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ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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

มีวตัถุประสงค	์เพือ่พัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงให้ทนัสมัยส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น�ำ้ไดด้ีขึ้น

และลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทำงกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น	 1	 ใน	 6	 ส�ำนักงำนของ

ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ซีฟเดค)	 ที่ประกอบไปด้วย	 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรและส�ำนักงำน

ฝ่ำยฝึกอบรมต้ังอยู่ที่ประเทศไทย	 ส�ำนักงำนฝ่ำยเพำะเล้ียงสัตว์น�้ำตั้งอยู่ท่ีประเทศฟิลิปปินส์	 ส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำ

จัดกำรทรัพยำกรประมงทะเลตั้งอยู่ท่ีประเทศมำเลเซีย	 ส�ำนักงำนฝ่ำยวิจัยผลิตภัณฑ์ประมงและกำรแปรรูปสัตว์น�้ำ

ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำจัดกำรทรัพยำกรประมงน�้ำจืดตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย	ปัจจุบัน

มีประเทศสมำชิกรวมทั้งหมด	11	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศบรูไน	กัมพูชำ	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	ลำว	มำเลเซีย	เมียนมำร์	

ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และ	เวียดนำม

• วิสัยทัศน์ของส�านักงาน

	 มุ่งสูค่วำมเป็นองค์กรทีม่เีสถยีรภำพในกำรเป็นผูน้�ำในด้ำนกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนเพือ่กำรพฒันำอย่ำง

ยั่งยืนและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั่วโลก

• พันธกิจของส�านักงาน

1.	 มุ่งวิจัย	พัฒนำ	เผยแพร่	และส่งเสริมกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนอย่ำงรับผิดชอบ

2.	 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภำคและทั่วโลก

3.	 บริหำรงำนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ	และสร้ำงงำนจำกบริกำรในรำคำทุนเพื่อควำมมีเสถียรภำพขององค์กร

4.	 พัฒนำศักยภำพขององค์กร

5.	 สร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

	 ผลกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ในปี	พ.ศ.	2559	แบ่งตำมโครงกำรมีดังต่อไปนี้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

1.	 โครงกำรเผยแพร่	ประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก	

เฉียงใต้	(Promotion	on	strengthening	of	SEAFDEC	visibility	and	image)

2.	 โครงกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและกำรศึกษำดูงำน	(Tailor	Made	Training	Programs)

3.	 โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีทำงกำรประมงและกำรลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง	(Improvement	

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

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1.	 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรจัดกำรประมง	เพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง	(HRD	Programs	

on	Fisheries	Management	Approaches	for	Sustainable	Fisheries)

2.	 โครงกำรกำรใช้พลงังำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสรมิควำมปลอดภยัในกจิกรรมกำรท�ำประมง	(Optimizing	

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

3.	 โครงกำรเสริมสร้ำงกลยุทธ์	 ส�ำหรับกำรจัดกำรกำรจับสัตว์น�้ำที่ไม่ใช่เป้ำหมำย	 ในกำรท�ำประมงอวนลำก	

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

4.	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	 ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	 

(Promotion	of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	fishing)

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

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

6.	 โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Offshore	 Fisheries	

Resources	Exploration	in	the	Southeast	Asia)

7.	 โครงกำรฟื้นฟูกำรรวบรวมและกำรใช้ประโยชน์ทำงสถิติและสำรสนเทศกำรประมง	 เพื่อกำรจัดกำรและ

พัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Enhancing	 the	 Compilation	 and	

Utilization	of	Fishery	Statistics	and	Information	for	Sustainable	Development	and	Man-

agement	of	Fisheries	in	the	Southeast	Asian	Region)

8.	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อำศัยที่อยู่

ในขั้นวิกฤตในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Promotion	 of	 Sustainable	 Fisheries	 Resources	

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

9.	 โครงกำรกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	(Establishment	and	

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

Thailand)

โครงการอื่นๆ

1.	 โครงกำรฟื้นฟูศักยภำพพื้นที่ชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Coastal	Area	Capability	En-

hancements	in	Southeast	Asia)

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

1.	 โครงกำร	Strengthen	Malaysia	and	Thai	Partnership	in	Support	of	Joint	Fisheries	Planning	

and	Management	in	the	Western	Gulf	of	Thailand

2.	 โครงกำร	USAID	Oceans	and	Fisheries	Partnership
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม  

ประกอบด้วย
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โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์  

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

	 ในปี	พ.ศ.	2559	โครงกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์และสร้ำงภำพลกัษณ์	ศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้	ด�ำเนินงำน	ดังนี้

• การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ในปี	พ.ศ.	2559	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของศูนย์ฯ	

ผ่ำนกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร	ดังนี้

  นิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559  

	 นทิรรศกำรดงักล่ำวจดัขึน้เป็นประจ�ำทกุปี	โดยในปีนีจั้ดขึน้ในวนัที	่9	มกรำคม	2559		ณ	กรมอูท่หำรเรือ	ป้อม

พระจุลจอมเกล้ำ	และสหกรณ์กำรเกษตร	จังหวัดปทุมธำนี	โดยทำงศูนย์ฯ	ได้ร่วมแจกของขวัญให้กับเด็กๆที่เข้ำร่วม

งำน	ผ่ำนกำรเล่นเกมอนรุกัษ์ไข่เต่ำ	พร้อมทัง้เผยแพร่ควำมรูท้ำงกำรประมง	เช่น	เครือ่งมอือนรุกัษ์สตัว์น�ำ้	กำรประมง

อวนลำก	กำรประมงอวนล้อมกำรส�ำรวจและวิจัยทะเลลึก	เป็นต้น	ให้แก่ผู้เข้ำร่วมและประชำชนทั่วไปอีกด้วย

  นิทรรศการตลาดจตุจักรสะพานปลา 

	 นิทรรศกำร	“ตลำดจตุจักรสะพำนปลำ”	จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	31	มีนำคม	–	2	 เมษำยน	2559	ณ	องค์กำร

สะพำนปลำกรงุเทพฯ	โดยศนูย์ฯ	ได้จดัแสดงบอร์ดควำมรูเ้กีย่วกบัควำมหมำยและรปูแบบกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย	

ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคุม	(กำรท�ำประมงไอยูยู)	ในภูมิภำคอำเซียน	พร้อมทั้งเผยแพร่เอกสำรทำงวิชำกำร	

และวำรสำรทำงกำรประมงให้แก่ผู้ที่สนใจ

  นิทรรศการวิชาการงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5

	 ศูนย์ฯ	ได้รับเชิญให้เข้ำร่วมประชุมและจัดนิทรรศกำร	ในงำนดังกล่ำว	ในระหว่ำงวันที่	1-3	มิถุนำยน	2559	

โดยศูนย์ฯ	ได้จัดนิทรรศกำรภำยใต้หัวข้อ	“ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกล้องใต้น�้ำเพื่อกำรส�ำรวจทำงสมุทรศำสตร์”	

พร้อมเผยแพร่เอกสำรและวำรสำรวิชำกำรของศูนย์ฯ	ให้แก่ผู้ที่เข้ำร่วมประชุมและผู้ที่สนใจทั่วไป

  นิทรรศการประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 28 

	 นิทรรศกำรประมงน้อมเกล้ำ	ครั้งที่	28	จัดขึ้น	ณ	ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์ปำร์ค	รังสิต	จังหวัดปทุมธำนี	ระหว่ำง

วันที่	1-10	กรกฎำคม	2559		โดยในปีนี้ได้จัดแสดงแบบจ�ำลองบันไดปลำ	เพื่อทรัพยำกรประมงที่ยั่งยืน	พร้อมบอร์ด

แสดงควำมรู้เกี่ยวกับบันไดปลำ	เช่น	บันไดปลำคืออะไร	รูปแบบของบันไดปลำที่นิยม	คุณสมบัติของบันไดปลำ	ส่วน
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ประกอบของบันไดปลำ	หลักกำรออกแบบบันไดปลำ	ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรอพยพของปลำ	 เป็นต้น	และบอร์ด

ควำมรูเ้ก่ียวกับกำรท�ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	ไร้กำรควบคุม	(กำรประมงไอยยู)ู		ควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศอำเซียนเพื่อต่อสู้กับกำรประมงไอยูยู	และมำตรกำรส�ำคัญในกำรแก้ปัญหำกำรประมงไอยูยู	รวมทั้งเผยแพร่

เอกสำรวิชำกำร	 วำรสำรเทคโนโลยีทำงกำรประมง	 แผ่นพับและสติ๊กเกอร์ทำงกำรประมง	 เป็นต้น	 ให้แก่นักเรียน	

นักศึกษำ	และผู้ที่สนใจทั่วไป

  นิทรรศการในงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016

	 ศูนย์ฯ	เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรด้ำนกำรประมงในงำน	“ASEAN	Fisheries	and	Aquaculture	Conference	

and	Exposition	2016:	ASEAN	Seafood	 for	 the	World	และ	11th	Asian	Fisheries	and	Aquaculture	

Forum	and	Exhibition:	Asian	Food	Security	for	the	World”	ระหว่ำงวันที่	4-6	สิงหำคม	2559	ณ	ไบเทค	

บำงนำ	 กรุงเทพฯ	 โดยน�ำเสนอและจัดแสดงเกี่ยวกับกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรลดกำรท�ำประมงท่ีผิดกฎหมำย	 ขำด

กำรรำยงำน	และไร้กำรควบคุม	หรือกำรประมงไอยูยู	 กำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงภำยใต้ควำมร่วมมือกับประเทศ

สมำชิก	 กำรท�ำประมงอย่ำงรับผิดชอบ	 และบันไดปลำเพื่อทรัพยำกรประมงที่ยั่งยืน	 นอกจำกนี้ได้เผยแพร่หนังสือ

และเอกสำรวิชำกำรให้แก่เข้ำร่วมงำนและผู้ที่สนใจทั่วไป

	 นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ให้กำรต้อนรับบคุคลส�ำคญัท้ังในและต่ำงประเทศ	เข้ำเยีย่มชมกำรด�ำเนนิ

งำน	กิจกรรมและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรวิจัยและฝึกอบรม	ดังนี้	

1.	 เอกอัครรำชทูตวิสำมัญผู้มีอ�ำนำจเต็มประเทศญี่ปุ่น	พร้อมคณะ

2.	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกิฟุ	ประเทศญี่ปุ่น	พร้อมคณะ	

3.	 เจ้ำหน้ำที่จำก	National	Oceanic	and	Atmospheric	 

Administration	(NOAA)	

4.	 เจ้ำหน้ำที่ประมงจำก	Fisheries	Agency	of	Japan	ประเทศญี่ปุ่น

5.	 เจ้ำหน้ำที่และชำวประมงจำกประเทศเกำหลี

6.	 เอกอัครรำชทูตสวีเดนประจ�ำประเทศไทย	พร้อมคณะ

7.	 คณะอำจำรย์และนักเรียน	จำกโรงเรียนมัธยมกำรประมงยำอิสึ	จังหวัด

ชิสึโอกะ	ประเทศญี่ปุ่น

8.	 นักเรียนกำรเดินเรือ	 มหำวิทยำลัย	 Tokyo	 University	 of	Marine	

Science	and	Technology

9.	 คณะอำจำรย์	 และนิสิตคณะเทคโนโลยีทำงทะเล	 มหำวิทยำลัยบูรพำ	

วิทยำเขตบำงแสนและจันทบุรี

10.	คณะอำจำรย์และนิสติคณะประมง	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ชัน้ปีที	่1

11.	คณะอำจำรย์และนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
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• การผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางการประมง

	 ในปี	 2559	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้จัดท�ำและเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรประมง	 ได้แก่	 วำรสำร	 Advance	

Fisheries	Technology	จ�ำนวน	3	ฉบับ	ภำยใต้หัวข้อ	 เทคโนโลยีสมุทรศำสตร์,	กำรตรวจสอบย้อนกลับเพื่อกำร

ป้องกนักำรท�ำประมงไอยยู	ูและบันไดปลำเพือ่ทรพัยำกรประมงท่ีย่ังยนื	จดัพมิพ์หนงัสอืนทิำน	เรือ่งเล่ำของตำน	ุและ

เรือ่งเล่ำของ	ด.ช.	ปอ	โดยส่ิงพมิพ์ดงักล่ำวได้ถกูเผยแพร่ให้กบัเครอืข่ำยห้องสมดุของส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม	และผู้ที่

สนใจทีเ่ข้ำร่วมงำนประชมุ	และนทิรรศกำรต่ำงๆของส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม	ศนูย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้	

• การพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล

	 ในปี	พ.ศ.	2559	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้จัดท�ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล	ดังนี้

1.	 พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	เว็บไซต์โครงกำรกำร

ป้องกันกำรท�ำประมงไอยูยู,	เว็บไซต์โครงกำร	REBYC-II	CTI	เป็นต้น	ให้มีควำมทันสมัยและเอื้อประโยชน์

ด้ำนกำรใช้งำนที่ง่ำยและรวดเร็วแก่ผู้ใช้

2.	 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล	ASEAN	Catch	Certification	Scheme	หรือ	ACDs	ซึ่งเป็นกำรพัฒนำร่วมกันกับ

ส�ำนักเลขำธิกำร	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3.	 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเรือประมงที่จดทะเบียนประเทศกัมพูชำ	 ซึ่งเป็นกำรพัฒนำร่วมกับ	 Fishery	 

Administration	of	Cambodia	(FiA)

• การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

	 ในปี	พ.ศ.	2559	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ได้ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนสำรสนเทศ	ดังนี้	
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1.	 เข้ำร่วมฝึกอบรม	กำรจัดท�ำหนังสือและวำรสำรด้วยโปรแกรม	Adobe	InDesign	CC	2015

2.	 เข้ำร่วมฝึกอบรม	กำรพัฒนำและให้บริกำรห้องสมุด

	 นอกจำกนี้	 ยังได้มีกำรจัดสัมมนำวิชำกำรของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประจ�ำป	ี

2559	ขึ้น	เพื่อส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรของศูนย์ฯ	ในกำรเขียนและน�ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรอีกด้วย

สรปุผลการด�าเนนิโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศนูย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต้  ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• สร้ำงเสริมภำพลักษณ์ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกสู่สำธำรณชน	

• สร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทและหน้ำท่ีของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แก่

สำธำรณะชนให้ได้รับทรำบ

• ถ่ำยทอดข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรประมงไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป

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

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน  

(Tailor Made Training Programs)

	 โครงกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและกำรศึกษำดูงำนเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ของประเทศสมำชิกและประเทศอ่ืนๆ	ที่สนใจในหัวข้อ	 หลักสูตรและกิจกรรมเฉพำะด้ำนที่ครอบคลุมถึงสำขำวิชำ

และกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักำรประมง	กำรวำงเนือ้หำหลกัสตูรและกจิกรรมจะมุง่เน้นให้สอดคล้องและตรงกบัควำม

ต้องกำรของประเทศที่แสดงควำมจ�ำนงขอให้จัดหลักสูตรดังกล่ำวเป็นส�ำคัญ	 ในปี	พ.ศ.	 2559	 ได้ด�ำเนินกำรจัดฝึก

อบรมและศึกษำดูงำน	ดังนี้	

• การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

	 หลักสูตรระยะสั้นส�ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย	 รุ่นที่	 59	 ภำยใต้

หวัข้อ	“กำรจัดกำรทรพัยำกรประมงโดยค�ำนงึถงึระบบนเิวศ”	จดัขึน้ระหว่ำง

วันที่	7-17	มิถุนำยน	2559	ณ	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	โดยมีนักศึกษำเข้ำ

ร่วมจ�ำนวน	 27	 คน	 จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 มหำวิทยำลัยบูรพำ	

วทิยำเขตบำงแสนและจนัทบุร	ีมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก	

วิทยำเขตจันทบุรี	 มหำวิทยำลัยศิลปำกร	 วิทยำเขตเพชรบุรี	 มหำวิทยำลัย

สงขลำนครินทร์	และมหำวิทยำลัย	Hokkaido	ประเทศญี่ปุ่น	

	 ในกำรฝึกอบรม	 นักศึกษำได้เรียนรู้ท้ังภำคทฤษฎี	 ภำคปฏิบัติ	 และ

กำรฝึกภำคทะเล	ภำคทฤษฎีเรียนรู้เกี่ยวกับ	แนวทำงกำรจัดกำรประมงใน

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น	 กำรส�ำรวจข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจสังคมของ

ชุมชนประมง	 สมุทรศำสตร์เบ้ืองต้นกับกำรประมง	 เครื่องมือประมงทั่วไป

ของประเทศไทย	กำรเก็บข้อมูลกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงเบื้องต้น	และ
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กำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ	(EAFM)	ภำคปฏิบัติ	ได้ฝึกกำรผูกเงื่อน	แทงเชือก	ถักอวนและ

ฝึกประกอบเครื่องมือประมง	และกำรฝึกภำคทะเล	นักศึกษำได้ลงเรือฝึกประมง	เพื่อฝึกกำรท�ำประมงด้วยอวนลำก	

กำรคัดแยกสัตว์น�้ำบนเรือและกำรเก็บตัวอย่ำงทำงสมุทรศำสตร์	 บริเวณน่ำนน�้ำจังหวัดระยอง	 นอกจำกนี้ได้ออก

ส�ำรวจวิถีชีวิตชุมชนประมง	บริเวณอ�ำเภอแกลง	อ�ำเภอเมือง	และอ�ำเภอบ้ำนฉำง	จังหวัดระยอง	เพื่อเก็บข้อมูลแล้ว

น�ำมำใช้ในกำรเรียนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ	 (EAFM)	ซึ่งหลังจำกกำรฝึกอบรมในครั้งนี้	

นักศึกษำสำมำรถน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรเรียนและกำรท�ำงำนต่อไปในอนำคตอันใกล้

• การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเรือประมง ส�าหรับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

	 กำรฝึกอบรม	หลักสูตร	กำรควบคุมเรือประมง	ส�ำหรับนักศึกษำวิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์	จัดขึ้นระหว่ำง

วันที่	4	ตุลำคม	2559	ถึง	17	กุมภำพันธ์	2560	โดยมีนักศึกษำเข้ำรับกำรฝึกอบรม	จ�ำนวน	21	คน	นักศึกษำจะได้

เรียนทั้งภำคทฤษฎี	และภำคปฏิบัติ	ใน	6	รำยวิชำ	ได้แก่	วิชำเรือและกำรทรงตัวของเรือ	วิชำระบบกำรสื่อสำรในเรือ	

วิชำกฎหมำยเกี่ยวกับเรือและกำรเดินเรือ	วิชำปฏิบัติงำนเทคโนโลยีกำรเดินเรือ	วิชำปฏิบัติงำนเทคโนโลยีเครื่องกล

เรือ	และวิชำปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือประมง	รวมทั้งกำรฝึกภำคทะเล	ซึ่งหลังจำกกำรฝึกอบรมนักศึกษำจะเข้ำใจ

หลักกำรและกระบวนกำรเดนิเรอื	กำรใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ในกำรเดนิเรอื	และเครือ่งมอืช่วยกำรเดนิเรอื	สำมำรถ

วิเครำะห์	 วำงแผน	ปฏิบัติและแก้ไขปัญหำในกำรเดินเรือ	 โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย	 กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่ง

แวดล้อม	อีกทั้งสำมำรถน�ำควำมรู้	ทักษะและประสบกำรณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงำนอำชีพประมง

สรุปผลการด�าเนินโครงการหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลทำงด้ำนกำรประมง	หรือในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยอยู่บนพื้นฐำนควำม

ต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

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

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการท�าการประมง  

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the  

Impact from Fishing)

	 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงและลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง	มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย

แพร่เทคโนโลยแีละแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนทีเ่หมำะสมด้ำนกำรจับสัตว์น�ำ้	วศิวกรรมทำงทะเลและระบบสำรสนเทศ

ทำงกำรประมง	รวมท้ังส่งเสรมิควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในระดับชำติ	ระดับภมูภิำค	และระดับนำนำชำติ	

ปี	พ.ศ.	2559	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้
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1.	 กำรตรวจวัดและทดสอบกำรลดใช้พลังงำนในเรือประมงอวนลำก

2.	 กำรพัฒนำยำนส�ำรวจใต้น�้ำ	(Remotely	Observation	Vehicle)	และระบบกล้องใต้น�้ำเพื่อกำรประมง

3.	 กำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรขนถ่ำยสินค้ำประมงส�ำหรับท่ำเทียบเรือประมง

4.	 กำรจัดท�ำรำยงำนทำงเทคนิคด้ำนกำรปรับปรุงอวนลำกพ้ืนท้องน�้ำของประเทศไทยและคู่มือกำรส�ำรวจ

เครื่องมือประมง

5.	 ศึกษำด้ำนสัตว์น�้ำพลอยได้ในกำรท�ำประมงอวนลอยพื้นท้องน�้ำ	บริเวณชำยฝั่ง	จังหวัดระยอง

6.	 จัดท�ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อจัดกำรข้อมูลที่ได้จำกเรือวิจัยต่ำงๆ	เช่น	เรือ	M.V.	SEAFDEC,	เรือ	

M.V.	SEAFDEC	2,	เรือวิจัยมหิดล	และเรือวิจัยจุฬำภรณ์	เป็นต้น	

สรุปผลการด�าเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการท�าการประมง ประจ�า

ปี พ.ศ. 2559

• 	 รวบรวมข้อมลูทีส่�ำคญั	เพือ่ใช้ในกำรวเิครำะห์และพัฒนำเทคโนโลยทีำงกำรประมงและลดผลกระทบจำก

กำรท�ำประมง
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group  

of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism  

ประกอบด้วย
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โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมง เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resources Development (HRD) Programs on Fisheries  

Management Approaches for Sustainable Fisheries)

	 โครงกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลด้ำนกำรจดักำรประมง	เพือ่ควำมยัง่ยนืด้ำนกำรประมง	มุง่เน้นกำรเสรมิสร้ำง

ควำมรูแ้ละทกัษะให้แก่เจ้ำหน้ำทีป่ระมงในกำรเผยแพร่กำรพัฒนำกำรประมงอย่ำงยัง่ยนื	รวมท้ังสร้ำงเสริมทรัพยำกร

มนุษย์ให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้นในด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ของตน	ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำของผลจับทำงกำรประมงด้วยวิธี

กำรที่สำมำรถท�ำได้และเหมำะสม

	 ในปี	พ.ศ.2559	โครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้	

	 ทำงโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินกำรพิจำรณำและหำรือในกำรจัดตั้งพื้นที่โครงกำรน�ำร่อง	เพื่อจัดเป็นพื้นที่ศึกษำ	ใน

ด้ำนกำรเสริมสร้ำงรำยได้ของชำวประมง	ตลอดจนกิจกรรมทำงกำรประมง	โดยเดือนพฤศจิกำยน	2559	เจ้ำหน้ำที่ 

โครงกำรฯ	 ได้เดินทำงไปประเทศพม่ำ	 เพื่อหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่จะจัดตั้งเมือง	Nay	 Pyi	 Taw	ประเทศ

พม่ำ	 เป็นพื้นท่ีศึกษำ	 หำรือเกี่ยวกับกำรจ�ำแนกและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพื้นที่	 รวมท้ัง

เยี่ยมชมและส�ำรวจพื้นที่

สรุปผลการด�าเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการประมง เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง ประจ�าปี 

พ.ศ. 2559

• 	 คัดเลือกและจัดตั้ง	เมือง	Nay	Pyi	Taw	ประเทศพม่ำ	เป็นพื้นที่โครงกำรน�ำร่องของโครงกำรฯ	

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

โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัย 

ในกิจกรรมการท�าประมง  

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมง	 มีวัตถุประสงค์

เพือ่ถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละควำมรูด้้ำนกำรใช้พลงังำนอย่ำงเหมำะสมและควำมปลอดภยัในกำรท�ำประมงให้แก่ชำว

ประมงและเจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิกในปี	พ.ศ.	2559ได้ด�ำเนินกิจกรรมดังนี้

	 ทำงโครงกำรฯ	จัดกำรฝึกอบรม	On-site	Training	Program	on	Optimizing	Energy	and	Safety	at	Sea	

for	Small	Fishing	Vessels	ณ	ประเทศกัมพูชำในเดือน	กันยำยน	2559	โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศกัมพูชำ
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เข้ำร่วม	จ�ำนวน	30	คน		กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูควำมรู้

เก่ียวกับวธีิกำรและเทคนคิด้ำนกำรใช้พลงังำนอย่ำงเหมำะสมรวมทัง้สร้ำงควำม

ตระหนกัด้ำนควำมปลอดภยัทำงทะเลในกำรท�ำประมง	ซึง่หลงัจำกกำรฝึกอบรม

ครัง้นี	้มีควำมคำดหวงัว่ำผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมจะสำมำรถน�ำควำมรูท่ี้ได้นี	้น�ำไป

ใช้ในกำรประกอบอำชีพ	 รวมท้ังถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับชำวประมงในพื้นท่ีท่ีตน

รับผิดชอบได้	

	 นอกจำกนี้ได้แปลคู่มือกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำม

ปลอดภัยทำงทะเล	เป็นภำษำกัมพูชำ	จ�ำนวน	60	ชุด	และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้ำ

รับกำรฝึกอบรมและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการด�าเนินโครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง 

ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• 	 ถ่ำยทอดควำมรู้และข้อมูลด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและควำมปลอดภัยทำงทะเลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมง

ประเทศกัมพูชำ

• 	 สร้ำงเครือข่ำยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ชำยฝั่งของประเทศสมำชิก	 ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภำค	

ทีซ่ึง่สำมำรถถ่ำยทอดเทคโนโลยด้ีำนกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและควำมปลอดภยัทำงทะเลผ่ำน

เครือข่ำยดังกล่ำวได้

• 	 แปลและเผยแพร่คูม่อืกำรใช้พลังงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและควำมปลอดภยัทำงทะเล	เป็นภำษำกมัพชูำ

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

โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ ส�าหรับการจัดการการจับสัตว์น�้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย  

ในการท�าประมงอวนลาก 

(Strategies for Trawl Fisheries By-catch Management:  

FAO-GEF/REBYC-II CTI)

	 โครงกำรดังกล่ำวสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรประมงและระบบนิเวศทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนในบริเวณ	Coral	Tri-

angle	และน่ำนน�ำ้ภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้โดยกำรลดกำรจับสัตว์น�ำ้ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยสัตว์น�ำ้ท่ีไม่ต้องกำร

และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรท�ำประมงอวนลำก	ในปี	พ.ศ.2559	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

• การประชุม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ

	 กำรประชุม	Socio-economic	and	Final	Report	Write-Shops	ในเดือนเมษำยน	2559	ณ	จังหวัดเพชรบุรี	

โดยมีตัวแทนจำกประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	 ได้แก่	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ปำปัวนิวกินี	 ไทย	 และเวียดนำมเข้ำร่วม

ประชุมจ�ำนวน	 20	 คน	 กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรหำรือและสรุปเก่ียวกับเอกสำรฉบับร่ำงด้ำนเศรษฐสังคมของ

กำรประมงอวนลำก	ซึ่งจะน�ำออกเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภำยในและภำยนอกภูมิภำคฯ	รวมทั้งหำรือครั้งสุดท้ำย

เกี่ยวกับกำรจัดท�ำรำยงำน	Write-Shop	Report	ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้ในกำรประชุม
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เชิงปฏิบัติกำรและกำรประเมินโครงกำรฯครั้งสุดท้ำยในเดือนมิถุนำยน	2559

	 กำรจัดประชุม	The	4th	Project	Steering	Committee	2016	กรุงเทพมหำนคร	ในวันที่	8	มิถุนำยน	2559	

กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจำรณำรำยงำนกำรประชุม	The	3rd		Project	Steering	Committee	

2016	 พิจำรณำและประเมินผลส�ำเร็จของด�ำเนินงำนโครงกำรฯ	 ส�ำหรับปี	 2558-2559	 รำยงำนงบประมำณและ

ประเมินงบประมำณที่จะใช้ในอนำคต	พิจำรณำและและปรับปรุงแผนกำรด�ำเนินงำนของประเทศสมำชิกของโครง

กำรฯ	ส�ำหรับปี	2558-2559

	 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	Regional	Workshop	on	Piloting	E-EAFM	LEAD	Materials	ในเดือนมิถุนำยน	

2559	ณ	จังหวัดระยอง	มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน	17	คน	กำรประชุมดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรจัดเตรียมกำรทดสอบคู่มือ

กำรสอนกำรจดักำรทรพัยำกรประมงทีค่รอบคลมุทัง้ระบบนเิวศ	ส�ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู	พร้อมทัง้รวบรวมควำมคิด

เห็นเพื่อใช้ปรับปรุงและสรุปคู่มือกำรสอนดังกล่ำว

	 กำรประชุม	The	Southeast	Asia	Trawl	Fisheries	Round-table	Meeting	ขึ้น	ณ	กรุงเทพฯ	ในวันที่	21	

กันยำยน	2559	 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน	47	คน	จำกประเทศอินโดนีเซีย	ปำปัวนิวกินี	ฟิลิปปินส์	 ไทย	และ

เวยีดนำม	รวมท้ังเจ้ำหน้ำท่ีจำกส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม	FAO-GEF	และหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องอืน่ๆ	กำรประชมุดังกล่ำว

ได้ทรำบถงึกรณศีกึษำและแนวทำงปฏบิตัท่ีิดขีองกำรจัดกำรประมงอวนลำกในประเทศทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร	REBYC-II	

CTI	 และข้อแนะน�ำด้ำนนโยบำยส�ำหรับกำรจัดกำรประมงอวนลำกในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซ่ึงจะน�ำไป

เสนอในกำรประชุม	Meeting	on	the	Future	of	Trawl	Fisheries	Management	in	Southeast	Asia	ต่อไป	

	 กำรประชุม	Regional	Meeting	on	the	Future	of	Trawl	Fisheries	Management	in	Southeast	Asia	

ณ	กรุงเทพฯ	ในเดือนกันยำยน	2559	โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน	43	คน	จำกประเทศอินโดนีเซีย	ปำปัวนิวกินี	

ฟิลปิปินส์	ไทย	และเวียดนำม	รวมท้ังเจ้ำหน้ำทีจ่ำกส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม	FAO-GEF	และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องอ่ืนๆ	

กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำข้อแนะน�ำด้ำนนโยบำยในกำรจัดกำรประมงอวนลำกในภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ผ่ำนกำรพิจำรณำนโยบำยระดับชำติด้ำนกำรจัดกำรประมงอวนลำกในปัจจุบันของภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	

	 กำรจัดประชุม	EAFM	LEAD	Writeshop	on	Material	Finalization	ณ	กรุงเทพ	ในเดือนตุลำคม	2559	โดย

มีผู้ร่วมประชุม	15	คน	กำรประชุมดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรหำรือและสรุปเครื่องมือและสื่อกำรสอนกำรจัดกำรประมงที่

ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ	ส�ำหรับ	ผู้น�ำ	ผู้บริหำรและผู้มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ	รวมทั้งทดสอบกำรใช้สื่อกำรสอน	ที่

จะใช้ฝึกอบรมให้แก่ผู้น�ำ	ผู้บริหำรและผู้มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ
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• การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล

	 กำรสัมมนำ	EAFM	High-level	consultation	for	Leader,	Executives	and	Decision	Makers	(LEAD)	

ณ	ประเทศเวียดนำม	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	กำรสัมมนำดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรประมงที่

ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ	และสร้ำงโอกำสส�ำหรับ	ผู้น�ำ	ผู้บริหำร	และผู้มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ	เกี่ยวกับควำมเข้ำใจ

และกำรสนบัสนนุแนวทำงปฏบิตัทิีค่รอบคลมุทัง้ระบบนเิวศเพือ่น�ำไปสูก่ำรจดักำรประมงอย่ำงยัง่ยนื	ผ่ำนกำรปรบัปรงุ

กำรวำงแผนและกำรส่งเสรมิ	รวมทัง้แนะน�ำสือ่กำรสอนกำรจัดกำรประมงทีค่รอบคลุมทัง้ระบบนเิวศ	ส�ำหรับ	ผู้น�ำ	ผู้

บรหิำรและผูม้อี�ำนำจในกำรตดัสินใจ	หรอื	LEAD	EAFM	เพือ่น�ำไปสูก่ำรเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำน		LEAD	EAFM	

ของทั้งสองประเทศ

	 กำรฝึกอบรม	Training	for	Port-In	and	Port-Out	(PIPO)	Officers	of	Thailand	on	Specific	Detail	

of	Fisheries	Management	ณ	จังหวัดระยอง	และจังหวัดสงขลำ	ในเดือนพฤศจิกำยน	2559	ตำมล�ำดับ	โดยมีเจ้ำ

หน้ำที่ประมงที่ท�ำหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตรวจกำรณ์เรือประมงเข้ำ

ร่วมจ�ำนวน	50	คน	กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำม

รู้และควำมเข้ำใจในด้ำนสภำวะทรัพยำกรประมงในปัจจุบันวัสดุท่ีใช้

ในกำรท�ำเครื่องมือประมง	 กำรจ�ำแนกเครื่องมือประมง	 โครงสร้ำง

พื้นฐำนและกำรออกแบบเครื่องมือประมง	 รูปแบบ	 ลักษณะและวิธี

กำรท�ำประมง	 เป็นต้น	 กำรฝึกอบรมดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมรู้ควำม

เข้ำใจเครื่องมือประมงและกำรท�ำประมงในปัจจุบัน	 ซึ่งผู้เข้ำรับกำร

ฝึกอบรมสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรท�ำงำนที่รับผิดชอบได้ทันที

สรปุผลการด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างกลยทุธ์ ส�าหรบัการจดัการการจบัสตัว์น�า้ทีไ่ม่ใช่เป้าหมาย ในการท�าประมง

อวนลาก ประจ�าปี พ.ศ. 2559 

• จดัท�ำและเผยแพร่คูม่อืและสือ่กำรสอนกำรจัดกำรประมงทีค่รอบคลุมท้ังระบบนเิวศ	ส�ำหรับผู้น�ำ	ผู้บริหำร	

และผู้มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจ

• สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรประมงที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศให้แก่ผู้น�ำ	ผู้บริหำร	และผู้มีอ�ำนำจ

ในกำรตัดสินใจ

------------------------------------------------------
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โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU Fishing) 

	 โครงกำรส่งเสรมิมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคมุ	มวัีตถปุระสงค์	

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมำชิกในกำรหำแนวทำงลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	

(กำรท�ำประมง	IUU)	ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 ทำงโครงกำรฯ	 ได้จัดกำรประชุมเก่ียวกับ

มำตรกำรรัฐท่ำเรือ	ได้แก่	

• กำรประชุม	 Experts 	 Meet ing	 on	 Reg ional	 

Cooperation	 to	 Support	 the	 Implementation	 of	

Port	State	Measures	in	Southeast	Asian	Region	ใน

เดือนกุมภำพันธ์	2559	

• กำรประชุม	Workshop	on	Regional	Cooperation	for	

Implementation	of	Port	State	Measures	to	Improve	

Fisheries	Management	and	to	Reduce	IUU	Fishing	

in	Southeast	Asia	ในเดือนพฤศจิกำยน	2559	

	 กำรจัดกำรประชุมดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเข้ำใจในปัญหำและ

อุปสรรคในกำรส่งเสริมมำตรกำรรัฐท่ำเรือในภูมิภำคฯ	 รับทรำบควำมต้องกำรในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร

บคุคลเพือ่สนับสนุนกำรส่งเสรมิมำตรกำรรฐัท่ำเรอืในภมูภิำคฯ	และร่ำงแผนกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรส่งเสรมิมำตรกำร

รัฐท่ำเรือในภูมิภำคฯ

	 อีกทัง้โครงกำรฯ	ให้กำรสนบัสนนุทำงเทคนคิในกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมลูเรือประมงท่ีจดทะเบยีนของประเทศ

กมัพชูำ	ระบบฐำนข้อมลูดงักล่ำวเป็นกำรพฒันำร่วมกนัระหว่ำงส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมและ	Fishery	Administration	

of	Cambodia	(FiA)

	 นอกจำกนีภ้ำยใต้กจิกรรมกำรสนบัสนนุและพัฒนำระบบฐำนข้อมลูเรือประมงทีม่ขีนำดมำกกว่ำ	24	เมตรขึน้

ไปของภูมิภำคอำเซียน	ได้รวบรวมและพัฒนำข้อมูลเรือประมงที่มีขนำดมำกกว่ำ	24	เมตรขึ้นไปของแต่ละประเทศ

ในภูมิภำคให้ทนัสมยั	ซึง่ระบบฐำนข้อมลูดงักล่ำวเป็นหนึง่ในเครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรป้องกนักำรท�ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย	

ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุมในภูมิภำคฯ

สรุปผลการด�าเนินโครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ

ควบคุม ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• สร้ำงควำมตระหนกัในด้ำนมำตรกำรแก้ไขกำรท�ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม

ในภูมิภำคฯ

• พัฒนำและปรับปรุงข้อมูลของระบบฐำนข้อมูลเรือประมงที่มีขนำดมำกกว่ำ	 24	 เมตรขึ้นไป	ของภูมิภำค
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีควำมทันสมัย

• ควำมร่วมมือกับประเทศกลุ่มอำเซียนและหน่วยงำนต่ำงๆ	 ท่ีเกี่ยงข้อง	 เพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินกำร

มำตรกำรรัฐท่ำเรือในภูมิภำคฯ	

• เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมระดับภูมิภำคด้ำนกำรส่งเสริมมำตรกำรรัฐท่ำเรือในภูมิภำคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์

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

โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงาน 

ส�าหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2  

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

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

เพื่อสนับสนุนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงในประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ	 และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคล

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

สมุทรศำสตร์	เป็นต้น	

	 ปี	พ.ศ.	2559	เรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ออกส�ำรวจทรัพยำกร

สัตว์ทะเลหน้ำดินและสมุทรศำสตร์ในบริเวณน่ำนน�้ำประประเทศ

มำเลเซีย	 ในเดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม	 2559	 กำรส�ำรวจดังกล่ำว

ได้ด�ำเนินงำนดังนี้	 ส�ำรวจและเก็บตัวอย่ำงสัตว์ทะเลหน้ำดินด้วย

อวนลำกหน้ำดิน	 จ�ำนวน	 160	 สถำนี	 ส�ำรวจและเก็บตัวอย่ำงด้ำน

สมุทรศำสตร์	 จ�ำนวน	 51	 สถำนี	 โดยใช้เคร่ืองมือ	 CTD,	 Vandorn	

Bottle	Sampler	และ	Smith-Mcintyre	Grab	กำรด�ำเนินงำนดัง

กล่ำวเป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้	สถำบันวิจัยทำงกำรประมง	ประเทศมำเลเซีย	และกรม

ประมง	ประเทศมำเลเซีย

สรุปผลการด�าเนินโครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 

ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• สนับสนุนประเทศมำเลเซีย	โดยใช้เรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ในกำรส�ำรวจข้อมูลพื้นฐำนด้ำนทรัพยำกรสัตว์

ทะเลหน้ำดินและสมุทรศำสตร์ในน่ำนน�้ำประเทศมำเลเซีย	 ซ่ึงสำมำรถน�ำไปวิเครำะห์สภำวะทรัพยำกร

ประมงและก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรประมงต่อไป

• จดัท�ำและเผยแพร่รำยงำนผลกำรด�ำเนนิกำรส�ำรวจทรพัยำกรสตัว์ทะเลหน้ำดินในน่ำนน�ำ้ประเทศมำเลเซยี	

(Cruise	Report	on	the	National	Research	Survey	by	M.V.	SEAFDEC	2	in	Malaysia	Waters,	

from	5	May	to	9	July	2016)
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โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Offshore Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asia) 

	 กำรด�ำเนินโครงกำร	Offshore	Fisheries	Resources	Exploration	 in	Southeast	Asia	 เพื่อจัดหำและ

สนับสนุนทำงเทคนิคให้แก่ประเทศสมำชิกในด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงที่ยังไม่ได้ถูกน�ำมำใช้งำน	รวมทั้งพื้นที่

ทะเลนอกชำยฝ่ังในเขตเศรษฐกจิจ�ำเพำะ	อกีทัง้ส่งเสริมประเทศสมำชกิในด้ำนกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูด้ำนทรัพยำกร

ประมงนอกชำยฝ่ังรปูแบบของกำรวจิยัและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรฝึกอบรมโดยกำรใช้	เรอื	M.V.	SEAFDEC	

2	และเสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่ง

	 ใน	ปี	พ.ศ.	2559	โครงกำรได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ดังนี้

• การจัดประชุมและหารือระดับภูมิภาค

1.	 กำรประชุมทำงเทคนิคว่ำด้วยผลส�ำรวจทรัพยำกรปลำทูน่ำใน

ทะเล	Sulu-Sulawesi	

2.	 กำรประชุมระดับภูมิภำคเพื่อกำรส�ำรวจทรัพยำกรนอกชำยฝั่ง

ในน่ำนน�้ำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกำรใช้เรือ	M.V.	

SEAFDEC	2	

3.	 กำรประชุมผู้เชี่ยวชำญว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรขนย้ำยสัตว์น�้ำ

หลังกำรจับ

• การฝึกอบรม

1.	 กำรฝึกอบรมระดับภูมิภำคด้ำนกำรส่งเสริมกำรขนย้ำยสัตว์น�้ำ

หลังกำรจับ	ซึง่จดัข้ึนบนเรอื	M.V.	SEAFDEC	2	

2.	 กำรฝึกอบรมระดับภูมิภำคด้ำนเทคนิคกำรขนย้ำยสัตว์น�้ำที่

เหมำะสมจำกกำรท�ำกำรประมงทีห่ลำกหลำยรปูแบบในภมูภิำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 จัดขึ้น	ณ	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 ใน

เดือนสิงหำคม	2559	

• การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล

	 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ	จ�ำนวน	3	ท่ำน	ร่วมฝึกอบรมและส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	บนเรือ	Koyo	Maru	ของ

ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งได้เดินทำงมำส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำในน่ำนน�้ำประเทศกัมพูชำ	ในเดือนพฤศจิกำยน	

	 นอกจำกน้ีทำงโครงกำรฯ	 ได้ด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับปรุงเครื่องมือเก็บตัวอย่ำงส�ำหรับกำรส�ำรวจและเก็บ

ตัวอย่ำงสัตว์น�้ำนอกชำยฝั่ง
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สรุปผลการด�าเนินโครงการส�ารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• ทำงโครงกำรฯ	ได้รวบรวมข้อมลูปลำทนู่ำจำก	3	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศมำเลเซยี	ฟิลปิปินส์	และอนิโดนเีซยี	

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทะเล	Sulu-Sulawesi	

• สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณทะเล	Sulu-Sulawesi

• วำงแผนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมง	ส�ำหรับปี	2560	กับประเทศสมำชิกของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• สร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรบุคคล	 ด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมง	 ผ่ำนกำรฝึกอบรมกับเรือวิจัยต่ำง

ประเทศ

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

โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง  

เพื่อการจัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Enhancing the Compilation and Utilization of Fishery Statistics and  

Information for Sustainable Development and Management  

of Fisheries in the Southeast Asian Region)

โครงกำรดังกล่ำว	ประกอบด้วย	โครงกำรย่อย	ดังนี้	

• การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์น�้าที่ถูกคุกคาม

(Improving the data collection of the commercially-exploited aquatic species 

and threaten species)

	 ในปี	พ.ศ.	2559	ทำงโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

	 ทำงโครงกำรฯ	จัดกำรประชุม	Mid-Term	Sharks	Data	Collection	Project	Meeting	และ	กำรประชุม	

Project-End-Meeting	on	Sharks	Data	Collection	in	Southeast	Asia	ในเดือนมิถุนำยน	และสิงหำคม	ตำม

ล�ำดับ	ซึ่งในกำรประชุมดังกล่ำว	เป็นกำรรวบรวมข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์ปลำฉลำมและปลำกระเบน	ตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของชุดข้อมูลของประเทศสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	ทั้ง	7	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศกัมพูชำ	อินโดนีเซีย	

มำเลเซีย	พม่ำ	ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดนำม	โดยผู้เชี่ยวชำญระดับภูมิภำค	อีกทั้งได้ติดตำมและตรวจสอบควำมถูก

ต้องในกำรเก็บข้อมูลและกำรจ�ำแนกชนิดพันธุ์ปลำฉลำมและปลำกระเบนในบริเวณแพปลำ
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	 นอกจำกนี้ได้แปลคู่มือกำรจ�ำแนกชนิดปลำฉลำมและปลำกระเบนเป็นภำษำกัมพูชำและเวียดนำม	พร้อมทั้ง

เผยแพร่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สรปุผลการเก็บรวบรวมข้อมลูชนดิสัตว์น�า้ทีมี่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนดิสตัว์น�า้ทีถู่กคกุคามประจ�าปี พ.ศ. 

2559

• รำยงำนกำรประชุม	Mid-Term	Sharks	Data	Collection	Project	Meeting

• รำยงำนกำรประชุม	Project-End-Meeting	on	Sharks	Data	Collection	in	Southeast	Asia

• คู่มือกำรจ�ำแนกชนิดปลำฉลำมและปลำกระเบน	ภำษำกัมพูชำและเวียดนำม

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

• การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating Fisheries 

activities information gathering through introduction of Community base 

management/Co-management)

	 ใน	ปี	พ.ศ.	2559	ทำงโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

• การฝึกอบรม

 การฝึกอบรม Training on Trainers (ToT) Onsite Training on Data Analysis and Extension 

to Promote Co-management ณ ประเทศเวียดนาม

	 กำรฝึกอบรม	Training	on	Trainers	(ToT)	Onsite	on	Data	

Analysis	and	Extension	to	Promote	Co-management	จัด

ขึ้น	ณ	ประเทศเวียดนำม	 ระหว่ำงวันที่	 15-17	มิถุนำยน	2559	

โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีประมงเข้ำร่วมจ�ำนวน	 34	 คน	 กำรฝึกอบรมดัง

กล่ำวเป็นกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ประมงในระดับจังหวัดและผู้ที่

เก่ียวข้องหลักในด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงแบบมีส่วนร่วม

ได้รับควำมรู้ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	

เพื่อน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรจัดกำรทรัพยำกร

ประมง	อีกทัง้ได้แนะน�ำกลยทุธ์กำรส่งเสรมิกำรประมงและองค์ประกอบในกำรส่งเสรมิกำรจดักำรประมงแบบมีส่วน

ร่วมในประเทศเวียดนำม

 การฝึกอบรม Training on Trainer on Facilitation Fisheries through Introduction of Co-man-

agement/CBFM: Effective Implementation Co-management/CBFM

	 กำรฝึกอบรม	Training	on	Trainer	on	Facilitation	Fisheries	 through	 Introduction	of	Co-man-

agement/CBFM:	Effective	Implementation	Co-management/CBFM	จัดขึ้น	ณ	สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว	ระหว่ำงวันที่	19-22	กันยำยน	2559	โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงเข้ำร่วมจ�ำนวน	25	คน	กำรฝึกอบรมดัง

กล่ำวมีวตัถปุระสงค์	เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจท่ีดยีิง่ข้ึนในควำมส�ำคญัของกำรพัฒนำกำรประมงอย่ำงยัง่ยนืผ่ำนกำรจัดกำร
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ประมงอย่ำงมีส่วนร่วมส�ำหรับประมงน�้ำจืดให้แก่ชำวประมงและ

เจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่	 โดยเฉพำะด้ำนบทบำทควำมเป็นผู้น�ำ

ในกำรปฏบิติัและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรประมงอย่ำง

มีส่วนร่วมส�ำหรับประมงน�้ำจืด	 แนะน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์

เกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติที่น�ำไปสู่กำรจัดกำรประมงอย่ำงมี

ส่วนร่วมและกำรจัดกำรประมงโดยชุมชนให้แก่ชุมชนประมงพื้น

บ้ำนของสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว	สร้ำงเสรมิควำม

สำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมร่วมมือและส่งเสริมแผนกำร

จดักำรประมงน�ำ้จดืโดยชุมชนประมงพืน้บ้ำน	จดัหำเครือ่งมอืและวธิกีำรในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูทำงกำรประมงน�ำ้

จืดขนำดเล็กเพื่อใช้ในกำรพัฒนำและจัดกำรทรัพยำกรได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมเป็นอยู่ท่ียั่งยืนของชุมชนประมง	

ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยประมงของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่	

และถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับ	Gender	ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมง	

• การติดตามและประเมินผล

	 ในปี	 2559	ทำงโครงกำรฯ	 ได้ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินโครงกำรกำรจัดกำรประมงอย่ำงมีส่วนร่วม

โดยชุมชน	 ของประเทศไทย	 และกัมพูชำ	 โดยได้ประชุมและหำรือเกี่ยวกับแผนกำรด�ำเนินงำนกับเจ้ำหน้ำที่ประมง

ในพื้นที่	 หำรือกับตัวแทนกลุ่มชำวประมงในพื้นที่	 ก�ำหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น�้ำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ	 และเก็บ

รวมรวมข้อมูลปริมำณสัตว์น�้ำจำกพ่อค้ำคนกลำงและชำวประมง

สรุปผลการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• เผยแพร่แนวคิดและวิธีกำรด้ำนกำรจัดกำรประมงอย่ำงมีส่วนร่วมในภูมิภำคฯ

• เสริมสร้ำงควำมรู้เพื่อก่อให้เกิดกำรจัดกำรประมงโดยชุมชมอย่ำงแท้จริง	

• ประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรจดักำรประมงอย่ำงมส่ีวนร่วมโดยชมุชนในประเทศไทย	และกมัพูชำ	ซ่ึงเป็นผล

จำกกำรให้ควำมรู้ในปีที่ผ่ำนๆมำ	

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

• การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of  

Fishery Statistics in the Southeast Asian Region)

	 ใน	ปี	พ.ศ.	2559	ได้รวบรวมบทควำมท่ีจะตพีมิพ์และจดัท�ำร่ำงหนังสอื	Southeast	Asian	State	of	Fisheries	
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and	Aquaculture	(SEASOFIA)	จำกทุกส�ำนักงำนฝ่ำยทำงเทคนิคของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

สรุปผลจากการปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• จัดท�ำร่ำงหนังสือ	Southeast	Asian	State	of	Fisheries	and	Aquaculture	(SEASOFIA)	ซึ่งจะท�ำกำร

จัดพิมพ์และเผยแพร่ในปี	พ.ศ.	2560

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

โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมง 

หรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion of Sustainable Fisheries Resources Enhancement Measures 

in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)

	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งท่ีอยู่อำศัยที่อยู่ใน

ขั้นวิกฤตในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เก่ียวข้องกับกำรจ�ำแนกเครื่องมือกำรฟื้นฟูทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม

ส�ำหรับภูมิภำค	พัฒนำกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง	 วิเครำะห์มำตรกำรอนุรักษ์ที่อยู่อำศัย	 และวินิจฉัยประสิทธิภำพ

ของมำตรกำร	 ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงผ่ำนกำรประชุม	 กำรหำรือหรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	 นอกจำกนี้ได้

ด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน

	 ในปี	พ.ศ.	2559	โครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

• ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรน�ำร่องต่ำงๆ	ได้แก่	พื้นที่ปะกำรัง

เทียม	แหล่งหญ้ำทะเล	และอ่ำงเก็บน�้ำ

• หำรือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรจัดกำร

ทรัพยำกรประมง

• ปรับปรุงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง

ให้มีควำมทันสมัย

• จัดท�ำรำยงำนกำรประชุม	 Consolidating	 the	 Strategies	 for	 

Fisheries	Resources	Enhancement	in	Southeast	Asia

สรุปผลการด�าเนินโครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่

อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• รำยงำนกำรประชุม	Consolidating	 the	Strategies	 for	 Fisheries	Resources	Enhancement	 in	

Southeast	Asia

---------------------------------------------------------
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โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries  

Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)

	 โครงกำรกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	 มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยว

กับกำรด�ำเนินงำนและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	เพื่อก่อให้

เกิดกำรจัดกำรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ	โดยในปี	พ.ศ.	2559	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้

• จดักำรประชมุ	The	Regional	Inception	Workshop	for	the	SEAFDEC/UNEP/GEF	Project	entitled:	

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

China	Sea	and	Gulf	of	Thailand	ขึ้น	ณ	กรุงเทพฯ	ในเดือนพฤศจิกำยน	2559โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม	

จำก	7	ประเทศ	ได้แก่	กัมพูชำ	อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	พม่ำ	ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดนำม	จ�ำนวนทั้งหมด	

42	คน	ซึ่งกำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรแนะน�ำและหำรือเกี่ยวกับเป้ำประสงค์	วัตถุประสงค์	แนวทำงกำร

จัดกำรโครงกำรฯ	 กลยุทธ์	 และแผนกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ	 เพ่ือก่อให้เกิดควำมเข้ำใจในแนวทำง

และกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ

สรุปผลการด�าเนินโครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ประจ�าปี 

พ.ศ. 2559

• แนะน�ำและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรและแนวทำงกำรจัดกำรโครงกำรฯ	 วัตถุประสงค	์

กลยทุธ์	และแผนกำรด�ำเนนิงำนของโครงกำรให้กบัประเทศสมำชกิ	ทัง้	7	ประเทศ	ได้แก่	กมัพชูำ	อนิโดนเีซยี	

มำเลเซีย	พม่ำ	ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดนำม

---------------------------------------------------------
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โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น
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โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Coastal Area Capability Enhancements in Southeast Asia)

	 โครงกำรดังกล่ำว	จัดตั้งเพื่อศึกษำระบบนิเวศชำยฝั่งของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ	ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสังคมชุมชนประมงชำยฝั่งกับระบบนิเวศ	ในปี	พ.ศ.	2559	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้

• ส�ำรวจและเก็บรวมรวมข้อมูลทำงกำรประมง	ณ	จังหวัดระยอง

• ส�ำรวจด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงชำยฝั่งในต�ำบลประทิว	 จังหวัดชุมพร	 พร้อมทั้งประเมินผลกำร

ด�ำเนินกิจกรรมของโครงกำรกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งที่ผ่ำนมำ

• จัดกำรประชุม	 Technical	Meeting	 on	 Analysis	 of	 Collected	 Hydro-acoustic	 Survey	 Data	

Around	Set-net	Fishing	Ground	in	Rayong	ณ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	กรุงเทพฯ	ระหว่ำงวัน

ที่	 3-5	มีนำคม	2559	 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมจ�ำนวน	7	คน	จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	

Tokyo	University	of	Marine	Science	and	Technology	ประเทศญี่ปุ่น	และส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

อบรม	เพื่อร่วมกันวิเครำะห์และสรุปข้อมูล	พร้อมทั้งหำรือเกี่ยวกับกำรจัดท�ำรำยงำนสรุปของโครงกำรฯ	

• จัดกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ	ระหว่ำงวันที่	7-10	มีนำคม	2559	เพื่อหำรือผลกำรส�ำรวจด้ำนสังคม

ของจังหวัดระยอง	 ประจวบคีรีขันธ์	 ชุมพรและสุรำษฎร์ธำนี	 รำยงำนสรุปผลโครงกำรฯ	 และรำยงำน

วิชำกำร	เป็นต้น

• จดักำรประชมุ	The	Technical	Meeting	on	Hydro-acoustic	Data	Analysis	and	Technical	Meeting	

on	Project	Final	Report	Preparation	ระหว่ำงวนัที	่12-16	ตลุำคม	2559	เพือ่วเิครำะห์ข้อมลูกำรส�ำรวจ	

Hydro-acoustic	บรเิวณรอบพืน้ทีต่ดิตัง้โป๊ะเชอืกในจงัหวดัระยอง	และจดัเตรยีมรำยงำนสรปุผลโครงกำรฯ	

	 นอกจำกนี้	 ในเดือนพฤษภำคม	 ได้เข้ำร่วมประชุมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินโครงกำร	ณ	 งำนประชุม	 7th	

World	Congress	ณ	ประเทศเกำหลี

สรุปผลการด�าเนินโครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• รวบรวมข้อมูล	เพื่อใช้ส�ำหรับตรวจสอบและประเมินสภำวะสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อพื้นที่ชำยฝั่ง

• เผยแพร่ผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	ที่ผ่ำนมำ	ในงำนประชุมระดับนำนำชำติ
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โครงการ Strengthen Malaysia and Thai Partnership in Support of  

Joint Fisheries Planning and Management  

in the Western Gulf of Thailand

	 ในปี	พ.ศ.	2559	ทำงโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้	

• ท�ำกำรตรวจสอบข้อมูล	 พร้อมถ่ำยรูปเรือประมงของประเทศไทย	 และมำเลเซียเพ่ิมเติม	 จำกข้อมูลที่ได้

รวบรวมไว้ก่อนหน้ำนี้	 	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงมำกที่สุด	 นอกจำกนี้ได้หำรือกับเจ้ำหน้ำท่ี

ประมงของแต่ละประเทศเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคในกำรรวบรวมข้อมูลเรือประมง

• จัดกำรประชุม	“Working	Team	Meeting	on	the	Results	Discussion	of	Baseline	Survey	on	

Monitoring	and	Control	of	Fishing	Effort	and	Landing	in	the	Western	Gulf	of	Thailand”ณ	

ประเทศมำเลเซยี	ในเดอืนมนีำคม	2559	โดยมผีูเ้ข้ำร่วมประชมุ	จ�ำนวน	25	คน	จำกกรมประมงประเทศไทย

และประเทศมำเลเซยี	ส�ำนกังำนฝ่ำยพฒันำจดักำรทรพัยำกรประมงทะเล	และส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม	ศนูย์

พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	กำรประชมุมวัีตถปุระสงค์	เพือ่หำรอืผลกำรวเิครำะห์ข้อมลู

จำกกำรส�ำรวจกำรลงแรงประมงและขนถ่ำยสัตว์น�้ำในน่ำนน�้ำอ่ำวไทยด้ำนตะวันตก	หำรือกำรร่ำงเนื้อหำ

รำยงำนสรุปผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	 และวำงแผนและพัฒนำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรกำรลงแรง

ประมงและขนถ่ำยสัตว์น�้ำระหว่ำงประเทศมำเลเซียและไทย	

สรปุผลการด�าเนนิโครงการ Strengthen Malaysia and Thai Partnership in Support of Joint Fisheries 

Planning and Management in the Western Gulf of Thailand

• จัดท�ำและเผยแพร่รำยงำนกำรส�ำรวจ	Baseline	Survey	on	Monitoring	 and	Control	of	 Fishing	

Effort	and	Landing	in	the	Western	Gulf	of	Thailand	เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพิจำรณำในกำร

จัดกำรทรัพยำกรประมงและป้องกันกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	

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

โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership

	 โครงกำร	USAID	Oceans	and	Fisheries	Partnership	เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำกำร

ประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ซีฟเดค)	องค์กรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศแห่งสหรัฐอเมริกำ	(USAID)	และ

ประเทศในกลุ่มอำเซียน	 เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรประกอบกำรจับสัตว์น�้ำและกำรตรวจสอบย้อน
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กลับแหล่งที่มำของสัตว์น�้ำ	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรลดกำรท�ำประมง	IUU	ในภูมิภำคฯ	

	 ในปี	พ.ศ.	2559	ทำงโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้	

• จัดตั้ง	 Technical	Working	 Group	 ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในกลุ่ม

ต่ำงๆ	ประกอบด้วย	1)	Catch	Documentation	and	Traceability	System	(CDT),	2)	Ecosystem	

Approach	Fisheries	Management	(EAFM),	3)	Gender,	4)	Information	and	Communication	

Technology	(ICT),	5)	Information	Education	and	Communication	(IEC),	and	6)	Public	and	

Private	Partnership	(PPP)	

• หำรอืกบัเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ก่ียวข้องและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	พร้อมทัง้จดัตัง้โครงกำรน�ำร่อง	ในประเทศฟิลิปปินส์	

และอินโดนีเซีย

• หำรือและประชุมท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้ันตอนและกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ	 กับเจ้ำหน้ำท่ีประมงและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมเป็น	Technical	Working	Group	ของประเทศบรูไน	พม่ำ	และลำว	พร้อมทั้งเยี่ยม

ชมท่ำเรือและแพปลำของแต่ละประเทศ	เพื่อสังเกตและศึกษำกระบวนกำรและขั้นตอนกำรน�ำขึ้นสัตว์น�้ำ	

รวมทั้งเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง	ส�ำหรับน�ำมำปรับใช้กับกำรด�ำเนินโครงกำรฯ

• จัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร	The	USAID	Oceans	and	Fisheries	Partnership	Technical	Working	

Group	Training	and	Workshop	 ในเดือนกรกฎำคม	2559	ณ	กรุงเทพ	 โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม	

จ�ำนวน	 84	 คน	 จำกประเทศสมำชิกอำเซียน	 ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และ	

USAID	 กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�ำคณะท�ำงำนทำงเทคนิคของแต่ละประเทศอย่ำง

เป็นทำงกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร	Oceans	and	Fisheries	และเป็นกำรเริ่มต้นกำรท�ำงำนร่วมกันให้เหมือน

เป็นทีมเดียวกัน	กำรฝึกอบรมดังกล่ำวช่วยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน	บทบำท

และควำมรับผิดชอบของคณะท�ำงำนทำงเทคนิค	 กำรวำงแผนกำรท�ำงำนในปีที่	 2	 กับประเทศที่ท�ำงำน

เฉพำะด้ำน	ผ่ำนเครื่องมือกำรฝึกอบรมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการด�าเนินโครงการ USAID Ocean and Fisheries Partnership

• จัดตั้ง	 Technical	Working	 Group	 ในกลุ่มต่ำงๆ	 ประกอบด้วย	 1)	 Catch	 Documentation	 and	

Traceability	System	(CDT),	2)	Ecosystem	Approach	Fisheries	Management	(EAFM),	3)	Gen-

der,	4)	Information	and	Communication	Technology	(ICT),	5)	Information	Education	and	

Communication	(IEC),	and	6)	Public	and	Private	Partnership	(PPP)

• ก�ำหนดพื้นที่น�ำร่องในประเทศฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	พร้อมทั้งด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ	ตำมที่โครงกำร

ก�ำหนดไว้



27แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560PB แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560

แผนการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2560

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor Made Training Programs)

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1. โครงการพฒันาทรพัยากรบคุคลเพือ่ความยัง่ยนืด้านการประมง (Human Resources Development for 

Sustainable Fisheries)

2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง (Optimizing 

Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

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

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

5. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries  

Resources Exploration in Southeast Asia)

6. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพ่ือการจัดการ

และพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation  

and Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and 

Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งท่ีอยู่อาศัยที่อยู่

ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries Resources  

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

8. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment and 



ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

29แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256028 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560

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

Thailand)

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

1. โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership



ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

29แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256028 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม  

ประกอบด้วย



ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

31แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256030 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560

โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์  

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

 โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ และสาธารณชน 

 แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้   

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน 

(Tailor Made Training Programs)

 การจัดฝึกอบรม ด�าเนินการตามความต้องการ และงบประมาณจากหน่วยงานทั้งประเทศสมาชิก และนอก

ประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

 การฝึกอบรมจะจดัตามค�าร้องขอและการสนบัสนนุงบประมาณจากประเทศสมาชกิหรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

กิจกรรม ระยะเวลา

• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของศูนย์

พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการจัดนิทรรศการทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ

มกราคม – ธันวาคม

• ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม – ธันวาคม

• วารสาร Advance Fisheries Technology

- เอกสารการส่งเสริมความตระหนักด้านการท�าประมงอย่างรับ

ผิดชอบให้แก่ชาวประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการประมง 

และสาธารณะชน

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม – ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม – ธันวาคม



ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

31แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256030 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง 

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction  

of the Impact from Fishing)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับ

สตัว์น�า้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมท้ังส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ศึกษาการใช้พลังงานในกิจกรรมทางการประมง

- ศึกษาการใช้พลังงานของเรือประมงอวนลากในอ่าวไทย

- ศึกษา on feasibility to Improve Deck Machinery 

for Fisheries installed in Thai Fishing Vessels,  

เศรษฐสังคม และเทคโนโลยีทางการประมง

มกราคม – ธันวาคม

• พัฒนายานส�ารวจใต้น�้าและระบบกล้องใต้น�้าส�าหรับการส�ารวจการท�า

ประมง

- พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนายานส�ารวจใต้น�้า  

ระยะที่ 2

มกราคม-พฤศจิกายน

• คู่มือเทคโนโลยีทางการประมง 

- ปรับปรุงหลักสูตรและแหล่งอ้างอิงในวิชาเทคโนโลยี 

ประมงส�าหรับนักเรียนของประเทศไทย

- เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการประมงส�าหรับ 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ประมง 

ของประเทศไทย

มกราคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมง

- ติดตั้งโป๊ะเชือกบริเวณชายฝั่งเพื่อรวบรวมตัวอย่างสัตว์น�้า

- สนับสนุนด้านเทคนิคแก่กรมประมงเพื่อจัดท�า 

แผนการจัดการประมงในจังหวัดตราด

มกราคม-ธันวาคม

• ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับท่าเรือ มกราคม-ธันวาคม

• ศึกษาสัตว์น�้าพลอยจับได้จากการท�าประมง

- ศึกษาสัตว์น�้าพลอยจับได้ในการประมงอวนลอย 

พื้นท้องน�้า บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง

เมษายน-ธันวาคม

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับจัดการข้อมูลการส�ารวจจากเรือวิจัยทางการ

ประมง

 มกราคม-ธันวาคม



ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

33แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256032 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group  

of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism  

ประกอบด้วย



ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

33แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256032 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resources Development for Sustainable Fisheries)

 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ีประมงในการเผยแพร่การพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์

ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในด้านการเพิ่มรายได้ของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของผลจับทางการประมงด้วยวิธีการที่

สามารถท�าได้และเหมาะสม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

และวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันที่น�าไปสู่การมีรายได้ที่ลดลงของชาวประมง

กุมภาพันธ์

• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการส�ารวจพื้นฐานของรายได้ชาวประมง

และการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มีนาคม

• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาการส่งเสริมแผนการท�างาน

ด้านการเพิ่มรายได้ของชาวประมง

เมษายน

• การฝึกอบรมว่าด้วยการเพิ่มรายได้ของชาวประมงผ่านกิจกรรมการท�า

ประมงอย่างรับผิดชอบและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ประมง

พฤษภาคม

• ติดตามผลการด�าเนินงานในพื้นที่โครงการน�าร่อง สิงหาคม

• การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการด�าเนินกิจกรมม กันยายน

โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัย 

ในกิจกรรมการท�าประมง  

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

 โครงการดงักล่าว วตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ทีเ่หมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่

ประมงเก่ียวกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยในการการท�าประมงส�าหรับเรือประมงส�าหรับ

ประเทศสมาชิก

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การฝึกอบรมด้านการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยทางทะเล

ส�าหรับเรือประมงขนาดเล็ก

กรกฎาคม



ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

35แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256034 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560

กิจกรรม ระยะเวลา

• วิจัยและพัฒนาด้านการส่งเสริมการท�าประมงที่มีประสิทธิภาพกับการใช้

พลังงานอย่างเหมาะสม

 มกราคม-ธันวาคม

• การเผยแพร่ข้อมูล  มกราคม-ธันวาคม

โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

 โครงการส่งเสรมิมาตรการการลดการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ มีวตัถปุระสงค์ 

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการหาแนวทางลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

(การท�าประมง IUU) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืน มาตรการการแก้ไข

การท�าประมง IUU

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การส่งเสริมระบบฐานข้อมูลเรือประมงขนาด 24  

เมตรขึ้นไป

- พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลเรือประมงขนาด 24 เมตรขึ้น

ไป

มกราคม-ธันวาคม

- การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคด้านระบบฐานข้อมูลเรือ

ประมงขนาด 24 เมตรขึ้นไป

สิงหาคม

- การสนับสนุนด้านเทคนิคในการการใช้ระบบฐานข้อมูลเรือประมง

ขนาด 24 เมตรขึ้นไป

มกราคม-ธันวาคม

• การส่งเสริมมาตรการรัฐท่าเรือและมาตรการเฝ้าระวังอื่นๆ 

ในภูมิภาค

- การอ�านวยความสะดวกในการส่งเสริมมาตรการรัฐท่าเรือใน

ภูมิภาคอาเซียน

พฤษภาคม

- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สิงหาคม-ธันวาคม
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35แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256034 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2560

โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงาน 

ส�าหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2 

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

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

เพื่อสนับสนุนการส�ารวจสภาวะทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

บุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยทรัพยากรประมง การส�ารวจสมุทรศาสตร์ การเดินเรือ และวิศวกรรมทางทะเล 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส�ารวจทรัพยากรประมงในน่านน�้าประเทศสมาชิก  ก่อนฤดูมรสุม 

โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Offshore Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาและสนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ประเทศสมาชิกในด้านการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงที่ยังไม่ได้ถูกน�ามาใช้งาน รวมทั้งพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่งในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ อีกทั้งส่งเสริม

ประเทศสมาชิกในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งรูปแบบของการวิจัยและการอ�านวย

ความสะดวกด้านการฝึกอบรมโดยการใช้ เรือ M.V. SEAFDEC 2 และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การประชุมทางเทคนิคว่าด้วยผลการส�ารวจทรัพยากรประมงปลาทูน่าใน

ทะเล Sulu-Sulawesi

มิถุนายน/กรกฎาคม/สิงหาคม

• การหารือทางเทคนิคเกี่ยวกับแผนการด�าเนินงานและการเตรียมการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งด้วยเรือ M.V. SEAFDEC 2 หรือ เรือวิจัยอื่นๆ

มกราคม-มีนาคม

• การสนับสนุนทางเทคนิคของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรมในการส�ารวจทรัพยกร

ประมงนอกชายฝั่ง

ตุลาคม-ธันวาคม

• การฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประชุม ว่าด้วยการส่งเสริม

การขนย้ายสัตว์น�้าหลังการจับ

กรกฎาคม-สิงหาคม

• การปรับปรุงเครื่องมือเก็บตัวอย่างและเอกสารวิชาการด้านการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง

มกราคม-ธันวาคม
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โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง  

เพื่อการจัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Enhancing the Compilation and Utilization of Fishery Statistics  

and Information for Sustainable Development and Management  

of Fisheries in the Southeast Asian Region)

โครงการดังกล่าว มีโครงการย่อย ดังนี้  

• การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์น�้าที่ถูกคุกคาม 

(Improving the Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic  

Species and Threaten Species)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การประชุมทางเทคนิคด้านการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลาม

และแบบจ�าลองสภาวะทรัพยากรปลาฉลาม

เมษายน,สิงหาคม

• การเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ มกราคม-ธันวาคม

• การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เมษายน

• การรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries 

activity information gathering through introduction of community base man-

agement)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การสัมมนาระดับภูมิภาคด้านการส่งเสริมการจัดการประมงอย่างมีส่วน

ร่วมในการประมงชายฝั่งและประมงน�้าจืดในภูมิภาคอาเซียน

 พฤษภาคม

• ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อน�าไปสู่การจัดการประมง

อย่างยั่งยืนในประเทศลาว กัมพูชาและไทย 

มีนาคม-เมษายน,  

มิถุนายน-สิงหาคม, 

ตุลาคม-พฤศจิกายน
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• การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Harmonization of Fishery 

Statistics in the Southeast Asian Region)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ

- จัดท�าร่างหนังสือ SEASOFIA 2017

 มกราคม-เมษายน

โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมง 

หรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion of Sustainable Fisheries Resources Enhancement  

Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)

 โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการจ�าแนกเครื่องมือในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เหมาะสมส�าหรับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่

อาศยัของสตัว์น�า้ และพจิารณามาตรการ กลยุทธ์และคูมื่อทีม่ปีระสิทธภิาพผ่านการหารือหรือประชมุเชงิปฏบิตักิาร

ในระดับภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้า

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• พัฒนาด้านการพิจารณาและประเมินแหล่งประมงที่วิกฤติโดยแนวทางการ

ฟื้นฟูทรัพยากร

- พิจารณาสภาวะแหล่งที่อยู่อาศัย/แหล่งประมงที่วิกฤติในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กุมภาพันธ์

- เก็บรวบรวมข้อมูลการออกแบบที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูทรัพยากร 

รวมทั้งประเมินผลและส่งเสริม

มีนาคม

- การประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยมาตรการที่เหมาะสมส�าหรับการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและ 

การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย

พฤศจิกายน

• สนับสนุนด้านเทคนิคในโครงการน�าร่องและเสริมสร้างศักยภาพด้านการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งท�าการประมง

- การสนับสนุนทางเทคนิคในโครงการน�าร่องส�าหรับการออกแบบ

แนวทางทางการฟื้นฟูที่เหมาะสม

กุมภาพันธ์,กรกฎาคม, 

ตุลาคม
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กิจกรรม ระยะเวลา

- การสนับสนุนทางเทคนิคในโครงการน�าร่องส�าหรับการวินิจฉัย

แหล่งท�าการประมงและประเมินผลการจัดการระบบนิเวศประมง

มกราคม-ธันวาคม

• สนับสนุนและส่งเสริมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งประมงใน

ภูมิภาคอาเซียน

- การเผยแพร่ข้อมูลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงแหล่งท�าการ

ประมงและแหล่งที่อยู่อาศัย

กรกฎาคม-ธันวาคม

โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries  

Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)

 โครงการการจัดต้ังแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยว

กับการด�าเนินงานและสร้างเครือข่ายด้านแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เพื่อก่อให้

เกิดการจัดการประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• จ�าแนกและจัดการประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยที่เชื่อมโยงกับแหล่งคุ้มครอง

การขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้

มกราคม-มีนาคม,มิถุนายน-

กรกฎาคม,ตุลาคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมการจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยที่วิกฤติส�าหรับสัตว์น�้าผ่านการด�าเนิน

งานระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อม

และพื้นฐานความรู้ส�าหรับการจัดการแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้า

ใรทะเลจีนใต้

กุมภาพันธ์-เมษายน, 

กรกฎาคม-สิงหาคม, ตุลาคม-

พฤศจิกายน

• การจัดการและเผยแพร่ข้อมูลในการสนับสนุนระดับภูมิภาคและระดับชาติ

ในการส่งเสริมแหล่งคุ้มครองการขายพันธุ์สัตว์น�้าใสทะเลจีนใต้

มกราคม, มีนาคม-มิถุนายน, 

กันยายน-ตุลาคม, ธันวาคม

• ความร่วมมือระดับชาติในการบูรณาการสภาวะสัตว์น�้าและการจัดการ

แหล่งที่อยู่อาศัยในทะเลจีนใต้

มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, 

ธันวาคม
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โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น
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โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership

 โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการจัดท�าเอกสารประกอบการจับสัตว์น�้าและการตรวจสอบย้อน

กลับแหล่งที่มาของสัตว์น�้า ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดการท�าประมง IUU ในภูมิภาคฯ 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส่งเสริมการจัดท�าเอกสารประกอบการจับสัตว์น�้าและการตรวจสอบย้อน

กลับที่มาของสัตว์น�้า

มกราคม-ธันวาคม

• Ecosystem Apporach Fisheries Management (EAFM) มกราคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมความเสมอภาคของเพศในการท�าประมง มกราคม-ธันวาคม

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกราคม-ธันวาคม

• การส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้การด�าเนินโครงการ มกราคม-ธันวาคม

• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มกราคม-ธันวาคม

    

 

 

 



41แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561PB แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

แผนการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2561

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor Made Training Programs)

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง (Improvement 

of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources Development 

for Sustainable Fisheries)

2. โครงการการใช้พลงังานอย่างเหมาะสมและส่งเสรมิความปลอดภยัในกจิกรรมการท�าประมง (Optimizing 

Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

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

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

5. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries 

Resources Exploration in Southeast Asia)

6. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการ

และพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation 

and Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and  

Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่

ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries Resources 

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

8. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment and 



ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

43แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256142 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

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

Thailand)

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

1. โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership



ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

43แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256142 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม  

ประกอบด้วย



ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

45แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256144 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์  

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

 โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ และสาธารณชน 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้   

กิจกรรม ระยะเวลา

• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการจัดนิทรรศการทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

มกราคม – ธันวาคม

• ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม – ธันวาคม

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม – ธันวาคม

• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

มกราคม – ธันวาคม

 

โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน 

(Tailor Made Training Programs)

 การจัดฝึกอบรม ด�าเนินการตามความต้องการ และงบประมาณจากหน่วยงานทั้งประเทศสมาชิก และนอก

ประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

 การฝึกอบรมจะจดัตามค�าร้องขอและการสนบัสนนุงบประมาณจากประเทศสมาชกิหรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง 

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact 

from Fishing)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับ

สตัว์น�า้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมท้ังส่งเสรมิความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในระดับชาติและระดับภูมิภาค



ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

45แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256144 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ศึกษาการใช้พลังงานในกิจกรรมทางการประมง มกราคม-ธันวาคม

• พัฒนายานส�ารวจใต้น�้าและระบบกล้องใต้น�้าส�าหรับการส�ารวจการท�า

ประมง

มกราคม-ธันวาคม

• คู่มือเทคโนโลยีทางการประมง มกราคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมง มกราคม-ธันวาคม

• ปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับท่าเรือ มกราคม-ธันวาคม

• ศึกษาสัตว์น�้าพลอยจับได้จากการท�าประมง เมษายน-ธันวาคม

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลส�าหรับจัดการข้อมูลการส�ารวจจากเรือวิจัยทางการ

ประมง

มกราคม-ธันวาคม



ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

47แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256146 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group  

of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism  

ประกอบด้วย



ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

47แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256146 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resources Development for Sustainable Fisheries)

 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ทักษะให้แก่เจ้าหน้าท่ีประมงในการเผยแพร่การพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์

ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในด้านการเพิ่มรายได้ของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของผลจับทางการประมงด้วยวิธีการที่

สามารถท�าได้และเหมาะสม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ติดตามผลการด�าเนินงานในพื้นที่โครงการน�าร่อง มกราคม-ตุลาคม

• การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการด�าเนินกิจกรรม พฤศจิกายน

 

โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัย 

ในกิจกรรมการท�าประมง  

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

 โครงการดงักล่าว วตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ทีเ่หมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่

ประมงเก่ียวกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยในการการท�าประมงส�าหรับเรือประมงส�าหรับ

ประเทศสมาชิก

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• วิจัยและพัฒนาด้านการส่งเสริมการท�าประมงที่มีประสิทธิภาพกับการใช้

พลังงานอย่างเหมาะสม

มกราคม-ธันวาคม

• การเผยแพร่ข้อมูล มกราคม-ธันวาคม

โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

 โครงการส่งเสรมิมาตรการการลดการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ (การท�าประมง 

IUU) มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการหาแนวทางลดการท�าประมง IUU ในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืน มาตรการการแก้ไขการท�าประมง IUU



ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

49แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 256148 แผนการด�าเนินงาน ปี พ.ศ. 2561

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การส่งเสริมระบบฐานข้อมูลเรือประมงขนาด 24 เมตรขึ้นไป  มกราคม-ธันวาคม

• การส่งเสริมมาตรการรัฐท่าเรือและมาตรการเฝ้าระวังอื่นๆ ในภูมิภาค  มกราคม-ธันวาคม

• การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  สิงหาคม-ธันวาคม

โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงาน 

ส�าหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2 

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

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

เพื่อสนับสนุนการส�ารวจสภาวะทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

บุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยทรัพยากรประมง การส�ารวจสมุทรศาสตร์ การเดินเรือ และวิศวกรรมทางทะเล 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส�ารวจทรัพยากรประมงในน่านน�้าประเทศสมาชิก ก่อนฤดูมรสุม

โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Offshore Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

 โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาและสนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ประเทศสมาชิกในด้านการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงที่ยังไม่ได้ถูกน�ามาใช้งาน รวมทั้งพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่งในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ อีกทั้งส่งเสริม

ประเทศสมาชิกในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งรูปแบบของการวิจัยและการอ�านวย

ความสะดวกด้านการฝึกอบรมโดยการใช้ เรือ M.V. SEAFDEC 2 และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การหารือทางเทคนิคเกี่ยวกับแผนการด�าเนินงานและการเตรียมการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งด้วยเรือ M.V. SEAFDEC 2 หรือ เรือวิจัยอื่นๆ

กุมภาพันธ์-เมษายน

• การสนับสนุนทางเทคนิคของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรมในการส�ารวจทรัพยกร

ประมงนอกชายฝั่ง

ตุลาคม-ธันวาคม
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กิจกรรม ระยะเวลา

• การฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมการ

ขนย้ายสัตว์น�้าหลังการจับ

กรกฎาคม-สิงหาคม

• การปรับปรุงเครื่องมือเก็บตัวอย่างและเอกสารวิชาการด้านการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง

 มกราคม-ธันวาคม

โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง  

เพื่อการจัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Enhancing the Compilation and Utilization of Fishery Statistics  

and Information for Sustainable Development and Management  

of Fisheries in the Southeast Asian Region)

โครงการดังกล่าว มีโครงการย่อย ดังนี้  

• การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์น�้าที่ถูกคุกคาม 

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

cies and Threaten Species)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การประชุมทางเทคนิคด้านการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลาม

และแบบจ�าลองสภาวะทรัพยากรปลาฉลาม

 เมษายน,สิงหาคม 

• การเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ มกราคม-ธันวาคม

• การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  เมษายน

• การรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries 

activity information gathering through introduction of community base man-

agement)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• การสัมมนาระดับภูมิภาคด้านการส่งเสริมการจัดการประมงอย่างมีส่วน

ร่วมในการประมงชายฝั่งและประมงน�้าจืดในภูมิภาคอาเซียน

 พฤษภาคม
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กิจกรรม ระยะเวลา

• ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อน�าไปสู่การจัดการประมง

อย่างยั่งยืน

มกราคม-ธันวาคม

• การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Harmonization of Fishery 

Statistics in the Southeast Asian Region)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ  มกราคม-ธันวาคม

- เผยแพร่หนังสือ SEASOFIA 2017

โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมง 

หรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

(Promotion of Sustainable Fisheries Resources Enhancement  

Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)

 โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการจ�าแนกเครื่องมือในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เหมาะสมส�าหรับภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่

อาศยัของสตัว์น�า้ และพจิารณามาตรการ กลยทุธ์และคูมื่อทีม่ปีระสิทธภิาพผ่านการหารือหรือประชมุเชงิปฏบิติัการ

ในระดับภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้า

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• พัฒนาด้านการพิจารณาและประเมินแหล่งประมงที่วิกฤติโดยแนวทางการ

ฟื้นฟูทรัพยากร

มกราคม-ธันวาคม

• สนับสนุนด้านเทคนิคในโครงการน�าร่องและเสริมสร้างศักยภาพด้านการ

ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งท�าการประมง

มกราคม-ธันวาคม

• สนับสนุนและส่งเสริมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งประมงใน

ภูมิภาคอาเซียน

กรกฎาคม-ธันวาคม
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โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries  

Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand)

 โครงการการจัดต้ังแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยว

กับการด�าเนินงานและสร้างเครือข่ายด้านแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เพื่อก่อให้

เกิดการจัดการประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส่งเสริมการจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยที่วิกฤติส�าหรับสัตว์น�้าผ่านการด�าเนิน

งานระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อม

และพื้นฐานความรู้ส�าหรับการจัดการแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้า

ในทะเลจีนใต้

มกราคม-ธันวาคม

• การจัดการและเผยแพร่ข้อมูลในการสนับสนุนระดับภูมิภาคและระดับชาติ

ในการส่งเสริมแหล่งคุ้มครองการขายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้

มกราคม-ธันวาคม

• ความร่วมมือระดับชาติในการบูรณาการสภาวะสัตว์น�้าและการจัดการ

แหล่งที่อยู่อาศัยในทะเลจีนใต้

มกราคม-ธันวาคม
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โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น
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โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership

 โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการจัดท�าเอกสารประกอบการจับสัตว์น�้าและการตรวจสอบย้อน

กลับแหล่งที่มาของสัตว์น�้า ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดการท�าประมง IUU ในภูมิภาคฯ 

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส่งเสริมการจัดท�าเอกสารประกอบการจับสัตว์น�้าและการตรวจสอบย้อน

กลับที่มาของสัตว์น�้า

มกราคม-ธันวาคม

• Ecosystem Apporach Fisheries Management (EAFM) มกราคม-ธันวาคม

• ส่งเสริมความเสมอภาคของเพศในการท�าประมง มกราคม-ธันวาคม

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกราคม-ธันวาคม

• การส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้การด�าเนินโครงการ มกราคม-ธันวาคม

• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มกราคม-ธันวาคม
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