
 



รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ผูมีสวนไดสวนเสยี กระบวนการวางแผนการจัดการประมง 

 

จัดทําโดย 
 

 กรมประมง 

ท่ีอยู: 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว         
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทร: 02-562-0600-15 โทร / โทรสาร 02-
5620564 

 
 

 ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ 
สํานักงานฝายฝกอบรม 

ท่ีอยู: ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟาผา อ.พระสมุทรเจดีย          
จ.สมุทรปราการ 10290 

โทร: 02-4256100 โทรสาร 02-4256110-1 

 

  

The Oceans and Fisheries Partnership 
Tetra Tech ARD Unit 1201/1, 12th Floor 
208 Wireless Road Building, 208 Wireless Road, 
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 
 
 
 

 
  

U.S. Department of the Interior 
1849 C Street, N.W. 
Washington DC 20240 

 

สนับสนุนโดย 



บทสรุปผูบริหาร 

 
 
กรมประมงไทยภายใตความรวมมือกับโครงการ USAID Oceans และ SEAFDEC ไดรวมกันจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสียกระบวนการวางแผนการจัดการประมง ระหวางวันท่ี 28 – 29 สิงหาคม 2560 ณ 
จังหวัดสงขลา โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสียกระบวนการวางแผนการจัดการประมง ในครั้งน้ี มี
วัตถุประสงคเพื่อแนะนําโครงการ USAID Oceans เสนอกิจกรรมของโครงการภายในพื้นท่ีศึกษา อีกท้ังยังชวย
สนับสนุนกรมประมงไทยในการจัดการประมงปลาผิวนํ้าขนาดเล็ก ผานกระบวนการวางแผนรวมกันของผูมีสวนได
สวนเสียตางๆ ควบคูไปกับการสงเสริมระบบการตรวจสอบยอนกลับสําหรับผลิตภัณฑประมงทะเล (CDT) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแกปญหาการประมง IUU และความผิดเกี่ยวกับการคาอาหารทะเล การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้ง
น้ียังถือเปนการจัดทําโครงรางของพื้นท่ีศึกษาในจังหวัดสงขลาใหเสร็จสมบูรณ โดยจัดสรรขอมูลในประเด็นตางๆ 
เชน สถานการณปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคของพื้นท่ีศึกษาในการจัดการประมงปลาผิวนํ้าในบริเวณภาคใตของ
ประเทศไทย ซึ่งขอมูลดังกลาวท่ีผานการยืนยันจากกลุมผูเขารวมประชุมตางๆ ท้ังในระดับประเทศ ระดับทองถิ่น 
ท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรภาคประชาสังคม และชาวประมงท่ีเกี่ยวของท้ังหญิงและชาย ท่ีทําการ
ประมงปลาผิวนํ้าขนาดเล็ก ของจังหวัดสงขลาและปตตานี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด ๗๙ คน เปนผูประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสียในการทํา

ประมงจากจังหวัดสงขลาและปตตานี รวมถึงขาราชการและนักวิชาการกรมประมงในพื้นท่ีอาวไทยตอนลาง 

อาจารยจากมหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีโครงการ USAID Oceans เจาหนาท่ีจากศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต (ซีฟเดค) โดยไดแบงกลุมผูเขารวมประชุมเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมประมงพื้นบาน กลุมประมง

พาณิชย และกลุมผูประกอบการ โดยมีเจาหนาท่ีจากกรมประมง เปนผูดําเนินการ และเจาหนาท่ีจากซีฟเดค เปน

ผูชวยผูดําเนินการในแตละกลุม แตละกลุมไดมีการระดมความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับประเด็นปญหาและภัย

คุกคามในการประมงปลาผิวนํ้าในภาคใตของประเทศไทย โดยไดแบงประเด็นปญหาและภัยคุกคามออกเปน       

๓ ดาน คือ ดานทรัพยากรและแหลงท่ีอยูอาศัยสัตวทะเล ดานความกินดีอยูดีของมนุษย และดานการจัดการ 

ผลจากการระดมความคิดเห็น พบวาปญหาและภัยคุกคามในดานทรัพยากรและแหลงท่ีอยูอาศัยสัตวทะเล คือ 

ทรัพยากรและแหลงท่ีอยูอาศัยสัตวทะเลเส่ือมโทรม รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อสงเขาโรงงาน สวนประเด็น

ปญหาในดานความกินดีอยูดีของมุษย คือ การขาดรายไดและตนทุนการทําประมงท่ีสูงขึ้น รวมไปถึงปญหาหน้ีสิน

และการกูยืมนอกระบบ การขาดแคลนแรงงานประมง การขาดความไววางใจระหวางชาวประมงและภาครัฐ 

สําหรับประเด็นในดานการจัดการ คือ กฎหมายท่ีออกมาไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับวิถีชาวประมง การขาด

การมีสวนรวมของชาวประมงในการบริหารจัดการ นอกจากน้ี ในมุมมองของกลุมผูประกอบการจะประสบกับ

ปญหาในเรื่องของผูขายปลาหรือประมงพื้นบานไมมีหนังสือรับรองซื้อขายสัตวนํ้าใหกับโรงงาน (MCPD) รวมถึง

การติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐท่ียังไมเบ็ดเสร็จและลาชา 

หลังจากนําเสนอประเด็นปญหาและภัยคุกคามตางๆ แลว ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมประมงพื้นบาน และกลุม

ผูประกอบการไดทําการจัดลําดับความสําคัญของปญหา พรอมท้ัง ไดมีการเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดวย

เชนกัน   
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1. หลกัการและเหตผุล 

โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Oceans and Fisheries Partnership หรือ USAID Oceans) เป็นโครงการส่วน
ภูมิภาคภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปีที่จะนําเสนอความร่วมมือระหว่างองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID) และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asian 
Fisheries Development Center หรือ SEAFDEC) โครงการ USAID Oceans แสวงหนทางในการส่งเสริมให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามเหล่ียมปะการัง (Coral Triangle หรือ CT) มีทําการประมงอย่างความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงทะเล โดยโครงการดังกล่าวได้มุ่งเน้นการสนับสนุนให้
ประเทศในภูมิภาคสามารถแก้ปัญหาการทําประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing หรือ การประมง IUU) และป้องกันการดําเนินการที่ผิดระเบียบ
เกี่ยวกับการค้าอาหารทะเล (Seafood Fraud) รวมทั้งการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารทะเลผ่านการพัฒนาของระบบการจัดการประมงและระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับสําหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล (Catch Documentation and Traceability หรือ CDT)  สําหรับการ
ดําเนินการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืนในระดับประเทศนั้น โครงการ USAID Oceans กรมประมง และ 
SEAFDEC ได้คัดเลือกจังหวัดสงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นพ้ืนท่ีศึกษาและดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
USAID Oceans เน่ืองจากตําแหน่งที่ตั้งที่สําคัญบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง และความใกล้ชิดกับรัฐกลันตัน 
(Kelantan) ประเทศมาเลเซีย ทําให้เกิดความสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในประเทศไทย กรมประมงไทยภายใต้ความร่วมมือกับโครงการ 
USAID Oceans และ SEAFDEC จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการวาง
แผนการจัดการประมง ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนํา
โครงการ USAID Oceans เสนอกิจกรรมของโครงการภายในพ้ืนที่ศึกษา อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนกรมประมงไทยใน
การจัดการประมงปลาผิวนํ้าขนาดเล็ก ผ่านกระบวนการวางแผนร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมระบบการตรวจสอบย้อนกลับสําหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล (CDT) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหา
การประมง IUU และความผิดเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเล การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ียังถือเป็นการจัดทําโครง
ร่างของพ้ืนท่ีศึกษาในจังหวัดสงขลาให้เสร็จสมบูรณ์ โดยจัดสรรข้อมูลในประเด็นต่างๆ เช่น สถานการณ์ปัจจุบัน 
ปัญหาและอุปสรรคของพ้ืนที่ศึกษาในการจัดการประมงปลาผิวนํ้าในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวที่ผ่านการยืนยันจากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และชาวประมงท่ีเกี่ยวข้องท้ังหญิงและชาย ที่ทําการประมงปลาผิวนํ้าขนาด
เล็ก ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

2. วัตถุประสงค ์

๑. แนะนําโครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID Oceans) และแผนการดําเนินงานของโครงการฯ ในพ้ืนที่ศึกษา 

๒. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบย้อนกลับสําหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล (CDT) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
แก้ปัญหาการประมง IUUและความผิดเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเล 

๓. สร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการการประมง ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง เพศสภาพในห่วงโซ่
มูลค่าทางการประมง แรงงานในภาคการประมง 

 
 

๓



 
    

๔. เพ่ือสนับสนุนกรมประมงไทยในการจัดการประมงปลาผิวนํ้าขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยมี
เป้าหมายเพ่ือระบุและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปัญหา รวมทั้งการมีส่วนร่วมสนับสนุน
แผนการจัดการประมง 

3. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

๑. รายงานผลการประชุม โดยมีรายละเอียดแผนจัดการประมงของประเทศไทย โครงการ USAID 
Oceans สถานการณ์ประมงปลาผิวนํ้าของประเทศไทย ประเด็นปัญหาการทําประมงปลาผิวนํ้าใน
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย 

๒. ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการออกแบบและการวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
สําหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล (CDT) การวางแผนการจัดการประมง และสวัสดิภาพทางสังคม 

๓. ร่างรายละเอียดข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษาโครงการ USAID Oceans ซึ่งรวมรายละเอียดปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแผนการจัดการประมงปลาผิวนํ้าในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย 

4. ระยะเวลา และสถานที่จัดการประชุม 

การประชุม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บีพี สิมิหรา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 

5. ผู้เขา้ร่วมการประชุม 

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติฯ ทั้งหมดจํานวน 79 คน เป็นผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ทําประมงจากจังหวัดสงขลาและปัตตานี ประกอบด้วย ตัวแทนจากประมงพ้ืนบ้าน และตัวแทนจากประมง
พาณิชย์ ข้าราชการและนักวิชาการกรมประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง อาจารย์จากมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ี
โครงการ USAID Oceans เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรายชื่อผู้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตาม เอกสารแนบที่ ๑ 

6. ตารางเวลา และวาระการประชุม 

วันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

08:30-09:00 ลงทะเบียน 

09:00-09:30 

 

วาระที่ ๑: พิธีเปิด 

 กล่าวต้อนรับ โดย นายก่อเกียรติ กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา  
 กล่าวรายงานโครงการ โดย เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ดร. คมน์ ศิลปาจารย์  
 กล่าวเปิดการประชุม โดย รองอธิบดีกรมประมง ดร. ชํานาญ พงษ์ศรี 

09:30-09:40 แนะนําวาระการประชุมการวางแผนการจัดการด้านการประมง (คณะผู้ดําเนินการ) 

                                                             ๔



 

09:40-10:00 ถ่ายรูปหมู่ และพักรับประทานอาหารว่าง 

10:00-10:30 วาระท่ี ๒: แผนจัดการประมงของประเทศไทย และความสําคัญของการจัดการทรัพยากร
ประมงปลาผิวนํ้าของประเทศไทย (คุณไพโรจน์ ซ้ายเกล้ียง  ที่ปรึกษากรมประมง) 

10:30-11:00 วาระที่ ๓: แนะนําโครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (โครงการ Oceans and Fisheries 
Partnership) (คุณอารยา พุ่มศฤงฆาร โครงการ USAID Oceans) 

11:00-11:30 วาระที่ ๔:  

1) สภาวะการประมงของจังหวัดสงขลา (คุณวราภรณ์ เดชบุญ นักวิชาการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง) 

2) รายละเอียดของพื้นท่ีศึกษาของจังหวัดสงขลา (คุณคงไผท ศราภัยวานิช หัวหน้า
แผนกฝึกอบรมและสารสนเทศ ศูนย์พัฒนาการประมงฯ)  

11:30-12:00 วาระท่ี ๕: การวิเคราะห์ช่องว่างการดําเนินงานของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (CDT) 
ในจังหวัดสงขลา (คุณธัญญะ ศักดิ์โสภิษฐ โครงการ USAID Oceans) 

12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-17:00 วาระที่ ๖: แบ่งกลุ่มทํางาน เร่ืองการระบุและจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและภัย
คุกคามในการประมงปลาผิวนํ้าในภาคใต้ของประเทศไทย โดย เจ้าหน้าที่ของกรมประมงท่ี
ได้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ฝึก EAFM (นักวิชาการการประมง ได้แก่ คุณมนตรี สุ
มณฑา, คุณชลิต สง่างาม, คุณอกนิษฐ์ เกื้อเผือก และเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ คุณอิสระ ชาญราชกิจ คุณพนิตนาฏ ธาราดล คุณคง
ไผท ศราภัยวานิช คุณจริยา สอนเกล้ียง   คุณรัตนา เตี้ยเย คุณกฤษฎิ์ ภู่ศิริมงคล และคุณ
นํ้าฝน อิ่มสําราญ) 

หมายเหตุ* กาแฟและอาหารว่างเสริฟเวลาประมาณ 15:15 น. 

18:00 งานเล้ียงต้อนรับ 

วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

08:00-08:30 ลงทะเบียน 

08:30-08:4๕ ทบทวนกิจกรรมของวันแรก และแนะนํากิจกรรมวันที่สอง 

โดย ตัวแทนศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

08:๔๕-10:00 วาระที่ ๖ (ต่อ): ประเด็นปัญหาและภัยคุกคามในการประมงปลาผิวนํ้าในภาคใต้ของ
ประเทศไทย (ต่อ) และวิธีการจัดการในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๕



 
 

10:00-10:20 พักรับประทานอาหารว่าง 

10:20-12:30 วาระที่ ๗: การนําเสนอผลงานของกลุ่ม (คณะผู้ดําเนินการ) 

12:30-13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:30-14:45 สรุป และประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ (คณะผู้ดําเนินการ) 

15:00 พิธีปิด โดยเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

7. ภาคการบรรยายและนําเสนอ 

7.1. การเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกระบวนการวางแผนการจัดการประมง 

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เร่ิมด้วยคํากล่าวต้อนรับและแนะนําพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาโดยสังเขป 
โดยประมงจังหวัดสงขลา นายก่อเกียรติ กูลแก้ว (เอกสารแนบที่ 2)  ต่อจากน้ัน เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร.คมน์ ศิลปาจารย์ ได้กล่าวรายงานการดําเนินโครงการ USAID Oceans ตลอดจน
วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการประมง, ห่วง
โซ่มูลค่าทางการประมง, เพศสภาพในห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง, แรงงานในภาคการประมง, และส่งเสริมระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ (CDT) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาการประมง IUU รวมทั้งความร่วมมือจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากกลุ่มชาวประมง ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการนําเสนอความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์  
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการประมงปลาผิวนํ้า ในบริเวณภาคใต้ของประเทศ
ไทย (เอกสารแนบที่ 3) หลังจากน้ันการได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมประมง ดร.ชํานาญ พงษ์ศรี เป็นประธาน
และผู้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี (เอกสารแนบที่ 4) 

7.2. แผนการจัดการประมงของประเทศไทย และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรประมงปลาผิวน้ํา
ของประเทศไทย 

แผนการจัดการประมงของประเทศไทย และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรประมงปลาผิวนํ้าของ
ประเทศไทยนําเสนอโดย นายไพโรจน์ ซ้ายเกล้ียง ที่ปรึกษากรมประมง โดยเน้ือหาครอบคลุม 1) แนวโน้มปริมาณ
และมูลค่าสัตว์นํ้าของไทยระหว่างปี 2539-2558 โดยเน้นไปท่ีผลจับและการใช้ประโยชน์ปลาผิวนํ้าเป็นสําคัญ 
2) เหตุผลสําคัญของการจัดการประมง รวมถึงเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํ้า 3) ปัญหาด้านการ
ประมงทะเลของประเทศไทยที่มีต่อการจัดการประมง 4) กฎหมายเกี่ยวข้องท่ีใช้ในการบริหารจัดการประมงของ
ประเทศไทย 5) การบริหารจัดการประมงท่ีเกี่ยวข้องกับปลาผิวนํ้า เช่น การกําหนดห้ามทําการประมงโดย
เคร่ืองมือประมงบางชนิดในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล การกําหนดเขตห้ามเครื่องมือประมงบางชนิดเพ่ือทําการ
ประมง การควบคุมประสิทธิภาพการทําประมง เป็นต้น 6) ปัญหาและความท้ายทายในการจัดการประมงปลาผิว
นํ้าในประเทศไทย (เอกสารแนบที่ 5) 

 

๖



 
 

7.3. แนะนําโครงการความร่วมมอืด้านมหาสมทุรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา 

การแนะนําโครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา นําเสนอโดย นางสาวอารยา พุ่มศฤงฆาร ผู้เช่ียวชาญด้านความร่วมมือกับพันธมิตรของ
โครงการ USAID Oceans โดยมีเน้ือหาครอบคลุมกิจกรรมหลักที่โครงการได้ดําเนินการ ได้แก่ การพัฒนาระบบ
เอกสารด้านการประมงและการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์นํ้า การจัดการประมงเชิงระบบนิเวศ สวัสดิ
ภาพทางสังคม (เพศสภาพ และแรงงาน) ความร่วมมือกับพันธมิตรโครงการ รวมถึงเป้าหมายของโครงการ พ้ืนท่ี
การดําเนินโครงการ เป็นต้น (เอกสารแนบที่ 6) 

7.4. สภาวะการประมงในจังหวัดสงขลา 

สภาวะการประมงของจังหวัดสงขลา ถูกนําเสนอโดย นางสาววราภรณ์ เดชบุญ นักวิชาการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง โดยรายละเอียดการนําเสนอครอบคลุม การแบ่งเขตการประมงของ
ประเทศไทย แนวโน้มสัตว์นํ้าที่จับได้บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง เคร่ืองมือประมงหลักท่ีใช้ในการทําประมงพ้ืนบ้าน
และพาณิชย์ แหล่งการทําประมงและปริมาณสัตว์นํ้าที่ขึ้นท่าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ชนิดสัตว์นํ้าทางเศรษฐกิจ
และการแปรรูปสัตว์นํ้าในจังหวัดสงขลาและปัตตานี เป็นต้น (เอกสารแนบที่ 7) 

หลังจากน้ัน นายคงไผท ศราภัยวานิช หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสารสนเทศ ศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้นําเสนอรายละเอียดหัวข้อพ้ืนที่ศึกษาจังหวัดสงขลา โดยแบ่งเป็น 1) รายละเอียด
พ้ืนที่โดยสังเขป 2) เจ้าหน้าที่ดําเนินโครงการ และ 3) รายละเอียดด้านการประมงและห่วงโซ่อุปทาน (เอกสาร
แนบที่ 8) 

7.5. การวิเคราะห์ช่องว่างการดําเนินงานของระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ํา (CDT) ในจังหวัด
สงขลา  

การวิเคราะห์ช่องว่างระบบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นํ้า ในจังหวัดสงขลา 
(E-CDT) นําเสนอโดย นายธัญญะ ศักดิ์โสภิษฐ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบอิเลคทรอนิคส์การตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นํ้า 
ของโครงการ USAID Oceans เน้ือหาโดยสรุปของการนําเสนอประกอบด้วย ความหมายและความสําคัญของ
ระบบอิเลคทรอนิคส์การตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นํ้าทั้งระบบของห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือเป็นการป้องกันการจับสัตว์นํ้า
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ขาดการควบคุม (การประมง IUU) การวิเคราะห์ช่องว่างของห่วงโซ่อุปทานใน
ธุรกิจสัตว์นํ้าของจังหวัดสงขลา เพ่ือใช้ในการดําเนินงานจัดทําอิเลคทรอนิกส์การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของ
สัตว์นํ้า โดยขั้นตอนการดําเนินงานประกอบด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ เช่น 
เอกสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 2) การพบปะพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานธุรกิจสัตว์นํ้าซ่ึงจะเป็น
ผู้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมาของสัตว์นํ้า เพ่ือการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 3) การลง
พ้ืนท่ีเพ่ือสังเกตและเก็บประเด็นปัญหาเพ่ือนํามาพิจารณาในการออกแบบระบบฯ เป็นต้น (เอกสารแนบที่ 9) 

8. ภาคการประชมุกลุ่มย่อย 

การระบุและจดัลําดับความสําคัญของปัญหาและภัยคุกคามในการประมงปลาผิวน้ําในภาคใต้ของประเทศไทย 

๗



 
 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน กลุ่ม
ประมงพาณิชย์ และกลุ่มผู้ประกอบการ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมประมง ได้แก่ นายชลิต สง่างาม นายอกนิษฐ์ เกื้อ
เผือก และนายมนตรี สุมณฑา เป็นผู้ดําเนินการ และเจ้าหน้าที่จากซีฟเดคได้แก่ นางพนิตนาฎ ธาราดล นายกฤษฏิ์ 
ภู่ศิริมงคล นางสาวรัตนา เตี้ยเย เป็นผู้ช่วยผู้ดําเนินการ ในแต่ละกลุ่มตามลําดับ โดยในกลุ่มได้มีการระบุประเด็น
ปัญหาและภัยคุกคามในการประมงปลาผิวนํ้าในภาคใต้ของประเทศไทย โดยปัญหาหลักท่ีได้จากการประชุมในแต่
ละกลุ่ม มีดังน้ี 

 ก. กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน  

ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและ
แหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์ทะเล 

ประเด็นปัญหาด้านความกินดีอยู่ดี ประเด็นปัญหาด้านการจัดการ 

1. ทรัพยากรเส่ือมโทรม 1. ขาดรายได ้ 1. กฎหมายประมงที่ออกมาไม่
สอดคล้องกับวิถีชาวบ้าน 

2. แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลเส่ือม
โทรม  เช่น เศษอวน ขยะ ลอย
มาติดอยู่ในบริเวณปะการังเทียม 

2. ปัญหาหน้ีสิน และการกู้ยืมเงิน
นอกระบบ 

2. ชาวประมงไม่ได้รับการอุดหนุน 
ช่วยเหลือ และเยียวยาจากภาครัฐฯ 

3. โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากร และแหล่งที่อยู่
อาศัยสัตว์ทะเล เช่น โรงไฟฟ้า 

3. นํ้ามันราคาแพง 3. เรือประมงพาณิชย์บางประเภท เช่น 
เรืออวนลาก อวนล้อมป่ันไฟ เข้ามา
ทําประมงในแนวเขต 3 ไมล์ทะเล 

  4. พระราชกําหนดการประมงปี พ.ศ. 
2558 บางมาตรการไม่เหมาะสม 
ขาดความชัดเจน 

 ข. กลุ่มประมงพาณิชย์ 

ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและ
แหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์ทะเล 

ประเด็นปัญหาด้านความกินดีอยู่ดี ประเด็นปัญหาด้านการจัดการ 

1. ทรัพยากรเส่ือมโทรม 1. ขาดแรงงาน 1. ขาดการมีส่วนร่วมจากชาวประมง
ในการบริหารจัดการ 

 2. ชาวประมงและภาครัฐขาดความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

2. กฎหมายที่มีบทลงโทษที่รุนแรง 

 3. ภาครัฐมีทัศนคติไม่ดีต่อ
ชาวประมง 

3. ระบบตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้า
ระวังการทําการประมงขาดการบูร- 
ณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4. ขาดการสนับสนุนอาชีพเสริม
และเงินทุนอุดหนุนในการ
ประกอบอาชีพ 

4. ระบบติดตามเรือ (VMS) ขาด
ประสิทธิภาพ 

 5. การคุ้มทุนในการลงทุนกับเครื่อง
ทุ่นแรงในการทําประมง 

5. การขอใบอนุญาตในการทําประมง 
(ใบอนุญาตทําประมง การเข้าท่า)   

  6. การคอรัปช่ัน 
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ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและ
แหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์ทะเล 

ประเด็นปัญหาด้านความกินดีอยู่ดี ประเด็นปัญหาด้านการจัดการ 

  7. การกําหนดโควตาวันทําประมงไม่
เหมาะสม   

 ค. กลุ่มผู้ประกอบการ 

ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและ
แหล่งท่ีอยู่อาศัยสัตว์ทะเล 

ประเด็นปัญหาด้านความกินดีอยู่ดี ประเด็นปัญหาด้านการจัดการ 

1. การขาดแคลนวัตถุดิบ - 1. ผู้ขายปลาไม่มีหนังสือรับรองการ
ซื้อขายสัตว์นํ้าให้กับโรงงาน 
(MCPD) 

2. ปลาท่ีรับซ้ือไม่ได้คุณภาพ  2. เรือประมงพ้ืนบ้านไม่มี MCPD 
โรงงานไม่สามารถซื้อมาผลิตได้ 

  3. การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการยังไม่เบ็ดเสร็จ 
(ประมงจังหวัด, PIPO, FMO) 

4. ผู้รับซ้ือปลา (ล้ง) ไม่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสุขอนามัย 

 หลังจากนําเสนอประเด็นต่างๆ แล้ว ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน และกลุ่ม
ผู้ประกอบการได้ทําการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้ง ได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
โดยรายละเอียดของผลจากการประชุมในแต่ละกลุ่ม ได้แสดงใน เอกสารแนบที่ 10  

9. การประเมินผลการประชุมเชิงปฏบิตักิาร 

จากผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าร่วมประชุมและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมในคร้ังน้ี มีผู้ส่งแบบประเมินทั้งสิ้น 37 คน แบ่งเป็นเพศชาย 38% และเพศหญิง 59% และมีอายุ
เฉลี่ย 47 ปี ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี โดยกลุ่มประมงพ้ืนบ้านมีสัดส่วนสูงที่สุดที่
ร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฎิบัติการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่  

1) กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จํานวน 11 คน  
๒) กลุ่มประมงพาณิชย์ โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จํานวน 7 คน  

 3) กลุ่มผู้ประกอบการ โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จํานวน 6 คน  
 4) กลุ่มองค์กรอิสระ/สถาบันการศึกษา โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จํานวน 2 คน  
 5) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จํานวน 11 คน  

การประเมินผลโดยพิจารณาจากผลการตอบแบบสอบถาม พบว่าภาพรวมผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจโครงการ USAID Oceans และแผนการดําเนินการของโครงการในพ้ืนที่ 
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(ร้อยละ 89) รวมทั้งมีความเข้าใจเร่ืองการตรวจสอบย้อนกลับสําหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล (ร้อยละ 92) 
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการประมง ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง เพศ
สภาพในห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง แรงงานในภาคการประมง และเกือบทั้งหมด (ร้อนละ 97) สนับสนุนกรม
ประมงไทยในการจัดการประมงปลาผิวนํ้าขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง รวมท้ังสามารถนําความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้จากที่ประชุม รวมท้ังการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาอ่ืนของการประมง
ปลาผิวนํ้า ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากผลการตอบแบบสอบถามของ
ผู้เข้าร่วมประชุม พบว่าการประชุมคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม 

เมื่อพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 กลุ่ม พบว่าผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจในเน้ือหาท่ีได้นําเสนอในแนวทางเดียวกับการประเมินภาพรวมกลุ่มใหญ่ 
นอกจากน้ี ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลทางวิชาการที่นําเสนอเป็นข้อมูลก่อนการออก 
พ.ร.ก.ประมง 2558 ผู้เข้าร่วมการประชุมอยากทราบข้อมูลของสถานการณ์ประมงภายหลัง พ.ร.ก.ประมง 
2558 นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมการประชุมมีความกังวลใจว่า ผลจากการประชุมในครั้งน้ีจะก่อให้เกิดมาตรการ
ใหม่ๆ และจะสร้างปัญหาให้แก่ชาวประมงในภายหลัง เป็นต้น  

สําหรับการประเมินรูปแบบการดําเนินการและความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวกน้ัน ความ
เหมาะสมของระยะเวลาการประชุม รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ อยู่ในระดับ มาก โดยรายละเอียดของ
ผลการประเมิน ได้นําเสนออยู่ใน เอกสารแนบที่ 11 

10. พิธีปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 หลังจากที่มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือหารือวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขแล้ว แต่ละกลุ่มได้
นําเสนอผลจากการหารือให้ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับทราบ ต่อจากน้ัน ตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตรท่ี
จัดการฝึกอบรมในคร้ังน้ี ได้แก่ USAID Oceans และกรมประมง ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนที่
เลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร.คมน์ ศิลปาจารย์ จะเป็นประธานขึ้นกล่าวปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในคร้ังน้ี  

๑๐



เอกสารแนบที่ 1 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการวางแผนการจัดการประมง 

28 -29 สิงหาคม  2560 
ณ บีพี สิมิหรา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 

1. ดร. คมน์ ศิลปาจารย ์ ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2. ดร. สมบูรณ์ ศิริรักษ์โสภณ ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3. ดร. ยุทธนา เทพอรุณรัตน์ ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4. นางพนิตนาฎ ธาราดล ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

5. นายคงไผท ศราภัยวานิช ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

6. นายกฤษฎิ ์ ภู่ศิริมงคล ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

7. นางสาวกนกวรรณ  ทบภักดิ์ ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

8. นางสาวนํ้าฝน อิ่มสําราญ ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

9. นายวศิษฏ์ ยิ้มน้อย ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

10. นายอิสระ ชาญราชกิจ ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

11. นางสาวรัตนา เตี้ยเย ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

12. นางสาวจริยา ศรเกล้ียง ศุนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

13. นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ กรมประมง 

14. นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม กรมประมง 

15. นางสาววราภรณ์ เดชบุญ กรมประมง 

16. นางภัสราภา แก้วเนิน กรมประมง 

17. นายภูริธัช วัชรสินธ์ุ กรมประมง 

18. นายธีรวัฒน สัมภวมานะ  กรมประมง 

๑๑



ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 

19. นายเชิดศักดิ์ ชูคง  กรมประมง 

20. นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย กรมประมง 

21. นายชลิต สง่างาม กรมประมง 

22. นายมนตรี สุมณฑา กรมประมง 

23. นายอกนิษฐ์ เกื้อเผือก กรมประมง 

24. นายไพโรจ์  ซ้ายเกล้ียง กรมประมง 

25. นายประมวล  รักษ์ใจ องค์การสะพานปลา 

26. Mr. Sukiman bin Hassan มาเลซีย 

27. Ms. Khazlita Adzim binti Abdol Aziz มาเลเซีย 

28. Ms. Tengku Balkis binti Tunku Shahar มาเลเซีย 

29. Mr. Len Garces Oceans - USAID 

30. Mr. Farid Maruf Oceans - USAID 

31. Mr. Thanya Saksopit Oceans – USAID 

32. Ms. Araya Poomsaringkarn Oceans – USAID 

33. Mr. Marc Olivier Roux Oceans – USAID 

34. Ms. Arlene N Satapornvanit Oceans - USAID 

35. นายนิวัฒน์  บินต๊วน ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดสงขลา 

36. นางช่อผกา  แซ่เฮ้ง ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดสงขลา 

37. นายเซ่งฮวด  แซ่ตั้ง ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดสงขลา 

38. นายจิรวัฒน์  เนินไชย ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดสงขลา 

39. นายสาบนเล๊าะ  สะหลํา ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดสงขลา 

40. นายสาหม๊ะ  หมัด ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดสงขลา 

๑๒



ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 

41. นางกนกรัตน์  อุดมทรัพย์ ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดสงขลา 

42. นายเจ้ยา  สุระคําแหง ชาวประมงพ้ืนบ้านจากจังหวัดสงขลา 

43. นายประมาณ  สารภี ชาวประมงพ้ืนบ้านจากจังหวัดสงขลา 

44. นายยามารุดดี้น  ขุนสมาน ชาวประมงพ้ืนบ้านจากจังหวัดสงขลา 

45. น.ส. บีเย๊าะ  อําพันนิยม ชาวประมงพ้ืนบ้านจากจังหวัดสงขลา 

46. นายสุรัตน์ รัตนศิธร ชาวประมงพ้ืนบ้านจากจังหวัดสงขลา 

47. นายสัมพันธ์ เจริญ ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดปัตตานี 

48. นายสมชาย มณีวรรณ์ ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดปัตตานี 

49. นายภักด ีชนม์ทวี ชาวประมงพาณิชย์จากจังหวัดปัตตานี 

50. นายนิเฮง นิปูเตะ ชาวประมงพ้ืนบ้านจากจังหวัดปัตตานี 

51. นายอับดุลการี  อาแว ชาวประมงพ้ืนบ้านจากจังหวัดปัตตานี 

52. นายรอแม  เงาะ ชาวประมงพ้ืนบ้านจากจังหวัดปัตตานี 

53. นายสุรเดช นิลอุบล คณะกรรมการประมงพานิชย์  ประจําจังหวัดสงขลา 

54. นายเจะเส็ง  ยีบอสู คณะกรรมการประมงพ้ืนบ้าน  ประจําจังหวัดสงขลา 

55. นายสามารถ  นิยมเดชา คณะกรรมการประมงพานิชย์  ประจําจังหวัดปัตตานี 

56. นายสุไลมาน  ดาราโอะ คณะกรรมการประมงพ้ืนบ้าน  ประจําจังหวัดปัตตานี 

57. นายศักดิ์ชัย แสงจันทร์ บริษัท ปัตตานี ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด 

58. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณกํานิด บริษัท ทวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคทอริ่ง จํากัด 

59. นางสาวชุติพร   กําบูลย์ บริษัท ทวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคทอริ่ง จํากัด 

60. นางสาวมัทนียา  แสงจันทร์ บริษัท รอแยล ฟู้ด จํากัด 

61. คุณสุวรรณทนา ทศพลพิทักษ์กุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

62. นายกมล  ผิวเหมาะ สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

๑๓



 

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 

63. นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 

64. นางธศินี  นนทพันธ์ สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 

65. นางกิ่งกาญจน์  วิบุญพันธ์ สํานักงานประมงจังหวัดสงขลา 

66. นางสาวแวคอลีเยาะ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี 

67. นายธีระพงษ์  อภัยภักด ี ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสงขลา 

68. นางปราณี  อ่อนแก้ว ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสงขลา 

69. นางเบญจวรรณ  รักษ์ทอง ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา 

70. นายสนธิ  หนูสง สํานักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 

71. นายธันยากร  กลับดี สํานักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 

72. นายอานนท์  อุปบัลลังก์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

73. นางสาวศิริวรรณ  เตวงศ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

74. นางนาตยา  เพชรัตน์ บริษัท สเตลล่า มารีส เซ็นเตอร์   

75. นายเวียง สุวรรณ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครงแรงงานจังหวัดสงขลา 

76. ดร. ศันสนีย์  หวังวรลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

77. นางสารีฮ๊ะ  วาเฮง ผู้นํากลุ่มแม่บ้าน  จังหวัดปัตตานี 

78. Mr. Mark Vikitsreth บริษัท ไทยยูเน่ียน  

79. นายชูศักดิ์  จินจิตน์ บริษัท ซี เวลท์  

๑๔



เอกสารแนบที่ 2 

คํากล่าวต้อนรับ 
โดย คุณก่อเกียรติ กูลแก้ว 

ประมงจังหวัดสงขลา 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการวางแผนการจัดการประมง 

28-๒๙ พฤศจิกายน 2560 
ณ บีพี สิมิหรา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 

 

เรียน ผู้แทนอธิบดีกรมประมง ดร. ชํานาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง 
ท่านเลขาธิการและผู้อํานวยการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
ซีฟเดค ดร. คมน์ ศิลปาจารย์  
คณะเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนา ระหว่าง
ประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID Oceans)  
คณะทํางานทางเทคนิคโครงการ USAID Oceans และนักวิชาการกรมประมง  
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ท่านผู้แทนจากชาวประมง องค์กรเอกชน และ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

สวัสดีครับ 
กระผมนายก่อเกียรติ กูลแก้ว ประมงจังหวัดสงขลา รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่

ได้มีโอกาสได้ต้อนรับ ท่านรองอธิบดีกรมประมง ดร. ชํานาญ พงษ์ศรี เลขาธิการและผู้อํานวยการฝ่ายฝึกอบรม 
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร. คมน์ ศิลปาจารย์  และคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการวางแผนการจัดการประมง ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ กรมประมง 
โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือ โครงการ USAID Oceans) และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หรือซีฟ
เดค) ในวันน้ี 

จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ติดกับฝ่ังอ่าวไทย มีพ้ืนที่ทางทะเลโดยประมาณ 304,000 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนที่บนบกประมาณ 7,394 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร 1,417,440 คน (สํามะโนของจังหวัด ปี พ.ศ.
2559) มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 16 อําเภอ 127 ตําบล 987 หมู่บ้าน การประมงเป็นอาชีพหน่ึงที่มี
ความสําคัญของจังหวัดสงขลา มีท่าเทียบเรือประมง และท่าเทียบเรือประมงนํ้าลึก ที่จะสนับสนุนการขึ้นสัตว์นํ้า
ของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านประมง เช่นอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์นํ้ากระป๋อง อุตสาหกรรมสัตว์นํ้าแช่แข็ง 
เป็นต้น นอกจากน้ี จังหวัดสงขลายังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมปิโตเลียมที่สําคัญของประเทศด้วย  

การที่ได้ทราบจากคณะผู้จัดการประชุมว่าโครงการ USAID Oceans มีจุดมุ่งหมายช่วยส่งเสริม
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ให้สามารถแก้ปัญหาการประมง IUU และป้องกันการ
ดําเนินการที่ผิดระเบียบเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเล และได้เลือกพ้ืนที่อ่าวไทยตอนล่างเป็นพ้ืนที่ศึกษาของประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความยั่งยืนของการประมงปลาผิวนํ้าของ
จังหวัดอ่าวไทยตอนล่างต่อไป 

กระผมขอขอบคุณโครงการ USAID Oceans ซีฟเดค และนักวิชาการกรมประมงท่ีเป็นคณะทํางาน 
ท่ีได้เลือกจังหวัดสงขลาเป็นที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี   

๑๕



ในโอกาสน้ี กระผมขอต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯด้วยความยินดียิ่ง และขอให้
การประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ในวันน้ีเป็นไปด้วยมิตรภาพ สร้างสรรค์ และบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ของทรัพยากรประมงทะเล และการประมงของประเทศไทยต่อไป   

ขอบคุณครับ 

๑๖



เอกสารแนบที่ 3 
คํากล่าวรายงาน 

 โดย ดร. คมน์ ศิลปาจารย์ 
เลขาธิการศนูยพั์ฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการวางแผนการจัดการประมง  
28-29 พฤศจิกายน 2560 

ณ บีพี สิมิหรา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 
 
เรียน     ท่านผู้แทนจากชาวประมง องค์กรเอกชน 
 ท่านอธิบดีกรมประมง ดร. อดิศร พร้อมเทพ 

ท่านประมงจังหวัดสงขลา คุณก่อเกียรติ กูลแก้ว  
เจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของ    ประเทศสหรัฐอเมริการ (USAID Oceans)  
นักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากกรมประมง  
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และ 
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

กระผมในนามของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวแทนผู้ดําเนินการโครงการ
ความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริการ หรือ โครงการ USAID Oceans ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมประมงเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติ 
สละเวลา มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการวางแผนการ
จัดการประมง ในวันน้ี  

ท่านประธานที่เคารพและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมขอกล่าวรายงานความเป็นมาของการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ เพ่ือโปรดทราบ ดังน้ี  

สืบเน่ืองจากโครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Oceans and Fisheries Partnership หรือ โครงการ USAID 
Oceans) ได้ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ในการส่งเสริมให้ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพ้ืนที่ในบริเวณสามเหล่ียมปะการัง หรือ Coral Triangle มีการทําประมงอย่าง
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงทะเล  

โครงการฯ ได้มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ประเทศในภูมิภาคสามารถแก้ปัญหาการทําประมงแบบผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ การ
ประมง IUU) และป้องกันการดําเนินการท่ีผิดระเบียบเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเล (Seafood Fraud) รวมทั้ง การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารทะเล ผ่านระบบการจัดการ
ประมง           และระบบการตรวจสอบย้อนกลับสําหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล (Catch Documenting and 
Traceability หรือ CDT) ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง (Fisheries Value Chain) เพ่ิมพูนสวัสดิภาพและความ
เป็นอยู่ของชาวประมง (Human Welfare)  

๑๗



ดังน้ัน เพ่ือเป็นการดําเนินการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ กรมประมง โครงการ 
USAID Oceans และซีฟเดค จึงได้คัดเลือกจังหวัดสงขลา เป็นพ้ืนที่ศึกษาในอ่าวไทย คู่ขนานไปกับรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย และได้ดําเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในคร้ังน้ีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการประมง, ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง, เพศสภาพในห่วงโซ่มูลค่าทางการ
ประมง, แรงงานในภาคการประมง, และส่งเสริมระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (CDT) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
แก้ไขปัญหาการประมง IUU 

นอกจากน้ี ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากกลุ่มชาวประมง 
ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการนําเสนอความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์  และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือ
ใช้ในการวางแผนการจัดการประมงปลาผิวนํ้า ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี ้ ได้จ ัดขึ ้นระหว่างวันที ่ 28 และ 29 สิงหาคม 2560 เป็น
ระยะเวลา 2 วัน ณ บีพี สิมิหรา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน
ในหลายๆ ภาคส่วน ทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม 
และชาวประมงท่ีเกี่ยวข้องทั้งหญิงและชาย นอกจากน้ี ยังมีผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย จํานวน 3 ท่าน ที่ให้ความ
สนใจในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบติการฯ ในคร้ังน้ีด้วย โดยรูปแบบการประชุมในคร้ังน้ีจะมีทั้งภาคการ
นําเสนอ และภาคการแบ่งกลุ่มอภิปราย เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการประมงปลาผิวนํ้า 
และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมงปลาผิวนํ้า โดยเน้นบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ คือ ภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย ในฝ่ังอ่าวไทย  

ท่านอธิบดีกรมประมง และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียน
เชิญท่านอธิบดีกรมประมง กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการวางแผนการ
จัดการประมง 

ขอบคุณครับ 

๑๘



เอกสารแนบที่ 4 

คํากล่าวเปิดงาน 
โดย ดร. ชํานาญ พงษ์ศรี  
รองอธิบดีกรมประมง 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการวางแผนการจัดการประมง 
28-29 พฤศจิกายน 2560 

ณ บีพี สิมิหรา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 
 
เรียน ท่านเลขาธิการและผู้อํานวยการฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

หรือซีฟเดค 
ท่านประมงจังหวัดสงขลา   
คณะเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมง ขององค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID Oceans)  
นักวิชาการและคณะทํางานทางเทคนิคภายใต้โครงการ USAID Oceans ของกรมประมง  
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ท่านผู้แทนจากชาวประมง องค์กรเอกชน และท่านผู้มีเกยีรติทุกท่าน 

กระผมในนามของท่านอธิบดีกรมประมง รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็น
ประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการวางแผนการจัดการประมง” ที่จัด
ขึ้นโดยความร่วมมือของ กรมประมง โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (หรือ โครงการ USAID Oceans) และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (หรือซีฟเดค) 

จากการกล่าวรายงานของท่านเลขาธิการและผู้อํานวยการฝ่ายฝึกอบรม ซีฟเดค ทําให้ทราบว่า 
วัตถุประสงค์หลักของการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี คือ เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดการ
ประมงที่เหมาะสมสําหรับปลาผิวนํ้าขนาดเล็ก ด้านห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง และด้านสวัสดิภาพทางสังคมของ
การประมง และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Catch Documenting and Tracking: CDT) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือการทําประมง IUU ผ่าน
กระบวนการหารือ การนําเสนอความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการ
ทําประมงปลาผิวนํ้าในภาคใต้ของประเทศไทย จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งจากกลุ่มชาวประมง 
ภาคเอกชน และภาครัฐ  

ท่านทั้งหลายคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า การประมงทะเลมีความสําคัญต่่อประเทศไทย ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม แต่เป็นที่น่ากังวลว่าในปัจจุบัน การประมงของประเทศไทยประสบปัญหาสําคัญหลายประการ 
เช่น ทรัพยากรสัตวนํ้าลดลงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการลงแรงประมงที่มากเกินควร ความสูญเสียของลูกสัตว์นํ้า
ขนาดเล็กท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การทําประมง IUU การขาดแรงงานในภาคประมง และปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ 

๑๙



ทั้งน้ี กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มิได้น่ิงนอนใจต่อปัญหาเหล่าน้ี โดยได้มีการบูรณาการ
การทํางานร่วมกัน และปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการประมงของ
ประเทศไทยและของโลก เช่น  

การออกพระราชกําหนดการประมง ปี พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขปี พ.ศ. 2560 

การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  

การจัดทําและการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  

การกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรประมงไปสู่ส่วนภูมิภาค ด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประมงประจําจังหวัด มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการประมงในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยชาวประมงและชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

โดยเป้าหมายสําคัญของกรมประมง คือ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลอย่าง
ยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้าและสภาพแวดล้อมทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ มีการต่อต้
านการประมง IUU อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวประมง
ให้ดีขึ้น 

การส่งเสริมการจัดการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้
แนวทางเชิงระบบนิเวศ ก็เป็นแนวคิดท่ีนํามาใช้ในการกําหนดมาตรการการจัดการที่สําคัญของประเทศ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

ด้วยเหตุน้ี กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรประมง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุก
ภาคส่วนเพ่ือแก้ปัญหาการประมงของประเทศไทย  

กระผมรู้สึกยินดีที่ได้ทราบว่าโครงการ USAID Oceans มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยส่งเสริมภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ให้สามารถแก้ไขปัญหาการทําประมง IUU และป้องกันการดําเนินการท่ี
ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเล (Seafood Fraud) รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร ผ่านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล 
และระบบการตรวจสอบย้อนกลับสําหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล (CDT) ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง (Fisheries 
Value Chain) และเพ่ิมพูนสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของชาวประมง (Human Welfare) ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความยั่งยืนในการทําประมงทะเลของไทย 

กระผมขอขอบคุณโครงการ USAID Oceans ซีฟเดค และนักวิชาการจากกรมประมงซ่ึงเป็น
คณะทํางานทางเทคนิคของโครงการ USAID Oceans ที่ได้ร่วมกันทําให้การประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ีเกิดขึ้น
ได้ และที่ขาดไม่ได้คือ ท่านชาวประมง ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคการศึกษา ที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ี 
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สุดท้ายน้ี กระผมขอขอบคุณโครงการ USAID Oceans และซีฟเดคที่สนับสนุนงบประมาณสําหรับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ี  

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิด  “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กระบวนการวางแผนการจัดการประมง” ณ บัดน้ี และขอให้การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ี บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

ขอบคุณครับ 
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เร ือ่ง
แผนจดัการประมงของประเทศไทย และความสาํคญัของ
การจดัการทรพัยากรประมงปลาผวินํา้ของประเทศไทย

เรือ่ง
แผนจดัการประมงของประเทศไทย และความสาํคญัของ
การจดัการทรพัยากรประมงปลาผวินํา้ของประเทศไทย

1

 การจดการทรพยากรประมงปลาผวนาของประเทศไทย การจดการทรพยากรประมงปลาผวนาของประเทศไทย

28-29 สงิหาคม 2560
ณ โรงแรมบพี ีสมหิรา บชี โฮเทล แอนด ์รสีอรท์

อ.เมอืง จ.สงขลา

นายไพโรจน ์ซา้ยเกลีย้ง
ทีป่รกึษาดา้นประมงทะเล  กรมประมง

นายไพโรจน ์ซา้ยเกลีย้ง
ทีป่รกึษาดา้นประมงทะเล  กรมประมง

สาระการพดูคยุสาระการพดูคยุ
1. ความสาํคญัของสตัวนํ์า้ทะเล ปลาผวินํา้และ
ปลาผวินํา้ขนาดเล็กของประเทศไทย

2. ทําไมตอ้งมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวนํ์า้
ปญัหาดา้นการประมงทะเลของประเทศไทยญ

3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการประมงทะเล
ของประเทศไทย

4. แนวทางการบรหิารจดัการการประมงทะเล
ของประเทศไทย

5.ปญัหาและความทา้ทาย

ปรมิาณและมลูคา่สตัวนํ์า้ของไทย ระหวา่งปี 2539-2558

ความสาํคญัของสตัวนํ์า้ทะเลของประเทศไทย

500 000

600,000

700,000

800,000

บ
 (ต
นั
)

ผลจบัปลากะตกั ปลาหลงัเขยีว ปลาทแูขกและปลาผวินํา้อืน่ๆ
ในอา่วไทย ปี 2539-2558
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ความสาํคญัของปลาผวินํา้ของประเทศไทย (ตอ่)
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ปลากะตัก หลังเขยีว ทูแขก อ ืน่ๆ

สดัสว่นรอ้ยละการใชป้ระโยชนป์ลาผวินํา้ขนาดเล็ก
ของประเทศไทย ปี 2558

ปลากะตกั=102,108 ตนั ปลาหลงัเขยีว=81,085 ตนั

ป

ห้องเย็น
34.90

ปลาป่น
3.23

นํา้ปลา
้

ตากแห้ง
3.47

อ่ืนๆ
14.94

ปลาทแูขก=39,795 ตนั

ปลา
กระป๋อง
61.87

75.58นําบดูู
6.01

ห้องเย็น
3.22

ปลา
กระป๋อง
39.12บริโภคสด

57.66

เอกสารแนบที่ ๕

แผนการจัดการประมงของประเทศไทย และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรประมงปลาผิวนํ้าของประเทศไทย
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ทาํไม?
จงึตอ้งมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวนํ์า้

Sustainability
ความย ัง่ยนื

สตัวนํ์า้

เป้าหมาย
การบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวนํ์า้

Safety
ความปลอดภยั

Security
ความม ัน่คง

สตวนา

แนวโนม้การลดลงของ
ปรมิาณการจบัสตัวนํ์า้ของประเทศไทย

ระหวา่งปี 2539-2558
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อตัราการจบัสตัวนํ์า้ของเรอืสํารวจอวนลาก (กก./ชม.) ในอา่วไทย ระหวา่งปี 2504-2559 

อตัราการจบัสตัวนํ์า้ของเรอืสํารวจอวนลาก (กก./ชม.) ฝั่งอนัดามนั ระหวา่งปี 2504-2559 

ดชันชีีว้ดัความชุกชุมทรพัยากรสตัวนํ์า้

ปญัหาดา้นการประมงทะเลของประเทศไทย

1. จํานวนเรอืและเครือ่งมอืประมงทะเลมจํีานวนมากเกนิไป
2. การควบคมุการลงแรงประมงไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ทีค่วร
3. ปัจจบุันเรอืประมงพืน้บา้นไมต่อ้งขออนุญาตทําการประมง
    จงึยงัคงเป็นปัญหาในการกํากบัดแูลและการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรสตัวน้ํ์า

11

4. จํานวนเรอื เครือ่งมอืและวธิกีารทําประมงมคีวาม
หลากหลายชนดิ และมกีารเปลีย่นแปลงการใชต้ามฤดกูาล

5. ความหลากหลายของชนดิและขนาดสตัวน้ํ์ามจํีานวนมาก
    และสตัวน้ํ์ามกีารวางไขเ่กอืบตลอดทัง้ปี
6. การควบคมุเครือ่งมอืประมงชนดิใดชนดิหนึง่ ยอ่มมผีลตอ่
    ทรัพยากรสตัวน้ํ์าชนดิอืน่ดว้ยทัง้เชงิบวกและเชงิลบ

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการประมงทะเล
ของประเทศไทย

กฎหมายหลกั
• พระราชบญัญตักิารประมง พ.ศ.2490
• พระราชบญัญตั/ิกาํหนดการประมง พ.ศ.2558
• พระราชกาํหนดการประมง พ.ศ.2560 (แกไ้ข)
• พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการบรกิารจดัการ

่  ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
กฎหมายรอง

• พระราชบญัญตัเิรอืไทย พ.ศ.2560 
• พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในนา่นนํา้ไทย
• พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
แหง่ชาต ิพ.ศ.2535

ประกาศกระทรวงฯ ประกาศกรมฯ และประกาศจงัหวดั
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Mapping Location:

ศนูยก์ํากบัดแูลการประมงทะเล
ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงทะเล

• 15 VMS  operation 
centers & BKK

• 18 MCS centers
• 28 Port in – Port out 

centers 

1. การกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอื
ประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาล

2. การกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิ
ทําการประมง

้ ่ ้

การบรหิารจดัการทรพัยากรประมงทะเลของไทย
สว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประมงปลาผวินํา้

3. การกาํหนดพืน้ทีอ่นรุกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้
4. การกาํหนดหา้มทําการประมงในฤดสูตัวนํ์า้มไีข่
5. การควบคมุขนาดสตัวนํ์า้สาํหรบัการทําการร
ประมง

6. การควบคมุปรมิาณการแรงประมง (Fishing 
capacity)

แนวทางการบรหิารจดัการประมงทะเลของไทย

1. การกาํหนดหา้มทําการ
ประมงดว้ยเครือ่งมอืประมง
บางชนดิในบางพืน้ที ่และ
บางฤดกูาล

้ ่ ่

15

พืน้ทีห่า้มทาํประมงช ัว่คราว
• Gulf of Thailand 26,400 km2 (1953)
• Phang-nga Bay 4,960 km2 (1985)
• Inner Gulf of Thailand 4,940.6 km2

  (2013)

1.1.1. การกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอืการกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอืการกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอื
ประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาลประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาลประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาล

2. การกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิ
ทําการประมง

้ ่ ้

การบรหิารจดัการทรพัยากรประมงทะเลของไทย
สว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประมงปลาผวินํา้

3. การกาํหนดพืน้ทีอ่นรุกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้
4. การกาํหนดหา้มทําการประมงในฤดสูตัวนํ์า้มไีข่
5. การควบคมุขนาดสตัวนํ์า้สาํหรบัการทําการ
ประมง

6. การควบคมุปรมิาณการแรงประมง (Fishing 
capacity)

แนวทางการบรหิารจดัการประมงทะเลของไทย (ตอ่)

2. การกาํหนดเขตหา้ม
เครือ่งมอืประมงบางชนดิ
ทําการประมง

ประเภทเครือ่งมอื

จาํนวนเรอืทีม่ขีนาดตํา่กวา่ 
10 ตนักรอส

จากการสํารวจเมือ่ ก.ค.
2558 (ลาํ)

17

อวนลากแผน่ตะเฆ่ 470

อวนลากคานถา่ง 45

อวนลากคู่ 5

อวนลอ้มจบั 80

อวนลอ้มจบัปลากะตกั 62

อวนครอบปลากะตกั 194

เรอืปั่นไฟ 222

รวม 1,078

1.1.1. การกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอืการกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอืการกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอื
ประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาลประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาลประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาล

222. . . การกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิการกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิการกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิ
ทําการประมงทําการประมงทําการประมง

้ ่ ้

การบรหิารจดัการทรพัยากรประมงทะเลของไทย
สว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประมงปลาผวินํา้

3. การกาํหนดพืน้ทีอ่นรุกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้
4. การกาํหนดหา้มทําการประมงในฤดสูตัวนํ์า้มไีข่
5. การควบคมุขนาดสตัวนํ์า้สาํหรบัการทําการ
ประมง

6. การควบคมุปรมิาณการแรงประมง (Fishing 
capacity)
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แนวทางการบรหิารจดัการประมงทะเลของไทย (ตอ่)

3. การกําหนดพืน้ที่
อนุรกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้

 Ministerial Regulations of 27 February and 15 May 1989
เกาะไข ่เกาะจระเข ้ เกาะทะล ุและเกาะหนิแพร จงัหวดัชุมพร
อา่วป่าตอง

4. การกาํหนดหา้มทําการประมงในฤดสูตัวนํ์า้มไีข่

1.1.1. การกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอืการกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอืการกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอื
ประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาลประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาลประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาล

222. . . การกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิการกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิการกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิ
ทําการประมงทําการประมงทําการประมง

้ ่ ้้ ่ ้้ ่ ้

การบรหิารจดัการทรพัยากรประมงทะเลของไทย
สว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประมงปลาผวินํา้

333. . . การกาํหนดพืน้ทีอ่นรุกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้การกาํหนดพืน้ทีอ่นรุกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้การกาํหนดพืน้ทีอ่นรุกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้
4. การกาํหนดหา้มทําการประมงในฤดสูตัวนํ์า้มไีข่
5. การควบคมุขนาดสตัวนํ์า้สาํหรบัการทําการ
ประมง

6. การควบคมุปรมิาณการแรงประมง (Fishing 
capacity)

แนวทางการบรหิารจดัการประมงทะเลของไทย

4. การกาํหนดหา้มทําการ
ประมงดว้ยเครือ่งมอืประมง
บางชนดิในบางพืน้ที่ และ
บางฤดกูาล

้ ่ ่
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พืน้ทีห่า้มทาํประมงช ัว่คราว
• Gulf of Thailand 26,400 km2 (1953)
• Phang-nga Bay 4,960 km2 (1985)
• Inner Gulf of Thailand 4,940.6 km2

  (2013)

1.1.1. การกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอืการกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอืการกาํหนดหา้มทําการประมงดว้ยเครือ่งมอื
ประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาลประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาลประมงบางชนดิในบางพืน้ที ่และบางฤดกูาล

222. . . การกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิการกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิการกาํหนดเขตหา้มเครือ่งมอืประมงบางชนดิ
ทําการประมงทําการประมงทําการประมง

้ ่ ้้ ่ ้้ ่ ้

การบรหิารจดัการทรพัยากรประมงทะเลของไทย
สว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประมงปลาผวินํา้

333. . . การกาํหนดพืน้ทีอ่นรุกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้การกาํหนดพืน้ทีอ่นรุกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้การกาํหนดพืน้ทีอ่นรุกัษท์รพัยากรสตัวนํ์า้
444. . . การกาํหนดหา้มทําการประมงในฤดสูตัวนํ์า้มไีข่การกาํหนดหา้มทําการประมงในฤดสูตัวนํ์า้มไีข่การกาํหนดหา้มทําการประมงในฤดสูตัวนํ์า้มไีข่
5. การควบคมุขนาดสตัวนํ์า้สาํหรบัการทําการ
ประมงบางชนดิเครือ่งมอื

6. การควบคมุปรมิาณการแรงประมง (Fishing 
capacity)

แนวทางการบรหิารจดัการประมงทะเลของไทย (ตอ่)

6. การควบคมุปรมิาณการแรงประมง (Fishing  
capacity)

• กาํหนดหา้มอวนลอ้มจบัทีม่ขีนาดชอ่งตาตํา่กวา่ 2.5
   เซนตเิมตร ทําการประมงในเวลากลางคนื

5. การควบคมุขนาดสตัวนํ์า้สําหรบัการทําประมง
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แนวทางการบรหิารจดัการประมงทะเลของไทย (ตอ่)

6. ควบคมุประสทิธภิาพการทําประมง (Fishing capacity)
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• กาํหนดใหอ้วนลอ้มจบัปลากะตกัทําการประมงได้
  เฉพาะเวลากลางวนั
• ควบคมุขนาดชอ่งตาเครือ่งทําการประมงปลากะตกั
  เป็นต ัง้แต ่0.6 เซนตเิมตร
• กาํหนดเขตการทําประมงอวนครอบ/อวนชอ้นปลา/
  อวนยกกะตกัประกอบเครือ่งกาํเนดิไฟฟ้าทําการ
  ประมงในเวลากลางคนื (ปั่นไฟ)
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ปญัหาและความทา้ทาย
 1. การผลกัดนัใหเ้รอืประมงพืน้บา้นทีใ่ชเ้ครือ่งมอืประมง
     ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูเป็นการประมงพาณิชย์
2. การผลกัดนัใหเ้รอืประมงพืน้บา้นทีม่เีครือ่งมอืประมง
    จํานวนมากออกไปทําการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง
3. การกาํหนดปรมิาณสตัวนํ์า้ขนาดเล็กมไีวใ้นเรอืประมง

ป     (ปลาท)ู 
4. การกาํหนดรปูแบบเครือ่งมอืและวธิทีําการประมงของ
    เครือ่งมอืประมงพาณชิยแ์ตล่ะชนดิ
5. การกาํหนดความยาวหรอืจํานวนของเครือ่งมอืประมง
    แตล่ะชนดิไวใ้นครอบครองขณะทําการประมง
6. การกาํหนดเขตหรอืโซนการทําประมงตามขนาดเรอื
    หรอืเครือ่งมอืประมง หรอืจํานวนเครือ่งมอืประมง

อวนลอ้มจบัปลากะตกั

อวนลอ้มจบัปลากะตกั

ขอบคณุและ
สวสัดี

เร ือ่ง
แผนจดัการประมงของประเทศไทย และความสาํคญัของ
 การจดัการทรพัยากรประมงปลาผวินํา้ของประเทศไทย

เรือ่ง
แผนจดัการประมงของประเทศไทย และความสาํคญัของ
 การจดัการทรพัยากรประมงปลาผวินํา้ของประเทศไทย

28 29 สงิหาคม 2560

การประชุมเชงิปฏบิตักิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
กระบวนการวางแผนการจดัการประมง
การประชุมเชงิปฏบิตักิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
กระบวนการวางแผนการจดัการประมง
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28-29 สงหาคม 2560
ณ โรงแรมบพี ีสมหิรา บชี โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ 

อ.เมอืง จ.สงขลา

นายไพโรจน ์ซา้ยเกลีย้ง
ทีป่รกึษาดา้นประมงทะเล  กรมประมง

นายไพโรจน ์ซา้ยเกลีย้ง
ทีป่รกึษาดา้นประมงทะเล  กรมประมง
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USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP 1

โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมง ขององค์การเพือ่การพฒันาระหว่าง
ประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
The Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans)

พันธกิจ

สนบัสนุนใหป้ระเทศในภูมิภาคสามารถแกปั้ญหา
การทาํประมงแบบผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคม (Ill l U t d d และไรการควบคุม (Illegal Unreported and 

Unregulated Fishing หรือ การประมง IUU) และ
ป้องกนัการดาํเนินการท่ีผดิระเบียบเก่ียวกบัการคา้
อาหารทะเล (Seafood Fraud) รวมทั้งเสริมสร้าง

ความย ัง่ยนืของทรัพยากรประมงทะเล และส่งเสริม
การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ

USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP 2

USAID Oceans เป็นโครงการส่วนภูมิภาคภายใตก้รอบระยะเวลา 5 ปี (พฤษภาคม 
2558 – พฤษภาคม 2563) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่งองคก์ารเพ่ือการพฒันาระหวา่ง
ประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID) และศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) เพ่ือส่งเสริมการประมงอยา่งย ัง่ยนื โดยมี 4 สายงาน

USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP 3

ระบบการจัดการประมงและ
ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั

การจัดการประมงเชิงระบบ
นิเวศ

สวัสดิภาพทางสังคม
 (เพศสภาพ แรงงาน)

ความร่วมมือภาครัฐ
และเอกชน

• พฒันาระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัสาํหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล ใน 2 พ้ืนท่ีศึกษา และ
นาํไปปฏิบติัตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง

• พฒันาแผนการจดัการประมงเชิงระบบนิเวศ สาํหรับพ้ืนท่ี Sulu Sulawesi และพ้ืนท่ีศึกษาอ่ืน

• พฒันาแนวทางระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั (การจดัเกบ็ขอ้มูล การวางระบบ และแนวทาง
ํ ไปป ิ ั ิ

ภายในปี 2563 USAID Oceans จะ

การนาํไปปฏิบติั)

• สร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ-เอกชน โดยมี 8 ความร่วมมือ และการร่วมลงทุนจากผู ้
ร่วมมือจาํนวน $4 ลา้นเหรียญสหรัฐ

• ประเดน็ดา้นสวสัดิภาพทางสังคม (เพศสภาพ แรงงาน และดา้นอ่ืนๆ ทางสังคม) ถูกนาํไป
รวมในระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั เพ่ือการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีมีประโยชนใ์นแต่ละประเทศ 

• พฒันาเครือค่าย Technical Working Group (TWG) ซ่ึงรวมตวัแทนจากกรมประมงจาก
ประเทศในเอเชียตะวนัออก เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือส่วนภูมิภาค

USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP 4

พืน้ทีใ่นการดาํเนินงาน

พืน้ที่ศึกษา พืน้ที่ส่วนขยาย 1 พืน้ที่ส่วนขยาย 2
บีตุง (Bitung) ประเทศ
อินโดนีเซีย

สงขลา ประเทศไทย

รัฐกลนัตนั (Kelantan State) 

ประเทศเวยีดนาม
ประเทศกมัพชูา
ประเทศพม่า

USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP 5

เจเนอรัล ซานโตส (General 
Santos) ประเทศฟิลิปปินส์

รฐกลนตน (Kelantan State) 
ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศพมา
ประเทศบรูไน
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศลาว

ประเทศปาปัวนิวกินี
ประเทศหมู่เกาะโซโลมอน
ประเทศติมอร์-เลสเต

ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั 
ช่วยแก้ปัญหาการประมง IUU ได้อย่างไร

6USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP

เอกสารแนบที� ๖

แนะนําโครงการความรว่มมือดา้นมหาสมุทรและการประมงขององคก์ารเพื�อการพัฒนาระหวา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา
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เราไม่สามารถ
บริหารส่ิงทีเ่รา

ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั
(Catch Documentation and 

Traceability หรือ  CDT) สามารถทาํ
ใหเ้ราตรวจสอบสินคา้ไดต้ลอดทุก
้

USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP 7

ไม่มข้ีอมูล 
ไม่รู้ ไม่เห็น

ขั้นตอนในการผลิต การแปรรูป การ
จดัจาํหน่าย - ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งช่วยใหก้ารจดัการ
ประมงมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั (CDT) 
ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าของ USAID OCEANS 

8USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP

การออกแบบและการดาํเนินงานวางระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลบั (CDT)
- เนน้แกปั้ญหา “ช่วงตน้” ของห่วงโซ่มูลค่า
- สาํหรับเรือประมงขนาดเลก็และขนาดใหญ่
- ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล และรักษาความปลอดภยัของ

9

ขอ้มูล
- จดัเกบ็ขอ้มูลตามมาตรฐาน
- ขอ้มูลถูกตอ้งและตรวจสอบได้
- ระบบมีความสามารถในการทาํงานร่วมกนั

USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP 10

อารยา พุม่ศฤงฆาร
USAID Oceans, Partnerships Specialist

Araya.Poomsaringkarn@oceans-partnership.org

อารยา พุม่ศฤงฆาร
USAID Oceans, Partnerships Specialist

Araya.Poomsaringkarn@oceans-partnership.org

USAID OCEANS AND FISHERIES PARTNERSHIP
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สภาวะการประมงในจงัหวดัสงขลา

โดย  วราภรณ ์  เดชบุญ
ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนลา่ง (สงขลา)

โดย  วราภรณ ์  เดชบุญ
ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอา่วไทยตอนลา่ง (สงขลา)

แผนทีแ่สดงการแบง่เขตแหลง่ทาํการประมงไทย

300,000

400,000

ตนั
)

ปรมิาณการจบัสัตวน้ํ์าบรเิวณอา่วไทยตอนลา่ง พ.ศ. 2539-2558

0

100,000

200,000

2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557

ปร
มิา
ณ
กา
รจ
บั 

(

ปี

ปรมิาณการจบัทัง้หมด ปลาผวิน้ํา   ปลาหน้าดนิ รวมสัตวน้ํ์าอืน่ๆ

ทีม่า : สถติกิารประมงทะเล สํารวจโดยวธิสีุ่มตวัอยา่ง

เครือ่งมอืประมงหลกับรเิวณอา่วไทยตอนลา่ง

อวนลากคู่

อวนลากแผ่นตะเฆ่

อวนลากคานถ่าง

อวนล้อมจับปลากะตัก

อวนล้อม

อวนครอบปลากะตัก

เครือ่งมอืประมงหลกับรเิวณอา่วไทยตอนลา่ง (ตอ่)

ลอบปู

เรอืปั่นไฟ

ลอบปลา

ลอบหมกึ

จาํนวนใบอนุญาตประมงพาณชิยต์ามประเภทเครือ่งมอืประมง
ประเภท นครศรธีรรมราช สงขลา ปตัตานี นราธวิาส

อวนลากคู่ 24 - 78 8

อวนลากแผน่ตะเฆ่ 604 276 194 14

อวนลากคานถา่ง 61 - 75 14

อวนล้อมจบัปลากะตกั 1 - 2 -

อวนล้อมจบั 4 31 509 7

อวนครอบปลากะตกั - 28 142 23

อวนครอบหมกึ 5 102 30 1

ลอบปลา 3 - 130 -

อวนลอย/อวนจม/อวนล้อมตดิ
ตา

63 45 30 6

ลอบปู 62 28 32 -

ลอบหมกึ - - 50

ลอบหมกึสาย 1 - - -

เบ็ดราว 4 1 21 2

เรอืปั่นไฟ 17 21 842 9

เบ็ดมอื - - 18 8

รวม 849 532 2,153 89

เอกสารแนบที่ 7

สภาวะการประมงในจังหวัดสงขลา
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เครือ่งมอืประมงพืน้บา้น

เบ็ดมอื อวนลอยกุ้งสามชัน้

เครือ่งมอืประมงพืน้บา้น (ตอ่)

อวนลอยปลาทู อวนลอ้มปลาหลงัเขยีว

เครือ่งมอืประมงพืน้บา้น (ตอ่)

อวนจมปู เบ็ดราว

เรอืประมงทีม่ขีนาดตํา่กวา่ 10 ตนักรอส

จงัหวดั จาํนวน (ลาํ)
นครศรธีรรมราช 1,554
สงขลา 3,967
ปตัตานี 2,384
นราธวิาส 959

ทีม่า :  สํานกังานประมงจงัหวดั

แหลง่ประมงบรเิวณอา่วไทยตอนลา่ง

จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัสงขลา
ทีม่า : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์   (22 ธค. 59)

แหลง่ประมงบรเิวณอา่วไทยตอนลา่ง

จงัหวดัปตัตานี จงัหวดันราธวิาส
ทีม่า : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์   (22 ธค. 59)
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ปรมิาณสัตวน้ํ์าทะเลทีข่ึน้ทา่ในอา่วไทยตอนลา่ง พ.ศ. 2545-2557
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เขต 4 นครศรธีรรมราช สงขลา ปตัตานี นราธวิาส

ปรมิาณสัตวน้ํ์าทะเลทีข่ึน้ทา่จงัหวดัสงขลา พ.ศ. 2553-2557
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รวม ปลาผวิน้ํา ปลาหน้าดนิ สัตวน้ํ์าอืน่ๆ

ทีม่า :  สถติปิรมิาณและมูลคา่สัตวน้ํ์า ณ ทา่ขึน้ปลาน้ําเค็ม ปี 2557

ปรมิาณสัตวน้ํ์าทะเลทีข่ึน้ทา่จงัหวดัปตัตานี พ.ศ. 2553-2557
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รวม ปลาผวิน้ํา ปลาหน้าดนิ สัตวน้ํ์าอืน่ๆ

ทีม่า :  สถติปิรมิาณและมลูคา่สัตวน้ํ์า ณ ทา่ขึน้ปลาน้ําเค็ม ปี 2557

ชนิดสัตวน้ํ์าทีสํ่าคญั

ปลาทแขก ปลาท ปลาลงัปลาทูแขก

ปลาหลงัเขยีว

ปลาทู ปลาลง

ปลาโอ ปลาสีกุน

ปรมิาณสัตวน้ํ์าทะเลสดทีเ่ข้าไปยงัโรงงานตา่งๆ 
ในจงัหวดัสงขลา และปตัตานี พ.ศ. 2558 

ประเภทโรงงาน จ.ปตัตานี จ.สงขลา
ห้องเย็น 19,732 56,208
โ ป ป๋ 31 741 144 463โรงงานปลากระป๋อง 31,741 144,463
บดูู 5,724 18
ปลาเค็ม 25,200 1,326
ลกูชิน้  ทอดมนั 1,800 -
ข้าวเกรยีบ 6,900 -

จาํนวนผู้ประกอบการแปรรปูสัตวน้ํ์า ประเภทตา่งๆ
ในจงัหวดัสงขลา และปตัตานี ใน พ.ศ. 2558

ประเภท จ.ปตัตานี จ.สงขลา
ห้องเย็น 3 16
โรงงานปลากร ป๋อง 4 7โรงงานปลากระปอง 4 7
บดูู 106 1
ปลาเค็ม 52 106
ลกูชิน้  ทอดมนั 2 -
ข้าวเกรยีบ 52 -
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รายละเอียดของพืน้ท่ีศกึษา จงัหวดัสงขลา
1. รายละเอยีดพืน้ทีโ่ดยสงัเขป

2. เจา้หน้าทีด่าํเนินโครงการ

ี ้ ป ่ โ ่ ป3. รายละเอยีดดา้นการประมงและหว่งโซ่อุปทาน

1. รายละเอียดพืน้ท่ีโดยสงัเขป
 พืน้ทีแ่ละประวตัคิวามเป็นมา
 ความสาํคญัแหล่งทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณชายฝ ัง่และในทะเล

 บรเิวณน้ํากรอ่ย
 บรเิวณปา่ชายเลน บรเวณปาชายเลน
 บรเิวณหญา้ทะเล
 บรเิวณแนวปะการงั

 การประกาศเขตการจดัการทรพัยากรประมง
 การอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ
 สตัวน้ํ์าเศรษฐกจิทีม่คีวามสาํคญัในจงัหวดัสงขลา
 ภยัคุกคามดา้นการประมงในพืน้ที่

2. เจ้าหน้าท่ีดําเนินโครงการ
 ผูป้ระสานงานของโครงการ USAID Ocean

 รายชือ่พนัธมติรต่างๆ

 รายชือ่และขอ้มลตดิต่อเจา้หน้าทีใ่นสว่นราชการรายชอและขอมลูตดตอเจาหนาทในสวนราชการ

3. รายละเอียดด้านการประมงและห่วงโซอ่ปุทาน
 การประมงในพืน้ทีศ่กึษา

 การทําประมงและขนาดการทําประมง

 ตลาดสตัวน้ํ์าตลาดสตวนา

 การทําประมงและกฎขอ้บงัคบัดา้นประมง

 สถานการณ์ปจัจบุนัของห่วงโซ่อุปทานดา้นการประมง

 โครงสรา้งสาธารณูปโภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล

 ประเดน็และความตอ้งการสาํหรบัการจดัการประมง

 โอกาสในการจดัการประมง

เอกสารแนบที่ ๘

รายละเอียดของพื้นที่ศึกษา จังหวัดสงขลา
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เอกสารแนบที่ ๙

การวิเคราะหชองวางการดําเนินงานของระบบการตรวจสอบยอนกลับสัตวนํ้า (CDT) ในจังหวัดสงขลา 
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เอกสารแนบที่ 10 
การระบแุละจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและภัยคุกคาม 

ในการประมงปลาผิวน้ําในภาคใต้ของประเทศไทย 
ก. กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน  

 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของการทําประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 เรือประมงมีขนาดต่ํากว่า 10 ตันกรอส 

 เครื่องยนต์เรือขนาด 4 สูบ 1,200 แรงม้า 

 เครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน 
o อวนปลาทู ขนาดตา 4.5 ซม ลึก 40 ตา 
o อวนหลังเขียว ขนาดตา 2.8 ซม 
o อวนลอยกุ้ง  
o อวนจมปู 
o อวนจาระเม็ด 
o อวนปลาทราย 
o ลอบหมึก 
o อวนหมึก 

o ลอบหอยหวาน 
o ลอบปู 
o เบ็ดราว 
o เบ็ดมือ ตกปลาอินทรี 
o อวนปลากระบอก 
o อวนปลากะพง 
o เบ็ดตกหมึก 
o อวนปลาอินทรี 
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 แหล่งทําประมง 
o บริเวณนอกเขต 3 ไมล์ทะเล (อวนปลาทู อวนจมปู ลอบปู อวนปลาแดง ลอบหมึก 

เบ็ดราว เป็นต้น) 
o ภายในเขต 3 ไมล์ทะเล (อวนหลังเขียว อวนกุ้ง อวนปลาทราย ลอบหอยหวาน เบ็ดมือ 

อวนปลากระบอก อวนปลากะพง เบ็ดตกหมึก เป็นต้น) 

2. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 
1. เรืออวนล้อม เรือป่ันไฟ ทําการประมงตาม

แนวเขต 3 ไมล์ทะเล 
 

 ให้เรือประเภทน้ีทําการประมงในเขต 12 
ไมล์ทะเล เน่ืองจากในเขตทะเลชายฝ่ังเป็น
แหล่งวางไข่ อนุบาลของสัตว์นํ้าต่างๆ   

 ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรประมงโดยการวางซ้ัง 
ทําเขตอนุรักษ์เขตห้ามทําประมงหน้าบ้าน 

 
2. พระราชกําหนดการประมงปี พ.ศ. 2558 

บางมาตรการ  
o การกําหนดเขตทําการประมง (ม.

34) การรวมเครื่องมือประมง
พ้ืนบ้านทั้งหมดให้อยู่ในเขต 3 
ไมล์ทะเล จะทําให้เครื่องมือ
ทั้งหมดรวมอยู่ในเขต 3 ไมล์ทะเล 
สัตว์นํ้าโตไม่ทัน  

o การห้ามปลาขนาดเล็กขึ้นเรือ (ม.
57) ควรจะระบุขนาดสัตว์นํ้า
ขนาดเล็กให้ชัดเจน 

o การดูแลระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อม(ม.58) 

o เครื่องมือที่ห้ามทําการประมง แต่
ยังเปิดช่องทางให้ทําได้หาก อธิบดี
กรมประมงอนุญาต (ม.67 วรรค 
2)  

 ปรับให้สอดคล้องกับวิถีชาวบ้าน 
 การบังคับใช้กฎหมายให้มีความชัดเจน เช่น

การกําหนดชนิดสัตว์นํ้าขนาดเล็กที่ห้ามนํา
ขึ้นเรือ 

3. ชาวประมงไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
ในช่วงฤดูมรสุมและออกทะเลไม่ได้ 
(ประมาณ 4 เดือน) 

 แก้ไขตรงคําจํากัดความของคําว่า 
“เกษตรกร” ขอให้รวมคําว่าชาวประมงไป
ด้วย 

 จัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟู ช่วยเหลือชาวประมง 
  ส่งเสริมให้ชาวประมงมีอาชีพเสริม 

(แม่บ้าน ครัวเรือน) 
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ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 
4. ชาวประมงขายสัตว์นํ้าให้กับโรงงานไม่ได้

เพราะไม่มีสมุดบันทึกการทําประมง 
 

 เปิดให้มีการจดทะเบียนเรือไทย (กรมเจ้า
ท่า) 

5. ปัญหาจากเศษอวน ขยะ มาติดบริเวณ
ปะการังเทียม ทําให้สัตว์นํ้าไม่เข้ามา  

 จัดทําโครงการทําความสะอาดปะการัง
เทียมทุกๆ ปี 

6. ชาวประมงไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีแท่นขุดเจาะ
นํ้ามัน)    

 จัดสรร สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่
ชาวประมงผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 

 ให้บริษัทและองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น 
ลงมาช่วยในการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมง 

7. เรืออวนลากเข้ามาในเขตพ้ืนที่ 3 ไมล์ทะเล  ทําให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

นอกจากน้ี กลุ่มประมงพ้ืนบ้านได้นําเสนอปัญหาอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการทําประมง ดังน้ี 

ประเด็นปัญหาอื่นๆ แนวทางการแก้ปัญหา 
1. ร่องนํ้าตื้นเขินไม่สามารถออกไปทําการ

ประมงได้  
 ขุดลอกร่องนํ้าที่ตื้นเขินปีละคร้ัง 

2. นํ้ามันราคาแพง 
 

 จัดตั้งกองทุนนํ้ามันราคาถูก 

3. ปัญหาหน้ีสินกู้ยืมเงินนอกระบบ เกิดจาก
การนําเงินไปลงทุนซื้อเครื่องมือประมงท่ี
ผลิตจากวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ 

 จัดตั้งกองทุน 
 ให้ภาครัฐช่วยดูแลควบคุมคุณภาพของ

เคร่ืองมือประมง 
4. โครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อฐาน

ทรัพยากรทางทะเล (โรงไฟฟ้า) 
 ศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 ศึกษาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

 

                                                                ๔๑



 
 

ข. กลุ่มประมงพาณิชย์ 

 

 
 
1. ประเด็นปัญหาหลัก  

1. ปัญหาคอรัปช่ัน 
2. การขาดความมีส่วนร่วมของชาวประมงในการกําหนดกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ 
3. เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อชาวประมง 

2. การจําแนกประเด็นปัญหาตามองค์ประกอบของ EAFM 
1. ระบบนิเวศ (Ecological issue) 

o อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นจาก 28 องศาเซลเซียสเป็น 34 องศาเซลเซียส ภายใน 5 ปี  
o นํ้าขึ้นนํ้าลง 
o การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

 
2.  การบริหารจัดการ (Good governance) 

o ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการจากชาวประมง 
o การบังคับใช้กฎหมาย และกฎหมายประมงใหม่ที่มีบทลงโทษค่อนข้างสูง 
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o ระบบติดตามเรือ (VMS) ขาดประสิทธิภาพ เสถียรภาพในการทํางานและการกําหนด
ขอบเขตที่ชัดเจน  

o ขาดแรงงานในการทําประมง 
o การคุ้มทุนในการลงทุนกับเคร่ืองทุ่นแรงในการทําประมง  
o การขออนุญาตในการทําประมง (ใบอนุญาตทําประมง การเข้าท่า)   
o การกําหนดโควตาวันทําประมงไม่เหมาะสม  (ตามกฎหมายแรงงานให้ทําประมงได้ 30 

วันต่อคร้ัง ระยะเวลารวม 220 วันต่อปี) 
3.  ความเป็นอยู่ของมนุษย์ (Human Well-being) 

o ชาวประมงขาดความไว้วางใจภาครัฐ  
o ภาครัฐมีทัศนะคติไม่ดีต่อชาวประมงนําไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม  
o ขาดการสนับสนุนอาชีพเสริม 
o ชาวประมงรู้สึกว่าคนที่ทําประมงผิดกฎหมายเป็นผู้ถูกกระทํา 

3. ความต้องการของชาวประมง  
4. ความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม 
5. การมีทุนทางสังคมที่ดี 
6. ความม่ันคงทางการเงิน 
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ค. กลุ่มผู้ประกอบการ 

 

 
 
1. ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 

ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ขาดแคลนวัตถุดิบ (Raw Material)  

o ไม่มีวัตถุดิบ 
o ไม่มีเอกสาร 

 อนุญาตให้โรงานสามารถใช้วัตถุดิบได้
หลากหลายขึ้น ยึดเอกสารรับรองพ้ืนฐาน
ในการส่งออกประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่ม EU 
เช่น ท.บ.2 

 ผลิตให้มากในช่วงที่มีวัตถุดิบ 
 เก็บวัตถุดิบไว้ในห้องเย็น เพ่ือนําออกมา

ผลิตในช่วงขาดแคลนวัตถุดิบ 
 หาแหล่งวัตถุดิบใหม่ (ซื้อเจ้าอื่นหรือ

นําเข้า) 
 ให้ผู้ประกอบการเรือประมงแก้ไขและขึ้น

ทะเบียนเรือประมงให้ถูกกฎหมาย 
 การนําเข้าวัตถุดิบจากพม่า กําหนดให้มี

เอกสาร ระบุเรือจับถึงจะขึ้นท่าได้ 
 เจ้าหน้าที่(ศุลกากร) ที่เกี่ยวข้อง ต้อง

๔๔



 
   

ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา 
ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องก่อน
นําเข้าวัตถุดิบ เช่น ประเทศจีน 

2. ไม่มีหนังสือกํากับการซ้ือขายสินค้าสัตว์นํ้า 
(MCPD)  

 เรือทุกลําควรยื่นเอกสารผ่านระบบ
อิเลคทรอนิคส์ เพ่ือให้ผู้ซื้อลําดับต่อไป
กรอกข้อมูลและส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว 

 วัตถุดิบที่ขึ้นท่าทั้งหมดควรทํา MCPD ใน
กรณีที่เหลือจากการบริโภค เพ่ือสามารถ
ส่งเข้าโรงงานได้ 

3. ณ วันซื้อขาย แพปลาไม่มี MCPD ให้โรงงาน 
โดยอ้างว่าการอนุมัติล่าช้า  

 ประชุมหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สืบหา
สาเหตุของปัญหา 

 ควบคุม/กําหนดการทํา MCPD ของแพ
ปลาให้มีการส่งต่อข้อมูลให้ผู้ซื้อลําดับ
ต่อไปได้เร็วที่สุด อาจทําเป็นระบบแจ้ง
เตือนอัตโนมัติ 

4. ผู้รับซ้ือปลา (ล้ง) ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
สุขอนามัย แต่สามารถออกใบ MCPD ได้ ซึ่ง
ผู้ประกอบการไม่สามารถรับซ้ือปลาจากล้ง
ดังกล่าวได้  

 กําหนดให้ทุกล้งต้องเข้าระบบและขอ
ใบรับรองสุขอนามัย โดยหน่วยงาน
ราชการต้องให้ความช่วยเหลือล้งในการ
ปรับปรุงให้ได้สุขอนามัย 

 ระงับการต่ออายุเช่น ทบ.2 เพ่ือบังคับ
ให้ล้งขึ้นทะเบียนสุขอนามัย 

 กรมประมงควรเข้มงวดให้ล้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานและผู้ประกอบการสามารถเป็น
พ่ีเล้ียงแนะนําล้ง 

5. คุณภาพของวัตถุดิบสัตว์นํ้าบางครั้งไม่ได้
มาตรฐาน   

 มีการให้ความรู้/สนับสนุนเรือจับในการ
จัดการวัตถุดิบให้คงคุณภาพ 

 ส่ง QC. ของโรงงานไปประจําล้ง 
6. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการยัง

ไม่เบ็ดเสร็จ (ประมงจังหวัด, PIPO, FMO)  
 ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
7. เรือประมงพ้ืนบ้านไม่มี MCPD โรงงานไม่

สามารถซื้อมาผลิตได้  
 ให้เรือประมงพ้ืนบ้านขึ้นทะเบียน และ

เสนอแนะหน่วยงานราชการ ให้
เรือประมงพ้ืนบ้านสามารถใช้ระบบ
อิเลคทรอนิคส์หรือตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
ให้ใช้ 

 กําหนดวิธีการ/เอกสารข้อมูลแหล่ง
วัตถุดิบที่เหมาะสมกับประมงพ้ืนบ้านที่
สามารถนํามาเป็นหลักฐานได้ เช่น 
Logbook 

                                                             ๔๕
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เอกสารแนบที่ 11 

สรุปแบบประเมินผล 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการวางแผนการจัดการประมง  

28-29 สิงหาคม 2560 
ณ บีพี สมิหรา บีช โฮเทล แอนด์ รสีอร์ท 

จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมส่งแบบประเมินทั้งหมด 37 ชุด โดยข้อมูลแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ แบ่งออกเป็น เพศหญิง 38% เพศชาย 59% และไม่ระบเุพศ 3% 
2. อายุ เฉล่ีย 47 ปี โดยมีอายุระหว่าง 27-40 ปี 20% อายุระหว่าง 41-50 ปี 49% อายุระหว่าง 51-60 

ปี 20% และอายุระหว่าง 61-70 ปี 11% 
3. ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งออกเป็น กลุ่มประมงพื้นบ้าน 30% กลุ่มประมงพาณิชย์ 19% กลุ่ม

ผู้ประกอบการ 16% กลุ่มองค์กรอิสระ/สถาบันการศึกษา 5% หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 24% 
และไม่ระบุ 5% 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ ต่อการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

 ส่วนที่ 2 นี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
โดยแบง่ผลการประเมินออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จ านวน 11 คน แบ่งเป็น ชาย 8 คน หญิง 2 คน ไม่
ระบุ 1 คน อายุเฉลี่ย 50 ปี 

2. กลุ่มประมงพาณิชย์ โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จ านวน 7 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด อายุเฉล่ีย 56 ปี 
3. กลุ่มผู้ประกอบการ โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จ านวน 6 คน เป็นผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 5 คน อายุเฉลี่ย 

37 ปี 
4. กลุ่มองค์กรอิสระ/สถาบันการศึกษา โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จ านวน 2 คน เป็นผู้ชาย 1 คน  ผู้หญิง 

1 คน อายุเฉลี่ย 36 ปี 
5. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมีผู้กรอกแบบประเมินผล จ านวน 11 คน เป็นผู้ชาย 5 คน 

ผู้หญิง 6 คน อายุเฉลี่ย 43 ปี 
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1. กลุ่มประมงพื้นบ้าน  

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

ด้านกิจกรรม 

1. ท่านรู้จักและเข้าใจถึงโครงการความร่วมมือ
ด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การ
เพื่ อ ก า รพัฒนา ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศขอ ง
สหรัฐอเมริกา (USAID Oceans) และ
แผนการด าเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่
ศึกษา 

9% 46% 36% 9% - - 

2. ท่ านมี ค วามรู้ แ ละ เข้ า ใ จถึ ง ระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง
ทะเล (CDT) 

18% 46% 9% 18% - 9% 

3. ท่านมีความตระหนักรู้ด้านการจัดการการ
ประมง ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง เพศ
สภาพในห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง แรงงาน
ในภาคการประมง 

27% 55% 18% - - - 

4. ท่านเข้าใจและสนับสนุนกรมประมงไทยใน
การจัดการประมงปลาผิวน้ าขนาดเล็กบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุ
และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมสนับสนุนแผนการ
จัดการประมง 

55% 36% 9% - - - 

5. ท่ า น มี โ อ ก า ส ไ ด้ พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและ
กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

27% 46% 27% - - - 
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

6. ท่านได้รับความรู้ และประสบการณ์ สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต 

27% 64% 9% - - - 

รูปแบบการด าเนินการ 

7. เนื้อหาการประชุมสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั้งไว้ 18% 18% 18% - - 46% 

8. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ประชุม 36% 9% 9% - - 46% 

9. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานประชุมมีความ
เหมาะสม 

27% 18% 9% - - 46% 

2. กลุ่มประมงพาณิชย์ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

ด้านกิจกรรม 

1. ท่านรู้จักและเข้าใจถึงโครงการความร่วมมือ
ด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การ
เพื่ อ ก า รพัฒนา ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศขอ ง
สหรัฐอเมริกา (USAID Oceans) และ
แผนการด าเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่
ศึกษา 

- 43% 43% 14% - - 

2. ท่ านมี ค วามรู้ แ ละ เข้ า ใ จถึ ง ระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง
ทะเล (CDT) 

14% 57% - - - 29% 
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

3. ท่านมีความตระหนักรู้ด้านการจัดการการ
ประมง ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง เพศ
สภาพในห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง แรงงาน
ในภาคการประมง 

- 29% 71% - - - 

4. ท่านเข้าใจและสนับสนุนกรมประมงไทยใน
การจัดการประมงปลาผิวน้ าขนาดเล็กบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุ
และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมสนับสนุนแผนการ
จัดการประมง 

- 57% 43% - - - 

5. ท่ า น มี โ อ ก า ส ไ ด้ พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและ
กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- 43% 57% - - - 

6. ท่านได้รับความรู้ และประสบการณ์ สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต 

- 71% 29% - - - 

รูปแบบการด าเนินการ 

7. เนื้อหาการประชุมสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั้งไว้ - 29% 57% 14% - - 

8. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ประชุม - 71% 29% - - - 

9. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานประชุมมีความ
เหมาะสม 

- 71% 29% - - - 
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3. กลุ่มผู้ประกอบการ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

ด้านกิจกรรม 

1. ท่านรู้จักและเข้าใจถึงโครงการความร่วมมือ
ด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การ
เพื่ อ ก า รพัฒนา ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศขอ ง
สหรัฐอเมริกา (USAID Oceans) และ
แผนการด าเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่
ศึกษา 

- 67% 33% - - - 

2. ท่ านมี ค วามรู้ แ ละ เข้ า ใ จถึ ง ระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง
ทะเล (CDT) 

- 67% 33% - - - 

3. ท่านมีความตระหนักรู้ด้านการจัดการการ
ประมง ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง เพศ
สภาพในห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง แรงงาน
ในภาคการประมง 

- 83% 17% - - - 

4. ท่านเข้าใจและสนับสนุนกรมประมงไทยใน
การจัดการประมงปลาผิวน้ าขนาดเล็กบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุ
และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมสนับสนุนแผนการ
จัดการประมง 

- 66% 17% - - 17% 

5. ท่ า น มี โ อ ก า ส ไ ด้ พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและ
กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

17% 49% 17% - - 17% 

๕๑



ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

6. ท่านได้รับความรู้ และประสบการณ์ สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต 

17% 49% 17% - - 17% 

รูปแบบการด าเนินการ 

7. เนื้อหาการประชุมสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั้งไว้ 17% 83% - - - - 

8. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ประชุม 33% 67% - - - - 

9. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานประชุมมีความ
เหมาะสม 

17% 66% 17% - - - 

4. กลุ่มองค์กรอิสระ/สถาบันการศึกษา 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

ด้านกิจกรรม 

1. ท่านรู้จักและเข้าใจถึงโครงการความร่วมมือ
ด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การ
เพื่ อ ก า รพัฒนา ร ะหว่ า ง ป ร ะ เ ทศขอ ง
สหรัฐอเมริกา (USAID Oceans) และ
แผนการด าเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่
ศึกษา 

- 50% 50% - - - 

2. ท่ านมี ค วามรู้ แ ละ เข้ า ใ จถึ ง ระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง

- 50% 50% - - - 

๕๒



ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดง 

ความคิดเห็น 

ทะเล (CDT) 

3. ท่านมีความตระหนักรู้ด้านการจัดการการ
ประมง ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง เพศ
สภาพในห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง แรงงาน
ในภาคการประมง 

- 50% 50% - - - 

4. ท่านเข้าใจและสนับสนุนกรมประมงไทยใน
การจัดการประมงปลาผิวน้ าขนาดเล็กบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุ
และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมสนับสนุนแผนการ
จัดการประมง 

50% - 50% - - - 

5. ท่ า น มี โ อ ก า ส ไ ด้ พู ด คุ ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและ
กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

100% - - - - - 

6. ท่านได้รับความรู้ และประสบการณ์ สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต 

100% - - - - - 

รูปแบบการด าเนินการ 

7. เนื้อหาการประชุมสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั้งไว้ 50% 50% - - - - 

8. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ประชุม 50% 50% - - - - 

9. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานประชุมมีความ
เหมาะสม 

50% 50% - - - - 

 

๕๓



5. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 

ด้านกิจกรรม 

1. ท่านรู้จักและเข้าใจถึงโครงการความร่วมมือ
ด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (USAID Oceans) และ
แผนการด าเนินงานของโครงการฯ ในพื้นที่
ศึกษา 

9% 46% 27% 9% 9% - 

2. ท่านมีความรู้และเข้าใจถึงระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง
ทะเล (CDT) 

18% 46% 36% - - - 

3. ท่านมีความตระหนักรู้ด้านการจัดการการ
ประมง ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง เพศ
สภาพในห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง แรงงาน
ในภาคการประมง 

18% 64% 18% - - - 

4. ท่านเข้าใจและสนับสนุนกรมประมงไทยใน
การจัดการประมงปลาผิวน้ าขนาดเล็กบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุ
และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหา 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมสนับสนุนแผนการ
จัดการประมง 

36% 55% 9% - - - 

5. ท่านมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและ
กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

36% 46% 18% - - - 

๕๔



ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 

6. ท่านได้รับความรู้ และประสบการณ์ สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต 

18% 82% - - - - 

รูปแบบการด าเนินการ 

7. เนื้อหาการประชุมสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั้งไว้ 9% 73% - 9% - 9% 

8. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ประชุม 18% 64% 9% - - 9% 

9. อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับงานประชุมมีความ
เหมาะสม 

18% 55% 18% - - 9% 

ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 

1. ห้องพักมีความเหมาะสม 19% 40% 14% - - 27% 

2. ห้องประชุมเหมาะสมกับการจัดประชุม 30% 57% 8% - - 5% 

3. อาหารและอาหารว่างระหว่างการประชุมมี
ความเหมาะสม 

30% 57% 8% - - 5% 

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการประชุม (ในโอกาสต่อไป) 
- ควรจัดงานประชุมในบริเวณตัวเมืองของจังหวัดสงขลา 
- ควรเพิ่มความคมชัดของเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

5. ความคาดหวังจากการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ สรุปได้ว่า  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 62% คิดว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามความคาดหวัง ในขณะที่ 5% ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมคิดว่ายังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เนื่องจากยังไม่แน่ใจว่าผลที่ได้จากการประชุมจะสามารถช่วยเหลือ

๕๕



ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 

ชาวประมงได้มากน้อยเพียงใด และ 33% ของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ขอแสดงความคิดเห็น 

6.  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- กลุ่มผู้ประกอบการมีจ านวนน้อย ควรเพิ่มจ านวน และความหลากหลายในกลุ่มผู้ประกอบการ 
- ข้อมูลทางวิชาการที่น าเสนอค่อนข้างเก่า ไม่เป็นปัจจุบัน 
- มีความกังวลว่า ผลที่ได้จากงานประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดปัญหาภายหลังแก่ชาวประมง 
- ตอนนี้พื้นที่ของปัตตานีมีปัญหาเรื่องการขาดแรงงาน และจ านวนสัตว์น้ ามีน้อย เนื่องจากปัญหาของเรืออวน

ปลากระตัก 
- ต้องการให้มีการจัดตั้งองค์กรที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือชาวประมงได้ตลอดเวลา 

 

๕๖
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