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ผลการด�ำเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ต�ำบลแหลมฟ้าผ่า อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงให้ทันสมัยส�ำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้ำได้ดี
ขึ้นและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทางการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น 1 ใน 6 ส�ำนักงาน
ของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC อ่านว่า “ซีฟ-เดค”) ที่ประกอบไปด้วย ส�ำนักงาน
เลขาธิการและส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมตัง้ อยูท่ ปี่ ระเทศไทย ส�ำนักงานฝ่ายเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ตัง้ อยูท่ ปี่ ระเทศฟิลปิ ปินส์
ส�ำนักงานฝ่ายพัฒนาจัดการทรัพยากรประมงทะเลตัง้ อยูท่ ปี่ ระเทศมาเลเซีย ส�ำนักงานฝ่ายวิจยั ผลิตภัณฑ์ประมงและ
การแปรรูปสัตว์น�้ำตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และส�ำนักงานฝ่ายพัฒนาจัดการทรัพยากรประมงน�้ำจืดตั้งอยู่ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย
เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม

วิสัยทัศน์ของส�ำนักงาน
มุง่ สูค่ วามเป็นองค์กรทีม่ เี สถียรภาพในการเป็นผูน้ ำ� ในด้านการท�ำประมงทะเลในเขตร้อนเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและมีเครือข่ายความร่วมมือทั่วโลก

พันธกิจของส�ำนักงาน
• มุ่งวิจัย พัฒนา เผยแพร่ และส่งเสริมการท�ำประมงทะเลในเขตร้อนอย่างรับผิดชอบ
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคและทั่วโลก
• บริหารงานจากแหล่งทุนต่างๆ และสร้างงานจากบริการในราคาทุนเพื่อความมีเสถียรภาพขององค์กร
• พัฒนาศักยภาพขององค์กร
• สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก
ผลการด�ำเนินโครงการต่างๆ โดยส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปี พ.ศ. 2560 แบ่งตามโครงการมีดังต่อไปนี้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)
2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor Made Training Programs)
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3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�ำการประมง (Improvement
of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic
Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources Development
for Sustainable Fisheries)
2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�ำประมง (Optimizing
Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)
3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)
4. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2 (Fisheries
Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
5. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries
Resources Exploration in Southeast Asia)
6. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการและ
พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and Utilization
of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and Management of Fisheries
in the Southeast Asian Region)
7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ใน
ขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries Resources Enhancement
Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)
8. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment and
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
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and
image)
ในปี พ.ศ. 2560 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พฒ
ั นาการประมงแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ด�ำเนินงาน ดังนี้

• การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปี พ.ศ. 2560 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ได้
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของศูนย์ฯ ผ่านการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ดังนี้
		

งานวันเด็กแห่งชาติ 2560

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 ณ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  จ.
สมุทรปราการ ในวันที่ 14 มกราคม 2560 โดยส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ร่วมแจกของขวัญให้กับเด็กที่เข้าร่วมงาน
ผ่านการเล่นเกมอนุรักษ์ไข่เต่าทะเล พร้อมทั้งจัดแสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการ
ประมงกับองค์กรอื่นๆ เช่น โครงการพัฒนาและปรับปรุงยานส�ำรวจใต้น�้ำ โครงการบันไดปลาโจนเพื่อความยั่งยืน
ของทรัพยากรสัตว์น�้ำ รวมทั้งบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการท�ำประมงไอยูยู(IUU) ในภูมิภาค เป็นต้น
		

นิทรรศการงานตลาดจตุจักรสะพานปลา

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดจตุจักรสะพานปลา  ครั้งที่ 1/2560 ณ องค์การ
สะพานปลา ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 โดยทางส�ำนักงานฯ ได้จดั แสดงบอร์ดความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกัน
การท�ำประมงไอยูยู ความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันการท�ำประมงไอยูยู เครื่องมืออนุรักษ์สัตว์น�้ำ
นอกจากนี้ได้เผยแพร่เอกสารและวารสารทางวิชาการให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน
นิทรรศการงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ร่วมจัดนิทรรศการงานประมง
น้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2560 การจัด
นิทรรศการในครั้งนี้ ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ได้จัดแสดงความรู้
เกีย่ วกับยานส�ำรวจใต้นำ�้ สัตว์ทะเลน�ำ้ ลึก และเครือ่ งตรวจสอบวัตถุ
บนพืน้ ทะเล อีกทั้งได้สาธิตการขับเคลื่อนยานส�ำรวจใต้น�้ำ และให้
ผูท้ สี่ นใจทดลองขับยานส�ำรวจใต้นำ้� จ�ำลอง ซึง่ ได้รบั ความสนใจจาก
ผูเ้ ข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้เผยแพร่ความรูท้ างการประมง ผ่านบอร์ดความรู้
เอกสารวิชาการ แผ่นพับ วารสาร และวีดีทัศน์อีกด้วย
นอกจากนี้ ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้ให้การต้อนรับบุคคลส�ำคัญทัง้ ในและต่างประเทศ เข้าเยีย่ มชมการด�ำเนิน
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งาน กิจกรรมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการวิจัยและฝึกอบรม ได้แก่ โรงฝึกปฏิบัติการเครื่องมือประมง
โรงฝึกปฏิบัติการเครื่องกลเรือ เรือวิจัย M.V. SEAFDEC เรือวิจัย M.V.SEAFDEC 2 ห้องสมุด เป็นต้นดังนี้
• วันที่ 17 มกราคม 2560 อธิบดีกรมประมง ประเทศบรูไน พร้อมคณะ จ�ำนวน 5 คน
• วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะอาจารย์และนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 12 คน
• วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาโครงการ Student Changemakers Summit 2017 จากประเทศ
อินโดนีเซีย จ�ำนวน 40 คน
• วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
จ�ำนวน 98 คน
• วันที่ 14 สิงหาคม 2560 คณะอาจารย์และนักเรียนจาก Yaizu Fisheries High School ประเทศญี่ปุ่น
จ�ำนวน 6 คน
• วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ�ำนวน 23 คน
• วันที่ 8 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ จ�ำนวน 12 คน
• วันที่ 7 ตุลาคม 2560 คณะอาจารย์และนิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน 90 คน
• วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นักศึกษาจากโครงการ Youth Empowerment Society for Sustainable
Development Goals (YES4SDG) Youth Summit ประเทศอินโดนีเซีย จ�ำนวน 90 คน
• วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 คณะอาจารย์และนิสิต คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ�ำนวน
50 คน
• วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ�ำนวน 37 คน
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• การผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางการประมง
ในปี 2560 ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้จัดท�ำและเผยแพร่ความรู้ทางการประมง ได้แก่ วารสาร Advance
Fisheries Technology จ�ำนวน 3 ฉบับ ภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีเรือส�ำหรับอนาคต เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น�้ำ และเทคโนโลยีเพื่อการท�ำประมง นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำการ์ตูนอนิเมชั่น เรื่อง “เรื่องเล่าของ ด.ช. ปอ” และน�ำ
ออกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Youtube Facebook และเว็บไซต์ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

• การพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล
ในปี 2560 ส�ำนักงานฝ่ายฝึกบรมได้จดั ท�ำเว็บไซต์สำ� นักงานฝ่ายฝึกอบรม
รูปแบบใหม่ เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยและรวดเร็ว พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารทางวิชาการ ให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรือและใบอนุญาตการใช้เรือส�ำหรับประเทศกัมพูชา 
นอกจากนีไ้ ด้รว่ มกับส�ำนักเลขาธิการ ศูนย์พฒ
ั นาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการออกเอกสารการจับสัตว์นำ�้ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ในปี 2560 ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมได้สร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรบุคคล ดังนี้
• เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการให้บริการห้องสมุด
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตกรุงเทพใต้ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560
• เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมสัมมนาความภูมิใจในการเป็นบรรณารักษ์ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพ ในวันที่ 1
กรกฎาคม 2560
• เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและส่งเสริม เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร นักฝึกอบรมมืออาชีพ ณ ส�ำนักการศึกษา
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560
• เจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมฝึกอบรม การเขียนเพือ่ สือ่ สารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
ผลจากการด�ำเนินโครงการการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียง ปี พ.ศ. 2560
• เสริมสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• สร้างเสริมความเข้าใจในบทบาทและการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ต่อประชาชนทั่วไป
• ถ่ายทอดความรู้ทางการประมงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป

-----------------------------------------------------
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2. โครงการจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รพิ เ ศษและการศึ ก ษาดู ง าน (Tailor Made Training
Programs)
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ และการศึกษาดูงานเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ที่สนใจ ในหัวข้อ หลักสูตรและกิจกรรมเฉพาะด้านที่ครอบคลุมถึงสาขาวิชา
และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมง การวางเนือ้ หาหลักสูตรและกิจกรรมจะมุง่ เน้นให้สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของประเทศทีแ่ สดงความจ�ำนงขอให้จัดหลักสูตรดังกล่าวเป็นส�ำคัญ ในปี พ.ศ. 2560 ได้ด�ำเนินการจัด
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ดังนี้

• การฝึกอบรมระยะสั้นส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมระยะสั้นส�ำหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย รุน่ ที่ 60 ภายใต้หวั ข้อการจัดการทรัพยากร
ประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน
2560 ณ ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม โดยมีนักศึกษาจ�ำนวน 30 คน
จาก 7 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตบาง
แสนและจันทบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ และ Hokkaido University
ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ในภาคบรรยาย ได้แก่ แนวทางการจัดการ
ประมงในประเทศไทยและญี่ปุ่น การส�ำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สังคมของชุมชนประมง สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อม เครื่องมือประมง
ทั่วไปของประเทศไทย การท�ำประมงอวนลากและสรุปผลการจับ
การเก็บข้อมูลการส�ำรวจทรัพยากรประมงเบือ้ งต้น และการจัดการ
ทรัพยากรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ (EAFM) ภาคปฏิบัติ นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกประกอบเครื่องมือ
ประมง การผูกเงื่อน การแทงเชือก และถักอวน การฝึกภาคทะเล นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการท�ำประมงอวนลากและ
การเก็บข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์ บนเรือวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ณ น่านน�้ำจังหวัด
ระยอง นอกจากนีไ้ ด้ฝกึ การส�ำรวจวิถชี วี ติ ชุมชนประมงด้วยแบบสอบถาม การฝึกอบรมดังกล่าวท�ำให้นกั ศึกษาเข้าใจ
การใช้เครือ่ งมือประมงและเครือ่ งมือสมุทรศาสตร์อย่างถูกต้อง ได้รบั ประสบการณ์ในการส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละการเข้าถึง
กลุ่มชาวประมง เข้าใจในการจัดการทรัพยากรประมงอย่างเป็นระบบ และเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่าย
ส�ำหรับนักศึกษาทีศ่ กึ ษาด้านการประมงของระหว่างสถาบันการศึกษาภายในประเทศ และระหว่างสถาบันการศึกษา
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

• การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเรือประมง
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเรือประมง ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณ
สูลานนท์ ณ ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2560-15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
ฝึกอบรม จ�ำนวน 10 คน โดยนักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ในรายวิชาเทคโนโลยีการเดินเรือ
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เทคโนโลยีเครือ่ งกลเรือ เทคโนโลยีเครือ่ งมือประมง เรือและการทรงตัวของเรือ ระบบการสือ่ สารในเรือ และกฎหมาย
เกี่ยวกับเรือและการเดินเรือ นอกจากนี้ นักศึกษาได้ออกฝึกภาคทะเลกับเรือ M.V. SEAFDEC เพื่อเรียนรู้การควบคุม
เรือและการท�ำประมงในสถานการณ์จริง โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถน�ำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้

• การฝึกอบรมการวาดเครื่องมือประมง
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรมจัดการฝึกอบรมการวาดเครื่องมือ
ประมง ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 โดยมีเจ้า
หน้าที่กรมประมงเข้าร่วม จ�ำนวน 14 คน การฝึกอบรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานของเครือ่ งมือ
ประมงในประเทศไทย รวมทั้งได้ฝึกการวาดเครื่องมือประมงโดย
การใช้โปรแกรม Corel Draw ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน�ำ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตได้

ผลจากการด�ำเนินโครงการจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• ให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และองค์กร/หน่วยงานอืน่ ๆในการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
บุคคลทางด้านการประมงหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

----------------------------------------------------3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�ำการประมง
(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from
Fishing)
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการท�ำการประมง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย
แพร่เทคโนโลยีและแนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมด้านการจับสัตว์นำ�้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศ
ทางการประมง รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2560 ได้ด�ำเนินงานดังนี้
การศึกษาการใช้พลังงานในกิจกรรมการประมงภายใต้กิจกรรมนี้ ได้ด�ำเนินงานดังนี้

• การฝึกอบรม Practical Training on Energy Audits for Fishing Vessels
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม จัดการฝึกอบรม Practical Training
on Energy Audits for Fishing Vessels ระหว่างวันที่ 23-27
มกราคม 2560 ณ ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม โดยมีผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรม
จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ไทย และเวียดนาม จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 14 คน การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ทางเทคนิคให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการและ
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เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงและติดตามการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมประมง เพิ่มความตระหนักเกี่ยว
กับการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรือประมงผ่านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านพลังงานในการประมงทะเล ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการ
ฝึกปฏิบัติทางทะเล

• การศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความยั่งยืน: การพัฒนายานส�ำรวจใต้น�้ำ ภายใต้กิจกรรมนี้
ได้ด�ำเนินงานดังนี้
การเข้าร่วมวิจัยและปฏิบัติโครงการวิจัย การพัฒนาขั้นตอนการส�ำรวจและเก็บข้อมูลทางชีวภาพทางทะเล
ด้วยยานส�ำรวจใต้น�้ำ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม เดินทางไป จังหวัดชุมพร
ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2560 เพื่อร่วมส�ำรวจทรัพยากรทาง
ทะเล โดยใช้ยานส�ำรวจใต้น�้ำ ชนิดใช้สายควบคุม (Remotely
Operated under water Vehicle: ROV) บริเวณจุดจมเรือเพื่อ
ท�ำปะการังเทียม ใกล้แท่นปิโตรเลียมนางนวล ในการนี้ได้ท�ำการ
ทดสอบประสิทธิภาพของ ROV ที่ได้ท�ำการปรับปรุงมาก่อนหน้า
นี้อีกด้วย การด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ งาน
วิจัยและการพัฒนาขั้นตอนการส�ำรวจและเก็บข้อมูลทางชีวภาพทางทะเลด้วยยานส�ำรวจใต้น�้ำ

• การสนับสนุนทางเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่กรมประมงไทยในด้านการวางแผนการจัดการประมง
ภายใต้กิจกรรมนี้ ได้ด�ำเนินงานดังนี้
-

การฝึกอบรม Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management ณ จังหวัดตราด

ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม จัดการฝึกอบรม Essential Ecosystem Approach to Fisheries Management ณ เกาะช้าง
จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม–3 กุมภาพันธ์ 2560 มี
เจ้าหน้าที่ประมงในพื้นที่ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากร
ประมง เข้าร่วมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 25 คน โดยผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและการจัดท�ำแผนการจัดการทรัพยากร
ประมงที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ เรียนรู้หลักจิตวิทยาและ
เทคนิคการโน้มน้าวชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและท�ำงานร่วมกัน นอกจากนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย
และเตรียมการท�ำงานโดยปราศจากการขัดแย้ง การประเมินและการเห็นชอบในแผนการจัดการทรัพยากรประมง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

• การส่งเสริมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของท่าเทียบเรือประมง ภายใต้กิจกรรมนี้ ได้ด�ำเนินงาน
ดังนี้
-

การส�ำรวจสะพานปลา และท่าเทียบเรือ บริเวณชายฝั่งภาคใต้

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม เดินทางไปจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต
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และระนองระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2560 เพือ่ ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรคในการล�ำเลียง
ขนถ่ายสัตว์นำ�้ ทีส่ ะพานปลา รวมทัง้ ท่าเทียบเรือทีอ่ ยูใ่ นการดูแลขององค์การสะพานปลา เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดท�ำ
แผนการด�ำเนินงานการปรับปรุงการล�ำเลียง และคัดแยกสัตว์น�้ำอย่างมีมาตรฐานสุขอนามัยต่อไป

ผลจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการท�ำการประมง
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านวิธีการ และเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงและ
ติดตามการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมประมง
• พัฒนาประสิทธิภาพยานส�ำรวจใต้นำ้� ชนิดใช้สายควบคุม (Remotely Operated under water Vehicle:
ROV)
• เสริมสร้างศักยภาพด้านการวาดเครื่องมือประมง ด้วยโปรแกรมวาดภาพ
• เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดท�ำแผนการจัดการทรัพยากรประมงที่ครอบคลุมระบบนิเวศให้แก่เจ้าหน้าที่
ประมงประเทศไทย
• พัฒนาและปรับปรุงการล�ำเลียงและคัดแยกสัตว์น�้ำอย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย

-----------------------------------------------------
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the
ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism
ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources
Development for Sustainable Fisheries)
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมง เพือ่ ความยัง่ ยืนด้านการประมง มุง่ เน้นการเสริมสร้าง
ความรูแ้ ละทักษะให้แก่เจ้าหน้าทีป่ ระมงในการเผยแพร่การพัฒนาการประมงอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ สร้างเสริมทรัพยากร
มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในด้านการเพิ่มรายได้ของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของผลจับทางการประมงด้วยวิธี
การที่สามารถท�ำได้และเหมาะสม
ดังนี้

ในปี พ.ศ.2560 โครงการฯ ได้ด�ำเนินงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการน�ำร่อง

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Key Stakeholders Engagement and
Investigate the Current Situation which Lead to the Low Income of the
Fishers of the Project Sites
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ได้จัดการประชุมดังกล่าวระหว่าง
วันที่ 24-26 เมษายน 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ประมงในพื้นที่ พ่อค้า
คนกลาง ชาวประมง และตัวแทนชุมชน เข้าร่วม จ�ำนวน 26 คน
การฝึกอบรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เสริมสร้างทักษะและความ
รู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ
น�ำร่อง เกี่ยวกับการจ�ำแนกปัญหา  ความส�ำคัญของปัญหา  และ
การแก้ปัญหาที่น�ำไปสู่การมีรายได้ที่ลดลง เสริมสร้างความส�ำคัญ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการจัดการประมง
และพัฒนาแผนการจัดการประมงเพื่อเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน
ให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่
โครงการฯ ได้ทำ� การส�ำรวจกิจกรรมทีเ่ หมาะสมเพือ่ การเพิม่ รายได้
ส�ำหรับชุมชนประมง โดยส�ำรวจความเป็นไปได้ของการเพาะเลี้ยง
หอยสองฝา และการท�ำประมงปูม้าด้วยลอบแบบพับ และระหว่าง
วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ได้จัด Human Resources Development Workshop on Development of
the Fisheries Management Plan for Thahton Towship, Monstate, Myanmar ขึ้น ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11

ผลจากการด�ำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการประมง เพือ่ ความยัง่ ยืนด้านการประมง ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2560
• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้านการจัดท�ำแผนการจัดการประมงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการฯ
• รวบรวมข้อมูลความเป็นไปได้ในการท�ำกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อการเพิ่มรายได้ส�ำหรับชุมชนประมง

----------------------------------------------------2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�ำประมง
(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)
โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�ำประมง มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรูด้ า้ นการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยในการท�ำประมงให้แก่ชาว
ประมงและเจ้าหน้าที่ประมงของประเทศสมาชิกในปี พ.ศ. 2560 ได้ด�ำเนินกิจกรรมดังนี้

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on Appropriate Fishing Vessel Design
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 โดยมีชาวประมงและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียเข้าร่วมจ�ำนวน 40 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านการใช้พลังงานที่
เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกของเรือประมง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้าง
แนวคิดการออกแบบเรือประมงที่เหมาะสมน�ำไปสู่การสนับสนุน
การท�ำงานของเรือประมง ภายใต้การใช้พลังงานทีเ่ หมาะสม ความปลอดภัยทางทะเล ส่งเสริมสภาวะการท�ำงานและ
การอยู่อาศัยที่ดีและลดการใช้แรงงานบนเรือ เผยแพร่ข้อมูลไปสู่กลุ่มชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการ
ใช้เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือทางการประมงที่เหมาะสม เทคนิคการท�ำงานต่างๆ ที่ช่วยลดการใช้แรงงานบนเรือประมง
รวมทั้งส่งเสริมการท�ำงานที่ปลอดภัยและสภาพความเป็นอยู่บนเรือประมง

• การฝึกอบรม On-site Training on Energy Saving and Safety at Sea for Small
Fishing Vessels
การฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ประมง
ประเทศมาเลเซียเข้าร่วม จ�ำนวน 30 คน การฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและเข้าใจปัญหา
และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส�ำหรับเรือประมงและความปลอดภัยทางทะเล เพื่อน�ำ
ไปสูก่ ารส่งเสริมการใช้พลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและกระบวนการตรวจสอบพลังงานในการท�ำประมง ซึง่ เป็นหนึง่ ใน
เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการท�ำประมงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ผลจากการด�ำเนินโครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�ำ
ประมง ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบเรือประมงที่เหมาะสมน�ำไปสู่การสนับสนุนการท�ำงานของ
เรือประมง ภายใต้การใช้พลังงานที่เหมาะสม ความปลอดภัยทางทะเล
• ถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพส�ำหรับ
เรือประมงและความปลอดภัยทางทะเล

----------------------------------------------------3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)
โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีวตั ถุประสงค์
เพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการหาแนวทางลดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(การท�ำประมง IUU) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดการท�ำประมงอย่างยั่งยืน
ในปี พ.ศ. 2560 ทางโครงการฯ ได้ด�ำเนินงานดังนี้

• การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลใบอนุญาต
ท�ำการประมงของประเทศกัมพูชา
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ร่วมกับ Fisheries Administration (FiA)
ประเทศกัมพูชา  จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลใบอนุญาต
ท�ำการประมงของประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน
2560 โดยเป็นการแนะน�ำโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล การเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูล รวมทั้งการน�ำเข้าข้อมูล ให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงที่เกี่ยวข้อง

• การประชุม The Regional Technical Consultation on Evaluation of Implementation
and Utilization of the RFVR 24 meters in length and over to Reduce IUU Fishing
in ASEAN
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน
35 คน ผลจากการประชุมดังกล่าวท�ำให้ทราบเกี่ยวกับการด�ำเนิน
งานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการ
ลดการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(การประมงไอยูยู) การเข้าใช้ประโยชน์และปัญหาของระบบฐาน
ข้อมูลเรือประมงทีม่ ขี นาดความยาวตัง้ แต่ 24 เมตรขึน้ ไปในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมและการเข้าใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลเรือ
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ประมงฯ เพื่อใช้ในการป้องกันการท�ำประมงไอยูยู

ผลจากการด�ำเนินโครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• เสริมสร้างความตระหนักด้านมาตรการลดการท�ำประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
• เสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตท�ำการประมงของประเทศกัมพูชาให้
กับเจ้าหน้าที่ประมงที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชา

----------------------------------------------------4. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2
(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการส�ำรวจทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ การเก็บตัวอย่างและคัดแยกชนิดสัตว์น�้ำ การเดินเรือ การส�ำรวจ
สมุทรศาสตร์ เป็นต้น

• เรือ M.V. SEAFDEC 2 ออกส�ำรวจทรัพยากรสัตว์น�้ำและ
ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ณ น่านน�้ำประเทศเวียดนาม
ส�ำนักงานฝ่ายฝ่ายฝึกอบรม ร่วมกับ กรมประมง ประเทศเวียดนาม ด�ำเนิน
การส�ำรวจทรัพยากรสัตว์น�้ำและเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์ ณ น่านน�้ำประเทศ
เวียดนาม โดยเรือ M.V. SEAFDEC 2 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน-23 สิงหาคม
2560 โดยการออกส�ำรวจในครั้งนี้ ได้ท�ำการเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำด้วยอวนลาก
หน้าดินจ�ำนวน 80 สถานี อวนลากกลางน�้ำ จ�ำนวน 35 สถานี และเก็บข้อมูล
สมุทรศาสตร์ จ�ำนวน 120 สถานี ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะน�ำมาวิเคราะห์เกีย่ วกับปริมาณ
สัตว์นำ�้ และความสมบูรณ์ของทรัพยากรสิง่ แวดล้อมในน่านน�ำ้ ประเทศเวียดนาม
ต่อไป

ผลจากการด�ำเนินโครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำ หรั บ เรื อ M.V.
SEAFDEC 2 ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• เสริมสร้างความรูแ้ ละประสบการณ์ให้กบั นักวิจยั ประเทศเวียดนามในด้านการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเล

-----------------------------------------------------
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5. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงนอกชายฝัง่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore
Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)
การด�ำเนินโครงการ Offshore Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia เพื่อจัดหาและ
สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ประเทศสมาชิกในด้านการส�ำรวจทรัพยากรประมงที่ยังไม่ได้ถูกน�ำมาใช้งาน รวมทั้งพื้นที่
ทะเลนอกชายฝัง่ ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ อีกทัง้ ส่งเสริมประเทศสมาชิกในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากร
ประมงนอกชายฝั่งรูปแบบของการวิจัยและการอ�ำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมโดยการใช้ เรือ M.V.
SEAFDEC 2 และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการส�ำรวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง
ใน ปี พ.ศ. 2560 โครงการฯ ร่วมกับกรมประมงประเทศ
เวียดนาม ท�ำการส�ำรวจทรัพยากรสัตว์นำ�้ และเก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์
ณ น่านน�ำ้ ประเทศเวียดนาม โดยเรือ M.V. SEAFDEC 2 ในช่วงเดือน
มิถุนายน-สิงหาคม 2560 โดยได้ท�ำการเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำด้วย
อวนลากหน้าดิน และอวนลากกลางน�้ำ รวมทั้งสิ้น 115 สถานี และ
เก็บข้อมูลสมุทรศาสตร์ จ�ำนวน 120 สถานี ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน�ำมา
วิเคราะห์เกี่ยวกับปริมาณสัตว์น�้ำและความสมบูรณ์ของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในน่านน�้ำประเทศเวียดนามต่อไป
ในเดือนสิ ง หาคม 2560 ทางโครงการฯได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
Fisheries Administration (FiA) ประเทศกัมพูชา  จัดการฝึก
อบรมการจ�ำแนกลูกปลาวัยอ่อนให้แก่เจ้าหน้าทีป่ ระมงของประเทศ
กัมพูชา จ�ำนวน 2 ท่าน ซึง่ การฝึกอบรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เสริมสร้างความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการจ�ำแนกลูกปลาวัยอ่อน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงที่ด�ำเนินงานทางด้านนี้โดยตรง
นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ได้จัดการฝึกอบรม Regional Training Course on Fish Handling Techniques
Applicable to Various Fishing Operations in Southeast Asia ขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2560 ณ
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เผยแพร่เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการขนย้ายสัตว์
น�้ำที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานหรือสิ่งแวดล้อมและเทคนิคที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพของสัตว์น�้ำ แลกเปลี่ยนความ
คิดด้านทักษะและแนวคิดที่เกี่ยวกับการลดการสูญเสียหลังการจับในการท�ำประมงของภูมิภาค รวมทั้งเทคนิคการ
ขนย้ายสัตว์น�้ำ การเก็บรักษาสัตว์น�้ำด้วยน�้ำแข็ง เทคนิคการเก็บรักษาสัตว์น�้ำ การขนส่งผลิตภัณฑ์ประมง ส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาหาร ลดการสูญเสียหลังการจับสัตว์น�้ำ และการเก็บรักษาและขั้นตอนการขนส่งสัตว์น�้ำ

ผลจากการด�ำเนินโครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• เก็บรวมรวมข้อมูลทางด้านทรัพยากรสัตว์น�้ำและสมุทรศาสตร์ในน่านน�้ำประเทศเวียดนามให้มคี วาม
ทันสมัย เพื่อใช้ในการประเมินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น�้ำและสมุทรศาสตร์ให้แก่
เจ้าหน้าที่ประมงของประเทศสมาชิก
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• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการจ�ำแนกลูกปลาวัยอ่อนให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงของประเทศ
สมาชิก

----------------------------------------------------6. โครงการฟืน้ ฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิตแิ ละสารสนเทศการประมง เพือ่ การ
จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (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  
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ�้ ทีม่ ปี ระโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ�้ ทีถ่ กู คุกคาม (Improving
the Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species and Threaten Species)
ในปี พ.ศ. 2560 ทางโครงการฯ ได้ด�ำเนินงานดังนี้

• การประชุม Technical Meeting on Sharks and Rays Data Collection Planning
2017-2018
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 4 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการด�ำเนินงานระหว่างส�ำนักงาน
ฝ่ายฝึกอบรมและประเทศกัมพูชา  และการพัฒนาแผนการด�ำเนิน
งานการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามและปลากระเบนของประเทศ
กัมพูชาในระยะเวลา 1 ปี (2560-2561)

• การตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลาม
ณ ประเทศกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม เดินทางไปประเทศกัมพูชา ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2560 เพื่อ
ตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามจากแพปลาในประเทศกัมพูชา  และฝึกอบรมการจ�ำแนกปลาฉลามและ
ปลากระเบนให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงประเทศกัมพูชา รวมทั้งการวัดและเทคนิคการถ่ายภาพ

ผลจากการด�ำเนินการการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ�้ ทีม่ ปี ระโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิด
สัตว์น�้ำที่ถูกคุกคามประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• จัดท�ำรายงานและแผนการด�ำเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามส�ำหรับปี 2560-2561
• รวบรวมข้อมูลปลาฉลามและปลากระเบนของประเทศกัมพูชา
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• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการจ�ำแนกปลาฉลามและปลากระเบนให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงใน
ประเทศสมาชิก
6.2 การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries activity
information gathering through introduction of community base management/co-management)
ในปี พ.ศ. 2560 ทางโครงการฯ ได้ด�ำเนินงานและติดตามกิจกรรมในโครงการน�ำร่องในประเทศกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ดังนี้
การด�ำเนินงานในประเทศกัมพูชา
โครงการฯ ได้ตดิ ตามและประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
จัดการประมงอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการส่งเสริมการจัดการประมงอย่างมีสว่ นร่วมโดยชุมชน
วิเคราะห์ปญ
ั หาและอุปสรรคในการส่งเสริมการจัดการประมงอย่าง
มีส่วนร่วมโดยชุมชน และร่วมหาทางออกที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ไ ด้ ท� ำ ความเข้ า ใจและข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ
อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมการท�ำเรือไฟเบอร์กลาสกับตัวแทน
ชุมชน เพือ่ ส่งเสริมการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ในบริเวณพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์สตั ว์นำ�้ รวมทัง้ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
การด�ำเนินงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โครงการฯ ได้ด�ำเนินการคัดเลือกชุมชน Nam Prakan
แขวงค�ำม่วนเป็นพืน้ ทีโ่ ครงการน�ำร่อง จัดตัง้ คณะกรรมการจัดการ
ประมงของชุมชนและร่างระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการจัด
ท�ำร่างข้อก�ำหนดและเขตอนุรักษ์ทรัพยากรประมงนอกจากนี้ได้
หารือและเตรียมการส�ำรวจทางสถิติและการส�ำรวจตลาด พร้อม
ทั้งจัดท�ำแผนการด�ำเนินกิจกรรมของโครงการฯและงบประมาณ
รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการส�ำรวจเบื้องต้นเพื่อจ�ำแนกชนิดสัตว์น�้ำ
ในเขตอนุรักษ์
การด�ำเนินงานในประเทศไทย
โครงการฯ ได้ติดตามและประเมินผล ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยการประชุมและหารือกับตัวแทนชุมชนที่อาศัย
อยู่รอบๆเขื่อนน�้ำอูน จังหวัดสกลนคร ติดตามผลการด�ำเนินงานการแปรรูปสัตว์น�้ำของกลุ่มแม่บ้าน ติดตั้งทุ่นเพื่อ
แสดงอาณาเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น�้ำจ�ำนวน 12 ทุ่น เก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น�้ำเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมิน
อัตราก�ำลังผลิตของเขื่อนน�้ำอูน รวมทั้งท�ำการทดลองประสิทธิภาพของเบ็ดราวและลอบปลาแบบพับได้ซึ่งอาจจะ
ท�ำการส่งเสริมต่อไปในอนาคต
เดือนมิถนุ ายน 2560 ได้ตดิ ตามและประเมินผลกิจกรรมของโครงการจัดการประมงอย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน
ที่ผ่านมา  เก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น�้ำเพื่อการประเมินทรัพยากรสัตว์น�้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ประมง
ในพื้นที่และตัวแทนชาวประมงรอบๆเขื่อนน�้ำอูน เพื่อหารือเกี่ยวกับระยะเวลาการปิดอ่างและผลจับจากสมุดปูม
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การท�ำประมง เขตอนุรักษ์สัตว์น�้ำ ขั้นตอนการลงทะเบียนเรือ การ
ลงทะเบียนชาวประมงและการออกใบอนุญาตเครื่องมือประมง
รวมทั้งประชุมและหารือเกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงานกับเจ้าหน้าที่
ประมง

ผลจากการรวบรวมข้ อ มู ล กิ จ กรรมด้ า นประมงเพื่ อ การ
จัดการโดยชุมชนประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• จัดท�ำและพัฒนาแบบจ�ำลองที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการประมงอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนส�ำหรับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6.3 การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of Fishery
Statistics in the Southeast Asian Region)
ในปี พ.ศ. 2560 ทางโครงการฯ ได้ด�ำเนินงานดังนี้

• การประชุม The Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and
Information in Southeast Asia
การประชุม The Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and Information
in Southeast Asia จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือ
เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลทางสถิติการประมงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความทันสมัย ปรับปรุงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานทางสถิติ เช่น ชนิดสัตว์น�้ำที่มีการอพยพและสัตว์น�้ำที่อยู่ภายใต้ความกังวลระดับ
นานาชาติและพัฒนาด้านสถิตกิ ารประมงให้อยูใ่ นมาตรฐานระดับโลก รวมทัง้ หารือด้านการเก็บรวบรวมสถิตกิ ารค้า
สัตว์น�้ำและการแปรรูปสัตว์น�้ำอีกด้วย

ผลจากการปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• เสริมสร้างมาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความ
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก

----------------------------------------------------7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟืน้ ฟูทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งทีอ่ ยู่
อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable
Fisheries Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing
Grounds in Southeast Asia)
โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ใน
ขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวข้องกับการจ�ำแนกเครื่องมือการฟื้นฟูทรัพยากรอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับภูมิภาค พัฒนาการฟื้นฟูทรัพยากรประมง วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัย และวินิจฉัยประสิทธิภาพ
ของมาตรการ ก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางผ่านการประชุม การหารือหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ได้
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ด�ำเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
ในปี พ.ศ. 2560 โครงการฯ ดังนี้

• การส�ำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดท�ำธนาคารปู ณ ประเทศกัมพูชา
เจ้าหน้าที่โครงการฯ เดินทางไปประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2560 เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่
ประมงส่วนกลางที่กรุงพนมเปญ เกี่ยวกับแผนการด�ำเนินกิจกรรม
การฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าในประเทศกัมพูชา นอกจากนั้นได้เดินทาง
ไปจังหวัด Kep ซึง่ จะเป็นพืน้ ทีด่ ำ� เนินโครงการ และได้ประชุมหารือ
กับเจ้าหน้าที่ประมง รวมถึงการสัมภาษณ์ชาวประมงและตัวแทน
ของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์จะท�ำให้
ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะการประมงในพื้นที่โครงการและใช้
ในการออกแบบแนวทางและกรอบการด�ำเนินงานของโครงการฯ
ต่อไป

ผลจากการด�ำเนินโครงการส่งเสริมมาตรการฟืน้ ฟูทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืนในแหล่งประมงหรือแหล่ง
ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
• จัดท�ำแผนการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้ำ
• ถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้แก่ชุมชนประมง

----------------------------------------------------8. โครงการจัดตัง้ แหล่งคุม้ ครองการขยายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment
and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China
Sea and Gulf of Thailand)
โครงการจัดตัง้ แหล่งคุม้ ครองการขยายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมีวตั ถุประสงค์หลักเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินงานและสร้างเครือข่ายด้านแหล่งคุม้ ครองการขยายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เพือ่ ก่อให้เกิดการ
จัดการประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้ด�ำเนินงาน ดังนี้
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการฯ เดินทางไป ประเทศกัมพูชา ฟิลปิ ปินส์ และเวียดนาม ในเดือนกุมภาพันธ์ เพือ่ หารือกับนัก
วิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ เกี่ยวกับการจัดตั้งและแนวทางการด�ำเนินงานของผูป้ ระสานงาน
โครงการฯ หารือด้านงบประมาณการด�ำเนินงาน รวมทั้งวางแผน
ด้านการสือ่ สารและการส่งเสริมโครงการฯ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของโครงการฯ
และในเดือนมีนาคม เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อ
ท�ำการส�ำรวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้น พร้อมทั้งหารือและประชุม
เชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งคุ้มครองการขยาย
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พันธุ์สัตว์น�้ำ (Fisheries Refugia) จ�ำนวน 3 แห่งของประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้ความร่วมมือกับ National Fisheries
Research and Development Institute ประเทศฟิลิปปินส์

ผลจากการด�ำเนินโครงการจัดตัง้ แหล่งคุม้ ครองการขยายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย ประจ�ำปี
พ.ศ. 2560
• แนะน�ำ จัดตั้งพื้นที่โครงการน�ำร่องและแนวทางการด�ำเนินงานของผู้ประสานงานโครงการฯ
• รวบรวมข้อมูลแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น
1. โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership
โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารประกอบการจับสัตว์น�้ำและการตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดการท�ำประมง IUU ในภูมิภาคฯ
ในปี พ.ศ. 2560 ทางโครงการฯ ได้ด�ำเนินงาน ดังนี้

• การประชุม Team of SEAFDEC-USAID Oceans and DOF/Thailand
โครงการฯ ได้จดั การประชุม Team of SEAFDEC-USAID Oceans and DOF/Thailand ณ ส�ำนักเลขาธิการ
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 15 คน การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเกี่ยวกับ
การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional TWG Workshop, Regional EAFM Workshop และการฝึก
อบรม Training on EAFM Steps 1&2 with Actual Baseline Survey and Import-export Assessment for
Thailand

• การร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร The USAID Oceans Integrated Stakeholder Consultation
Workshop
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการฯ เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ The
USAID Oceans Integrated Stakeholder Consultation Workshop ณ เมือง Bitung ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย USAID Oceans
ภายใต้ความร่วมมือกับ Fisheries Resources Directorate,
Ministry of Maritime Affairs and Fisheries และ University
of Sam Ratulangi ประเทศอินโดนีเซีย การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ดังกล่าวเป็นประชุมหารือเกีย่ วกับแผนการพัฒนาการจัดการประมงอย่างยัง่ ยืนผ่านการจัดการทรัพยากรประมงโดย
ค�ำนึงถึงระบบนิเวศ และได้เยี่ยมชมท่าเทียบเรือ Bitung เพื่อส�ำรวจการขนย้ายและขนถ่ายสัตว์น�้ำที่ได้จากการท�ำ
ประมงอวนล้อม เบ็ดมือ และเบ็ดตวัดปลาทูน่า

• การประชุม The 2nd Technical Working Group Planning Workshop
โครงการฯ จัดการประชุม The 2nd Technical Working Group Planning Workshop ณ กรุงเทพฯ ระหว่าง
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จ�ำนวน 90 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการด�ำเนินงานของปีท่ีผ่านมา  วางแผนและหารือเกี่ยวกับการด�ำเนินงานส�ำหรับปีที่ 3
กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่น�ำร่องประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย รวมทั้งพื้นที่ที่จะขยายโครงการฯ ออกไป
นอกจากนี้ ได้แลกเปลีย่ นแนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการประเมินทรัพยากรประมง การวิเคราะห์ Value chain
การพัฒนาระบบ Catch Documentation and Traceability
และการวิเคราะห์ Gender และแรงงานจากพื้นที่น�ำร่องในช่วงปี
ทีผ่ า่ นมา จากการประชุมดังกล่าวก่อให้เกิดร่างแผนการด�ำเนินงาน
โครงการฯ ส�ำหรับปีที่ 3

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Gender
Workshop
โครงการฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร Regional Gender
Workshop ขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 63 คน โดยในการประชุมดังกล่าว
ได้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ Gender ของภาคการประมงในพื้นที่
ศึกษาของโครงการฯ คือ เมือง General Santos ประเทศฟิลปิ ปินส์
และเมือง Bitung ประเทศอินโดนีเซีย จัดท�ำรายงานวิธีการ
วิเคราะห์ Gender ผลของ Gender Gap และดัชนีชวี้ ดั รวมทัง้ ร่าง
การด�ำเนินงานของระดับภูมิภาคด้าน Gender Mainstreaming
ในภาคการประมง

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Regional
Workshop on Fisheries Management
Planning in Southeast Asia
โครงการฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Regional Workshop on Fisheries Management
Planning in Southeast Asia ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 89 คน โดยงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวางแผนการจัดการ
ประมงโดยใช้แนวคิดการจัดการประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศส�ำหรับพื้นที่อ่าวไทย ทะเลอันดามันและทะเล
Sulu-Sulawesi
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• การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร The Multi-Stakeholder Workshop on Fisheries Management
Planning Process
ทางโครงการฯ ได้ จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร The
Multi-Stakeholder Workshop on Fisheries Management
Planning Process ขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ
จังหวัดสงขลาโดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 79 คน การประชุมดัง
กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างความตระหนักด้านระบบการจัดการ
ประมง ห่วงโซ่มูลค่าทางการประมง Gender ของห่วงโซ่มูลค่า
ทางการประมง แรงงานทางการประมงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประมงปลาผิวน�้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือป้องกันการท�ำประมง
ไอยูยแู ละการบิดเบือนข้อมูลบนฉลากอาหารทะเล และสนับสนุนเจ้าหน้าทีก่ รมประมงไทยในการวางแผนการจัดการ
ประมงปลาผิวน�้ำขนาดเล็กในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ผลจากการด�ำเนินโครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership
• เสริมสร้างความร่วมมือ ศักยภาพทรัพยากรบุคคลและพัฒนาแผนการด�ำเนินงานของโครงการฯ
• จัดท�ำแผนการจัดการทรัพยากรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ
• เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทชายหญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานปีที่ 3 ของโครงการฯ

-----------------------------------------------------
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แผนการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2561
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)
2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor Made Training Programs)
3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�ำการประมง (Improvement
of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic
Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources Development
for Sustainable Fisheries)
2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�ำประมง (Optimizing
Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)
3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท� ำ ประมงที่ ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้ ก ารควบคุ ม
(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)
4. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2 (Fisheries
Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
5. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries
Resources Exploration in Southeast Asia)
6. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการและ
พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and Utilization
of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and Management of Fisheries
in the Southeast Asian Region)
7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ใน
ขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries Resources Enhancement
Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)
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8. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment and
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
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ และสาธารณชน
แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม
• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของ
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการจัด
นิทรรศการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
• ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง
วารสาร Advance Fisheries Technology
เอกสารการส่งเสริมความตระหนักด้านการท�ำประมงอย่าง
รับผิดชอบให้แก่ชาวประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการ
ประมง และสาธารณะชน
• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
		

ระยะเวลา
มกราคม–ธันวาคม
มกราคม–ธันวาคม

-

มกราคม–ธันวาคม
มกราคม–ธันวาคม

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลั ก สู ต รพิ เ ศษและการศึ ก ษาดู ง าน (Tailor Made Training
Programs)
การจัดฝึกอบรม ด�ำเนินการตามความต้องการและงบประมาณจากหน่วยงานทั้งประเทศสมาชิกและนอก
ประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ.2561 มีดังนี้
การฝึกอบรมจะจัดตามค�ำร้องขอและการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�ำการประมง
(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from
Fishing)
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางการด�ำเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับ
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สัตว์นำ�้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม
• ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านการท�ำประมงและวิศวกรรมทาง
ทะเลเพื่อฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
ศึกษาด้านการปรับปรุงเทคโนโลยีการประมงเพื่อการฟื้นฟู
การใช้ทรัพยากรประมงทะเล
วิจัยและเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำบริเวณพื้นที่ประมงชายฝั่ง
สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ยานส�ำรวจใต้น�้ำและ
ระบบกล้องใต้น�้ำ เพื่อการส�ำรวจการท�ำประมง
ส่งเสริมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับท่าเทียบเรือประมง
ส่งเสริมแหล่งอ้างอิงส�ำหรับเทคโนโลยีการประมง
• วิจัยทางการประมงด้านผลกระทบของการท�ำประมงต่อระบบนิเวศ
ทางทะเล

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม

-

วิจัยและศึกษาด้านสภาวะและผลกระทบของการประมง
สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการท�ำประมง
วิจัยและศึกษาการจับสัตว์น�้ำพลอยได้และสัตว์น�้ำที่ไม่
ต้องการจากการท�ำประมง
วิจัยและศึกษาผลกระทบด้านสังคมและความเป็นอยู่จาก
กิจกรรมทางการประมง
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการประมง

มกราคม-ธันวาคม

-

มกราคม-ธันวาคม

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the
ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism
ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources
Development for Sustainable Fisheries)
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงในการเผยแพร่การพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์
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ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในด้านการเพิ่มรายได้ของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของผลจับทางการประมงด้วยวิธีการที่
สามารถท�ำได้และเหมาะสม

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
•
•
•
•
•

•
•

กิจกรรม
การประชุมกับตัวแทนในพื้นที่โครงการน�ำร่องและเยี่ยมชมโครงการ
ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สภาวการณ์ปัจจุบันที่น�ำไปสู่การมีรายได้น้อยของชาวประมงใน
พื้นที่โครงการน�ำร่อง
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส�ำรวจเบื้องต้นด้านรายได้ของชาว
ประมงและการเก็บรวมรวมข้อมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาแผนการด�ำเนินงาน เพื่อเพิ่ม
รายได้ของชาวประมง
ฝึกอบรมหรือทัศนศึกษาด้านการเพิ่มรายได้ของชาวประมง ผ่าน
กิจกรรมการท�ำประมงอย่างรับผิดชอบและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ประมงและส�ำรวจวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง
ติดตามขั้นตอนการท�ำงานของโครงการน�ำร่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานและรายงาน
ด้านกรณีศึกษาที่จะน�ำไปใช้ในโครงการน�ำร่องอื่นๆ

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

มกราคม
กุมภาพันธ์

2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�ำประมง
(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)
โครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรูท้ เี่ หมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่
ประมงเกีย่ วกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในกิจกรรมประมงและความปลอดภัยในการท�ำประมงส�ำหรับเรือประมง
ขนาดเล็ก

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม
• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม และ
ความปลอดภัยในการท�ำประมงส�ำหรับเรือประมง
• การเก็บรวบรวมข้อมูลและการประชุม

ระยะเวลา
สิงหาคม
มกราคม,พฤษภาคม
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• การจัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่
-

มกราคม-กรกฎาคม

รายงานการฝึกอบรมด้านการประหยัดพลังงานและความ
ปลอดภัยของเรือประมง
คู่มือด้านการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและการตรวจสอบ
พลังงานส�ำหรับเรือประมง

3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)
โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีวตั ถุประสงค์
เพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการหาแนวทางลดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(การท�ำประมง IUU) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดการท�ำประมงอย่างยั่งยืน มาตรการการแก้ไข
การท�ำประมง IUU

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม
• การส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลเรือประมงในภูมิภาคฯ
-

การพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเรือประมงในภูมิภาคฯ
การสนับสนุนทางเทคนิคด้านการใช้ระบบฐานข้อมูลการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเรือประมงในภูมิภาคฯ

• การส่งเสริมด้านมาตรการรัฐท่าเรือและมาตรการเฝ้าระวังอื่นๆ ใน
ภูมิภาคฯ
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านมาตรการรัฐท่าเรือ
และกลไกในปัจจุบันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
การอ�ำนวยความสะดวกในการส่งเสริมมาตรการรัฐท่าเรือ
ให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

พฤษภาคม-กันยายน
มกราคม-ธันวาคม
สิงหาคม-ธันวาคม

4. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2
(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 มีวัตถุประสงค์
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เพื่อสนับสนุนการส�ำรวจสภาวะทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
บุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยทรัพยากรประมง การส�ำรวจสมุทรศาสตร์ การเดินเรือ และวิศวกรรมทางทะเล

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม
• สนับสนุนประเทศสมาชิกในการส�ำรวจทรัพยากรประมง
• สนับสนุนประเทศสมาชิกในการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
บุคคล

ระยะเวลา
ก่อน-หลังฤดูมรสุม
ก่อน-หลังฤดูมรสุม

5. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงนอกชายฝัง่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore
Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาและสนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ประเทศสมาชิกในด้านการส�ำรวจ
ทรัพยากรประมงทีย่ งั ไม่ได้ถกู น�ำมาใช้ประโยชน์ รวมทัง้ พืน้ ทีท่ ะเลนอกชายฝัง่ ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ อีกทัง้ ส่งเสริม
ประเทศสมาชิกในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งรูปแบบของการวิจัยและการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการฝึกอบรมโดยการใช้ เรือ M.V. SEAFDEC 2 และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการส�ำรวจ
ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
•
•
•
•
•

กิจกรรม
การประชุมด้านผลการส�ำรวจทรัพยากรประมงปลาทูน่าในทะล
Sulu-Sulawesi Seas
การประชุมและหารือแผนและการเตรียมงานด้านการส�ำรวจ
ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในน่านน�้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดยเรือ M.V. SEAFDEC 2 หรือเรือวิจัยอื่นๆ
การสนับสนุนนักวิจัยซีฟเดคในการร่วมส�ำรวจ ประชุมหรือประชุม
เชิงปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมระดับภูมิภาค (ฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฎิบัติการ/
ประชุม) ด้านการส่งเสริมการขนย้ายสัตว์น�้ำ
การปรับปรุงเครื่องมือเก็บตัวอย่างสัตว์น�้ำนอกชายฝั่งและเอกสาร
วิชาการของโครงการฯ

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มีนาคม-พฤษภาคม
ตุลาคม-ธันวาคม
ตุลาคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
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6. โครงการฟืน้ ฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิตแิ ละสารสนเทศการประมง เพือ่ การ
จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (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  
6.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ชนิ ด สั ต ว์ น�้ ำ ที่ มี ป ระโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และชนิ ด สั ต ว์ น�้ ำ ที่ ถู ก คุ ก คาม
(Improving the Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species and
Threaten Species)

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลาม
พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลปลา
ฉลาม
• สนับสนุนประเทศสมาชิกของ SEAFDEC ในการส่งเสริมการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปลาฉลามจากแพปลา
เก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลาและปลากระเบนในประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ติดตามกระบวนการในประเทศที่เข้าร่วมเก็บข้อมูลปลา
ฉลามและปลากระเบน
เสริมสร้างคุณภาพของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การจัดการประมง
• การเผยแพร่ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูล
เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม

เมษายน-ธันวาคม
เมษายน-ธันวาคม
มกราคม

มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

6.2 การรวบรวมข้ อ มู ล กิ จ กรรมด้ า นประมงเพื่ อ การจั ด การโดยชุ ม ชน (Facilitating fisheries
activity information gathering through introduction of community base management/
co-management)

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
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กิจกรรม
• การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมงชายฝั่งขนาดเล็กและประมงน�้ำจืดของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
• การส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อแนะน�ำกลไกที่เหมาะสมของการ
จัดการประมงแบบส่วนร่วมโดยชุมชน รวมทั้งวิธีการรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมทางการประมง
• การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการประมงแบบมี
ส่วนร่วมโดยชุมชน ของพื้นที่น�ำร่อง ประเทศกัมพูชา
ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการประมงแบบมี
ส่วนร่วมโดยชุมชน ของพื้นที่น�ำร่อง จังหวัดสกลนคร
ประเทศไทย
ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการประมงแบบมี
ส่วนร่วมโดยชุมชน ของพื้นที่น�ำร่อง เมืองเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติดตามและประเมินผลโครงการจัดการประมงแบบมี
ส่วนร่วมโดยชุมชน ของพื้นที่น�ำร่อง ประเทศเวียดนาม

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์
เมษายน

กุมภาพันธ์
มีนาคม, ตุลาคม
พฤษภาคม, กันยายน
มีนาคม, มิถุนายน, สิงหาคม

7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟืน้ ฟูทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งทีอ่ ยู่
อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable
Fisheries Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing
Grounds in Southeast Asia)
โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการจ�ำแนกเครื่องมือในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เหมาะสมส�ำหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์นำ�้ และพิจารณามาตรการ กลยุทธ์และคูม่ อื ทีม่ ปี ระสิทธิภาพผ่านการหารือหรือประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในระดับภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการ
ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้ำ

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม
• การพัฒนาด้านการวิเคราะห์แหล่งประมงที่วิกฤติและการประเมิน
ผลโดยแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากร

ระยะเวลา
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-

ตรวจสอบ/พิจารณาสถานะของแหล่งที่อยู่ที่วิกฤติ/แหล่ง
ประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เก็บข้อมูลด้านการออกแบบแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรที่
เหมาะสม รวมทั้งการประเมินผลและการส่งเสริม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
มาตรการที่เหมาะสมส�ำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่
ยั่งยืนและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ
• การช่วยเหลือทางเทคนิคในโครงการน�ำร่องและเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ/
แหล่งท�ำการประมง
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในโครงการน�ำร่องเพื่อการ
ออกแบบแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เหมาะสม
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในโครงการน�ำร่องเพื่อการ
วิเคราะห์แหล่งท�ำการประมงและการประเมินผลการ
จัดการระบบนิเวศทางการประมง
• การส่งเสริมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น�้ำ/แหล่งท�ำการปรมะงในอาเซียน
เผยแพร่ข้อมูลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่ง
ที่อยู่อาศัย/แหล่งที่ท�ำการประมงเพื่อก่อให้เกิดความ
ตระหนัก

กุมภาพันธ์, เมษายน, กรกฎาคม,
ตุลาคม
มีนาคม
พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์
มีนาคม,พฤษภาคม,
สิงหาคม,พฤศจิกายน

กรกฎาคม-ธันวาคม

8. โครงการการจั ด ตั้ ง แหล่ ง คุ ้ ม ครองการขยายพั น ธุ ์ สั ต ว์ น�้ ำ ในทะเลจี น ใต้ แ ละอ่ า วไทย
(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia
in the South China Sea and Gulf of Thailand)
โครงการการจัดตัง้ แหล่งคุม้ ครองการขยายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมีวตั ถุประสงค์หลักเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานและสร้างเครือข่ายด้านแหล่งคุม้ ครองการขยายพันธุส์ ตั ว์นำ้� ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เพือ่ ก่อให้เกิด
การจัดการประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม
• การติดตามผลและประเมินผลโครงการน�ำร่องฯ
• การเผยแพร่ข้อมูล

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
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โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น
1. โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership
โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารประกอบการจับสัตว์น�้ำและการตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดการท�ำประมง IUU ในภูมิภาคฯ

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
กิจกรรม
• การสนับสนุนและท�ำข้อตกลงระดับภูมิภาคฯ
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลและ
ความร่วมมือ
พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนและ
กลยุทธ์ทางอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค
เสริมสร้างศักยภาพระดับภูมิภาคด้านเอกสารการจับและ
การตรวจสอบย้อนกลับ
สนับสนุนการพัฒนาแผนการจัดการประมงระดับภูมิภาค
สนับสนุนด้านบูรณากรแรงงานและความเสมอภาคของ
บทบาทชาย-หญิงในระดับภูมิภาค
ส่งเสริมกลยุทธ์การสื่อสารระดับภูมิภาค
• การสนับสนุนพื้นที่ศึกษา ณ เมือง General Santos ประเทศ
ฟิลิปปินส์
สนับสนุนกิจกรรมระดับชาติและชุมชน
สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
เป้าประสงค์ระดับภูมิภาคและชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเอกสารการจับและการ
ตรวจสอบย้อนกลับ
พัฒนาแผนการจัดการประมง
สนับสนุนด้านบูรณากรแรงงานและความเสมอภาคของ
บทบาทชาย-หญิง
• การสนับสนุนพื้นที่ศึกษา ณ เมือง Bitung ประเทศอินโดนีเซีย
สนับสนุนกิจกรรมระดับชาติและชุมชน

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-มีนาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

มกราคม-ธันวาคม
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-

สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
เป้าประสงค์ระดับภูมิภาคและชุมชน
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเอกสารการจับและการ
ตรวจสอบย้อนกลับ
พัฒนาแผนการจัดการประมง
สนับสนุนด้านบูรณากรแรงงานและความเสมอภาคของ
บทบาทชาย-หญิง
• สนับสนุนการขยายพื้นที่ศึกษา
สนับสนุนการขยายพื้นที่ศึกษา ณ จ.สงขลา ประเทศไทย
สนับสนุนการขยายพื้นที่ศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม

มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-กันยายน
มกราคม-ธันวาคม

มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
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แผนการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2562
ส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)
2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor Made Training Programs)
3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�ำการประมง (Improvement
of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic
Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources Development
for Sustainable Fisheries)
2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�ำประมง (Optimizing
Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)
3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�ำประมงที่ผิด กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้ ก ารควบคุ ม
(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)
4. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2 (Fisheries
Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
5. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore Fisheries
Resources Exploration in Southeast Asia)
6. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการจัดการและ
พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the Compilation and Utilization
of Fishery Statistics and Information for Sustainable Development and Management of Fisheries
in the Southeast Asian Region)
7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ใน
ขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries Resources Enhancement
Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast Asia)
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8. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย (Establishment and
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
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส�ำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย
1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ และสาธารณชน

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของ
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการจัด
นิทรรศการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผลิตสื่อสารสนเทศ
ทางการประมง
• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
• เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระยะเวลา
มกราคม – ธันวาคม

มกราคม – ธันวาคม
มกราคม – ธันวาคม

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลัก สู ต รพิ เ ศษและการศึ ก ษาดู ง าน (Tailor Made Training
Programs)
การจัดฝึกอบรม ด�ำเนินการตามความต้องการ และงบประมาณจากหน่วยงานทั้งประเทศสมาชิก และนอก
ประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ.2562 มีดังนี้
การฝึกอบรมจะจัดตามค�ำร้องขอและการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�ำการประมง
(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from
Fishing)
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทางการด�ำเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับ
สัตว์นำ�้ วิศวกรรมทางทะเลและระบบสารสนเทศทางการประมง รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค
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แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• ศึกษาการใช้พลังงานในกิจกรรมทางการประมง
• พัฒนาเครื่องมือส�ำหรับการส�ำรวจการท�ำประมง

ระยะเวลา
มกราคม–ธันวาคม
มกราคม–ธันวาคม

• ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมง
• ปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับท่าเรือ
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลส�ำหรับจัดการข้อมูลการส�ำรวจจากเรือวิจัย
ทางการประมง

มกราคม–ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the
ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism
ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources
Development for Sustainable Fisheries)
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงในการเผยแพร่การพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในด้านการเพิ่มรายได้ของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของผลจับทางการประมงด้วยวิธีการที่
สามารถท�ำได้และเหมาะสม

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• ติดตามผลการด�ำเนินงานในพื้นที่โครงการน�ำร่อง
• การประชุมสรุปผลการด�ำเนินงาน
• การเผยแพร่ข้อมูล

ระยะเวลา
มกราคม–พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม–ธันวาคม

2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�ำประมง
(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)
โครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรูท้ เี่ หมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่
ประมงเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยในการการท�ำประมงส�ำหรับเรือประมงส�ำหรับ
ประเทศสมาชิก
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แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• การประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานของโครงการฯ
• การเผยแพร่ข้อมูล

ระยะเวลา
ตุลาคม
มกราคม–ธันวาคม

3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)
โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม มีวตั ถุประสงค์
เพื่อร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการหาแนวทางลดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(การท�ำประมง IUU) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อก่อให้เกิดการท�ำประมงอย่างยั่งยืน มาตรการการแก้ไข
การท�ำประมง IUU

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
•
•
•
•

กิจกรรม
การส่งเสริมการใช้งานและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเรือประมง
ขนาด 24 เมตรขึ้นไป
การติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลเรือประมงขนาด
24 เมตรขึ้นไป
การประชุมสรุปผลการด�ำเนินงาน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่

ระยะเวลา
มกราคม–ธันวาคม
มกราคม–ธันวาคม
กันยายน
ตุลาคม–ธันวาคม

4. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2
(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการส�ำรวจสภาวะทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
บุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยทรัพยากรประมง การส�ำรวจสมุทรศาสตร์ การเดินเรือ และวิศวกรรมทางทะเล

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• ส�ำรวจทรัพยากรประมงในน่านน�้ำประเทศสมาชิก

ระยะเวลา
ก่อนหรือหลังฤดูมรสุม
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5. โครงการส�ำรวจทรัพยากรประมงนอกชายฝัง่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore
Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)
โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาและสนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ประเทศสมาชิกในด้านการส�ำรวจ
ทรัพยากรประมงทีย่ งั ไม่ได้ถกู น�ำมาใช้ประโยชน์ รวมทัง้ พืน้ ทีท่ ะเลนอกชายฝัง่ ในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะ อีกทัง้ ส่งเสริม
ประเทศสมาชิกในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งรูปแบบของการวิจัยและการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการฝึกอบรมโดยการใช้ เรือ M.V. SEAFDEC 2 และเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการส�ำรวจ
ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• การประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานด้านการปรับปรุงเครื่องมือเก็บ
ตัวอย่าง
• การประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมการขนย้ายสัตว์นำ�้
• ผลิตเอกสารทางวิชาการและเผยแพร่

ระยะเวลา
สิงหาคม
มิถุนายน
กันยายน–ธันวาคม

6. โครงการฟืน้ ฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิตแิ ละสารสนเทศการประมง เพือ่ การ
จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (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
6.1 การเก็บรวบรวมข้ อ มู ล ชนิ ด สั ต ว์ น�้ ำ ที่ มี ป ระโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และชนิ ด สั ต ว์ น�้ ำ ที่ ถู ก คุ ก คาม
(Improving the Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species and
Threaten Species)
แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• การติดตามผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลามและปลากระเบน
• การประชุมสรุปผลการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลาม
และปลากระเบนในภูมิภาค
• การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์
เมษายน
เมษายน–ธันวาคม
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6.2 การรวบรวมข้ อ มู ล กิ จ กรรมด้ า นประมงเพื่ อ การจั ด การโดยชุ ม ชน (Facilitating fisheries
activity information gathering through introduction of community base management/
co-management)

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• การส่งเสริมการฝึกอบรมด้านการจัดการประมงอย่างมีส่วนร่วมใน
การประมงชายฝั่งและประมงน�้ำจืดในภูมิภาคอาเซียน
• ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อน�ำไปสู่การจัดการ
ประมงอย่างยั่งยืน
• การเผยแพร่ข้อมูล

ระยะเวลา
พฤษภาคม
มกราคม–ธันวาคม
มกราคม–ธันวาคม

7. โครงการส่งเสริมมาตรการฟืน้ ฟูทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งทีอ่ ยู่
อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable
Fisheries Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing
Grounds in Southeast Asia)
โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการจ�ำแนกเครื่องมือในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เหมาะสมส�ำหรับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์นำ�้ และพิจารณามาตรการ กลยุทธ์และคูม่ อื ทีม่ ปี ระสิทธิภาพผ่านการหารือหรือประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในระดับภูมิภาค เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการ
ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้ำ

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
•
•
•
•
•

กิจกรรม
การประเมินแหล่งประมงที่วิกฤติโดยแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากร
การติดตามผลและประเมินโครงการน�ำร่องและเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งท�ำการประมง
การสนับสนุนงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งประมง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประชุมสรุปผลโครงการฯ
การเผยแพร่ข้อมูล

ระยะเวลา
มกราคม–ธันวาคม
มกราคม–ธันวาคม
กรกฎาคม–ธันวาคม
พฤศจิกายน
มกราคม-ธันวาคม
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8. โครงการการจั ด ตั้ ง แหล่ ง คุ ้ ม ครองการขยายพั น ธุ ์ สั ต ว์ น�้ ำ ในทะเลจี น ใต้ แ ละอ่ า วไทย
(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia
in the South China Sea and Gulf of Thailand)
โครงการการจัดตัง้ แหล่งคุม้ ครองการขยายพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมีวตั ถุประสงค์หลักเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานและสร้างเครือข่ายด้านแหล่งคุม้ ครองการขยายพันธุส์ ตั ว์นำ้� ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เพือ่ ก่อให้เกิด
การจัดการประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• การติดตามผลและประเมินผลโครงการน�ำร่องฯ
• การประชุมสรุปผลการด�ำเนินงาน
• การเผยแพร่ข้อมูล

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
ธันวาคม
มกราคม-ธันวาคม

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น
1. โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership
โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารประกอบการจับสัตว์น�้ำและการตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์น�้ำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดการท�ำประมง IUU ในภูมิภาคฯ

แผนการด�ำเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้
กิจกรรม
• การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินโครงการฯ
• การประชุมสรุปผลการด�ำเนินโครงการฯ
• เผยแพร่เอกสารและข้อมูลทางวิชาการ

ระยะเวลา
มกราคม-ธันวาคม
ตุลาคม
มกราคม-ธันวาคม
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