสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์ให้แก่นกัวิจยัศูนยฯ์  

และประเทศสมาชิก 
- การส่งนกัวิจยัศูนยฯ์ หรือประเทศสมาชิกเขา้ร่วมวิจยั  มีนาคม-เมษายน และ 

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในดา้นการส ารวจทรัพยากร  กนัยายน-ตุลาคม 
ประมงทะเลและส่ิงแวดลอ้ม 

- การเขา้ร่วมประชุมระดบัภูมิภาคหรือนานาชาติดา้น  มกราคม-ธนัวาคม 
ทรัพยากรประมงและการประเมินทรัพยากรสัตวน์ ้า 

3. การวางแผนการส ารวจโดยเรือวิจยัศูนยฯ์ 
- การหารือ/การประชุมวางแผนการส ารวจโดยเรือวิจยัศูนยฯ์  มกราคม-ธนัวาคม 

4. การสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรประมงที่อพยพ 
ระหว่างพรมแดน 
- การฝึกอบรมดา้นพลวตัประชากรสัตวน์ ้าและการจดัการ  กรกฏาคม 

ประมงโดยใช้โปรแกรม R-statistical  
5. การด าเนินงานดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ทางการประมงและการส ารวจระยะไกล 
- การฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจดัการ  กนัยายน 

ทรัพยากรประมงทะเลในระดบัภูมิภาค 
- การเขา้ร่วมประชุมในระดบัชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ   มกราคม-ธนัวาคม 

เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานและกิจกรรมของโครงการฯ  
6. การด าเนินงานดา้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงผ่าน 

การติดตั้งแหล่งที่อยูอ่าศยัเทียม 
- การฝึกอบรมระดบัภูมิภาคเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู  สิงหาคม 

ทรัพยากรประมง  
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4. โครงการจัดการประมงขนาดเล็กเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์และทรัพยากรประมง 
(Small-scale Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources) 

โครงการจัดการประมงขนาดเล็กเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์และทรัพยากรประมง มี

เป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ชาวประมงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการจดัการประมงขนาดเล็กอย่าง

ยัง่ยืน  

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  

 กิจกรรม  ระยะเวลา  

1. การส่งเสริมแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรประมง  

โดยแนวทางเชิงระบบนิเวศในพ้ืนที่โครงการน าร่อง 

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการระดบัภูมิภาคดา้นการจดัการ  มิถุนายนและ  

ประมงชายฝ่ัง เพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น    สิงหาคม 

- การส่งเสริมแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรประมง  มกราคม-ธนัวาคม 

โดยแนวทางเชิงระบบนิเวศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การสรุปผลการส่งเสริมแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากร มีนาคม 

ประมง โดยแนวทางเชิงระบบนิเวศในพ้ืนที่โครงการน าร่อง 

2. การพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ที่ในการใชคู้่มือการจดัการประมง 

ขนาดเล็กอยา่งยัง่ยืน 

- การศึกษาดา้นเศรษฐสังคม ระบบการเงินในระดบัจุลภาค  เมษายน-ธนัวาคม 

และระบบประกนัภยัในประเทศสมาชิกศูนยฯ์ ที่สอดคลอ้ง 

กบัคู่มือการจดัการประมงขนาดเล็กเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้นในประมงขนาดเล็ก 

- การส่งเสริมความร่วมมือระดบัภูมิภาคในการพฒันา  มกราคม-ธนัวาคม 

ดา้นเศรษฐสังคม ระบบการเงินในระดบัจุลภาค  

และระบบประกนัภยัส าหรับการประมงขนาดเลก็ 

- การส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นของมนุษย ์และฟ้ืนฟู  มกราคม-ธนัวาคม 

ทรัพยากรประมงขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

เฉียงใต ้
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3. การส่งเสริมการบูรณาการบทบาทหญิงชาย และการมีบทบาท  

ในการจดัการประมงอยา่งยัง่ยืนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- การฝึกอบรมดา้นการบรูณาการบทบาทหญิงชายในการประมง เมษายน-ธนัวาคม 

ขนาดเล็ก 

- การเขา้ร่วมการประชุม/การฝึกอบรมระดบันานาชาติ   มกราคม-ธนัวาคม 

ระดบัภูมิภาค และระดบัชาต ิ

 
5. โครงการการจัดต้ังแหล่งคุ้มครองการขยายพันธ์ุสัตว์น ้ า ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย 

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

China Sea and Gulf of Thailand) 

โครงการจดัตั้งแหล่งคุม้ครองการขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ าในทะเลจีนใตแ้ละอ่าวไทยมีวตัถุประสงค์
หลกัเก่ียวกบัการด าเนินงานและสร้างเครือข่ายดา้นแหล่งคุม้ครองการขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ าในทะเลจีน
ใตแ้ละอ่าวไทย เพ่ือก่อให้เกิดการจดัการประมงและแหล่งที่อยูอ่าศยัของสัตวท์ะเลที่วิกฤติ  

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. พิจารณาและจดัท าขอ้เสนอทางนโยบายดา้นแหล่ง   มกราคม-ธนัวาคม 

คุม้ครองการขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้า 

2. เผยแพร่ขอ้มูล รายงานประจ าปี และแผนการจดัการ   มกราคม-ธนัวาคม 

แหล่งคุม้ครองการขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้า 

 
6. 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 มี
วตัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส ารวจสภาวะทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์ตามที่ประเทศ
สมาชิกของศูนยฯ์ ร้องขอ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรบุคคลในดา้นต่าง ๆ  ผ่านการฝึกอบรม
บนเรือ ได้แก่ การเดินเรือ วิศวกรรมทางทะเล การท าประมง การส ารวจสมุทรศาสตร์ การวิจัย
ทรัพยากรประมง และการทดลองเคร่ืองมือประมง  
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แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้  

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลและส ารวจทรัพยากรทางทะเล,   มกราคม-ธนัวาคม 

ส่ิงแวดลอ้มทางทะเลและสมุทรศาสตร์ (ประเทศมาเลเซีย, 

 เมียนมา และฟิลิปปินส์) 

2. การพฒันาศกัยภาพทรัพยากรบุคคลดา้นการเดินเรือ   มกราคม-ธนัวาคม 

 และการส ารวจทรัพยากรประมงและส่ิงแวดลอ้มทางทะเล    

 
7. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท า

ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN-JICA Cooperation for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures in 
Southeast Asia) 

โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นมาตรการป้องกนัการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไร้การควบคุมให้แก่ประเทศสมาชิกศูนยฯ์ ผ่านการฝึกอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. การส่งเสริมการท าประมงอยา่งรับผิดชอบ 
- การฝึกอบรมการท าประมงอยา่งรับผิดชอบเพื่อป้องกนั  มิถุนายน 

การท าประมง IUUในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2. การส่งเสริมระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้า และ 

สินคา้ประมง 
- การฝึกอบรมระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้า   กุมภาพนัธ์ 

และสินคา้ประมง 
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- การฝึกอบรมระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้าและ  กุมภาพนัธ์, เมษายน, 
สินคา้ประมงในพ้ืนที่โครงการน าร่องในประเทศสมาชิกฯ มิถุนายน, สิงหาคม 

และตุลาคม 
3. การส่งเสริมนโยบายและมาตรการรัฐเจา้ท่า 

- การประชุมเชิงปฏิบตัิการดา้นการส่งเสริมนโยบาย  มีนาคม 
และมาตรการรัฐเจา้ท่าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- การฝึกอบรมเก่ียวกบัมาตรการรัฐเจา้ท่าส าหรับเจา้หนา้ที่ พฤศจิกายน 
ตรวจสินคา้ประมง 

  

 

8. โครงการความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ เพื่อติดตามและลดขยะทะเลจากการประมง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Collaborative Research and Capacity Building 

for Monitoring and Reduction of Marine Debris from Fisheries in Southeast Asia)  

โครงการความร่วมมือการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ เพื่อติดตามและลดขยะทะเลจากการประมง
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดบัภูมิภาคดา้นการ
วิจยัและฟ้ืนฟูศกัยภาพของภาคการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการติดตามและลดปริมาณขยะทะเล นอกจากน้ีไดส่้งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคการประมงให้ตระหนกัถึงผลกระทบของขยะทะเล และส่งเสริมการด าเนินงานเชิงบวกโดยการ
ร่วมมือกบัชาวประมง ภาคเอกชน และภาคอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. การศึกษาการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมง 
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละมาตรการป้องกนั 
- การรวบรวมขอ้มูลและติดตามผลการสูญหายและ  มกราคม-ธนัวาคม 

การทิ้งเคร่ืองมือประมงในพ้ืนที่โครงการน าร่อง  
- การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ  ตุลาคม-ธนัวาคม 

จดัท าคู่มือมาตรการป้องกนัการสูญหายและการทิ้ง 
เคร่ืองมือประมง 
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2. การศึกษาไมโครพลาสติกในส่ิงแวดลอ้ม และฟ้ืนฟูศกัยภาพ 
ทรัพยากรบุคคลดา้นวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ 
ขยะทะเลและไมโครพลาสติก 
- การส ารวจโดยเรือวิจยัของศูนยฯ์ และประเมินผลกระทบ เมษายน-กนัยายน 

ของไมโครพลาสติกตอ่ทรัพยากรประมงในอ่าวไทย 
- การวิจยัและประเมินผลปริมาณขยะทะเลที่ติดมากบั  มกราคม-ธนัวาคม 

เคร่ืองมือประมงระหว่างการท าประมงในทะเล 
- การตรวจสอบและประเมินความเส่ียงของไมโครพลาสติก ตุลาคม-ธนัวาคม 

ที่ปนเป้ือนในปลาน ้าจืด-ปลาทะเล และเผยแพร่ผลการ 
ปนเป้ือนของไมโครพลาสติกในพ้ืนที่น าร่อง ไดแ้ก่ อ่าวไทย  
(ปลาทะเล) และแมน่ ้า Musi ประเทศอินโดนีเซีย (ปลาน ้าจืด) 

- การฝึกอบรมดา้นวิธีการวิจยัเก่ียวกบัขยะทะเลและ  เมษายน-มิถุนายน 
ไมโครพลาสติกส าหรับเจา้หนา้ที่ประมและนกัวิจยัใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3. การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนขอ้มลูขยะทะเล 
- การพฒันาเวบ็ไซตโ์ครงการและส่ือประชาสัมพนัธ์  มกราคม-ธนัวาคม 

4. การส่งเสริมการท าเคร่ืองหมายส าหรับเคร่ืองมือประมง 
- การจดัท าคู่มือส าหรับการท าเคร่ืองมือส าหรับ   มกราคม-ธนัวาคม 

เคร่ืองมือประมง 
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โครงการอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

1. โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างในประเทศกัมพูชา , ไทย และ

เ วี ย ด น า ม  ( Implementing the Lower Mekong Fish Passage Initiative in Cambodia, 

Thailand, and Viet Nam) 

โครงการส่งเสริมทางผ่านปลาบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างในประเทศกมัพูชา, ไทย และ

เวียดนาม มีวตัถุประสงค ์เพื่อสนบัสนุนดา้นเทคนิค การออกแบบ และการจดัสร้างทางผ่านปลา

บริเวณลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างในประเทศกมัพูชา เวียดนาม และไทย  

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. จดัสร้างทางผ่านปลาในประเทศเวียดนาม     มกราคม 
และกมัพูชาให้แลว้เสร็จ 

 

2. โครงการมิติหญิงชายในห่วงโซ่มูลค่าของการท าประมงขนาดเล็กและการเพาะเลีย้งสัตว์น ้าใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender Dimension in the Value Chain of Small-scale 

Fisheries & Aquaculture in Southeast Asia) 

โครงการมิติหญิงชายในห่วงโซ่มูลค่าของการท าประมงขนาดเล็กและการเพาะเลี้ ยงสัตว์น ้ าใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อจ าแนกปัญหาดา้นบทบาทหญิงชายในห่วงโช่มูลค่า และ
ส่งเสริมความเท่าเทียมและเสมอภาคของหญิงชายในระดบัผูม้ีอ  านาจตดัสินใจ ระดบันโยบาย และองคก์ร  

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2565 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. จดัท ารายงานการวิเคราะห์บทบาทหญิงชายและ   มกราคม-เมษายน 
ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

2. การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้   มกราคม-พฤษภาคม 
และกรณีศึกษาแก่ประเทศสมาชิกศูนยฯ์ 

 



แผนการดำเนนิงานปี พ.ศ. 2566 
 

47 
 

 แผนการด าเนินงานปี พ.ศ. 2566 

ส านักงานฝ่ายฝึกอบรม 

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โครงการภายใต้โปรแกรมของส านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย  

1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และฟ้ืนฟู
ศักยภาพทรัพยากรบุคคล (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Enhancing 
Human Capacity Building) 

2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท าการประมง 
(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing) 

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 
Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย 

1. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและศักยภาพการฟ้ืนฟูระดับชาติเพ่ือขจัดการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
( Strengthening a Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU 
Fishing in Southeast Asia) 

2. โครงการเทคโนโลยีและการปฏิบัติเพื่อการท าประมงอย่างรับผิดชอบ  (Responsible Fishing 
Technology and Practice) 

3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืนและการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงในภูมิภาค
เ อ เ ชี ย ต ะ วัน อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and Resources 
Enhancement in Southeast Asia) 

4. โครงการจดัการประมงขนาดเล็กเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยแ์ละทรัพยากรประมง (Small-
scale Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources) 

5. โครงการส ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด าเนินงานส าหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2  
(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2) 
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6. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(ASEAN-JICA Capacity Building Project on IUU Fishing Countermeasures in Southeast Asia) 

7. โครงการความร่วมมือการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ เพื่อติดตามและลดขยะทะเลจากการประมงใน
ภูมิภาคเอ เ ชียตะวันออกเฉียงใต้  (Regional Collaborative Research and Capacity Building for 
Monitoring and Reduction of Marine Debris from Fisheries in Southeast Asia) 
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Promotion on Strengthening of SEAFDEC 
Visibility and Enhancing Human Capacity Building) 

โครงการฯ มีวตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ บทบาทและภาพลกัษณ์ของ
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้่อประเทศสมาชิก องคก์ารหรือสถาบนัระหว่าง
ประเทศ และสาธารณชน ตลอดจนการพฒันาความสามารถดา้นการประมงส าหรับบุคลากรด้าน
การประมง 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้    

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ บทบาทหนา้ที่และภาพลกัษณ์ของ  มกราคม-ธนัวาคม 
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ผ่านการจดันิทรรศการทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ   

2. ผลิตส่ือสารสนเทศทางการประมง  มกราคม-ธนัวาคม 
3. พฒันาระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ  มกราคม-ธนัวาคม 
4. เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรบุคคลดา้นการประมง  มกราคม-ธนัวาคม 

 
2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท าการประมง 

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

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางการด าเนินงานที่
เหมาะสมด้านการจับสัตว์น ้ า วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในระดบัชาติและระดบัภูมิภาค 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 

 กิจกรรม ระยะเวลา 

1. การส่งเสริมเทคโนโลยีและการด าเนินงานที่เหมาะสม  มกราคม-ธนัวาคม 
ทางการประมงและวิศวกรรมประมงเพ่ือฟ้ืนฟูการใช้ 
ทรัพยากรประมงทะเลอยา่งยัง่ยืน 
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2. การวิจยัทางการประมงดา้นผลกระทบของการประมง  มกราคม-ธนัวาคม 
ต่อระบบนิเวศทางทะเล การเสริมสร้างความเป็นอยู ่
และสังคมที่ดีขึ้น  

3. ระบบฐานขอ้มลูการจดัการประมง  มกราคม-ธนัวาคม 
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 
Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย 

1. โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการฟ้ืนฟูศักยภาพระดับชาติ เพื่อขจัดการ
ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Strengthening Regional Cooperation and Enhancing National Capacities to Eliminate 
IUU Fishing in Southeast Asia) 

โครงการสร้างเสริมความร่วมมือระดบัภูมิภาคและการฟ้ืนฟูศกัยภาพระดบัชาติ เพ่ือขจดัการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนทางเทคนิคและร่วมมือกบัประเทศสมาชิกในการต่อตา้นการท าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา  

1. การพฒันาและส่งเสริมระบบฐานขอ้มูลเรือประมงในภูมิภาค    มกราคม-ธนัวาคม 
2. การส่งเสริมความร่วมมือดา้นมาตรการรัฐเจา้ท่า และการติดตาม   มกราคม-ธนัวาคม  

ควบคุม และเฝ้าระวงัการท าประมงไอยยูใูนระดบัภูมิภาค 
3. การพฒันาและส่งเสริมระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้า   มกราคม-ธนัวาคม 

และสินคา้ประมง 
4. การสร้างเสริมและความร่วมมือกบัองคก์รระดบันานาชาติ  

ภูมิภาค และระดบัชาต ิ
5. การผลิตส่ือสารสนเทศ   มกราคม-ธนัวาคม 

 
2. โครงการเทคโนโลยีและการปฏิบัติเพื่อการท าประมงอย่างรับผิดชอบ  (Responsible Fishing 

Technology and Practice) 

โครงการเทคโนโลยีและการปฏิบตัิเพื่อการท าประมงอยา่งรับผิดชอบ  มีเป้าประสงคเ์พื่อจดัการ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเล ผ่านการส่งเสริมเทคโนโลยีและการท า
ประมงอยา่งรับผิดชอบในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้  

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. การศึกษาการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมงหรือ  มกราคม-ธนัวาคม 
การท าเคร่ืองหมายส าหรับเคร่ืองมือประมงในพ้ืนที่ 
โครงการน าร่อง 

2. การศึกษาและวิจยัเทคนิคที่เหมาะสมส าหรับการจดัการ  มกราคม-ธนัวาคม 
พลงังาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนและการท าประมง 
อยา่งปลอดภยั 

3. การพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นเทคนิคการขนยา้ยสัตวน์ ้า  มกราคม-ธนัวาคม 
บนเรือประมง 

 
3. โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงใน

ภูมิ ภ าค เอ เ ชียตะวันออก เ ฉียง ใ ต้  (Sustainable Utilization of Fisheries Resources and 
Resources Enhancement in Southeast Asia) 

โครงการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืนและการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีเป้าประสงคเ์พ่ือก่อให้เกิดการใชท้รัพยากรประมงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตอ้ยา่งคุม้ค่าและยัง่ยืน  

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา  

1. การเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลดา้นการส ารวจและ   มกราคม-ธนัวาคม 
วิจยัทรัพยากรประมงทะเลและสมุทรศาสตร์ 

2. เสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์ให้แก่นกัวิจยัศูนยฯ์    มกราคม-ธนัวาคม 
และประเทศสมาชิก 

3. การวางแผนการส ารวจโดยเรือวิจยัศูนยฯ์   มกราคม-ธนัวาคม 
4. การสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรประมงที่อพยพ   มกราคม-ธนัวาคม 

ระหว่างพรมแดน  
5. การด าเนินงานดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   มกราคม-ธนัวาคม 

ทางการประมงและการส ารวจระยะไกล 
6. การด าเนินงานดา้นการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงผ่าน   มกราคม-ธนัวาคม 

การติดตั้งแหล่งที่อยูอ่าศยัเทียม 
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4. โครงการจัดการประมงขนาดเล็กเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์และทรัพยากรประมง 
(Small-scale Fisheries Management for Better Livelihood and Fisheries Resources) 

โครงการจดัการประมงขนาดเล็กเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรัพยากรประมง มีเป้าประสงค์

เพ่ือส่งเสริมให้ชาวประมงมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นผ่านการจดัการประมงขนาดเล็กอยา่งยัง่ยืน  

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้  

 กิจกรรม  ระยะเวลา  

1. การส่งเสริมแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรประมง  มกราคม-ธนัวาคม 

โดยแนวทางเชิงระบบนิเวศในพ้ืนที่โครงการน าร่อง 

2. การพฒันาศกัยภาพในการส่งเสริมคู่มือการจดัการประมง  มกราคม-ธนัวาคม 

ขนาดเล็กเพ่ือกอ่ให้เกิดความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นในประมงขนาดเล็ก 

3. การส่งเสริมการบูรณาการบทบาทหญิงชาย และการมีบทบาท มกราคม-ธนัวาคม 

ในการจดัการประมงอยา่งยัง่ยืนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 
5. 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 มี
วตัถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการส ารวจสภาวะทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์ตามที่ประเทศ
สมาชิกของศูนยฯ์ ร้องขอ เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรบุคคลในดา้นต่าง ๆ  ผ่านการฝึกอบรมบน
เรือ ไดแ้ก่ การเดินเรือ วิศวกรรมทางทะเล การท าประมง การส ารวจสมุทรศาสตร์ การวิจยัทรัพยากร
ประมง และการทดลองเคร่ืองมือประมง  

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้  

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลและส ารวจทรัพยากรทางทะเล,   มกราคม-ธนัวาคม 

ส่ิงแวดลอ้มทางทะเลและสมุทรศาสตร์ 

2. การพฒันาศกัยภาพทรัพยากรบุคคลดา้นการเดินเรือ   มกราคม-ธนัวาคม 
 และการส ารวจทรัพยากรประมงและส่ิงแวดลอ้มทางทะเล    
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6. โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรการป้องกันการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN-JICA Cooperation for Capacity Building on IUU Fishing Countermeasures in 
Southeast Asia) 

โครงการความร่วมมือ ASEAN-JICA เพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพดา้นมาตรการป้องกนัการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกนัการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุมให้แก่ประเทศสมาชิกศูนยฯ์ ผ่านการฝึกอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. การส่งเสริมการท าประมงอยา่งรับผิดชอบ    มกราคม-ธนัวาคม 
2. การส่งเสริมระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์ ้า และ   มกราคม-ธนัวาคม 

สินคา้ประมง 
3. การส่งเสริมนโยบายและมาตรการรัฐเจา้ท่า    มกราคม-ธนัวาคม  

 

7. โครงการความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ เพื่อติดตามและลดขยะทะเลจากการประมง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Collaborative Research and Capacity Building 

for Monitoring and Reduction of Marine Debris from Fisheries in Southeast Asia)  

โครงการความร่วมมือการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ เพื่อติดตามและลดขยะทะเลจากการประมง
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดบัภูมิภาคดา้นการ
วิจยัและฟ้ืนฟูศกัยภาพของภาคการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการติดตามและลดปริมาณขยะทะเล นอกจากน้ีไดส่้งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคการประมงให้ตระหนกัถึงลดผลกระทบของขยะทะเลและส่งเสริมการด าเนินงานเชิงบวกโดย
การร่วมมือกบัชาวประมง ภาคเอกชน และภาคอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้
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แผนการด าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 

 กิจกรรม  ระยะเวลา 

1. การศึกษาการสูญหายและการทิ้งเคร่ืองมือประมง   มกราคม-ธนัวาคม 
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละมาตรการป้องกนั 

2. การศึกษาไมโครพลาสติกในส่ิงแวดลอ้ม และฟ้ืนฟูศกัยภาพ  มกราคม-ธนัวาคม 
ทรัพยากรบุคคลดา้นวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ 
ขยะทะเลและไมโครพลาสติก 

3. การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนขอ้มลูขยะทะเล   มกราคม-ธนัวาคม 
4. การส่งเสริมการท าเคร่ืองหมายส าหรับเคร่ืองมือประมง  มกราคม-ธนัวาคม 

 



www.seafdec.or.th
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