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ผลการด�าเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2560

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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

มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงให้ทันสมัยส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น�้ำได้ดี

ขึ้นและลดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทำงกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น	 1	 ใน	 6	 ส�ำนักงำน

ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้	(SEAFDEC	อ่ำนว่ำ	“ซีฟ-เดค”)	ที่ประกอบไปด้วย	ส�ำนักงำน

เลขำธกิำรและส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมตัง้อยูท่ีป่ระเทศไทย	ส�ำนกังำนฝ่ำยเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ตัง้อยูท่ีป่ระเทศฟิลปิปินส์	

ส�ำนกังำนฝ่ำยพฒันำจดักำรทรพัยำกรประมงทะเลต้ังอยูท่ีป่ระเทศมำเลเซีย	ส�ำนกังำนฝ่ำยวจิยัผลติภัณฑ์ประมงและ

กำรแปรรูปสัตว์น�้ำตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และส�ำนักงำนฝ่ำยพัฒนำจัดกำรทรัพยำกรประมงน�้ำจืดต้ังอยู่ท่ีประเทศ

อินโดนีเซีย	ปัจจุบันมีประเทศสมำชิกรวมทั้งหมด	11	ประเทศ	ได้แก่	บรูไน	กัมพูชำ	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	ลำว	มำเลเซีย	

เมียนมำร์	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และ	เวียดนำม

วิสัยทัศน์ของส�านักงาน

	 มุ่งสูค่วำมเป็นองค์กรทีม่เีสถยีรภำพในกำรเป็นผูน้�ำในด้ำนกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนเพือ่กำรพฒันำอย่ำง

ยั่งยืนและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั่วโลก

พันธกิจของส�านักงาน

• มุ่งวิจัย	พัฒนำ	เผยแพร่	และส่งเสริมกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนอย่ำงรับผิดชอบ

• สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภำคและทั่วโลก

• บริหำรงำนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ	และสร้ำงงำนจำกบริกำรในรำคำทุนเพื่อควำมมีเสถียรภำพขององค์กร

• พัฒนำศักยภำพขององค์กร

• สร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

	 ผลกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ในปี	พ.ศ.	2560	แบ่งตำมโครงกำรมีดังต่อไปนี้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

	 1.	 โครงกำรเผยแพร่	 ประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์	 ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	(Promotion	on	strengthening	of	SEAFDEC	visibility	and	image)

	 2.	โครงกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและกำรศึกษำดูงำน	(Tailor	Made	Training	Programs)
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	 3.	โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีทำงกำรประมงและกำรลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง	(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.	 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง	 (Human	Resources	Development	

for	Sustainable	Fisheries)

	 2.	โครงกำรกำรใช้พลงังำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภยัในกจิกรรมกำรท�ำประมง	(Optimizing	

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

	 3.	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	 ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	

(Promotion	of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	fishing)

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

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

	 5.	 โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Offshore	 Fisheries	

Resources	Exploration	in	Southeast	Asia)

	 6.	 โครงกำรฟื้นฟูกำรรวบรวมและกำรใช้ประโยชน์ทำงสถิติและสำรสนเทศกำรประมง	 เพื่อกำรจัดกำรและ

พัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	

of	Fishery	Statistics	and	Information	for	Sustainable	Development	and	Management	of	Fisheries	

in	the	Southeast	Asian	Region)

	 7.	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งท่ีอยู่อำศัยท่ีอยู่ใน

ขั้นวิกฤตในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Promotion	of	Sustainable	Fisheries	Resources	Enhancement	

Measures	in	Critical	Habitats/Fishing	Grounds	in	Southeast	Asia)

	 8.	โครงกำรกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	(Establishment	and	

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

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

	 1.	โครงกำร	USAID	Oceans	and	Fisheries	Partnership
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and 

image) 

	 ในปี	พ.ศ.	2560	โครงกำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์และสร้ำงภำพลกัษณ์	ศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต้	ด�ำเนินงำน	ดังนี้

• การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 ได้

ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของศูนย์ฯ	ผ่ำนกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร	ดังนี้

  งานวันเด็กแห่งชาติ 2560

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 เข้ำร่วมจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2560	ณ	 อู่ทหำรเรือพระจุลจอมเกล้ำ	 จ.	

สมุทรปรำกำร	ในวันที่	14	มกรำคม	2560	โดยส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ร่วมแจกของขวัญให้กับเด็กที่เข้ำร่วมงำน	

ผ่ำนกำรเล่นเกมอนุรักษ์ไข่เต่ำทะเล	พร้อมท้ังจัดแสดงบอร์ดประชำสัมพันธ์ควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำกำร

ประมงกับองค์กรอื่นๆ	 เช่น	 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงยำนส�ำรวจใต้น�้ำ	 โครงกำรบันไดปลำโจนเพ่ือควำมยั่งยืน

ของทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	รวมทั้งบอร์ดควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรท�ำประมงไอยูยู(IUU)	ในภูมิภำค	เป็นต้น

  นิทรรศการงานตลาดจตุจักรสะพานปลา

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรงำนตลำดจตุจักรสะพำนปลำ	 ครั้งที่	 1/2560	 ณ	 องค์กำร

สะพำนปลำ	ระหว่ำงวันที	่22-26	พฤษภำคม	2560	โดยทำงส�ำนกังำนฯ	ได้จดัแสดงบอร์ดควำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกัน

กำรท�ำประมงไอยูยู	 ควำมร่วมมือในภูมิภำคอำเซียนในกำรป้องกันกำรท�ำประมงไอยูยู	 เครื่องมืออนุรักษ์สัตว์น�้ำ	

นอกจำกนี้ได้เผยแพร่เอกสำรและวำรสำรทำงวิชำกำรให้แก่ผู้ที่เข้ำร่วมงำน

  นิทรรศการงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 ร่วมจัดนิทรรศกำรงำนประมง

น้อมเกล้ำฯ	ครั้งที่	29	ณ	ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์ปำร์ค	รังสิต	จังหวัด

ปทุมธำนี	ระหว่ำงวันที่	30	มิถุนำยน-9	กรกฎำคม	2560	กำรจัด

นิทรรศกำรในครั้งนี้	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 ได้จัดแสดงควำมรู้

เกีย่วกบัยำนส�ำรวจใต้น�ำ้	สตัว์ทะเลน�ำ้ลกึ	และเครือ่งตรวจสอบวตัถุ

บนพ้ืนทะเล	อีกทั้งได้สำธิตกำรขับเคลื่อนยำนส�ำรวจใต้น�้ำ	และให้

ผูท้ีส่นใจทดลองขับยำนส�ำรวจใต้น�ำ้จ�ำลอง	ซึง่ได้รบัควำมสนใจจำก

ผูเ้ข้ำร่วมงำนเป็นจ�ำนวนมำก	นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมได้เผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรประมง	ผ่ำนบอร์ดควำมรู้	

เอกสำรวิชำกำร	แผ่นพับ	วำรสำร	และวีดีทัศน์อีกด้วย

	 นอกจำกนี	้ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมได้ให้กำรต้อนรับบคุคลส�ำคญัท้ังในและต่ำงประเทศ	เข้ำเยีย่มชมกำรด�ำเนนิ
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งำน	กิจกรรมและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรวิจัยและฝึกอบรม	ได้แก่	โรงฝึกปฏิบัติกำรเครื่องมือประมง	

โรงฝึกปฏิบัติกำรเครื่องกลเรือ	เรือวิจัย	M.V.	SEAFDEC	เรือวิจัย	M.V.SEAFDEC	2	ห้องสมุด	เป็นต้นดังนี้	

• วันที่	17	มกรำคม	2560	อธิบดีกรมประมง	ประเทศบรูไน	พร้อมคณะ	จ�ำนวน	5	คน

• วันที่	31	มีนำคม	2560	คณะอำจำรย์และนิสิตคณะประมง	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	จ�ำนวน	12	คน

• วันที่	11	พฤษภำคม	2560	นักศึกษำโครงกำร	Student	Changemakers	Summit	2017	จำกประเทศ

อินโดนีเซีย	จ�ำนวน	40	คน

• วันที่	 1	 สิงหำคม	 2560	 นักศึกษำชั้นปีที่	 1	 วิทยำลัยกำรอำชีพพระสมุทรเจดีย์	 จังหวัดสมุทรปรำกำร	

จ�ำนวน	98	คน

• วันที่	14	สิงหำคม	2560	คณะอำจำรย์และนักเรียนจำก	Yaizu	Fisheries	High	School	ประเทศญี่ปุ่น	

จ�ำนวน	6	คน

• วันที่	31	สิงหำคม	2560	คณะอำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์จ�ำนวน	23	คน

• วันที่	8	กันยำยน	2560	เจ้ำหน้ำที่สภำเกษตรกรแห่งชำติ	จ�ำนวน	12	คน

• วันที่	7	ตุลำคม	2560	คณะอำจำรย์และนิสิตคณะประมง	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	จ�ำนวน	90	คน

• วนัที	่11	ตุลำคม	2560	นักศึกษำจำกโครงกำร	Youth	Empowerment	Society	for	Sustainable	

Development	Goals	(YES4SDG)	Youth	Summit	ประเทศอินโดนีเซีย	จ�ำนวน	90	คน

• วันที่	18	พฤศจิกำยน	2560	คณะอำจำรย์และนิสิต	คณะเทคโนโลยีทำงทะเล	มหำวิทยำลัยบูรพำ	จ�ำนวน	

50	คน

• วนัที	่1	ธนัวำคม	2560	คณะอำจำรย์และนกัศกึษำ	คณะสตัวศำสตร์	และเทคโนโลยกีำรเกษตร	มหำวทิยำลยั

ศิลปำกร	วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี	จ�ำนวน	37	คน
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• การผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางการประมง

	 ในปี	 2560	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้จัดท�ำและเผยแพร่ควำมรู้ทำงกำรประมง	 ได้แก่	 วำรสำร	 Advance	

Fisheries	Technology	จ�ำนวน	3	ฉบับ	ภำยใต้หัวข้อ	เทคโนโลยีเรือส�ำหรับอนำคต	เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์

น�้ำ	และเทคโนโลยีเพื่อกำรท�ำประมง	นอกจำกนี้ยังได้จัดท�ำกำร์ตูนอนิเมชั่น	เรื่อง	“เรื่องเล่ำของ	ด.ช.	ปอ”	และน�ำ

ออกเผยแพร่ทำงสื่อสังคมออนไลน์	ได้แก่	Youtube	Facebook	และเว็บไซต์ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	

• การพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล

	 ในปี	2560	ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกบรมได้จดัท�ำเวบ็ไซต์ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม

รปูแบบใหม่	เพือ่ให้ผูใ้ช้งำนสำมำรถเข้ำถงึข้อมลูได้ง่ำยและรวดเรว็	พฒันำระบบ

ฐำนข้อมูลกำรจัดเก็บเอกสำรทำงวิชำกำร	 ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูลกำรลงทะเบียนเรือและใบอนุญำตกำรใช้เรือส�ำหรับประเทศกัมพูชำ	

นอกจำกนีไ้ด้ร่วมกบัส�ำนกัเลขำธกิำร	ศนูย์พฒันำกำรประมงแห่งเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้	ในกำรพฒันำระบบฐำนข้อมลูกำรออกเอกสำรกำรจับสัตว์น�ำ้ในภมูภิำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

	 ในปี	2560	ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรมได้สร้ำงเสริมศกัยภำพทรัพยำกรบคุคล	ดังน้ี

• เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุด	 เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมด้ำนกำรให้บริกำรห้องสมุด	

ณ	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ	วิทยำเขตกรุงเทพใต้	ระหว่ำงวันที่	18-19	พฤษภำคม	2560

• เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด	เข้ำร่วมสัมมนำควำมภูมิใจในกำรเป็นบรรณำรักษ์	ณ	หอสมุดเมืองกรุงเทพ	ในวันที่	1	

กรกฎำคม	2560

• เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมและส่งเสริม	เข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตร	นักฝึกอบรมมืออำชีพ	ณ	ส�ำนักกำรศึกษำ

ต่อเนื่อง	มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช	ระหว่ำงวันที่	1-3	สิงหำคม	2560

• เจ้ำหน้ำทีเ่ทคโนโลยสีำรสนเทศ	เข้ำร่วมฝึกอบรม	กำรเขยีนเพือ่สือ่สำรองค์กรอย่ำงมีประสทิธภิำพ	จดัโดย

สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติระหว่ำงวันที่	17-18	สิงหำคม	2560

ผลจากการด�าเนินโครงการการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียง ปี พ.ศ. 2560

• เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• สร้ำงเสริมควำมเข้ำใจในบทบำทและกำรด�ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ต่อประชำชนทั่วไป

• ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงกำรประมงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำชนทั่วไป

-----------------------------------------------------
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2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor Made Training 

Programs)

	 โครงกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ	 และกำรศึกษำดูงำนเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ของประเทศสมำชิกและประเทศอื่นๆ	ที่สนใจ	 ในหัวข้อ	หลักสูตรและกิจกรรมเฉพำะด้ำนที่ครอบคลุมถึงสำขำวิชำ

และกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบักำรประมง	กำรวำงเนือ้หำหลกัสตูรและกจิกรรมจะมุง่เน้นให้สอดคล้องและตรงกบัควำม

ต้องกำรของประเทศทีแ่สดงควำมจ�ำนงขอให้จัดหลักสูตรดังกล่ำวเป็นส�ำคัญ	ในปี	พ.ศ.	2560	ได้ด�ำเนินกำรจดั

ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน	ดังนี้	

• การฝึกอบรมระยะสั้นส�าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2560

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 จัดกำรฝึกอบรมระยะสั้นส�ำหรับ

นกัศกึษำมหำวทิยำลยั	รุน่ที	่60	ภำยใต้หวัข้อกำรจัดกำรทรัพยำกร

ประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ	 ระหว่ำงวันท่ี	 6-16	 มิถุนำยน	

2560	ณ	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 โดยมีนักศึกษำจ�ำนวน	 30	 คน	

จำก	 7	 มหำวิทยำลัยเข้ำร่วม	 ได้แก่	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ตะวันออก	 วิทยำเขตจันทบุรี	 มหำวิทยำลัยบูรพำ	 วิทยำเขตบำง

แสนและจันทบุรี	 มหำวิทยำลัยศิลปำกร	 วิทยำเขตสำรสนเทศ

เพชรบุรี	มหำวิทยำลัยสงขลำนคริทร์	และ	Hokkaido	University	

ซึ่งนักศึกษำได้เรียนรู้ในภำคบรรยำย	 ได้แก่	 แนวทำงกำรจัดกำร

ประมงในประเทศไทยและญี่ปุ่น	 กำรส�ำรวจข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ

สังคมของชุมชนประมง	สมุทรศำสตร์สิ่งแวดล้อม	เครื่องมือประมง

ทั่วไปของประเทศไทย	 กำรท�ำประมงอวนลำกและสรุปผลกำรจับ	

กำรเกบ็ข้อมลูกำรส�ำรวจทรพัยำกรประมงเบือ้งต้น	และกำรจัดกำร

ทรัพยำกรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ	 (EAFM)	 ภำคปฏิบัติ	 นักศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับกำรฝึกประกอบเครื่องมือ

ประมง	กำรผูกเงื่อน	กำรแทงเชือก	และถักอวน	กำรฝึกภำคทะเล	นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติกำรท�ำประมงอวนลำกและ

กำรเก็บข้อมูลด้ำนสมุทรศำสตร์	บนเรือวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก	ณ	น่ำนน�้ำจังหวัด

ระยอง	นอกจำกนีไ้ด้ฝึกกำรส�ำรวจวถิชีวีติชมุชนประมงด้วยแบบสอบถำม	กำรฝึกอบรมดงักล่ำวท�ำให้นกัศกึษำเข้ำใจ

กำรใช้เครือ่งมือประมงและเครือ่งมือสมทุรศำสตร์อย่ำงถกูต้อง	ได้รบัประสบกำรณ์ในกำรส�ำรวจพืน้ทีแ่ละกำรเข้ำถงึ

กลุ่มชำวประมง	เข้ำใจในกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงอย่ำงเป็นระบบ	และเป็นกำรเปิดโอกำสในกำรสร้ำงเครือข่ำย

ส�ำหรบันกัศกึษำท่ีศกึษำด้ำนกำรประมงของระหว่ำงสถำบนักำรศกึษำภำยในประเทศ	และระหว่ำงสถำบนักำรศึกษำ

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

• การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเรือประมง

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	จดักำรฝึกอบรมหลกัสตูร	กำรควบคุมเรอืประมง	ส�ำหรบันักศกึษำวทิยำลยัประมงติณ

สูลำนนท์	ณ	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	ระหว่ำงวันที่	10	ตุลำคม	2560-15	กุมภำพันธ์	2561	โดยมีนักศึกษำเข้ำร่วม

ฝึกอบรม	จ�ำนวน	10	คน	โดยนักศึกษำจะได้เรียนทั้งภำคบรรยำย	และภำคปฏิบัติ	ในรำยวิชำเทคโนโลยีกำรเดินเรือ	
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เทคโนโลยเีครือ่งกลเรอื	เทคโนโลยเีครือ่งมอืประมง	เรอืและกำรทรงตัวของเรือ	ระบบกำรสือ่สำรในเรอื	และกฎหมำย

เกี่ยวกับเรือและกำรเดินเรือ	นอกจำกนี้	นักศึกษำได้ออกฝึกภำคทะเลกับเรือ	M.V.	SEAFDEC	เพื่อเรียนรู้กำรควบคุม

เรือและกำรท�ำประมงในสถำนกำรณ์จริง	โดยนักศึกษำที่เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมสำมำรถน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่

ได้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพในอนำคตอันใกล้

• การฝึกอบรมการวาดเครื่องมือประมง

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมจัดกำรฝึกอบรมกำรวำดเครื่องมือ

ประมง	 ระหว่ำงวันท่ี	 28	 สิงหำคม-1	 กันยำยน	 2560	 โดยมีเจ้ำ

หน้ำที่กรมประมงเข้ำร่วม	จ�ำนวน	14	คน	กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนมำตรฐำนของเคร่ืองมอื

ประมงในประเทศไทย	 รวมทั้งได้ฝึกกำรวำดเครื่องมือประมงโดย

กำรใช้โปรแกรม	Corel	Draw	ซึ่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน�ำ

ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงำนในอนำคตได้

ผลจากการด�าเนินโครงการจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานประจ�าปี พ.ศ. 2560

• ให้กำรสนบัสนนุประเทศสมำชกิของศนูย์ฯ	และองค์กร/หน่วยงำนอืน่ๆในกำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพทรพัยำกร

บุคคลทำงด้ำนกำรประมงหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

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

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�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.	2560	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

	 กำรศึกษำกำรใช้พลังงำนในกิจกรรมกำรประมงภำยใต้กิจกรรมนี้	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

• การฝึกอบรม Practical Training on Energy Audits for Fishing Vessels

	 ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม	จดักำรฝึกอบรม	Practical	Training	

on	Energy	Audits	 for	 Fishing	Vessels	 ระหว่ำงวันที่	 23-27	

มกรำคม	2560	ณ	ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม	โดยมผู้ีเข้ำร่วมฝึกอบรม

จำกประเทศอินโดนีเซีย	มำเลเซีย	พม่ำ	ไทย	และเวียดนำม	จ�ำนวน

ทั้งสิ้น	14	คน	กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำง

ควำมรู้ทำงเทคนิคให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีกำรและ
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เทคนิคในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของเชื้อเพลิงและติดตำมกำรใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมประมง	เพิ่มควำมตระหนักเกี่ยว

กับกำรท�ำประมงอย่ำงรับผิดชอบ	 รวมทั้งลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของเรือประมงผ่ำนกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนในกำรประมงทะเล	ซึ่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎี	ภำคปฏิบัติ	และกำร

ฝึกปฏิบัติทำงทะเล	

• การศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความยั่งยืน: การพัฒนายานส�ารวจใต้น�้า ภายใต้กิจกรรมนี้ 

ได้ด�าเนินงานดังนี้

	 กำรเข้ำร่วมวิจัยและปฏิบัติโครงกำรวิจัย	 กำรพัฒนำขั้นตอนกำรส�ำรวจและเก็บข้อมูลทำงชีวภำพทำงทะเล

ด้วยยำนส�ำรวจใต้น�้ำ

	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	เดินทำงไป	จังหวัดชุมพร	

ระหว่ำงวันที่	22-25	มีนำคม	2560	เพื่อร่วมส�ำรวจทรัพยำกรทำง

ทะเล	 โดยใช้ยำนส�ำรวจใต้น�้ำ	 ชนิดใช้สำยควบคุม	 (Remotely	

Operated	under	water	Vehicle:	ROV)	บริเวณจุดจมเรือเพื่อ

ท�ำปะกำรังเทียม	 ใกล้แท่นปิโตรเลียมนำงนวล	 ในกำรนี้ได้ท�ำกำร

ทดสอบประสิทธิภำพของ	 ROV	 ที่ได้ท�ำกำรปรับปรุงมำก่อนหน้ำ

นี้อีกด้วย	 กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร	 งำน

วิจัยและกำรพัฒนำขั้นตอนกำรส�ำรวจและเก็บข้อมูลทำงชีวภำพทำงทะเลด้วยยำนส�ำรวจใต้น�้ำ

• การสนับสนุนทางเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่กรมประมงไทยในด้านการวางแผนการจัดการประมง 

ภายใต้กิจกรรมนี้ ได้ด�าเนินงานดังนี้

-	 กำรฝึกอบรม	Essential	Ecosystem	Approach	to	Fisheries	Management	ณ	จังหวัดตรำด

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	จัดกำรฝึกอบรม	Essential	Ecosys-

tem	 Approach	 to	 Fisheries	Management	ณ	 เกำะช้ำง	

จังหวัดตรำด	ระหว่ำงวันที่	30	มกรำคม–3	กุมภำพันธ์	2560	มี

เจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่	 และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยำกร

ประมง	เข้ำร่วมจ�ำนวนทัง้ส้ิน	25	คน	โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงและกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกร

ประมงที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศ	 เรียนรู ้หลักจิตวิทยำและ

เทคนิคกำรโน้มน้ำวชุมชนเพื่อก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและท�ำงำนร่วมกัน	 นอกจำกนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรวินิจฉัย

และเตรียมกำรท�ำงำนโดยปรำศจำกกำรขัดแย้ง	 กำรประเมินและกำรเห็นชอบในแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้

• การส่งเสริมสิ่งอ�านวยความสะดวกของท่าเทียบเรือประมง ภายใต้กิจกรรมนี้ ได้ด�าเนินงาน

ดังนี้

-	 กำรส�ำรวจสะพำนปลำ	และท่ำเทียบเรือ	บริเวณชำยฝั่งภำคใต้

	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 เดินทำงไปจังหวัด	สุรำษฎร์ธำนี	นครศรีธรรมรำช	สงขลำ	ปัตตำนี	ภูเก็ต	
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และระนองระหว่ำงวนัท่ี	26-31	มนีำคม	2560	 เพือ่ท�ำกำรเก็บรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัปัญหำและอปุสรรคในกำรล�ำเลียง

ขนถ่ำยสตัว์น�ำ้ทีส่ะพำนปลำ	รวมทัง้ท่ำเทยีบเรอืทีอ่ยูใ่นกำรดูแลขององค์กำรสะพำนปลำ	เพ่ือน�ำข้อมลูทีไ่ด้มำจดัท�ำ

แผนกำรด�ำเนินงำนกำรปรับปรุงกำรล�ำเลียง	และคัดแยกสัตว์น�้ำอย่ำงมีมำตรฐำนสุขอนำมัยต่อไป	

ผลจากการด�าเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการท�าการประมง 

ประจ�าปี พ.ศ. 2560

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนวิธีกำร	 และเทคนิคในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของเชื้อเพลิงและ

ติดตำมกำรใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมประมง

• พฒันำประสทิธภิำพยำนส�ำรวจใต้น�ำ้	ชนดิใช้สำยควบคมุ	(Remotely	Operated	under	water	Vehicle:	

ROV)

• เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรวำดเครื่องมือประมง	ด้วยโปรแกรมวำดภำพ

• เสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงท่ีครอบคลุมระบบนิเวศให้แก่เจ้ำหน้ำที่

ประมงประเทศไทย

• พัฒนำและปรับปรุงกำรล�ำเลียงและคัดแยกสัตว์น�้ำอย่ำงมีมำตรฐำนสุขอนำมัย

-----------------------------------------------------
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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)

	 โครงกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลด้ำนกำรจดักำรประมง	เพือ่ควำมยัง่ยนืด้ำนกำรประมง	มุง่เน้นกำรเสรมิสร้ำง

ควำมรูแ้ละทกัษะให้แก่เจ้ำหน้ำทีป่ระมงในกำรเผยแพร่กำรพัฒนำกำรประมงอย่ำงยัง่ยนื	รวมท้ังสร้ำงเสริมทรัพยำกร

มนุษย์ให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้นในด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ของตน	ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำของผลจับทำงกำรประมงด้วยวิธี

กำรที่สำมำรถท�ำได้และเหมำะสม

	 ในปี	พ.ศ.2560	โครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำน	ณ	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์	ซึ่งเป็นพื้นที่โครงกำรน�ำร่อง

ดังนี้	

• 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�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 ได้จัดกำรประชุมดังกล่ำวระหว่ำง

วันที่	24-26	เมษำยน	2560	โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมงในพื้นที่	พ่อค้ำ

คนกลำง	ชำวประมง	และตัวแทนชุมชน	เข้ำร่วม	จ�ำนวน	26	คน	

กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์	เพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะและควำม

รู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่โครงกำร

น�ำร่อง	 เกี่ยวกับกำรจ�ำแนกปัญหำ	 ควำมส�ำคัญของปัญหำ	 และ

กำรแก้ปัญหำที่น�ำไปสู่กำรมีรำยได้ท่ีลดลง	 เสริมสร้ำงควำมส�ำคัญ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องในกิจกรรมกำรจัดกำรประมง	

และพัฒนำแผนกำรจัดกำรประมงเพื่อเพิ่มรำยได้ของคนในชุมชน

ให้มำกขึ้น

	 นอกจำกนี้	ระหว่ำงวันที่	19-20	กรกฎำคม	2560	เจ้ำหน้ำที่

โครงกำรฯ	ได้ท�ำกำรส�ำรวจกจิกรรมท่ีเหมำะสมเพือ่กำรเพิม่รำยได้

ส�ำหรับชุมชนประมง	โดยส�ำรวจควำมเป็นไปได้ของกำรเพำะเลี้ยง

หอยสองฝำ	และกำรท�ำประมงปูม้ำด้วยลอบแบบพับ	และระหว่ำง

วันที่	20-24	พฤศจิกำยน	2560	ได้จัด	Human	Resources	Development	Workshop	on	Development	of	

the	Fisheries	Management	Plan	for	Thahton	Towship,	Monstate,	Myanmar	ขึ้น	ณ	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	
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ผลจากการด�าเนนิโครงการพฒันาทรพัยากรบคุคลด้านการประมง เพือ่ความย่ังยืนด้านการประมง ประจ�า

ปี พ.ศ. 2560

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลในด้ำนกำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรประมงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

โครงกำรฯ

• รวบรวมข้อมูลควำมเป็นไปได้ในกำรท�ำกิจกรรมที่เหมำะสมเพื่อกำรเพิ่มรำยได้ส�ำหรับชุมชนประมง

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

2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสรมิความปลอดภยัในกจิกรรมการท�าประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมง	 มีวัตถุประสงค์

เพือ่ถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละควำมรูด้้ำนกำรใช้พลงังำนอย่ำงเหมำะสมและควำมปลอดภยัในกำรท�ำประมงให้แก่ชำว

ประมงและเจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิกในปี	พ.ศ.	2560	ได้ด�ำเนินกิจกรรมดังนี้

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on Appropriate Fishing Vessel Design

	 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว	 จัดขึ้น	 ณ	 กรุงเทพฯ	

ระหว่ำงวันที	่3-4	กรกฎำคม	2560	โดยมชีำวประมงและผู้มส่ีวนได้

ส่วนเสียเข้ำร่วมจ�ำนวน	40	คน	กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์

เพื่อกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรใช้พลังงำนที่

เหมำะสม	 เพื่อลดผลกระทบจำกก๊ำซเรือนกระจกของเรือประมง

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือสร้ำง

แนวคิดกำรออกแบบเรือประมงที่เหมำะสมน�ำไปสู่กำรสนับสนุน

กำรท�ำงำนของเรอืประมง	ภำยใต้กำรใช้พลงังำนทีเ่หมำะสม	ควำมปลอดภยัทำงทะเล	ส่งเสรมิสภำวะกำรท�ำงำนและ

กำรอยู่อำศัยที่ดีและลดกำรใช้แรงงำนบนเรือ	เผยแพร่ข้อมูลไปสู่กลุ่มชำวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ส่งเสริมกำร

ใช้เครื่องทุ่นแรง	เครื่องมือทำงกำรประมงที่เหมำะสม	เทคนิคกำรท�ำงำนต่ำงๆ	ที่ช่วยลดกำรใช้แรงงำนบนเรือประมง	

รวมทั้งส่งเสริมกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยและสภำพควำมเป็นอยู่บนเรือประมง

• การฝึกอบรม On-site Training on Energy Saving and Safety at Sea for Small 

Fishing Vessels

	 กำรฝึกอบรมดังกล่ำว	จัดขึ้น	ณ	ประเทศมำเลเซีย	ระหว่ำงวันที่	3-5	ตุลำคม	2560	โดยมีเจ้ำหน้ำที่ประมง

ประเทศมำเลเซียเข้ำร่วม	จ�ำนวน	30	คน	กำรฝึกอบรมดังกล่ำวเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบและเข้ำใจปัญหำ

และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพส�ำหรับเรือประมงและควำมปลอดภัยทำงทะเล	 เพื่อน�ำ

ไปสูก่ำรส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนทีม่ปีระสทิธภิำพและกระบวนกำรตรวจสอบพลังงำนในกำรท�ำประมง	ซ่ึงเป็นหนึง่ใน

เครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในกำรท�ำประมงของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ผลจากการด�าเนินโครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�า

ประมง ประจ�าปี พ.ศ. 2560

• สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดกำรออกแบบเรือประมงที่เหมำะสมน�ำไปสู่กำรสนับสนุนกำรท�ำงำนของ

เรือประมง	ภำยใต้กำรใช้พลังงำนที่เหมำะสม	ควำมปลอดภัยทำงทะเล

• ถ่ำยทอดควำมรู้และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพส�ำหรับ

เรือประมงและควำมปลอดภัยทำงทะเล

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

3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

	 โครงกำรส่งเสรมิมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคมุ	มวัีตถปุระสงค์	

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมำชิกในกำรหำแนวทำงลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	

(กำรท�ำประมง	IUU)	ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน

	 ในปี	พ.ศ.	2560	ทำงโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้	

• การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลใบอนุญาต

ท�าการประมงของประเทศกัมพูชา

	 ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม	ร่วมกบั	Fisheries	Administration	(FiA)	

ประเทศกัมพูชำ	 จัดกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลใบอนุญำต

ท�ำกำรประมงของประเทศกมัพชูำ	ระหว่ำงวนัท่ี	31	สงิหำคม-1	กนัยำยน	

2560	โดยเป็นกำรแนะน�ำโครงสร้ำงของระบบฐำนข้อมลู	กำรเข้ำถงึระบบ

ฐำนข้อมูล	รวมทั้งกำรน�ำเข้ำข้อมูล	ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงที่เกี่ยวข้อง

• การประชมุ 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

	 กำรประชุมดังกล่ำว	จัดขึ้น	ณ	กรุงเทพฯ	ระหว่ำงวันที่	12-14	กันยำยน	2560	โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม	จ�ำนวน	

35	คน	ผลจำกกำรประชุมดังกล่ำวท�ำให้ทรำบเกี่ยวกับกำรด�ำเนิน

งำนของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับกำร

ลดกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย	 ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	

(กำรประมงไอยูยู)	 กำรเข้ำใช้ประโยชน์และปัญหำของระบบฐำน

ข้อมลูเรือประมงท่ีมขีนำดควำมยำวต้ังแต่	24	เมตรข้ึนไปในภมูภิำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กำรก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงด้ำนกำร

สนับสนุน	 ส่งเสริมและกำรเข้ำใช้ประโยชน์ระบบฐำนข้อมูลเรือ
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ประมงฯ	เพื่อใช้ในกำรป้องกันกำรท�ำประมงไอยูยู	

ผลจากการด�าเนินโครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้

การควบคุม ประจ�าปี พ.ศ. 2560

• เสริมสร้ำงควำมตระหนักด้ำนมำตรกำรลดกำรท�ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคมุ

• เสริมสร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกีย่วกบัระบบฐำนข้อมลูใบอนญุำตท�ำกำรประมงของประเทศกัมพชูำให้

กับเจ้ำหน้ำที่ประมงที่เกี่ยวข้องของประเทศกัมพูชำ

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

4. โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนนิงานส�าหรับเรอื 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

• เรือ M.V. SEAFDEC 2 ออกส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้าและ

ข้อมูลสมุทรศาสตร์ ณ น่านน�้าประเทศเวียดนาม

	 ส�ำนกังำนฝ่ำยฝ่ำยฝึกอบรม	ร่วมกับ	กรมประมง	ประเทศเวยีดนำม	ด�ำเนนิ

กำรส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำและเก็บข้อมูลสมุทรศำสตร์	ณ	 น่ำนน�้ำประเทศ

เวียดนำม	โดยเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ระหว่ำงวันที่	16	มิถุนำยน-23	สิงหำคม	

2560	 โดยกำรออกส�ำรวจในครั้งนี้	 ได้ท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงสัตว์น�้ำด้วยอวนลำก

หน้ำดินจ�ำนวน	80	สถำนี	อวนลำกกลำงน�้ำ	จ�ำนวน	35	สถำนี	และเก็บข้อมูล

สมุทรศำสตร์	จ�ำนวน	120	สถำน	ีซึง่ข้อมลูทีไ่ด้จะน�ำมำวเิครำะห์เกีย่วกับปรมิำณ

สตัว์น�ำ้และควำมสมบรูณ์ของทรพัยำกรสิง่แวดล้อมในน่ำนน�ำ้ประเทศเวยีดนำม

ต่อไป

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

SEAFDEC 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2560

• เสรมิสร้ำงควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ให้กบันกัวจิยัประเทศเวยีดนำมในด้ำนกำรส�ำรวจทรพัยำกรประมงทะเล

-----------------------------------------------------
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5. โครงการส�ารวจทรพัยากรประมงนอกชายฝ่ังในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Offshore 

Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

	 กำรด�ำเนินโครงกำร	Offshore	Fisheries	Resources	Exploration	 in	Southeast	Asia	 เพื่อจัดหำและ

สนับสนุนทำงเทคนิคให้แก่ประเทศสมำชิกในด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงที่ยังไม่ได้ถูกน�ำมำใช้งำน	รวมทั้งพื้นที่

ทะเลนอกชำยฝ่ังในเขตเศรษฐกจิจ�ำเพำะ	อกีทัง้ส่งเสริมประเทศสมำชกิในด้ำนกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูด้ำนทรัพยำกร

ประมงนอกชำยฝั ่งรูปแบบของกำรวิจัยและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรฝึกอบรมโดยกำรใช้	 เรือ	 M.V.	

SEAFDEC	2	และเสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่ง

	 ใน	 ปี	 พ.ศ.	 2560	 โครงกำรฯ	 ร่วมกับกรมประมงประเทศ

เวียดนำม	ท�ำกำรส�ำรวจทรพัยำกรสตัว์น�ำ้และเกบ็ข้อมลูสมทุรศำสตร์	

ณ	น่ำนน�ำ้ประเทศเวยีดนำม	โดยเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ในช่วงเดือน

มิถุนำยน-สิงหำคม	 2560	 โดยได้ท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงสัตว์น�้ำด้วย

อวนลำกหน้ำดิน	และอวนลำกกลำงน�้ำ	รวมทั้งสิ้น	115	สถำนี	และ

เก็บข้อมูลสมุทรศำสตร์	จ�ำนวน	120	สถำนี	ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน�ำมำ

วิเครำะห์เกี่ยวกับปริมำณสัตว์น�้ำและควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกร

สิ่งแวดล้อมในน่ำนน�้ำประเทศเวียดนำมต่อไป

	 ในเดือนสิงหำคม	 2560	 ทำงโครงกำรฯได้ร ่วมมือกับ	

Fisheries	 Administration	 (FiA)	 ประเทศกัมพูชำ	 จัดกำรฝึก

อบรมกำรจ�ำแนกลกูปลำวยัอ่อนให้แก่เจ้ำหน้ำทีป่ระมงของประเทศ

กมัพชูำ	จ�ำนวน	2	ท่ำน	ซึง่กำรฝึกอบรมดงักล่ำวมวีตัถุประสงค์เพือ่

เสรมิสร้ำงควำมรู	้ทกัษะและเทคนคิด้ำนกำรจ�ำแนกลูกปลำวยัอ่อน

ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงที่ด�ำเนินงำนทำงด้ำนนี้โดยตรง

	 นอกจำกนี้	ทำงโครงกำรฯ	ได้จัดกำรฝึกอบรม	Regional	Training	Course	on	Fish	Handling	Techniques	

Applicable	to	Various	Fishing	Operations	in	Southeast	Asia	ขึ้นระหว่ำงวันที่	11-15	ธันวำคม	2560	ณ	

ส�ำนกังำนฝ่ำยฝึกอบรม	โดยกำรฝึกอบรมดงักล่ำวมีวตัถุประสงค์	เพ่ือเผยแพร่เคร่ืองมอืท่ีเหมำะสมกบักำรขนย้ำยสตัว์

น�้ำที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งำนหรือสิ่งแวดล้อมและเทคนิคท่ีเหมำะสมในกำรรักษำคุณภำพของสัตว์น�้ำ	แลกเปล่ียนควำม

คิดด้ำนทักษะและแนวคิดที่เกี่ยวกับกำรลดกำรสูญเสียหลังกำรจับในกำรท�ำประมงของภูมิภำค	 รวมท้ังเทคนิคกำร

ขนย้ำยสัตว์น�้ำ	กำรเก็บรักษำสัตว์น�้ำด้วยน�้ำแข็ง	 เทคนิคกำรเก็บรักษำสัตว์น�้ำ	กำรขนส่งผลิตภัณฑ์ประมง	ส่งเสริม

ควำมมั่นคงทำงอำหำร	ลดกำรสูญเสียหลังกำรจับสัตว์น�้ำ	และกำรเก็บรักษำและขั้นตอนกำรขนส่งสัตว์น�้ำ

ผลจากการด�าเนินโครงการส�ารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2560

• เกบ็รวมรวมข้อมลูทำงด้ำนทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสมุทรศำสตร์ในน่ำนน�้ำประเทศเวียดนำมให้มคีวำม

ทันสมัย	เพื่อใช้ในกำรประเมินทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยำกรสัตว์น�้ำและสมุทรศำสตร์ให้แก่

เจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิก
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• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรจ�ำแนกลูกปลำวัยอ่อนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศ

สมำชิก

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

6. โครงการฟ้ืนฟกูารรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถติิและสารสนเทศการประมง เพือ่การ

จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing 

the Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for 

Sustainable Development and Management of Fisheries in the Southeast 

Asian Region)

	 โครงกำรดังกล่ำว	มีโครงกำรย่อย	ดังนี้		

 6.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูชนิดสัตว์น�า้ทีมี่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและชนดิสตัว์น�า้ทีถ่กูคกุคาม (Improving 

the Data Collection of the Commercially-exploited Aquatic Species and Threaten Species)

	 ในปี	พ.ศ.	2560	ทำงโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

• การประชุม Technical Meeting on Sharks and Rays Data Collection Planning 

2017-2018

	 กำรประชุมดังกล่ำว	จัดขึ้น	ณ	ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	 ในวันที่	 22	มิถุนำยน	2560	 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม	

จ�ำนวน	 4	 คน	 กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงส�ำนักงำน

ฝ่ำยฝึกอบรมและประเทศกัมพูชำ	 และกำรพัฒนำแผนกำรด�ำเนิน

งำนกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูปลำฉลำมและปลำกระเบนของประเทศ

กัมพูชำในระยะเวลำ	1	ปี	(2560-2561)

• การตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาฉลาม 

ณ ประเทศกัมพูชา

	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	เดินทำงไปประเทศกัมพูชำ	ในช่วงเดือนกันยำยน-พฤศจิกำยน	2560	เพื่อ

ตรวจสอบกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำมจำกแพปลำในประเทศกัมพูชำ	 และฝึกอบรมกำรจ�ำแนกปลำฉลำมและ

ปลำกระเบนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงประเทศกัมพูชำ	รวมทั้งกำรวัดและเทคนิคกำรถ่ำยภำพ

ผลจากการด�าเนินการการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมลูชนดิสตัว์น�า้ท่ีมปีระโยชน์ทางเศรษฐกจิและชนดิ

สัตว์น�้าที่ถูกคุกคามประจ�าปี พ.ศ. 2560

• จัดท�ำรำยงำนและแผนกำรด�ำเนินงำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำมส�ำหรับปี	2560-2561

• รวบรวมข้อมูลปลำฉลำมและปลำกระเบนของประเทศกัมพูชำ
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• เสรมิสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรจ�ำแนกปลำฉลำมและปลำกระเบนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงใน

ประเทศสมำชิก

 6.2 การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries activity 

information gathering through introduction of community base management/co-management)

	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	 ทำงโครงกำรฯ	 ได้ด�ำเนินงำนและติดตำมกิจกรรมในโครงกำรน�ำร่องในประเทศกัมพูชำ	

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	และประเทศไทย	ดังนี้

 การด�าเนินงานในประเทศกัมพูชา

	 โครงกำรฯ	ได้ตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร

จัดกำรประมงอย่ำงมีส่วนร่วมโดยชุมชน	 วิเครำะห์ปัญหำและ

อปุสรรคในกำรส่งเสรมิกำรจัดกำรประมงอย่ำงมส่ีวนร่วมโดยชมุชน

วเิครำะห์ปัญหำและอปุสรรคในกำรส่งเสรมิกำรจดักำรประมงอย่ำง

มีส่วนร่วมโดยชุมชน	และร่วมหำทำงออกที่เหมำะสม

	 นอกจำกนี้ได้ท�ำควำมเข้ำใจและข้อตกลงเกี่ยวกับวัสดุ

อุปกรณ์ในกำรจัดฝึกอบรมกำรท�ำเรือไฟเบอร์กลำสกับตัวแทน

ชุมชน	เพือ่ส่งเสรมิกำรจดัสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ในบริเวณพืน้ทีอ่นรุกัษ์สตัว์น�ำ้	รวมทัง้ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

การด�าเนินงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 โครงกำรฯ	 ได้ด�ำเนินกำรคัดเลือกชุมชน	 Nam	 Prakan	

แขวงค�ำม่วนเป็นพืน้ทีโ่ครงกำรน�ำร่อง	จดัตัง้คณะกรรมกำรจดักำร

ประมงของชุมชนและร่ำงระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมกำรจัด

ท�ำร่ำงข้อก�ำหนดและเขตอนุรักษ์ทรัพยำกรประมงนอกจำกนี้ได้

หำรือและเตรียมกำรส�ำรวจทำงสถิติและกำรส�ำรวจตลำด	พร้อม

ทั้งจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินกิจกรรมของโครงกำรฯและงบประมำณ

รวมทั้งหำรือเกี่ยวกับกำรส�ำรวจเบื้องต้นเพื่อจ�ำแนกชนิดสัตว์น�้ำ

ในเขตอนุรักษ์

การด�าเนินงานในประเทศไทย

	 โครงกำรฯ	ได้ติดตำมและประเมินผล	ในเดือนกุมภำพันธ์	โดยกำรประชุมและหำรือกับตัวแทนชุมชนที่อำศัย

อยู่รอบๆเข่ือนน�้ำอูน	 จังหวัดสกลนคร	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนกำรแปรรูปสัตว์น�้ำของกลุ่มแม่บ้ำน	 ติดตั้งทุ่นเพื่อ

แสดงอำณำเขตพ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์น�้ำจ�ำนวน	 12	 ทุ่น	 เก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์น�้ำเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์และประเมิน

อัตรำก�ำลังผลิตของเขื่อนน�้ำอูน	 รวมทั้งท�ำกำรทดลองประสิทธิภำพของเบ็ดรำวและลอบปลำแบบพับได้ซึ่งอำจจะ

ท�ำกำรส่งเสริมต่อไปในอนำคต

	 เดอืนมถินุำยน	2560	ได้ตดิตำมและประเมนิผลกจิกรรมของโครงกำรจดักำรประมงอย่ำงมส่ีวนร่วมของชมุชน

ที่ผ่ำนมำ	 เก็บข้อมูลทรัพยำกรสัตว์น�้ำเพื่อกำรประเมินทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับเจ้ำหน้ำที่ประมง

ในพื้นที่และตัวแทนชำวประมงรอบๆเขื่อนน�้ำอูน	 เพ่ือหำรือเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปิดอ่ำงและผลจับจำกสมุดปูม
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กำรท�ำประมง	เขตอนุรักษ์สัตว์น�้ำ	ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรือ	กำร

ลงทะเบียนชำวประมงและกำรออกใบอนุญำตเครื่องมือประมง	

รวมทั้งประชุมและหำรือเก่ียวกับแผนกำรด�ำเนินงำนกับเจ้ำหน้ำที่

ประมง

ผลจากการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการ

จัดการโดยชุมชนประจ�าปี พ.ศ. 2560

• จัดท�ำและพัฒนำแบบจ�ำลองท่ีเหมำะสมเกี่ยวกับกำรจัดกำรประมงอย่ำงมีส่วนร่วมโดยชุมชนส�ำหรับ

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 6.3 การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of Fishery 

Statistics in the Southeast Asian Region)

	 ในปี	พ.ศ.	2560	ทำงโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

• การประชุม The Regional Technical Consultation on Fishery Statistics and 

Information in Southeast Asia

	 กำรประชุม	The	Regional	Technical	Consultation	on	Fishery	Statistics	and	 Information	

in	Southeast	Asia	จัดขึ้น	ระหว่ำงวันที่	15-18	สิงหำคม	2560	ณ	กรุงเทพฯ	กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรหำรือ

เกี่ยวกับกำรปรับปรุงข้อมูลทำงสถิติกำรประมงของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีควำมทันสมัย	 ปรับปรุงกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลและรำยงำนทำงสถิติ	 เช่น	 ชนิดสัตว์น�้ำที่มีกำรอพยพและสัตว์น�้ำที่อยู่ภำยใต้ควำมกังวลระดับ

นำนำชำตแิละพฒันำด้ำนสถติกิำรประมงให้อยูใ่นมำตรฐำนระดับโลก	รวมทัง้หำรือด้ำนกำรเกบ็รวบรวมสถติิกำรค้ำ

สัตว์น�้ำและกำรแปรรูปสัตว์น�้ำอีกด้วย

ผลจากการปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ�าปี พ.ศ. 2560

• เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีควำม

ทันสมัยและเป็นไปตำมมำตรฐำนระดับโลก

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

7. โครงการส่งเสรมิมาตรการฟ้ืนฟทูรพัยากรประมงอย่างยัง่ยนืในแหล่งประมงหรอืแหล่งทีอ่ยู่

อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (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
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ด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน

	 ในปี	พ.ศ.	2560	โครงกำรฯ	ดังนี้

• การส�ารวจเบื้องต้นเพื่อจัดท�าธนาคารปู ณ ประเทศกัมพูชา

	 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ	เดินทำงไปประเทศกัมพูชำ	ระหว่ำงวันที่	20-25	มีนำคม	2560	เพื่อหำรือกับเจ้ำหน้ำที่

ประมงส่วนกลำงที่กรุงพนมเปญ	 เกี่ยวกับแผนกำรด�ำเนินกิจกรรม

กำรฟื้นฟูทรัพยำกรปูม้ำในประเทศกัมพูชำ	นอกจำกนั้นได้เดินทำง

ไปจังหวัด	Kep	ซึง่จะเป็นพืน้ทีด่�ำเนนิโครงกำร	และได้ประชมุหำรอื

กับเจ้ำหน้ำท่ีประมง	 รวมถึงกำรสัมภำษณ์ชำวประมงและตัวแทน

ของชุมชนในพื้นที่	ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์จะท�ำให้

ทรำบและเข้ำใจเกี่ยวกับสภำวะกำรประมงในพื้นที่โครงกำรและใช้

ในกำรออกแบบแนวทำงและกรอบกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ

ต่อไป

ผลจากการด�าเนนิโครงการส่งเสรมิมาตรการฟ้ืนฟทูรัพยากรประมงอย่างยัง่ยนืในแหล่งประมงหรือแหล่ง

ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจ�าปี พ.ศ. 2560

• จัดท�ำแผนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและมำตรกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยสัตว์น�้ำ

• ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงให้แก่ชุมชนประมง

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

8. โครงการจดัตัง้แหล่งคุม้ครองการขยายพนัธุส์ตัว์น�า้ในทะเลจนีใต้และอ่าวไทย (Establishment 

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

Sea and Gulf of Thailand)

	 โครงกำรจัดตัง้แหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธุส์ตัว์น�ำ้ในทะเลจนีใต้และอ่ำวไทยมวีตัถปุระสงค์หลกัเกีย่วกบักำร

ด�ำเนนิงำนและสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพันธุสั์ตว์น�ำ้ในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	เพ่ือก่อให้เกดิกำร

จัดกำรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ	โดยในปี	พ.ศ.	2560	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้

	 เจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรฯ	เดนิทำงไป	ประเทศกมัพูชำ	ฟิลิปปินส์	และเวยีดนำม	ในเดือนกมุภำพันธ์	เพ่ือหำรือกบันกั

วชิำกำร	และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ	เก่ียวกับกำรจัดตั้งและแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของผูป้ระสำนงำน

โครงกำรฯ	หำรือด้ำนงบประมำณกำรด�ำเนินงำน	 รวมทั้งวำงแผน

ด้ำนกำรสือ่สำรและกำรส่งเสรมิโครงกำรฯ	ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

ของโครงกำรฯ	

	 และในเดือนมีนำคม	 เดินทำงไปประเทศฟิลิปปินส์	 เพื่อ

ท�ำกำรส�ำรวจและเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น	 พร้อมทั้งหำรือและประชุม

เชิงปฏิบัติกำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งคุ้มครองกำรขยำย
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พันธุ์สัตว์น�้ำ	(Fisheries	Refugia)	จ�ำนวน	3	แห่งของประเทศฟิลิปปินส์ภำยใต้ควำมร่วมมือกับ	National	Fisheries	

Research	and	Development	Institute	ประเทศฟิลิปปินส์

ผลจากการด�าเนินโครงการจัดตัง้แหล่งคุม้ครองการขยายพนัธุส์ตัว์น�า้ในทะเลจนีใต้และอ่าวไทย ประจ�าปี 

พ.ศ. 2560

• แนะน�ำ	จัดตั้งพื้นที่โครงกำรน�ำร่องและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ

• รวบรวมข้อมูลแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

1. โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership

	 โครงกำร	USAID	Oceans	and	Fisheries	Partnership	เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำกำร

ประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (SEAFDEC)	 องค์กรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศแห่งสหรัฐอเมริกำ	 (USAID)	

และประเทศในกลุ่มอำเซียน	 เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรประกอบกำรจับสัตว์น�้ำและกำรตรวจสอบ

ย้อนกลับแหล่งที่มำของสัตว์น�้ำ	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรลดกำรท�ำประมง	IUU	ในภูมิภำคฯ	

	 ในปี	พ.ศ.	2560	ทำงโครงกำรฯ	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้	

• การประชุม Team of SEAFDEC-USAID Oceans and DOF/Thailand 

	 โครงกำรฯ	ได้จดักำรประชมุ	Team	of	SEAFDEC-USAID	Oceans	and	DOF/Thailand	ณ	ส�ำนกัเลขำธกิำร	

ในวันที่	 26	 พฤษภำคม	 2560	 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน	 15	 คน	 กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรหำรือเก่ียวกับ

กำรเตรียมกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร	Regional	TWG	Workshop,	Regional	EAFM	Workshop	และกำรฝึก

อบรม	Training	on	EAFM	Steps	1&2	with	Actual	Baseline	Survey	and	Import-export	Assessment	for	

Thailand	

• การร่วมประชุมเชิงปฏิบตักิาร The USAID Oceans Integrated Stakeholder Consultation 

Workshop

	 เจ้ำหน้ำทีโ่ครงกำรฯ	เดนิทำงไปประเทศอนิโดนเีซีย	ระหว่ำง

วันที่	19-21	มิถุนำยน	2560	เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร	The	

USAID	Oceans	Integrated	Stakeholder	Consultation	Work-

shop	ณ	เมอืง	Bitung	ประเทศอนิโดนเีซยี	จดัโดย	USAID	Oceans	

ภำยใต้ควำมร่วมมือกับ	 Fisheries	 Resources	 Directorate,	

Ministry	of	Maritime	Affairs	and	Fisheries	และ	University	

of	Sam	Ratulangi	ประเทศอินโดนีเซีย	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
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ดงักล่ำวเป็นประชมุหำรือเกีย่วกบัแผนกำรพฒันำกำรจดักำรประมงอย่ำงยัง่ยนืผ่ำนกำรจดักำรทรพัยำกรประมงโดย

ค�ำนึงถึงระบบนิเวศ	และได้เยี่ยมชมท่ำเทียบเรือ	Bitung	เพื่อส�ำรวจกำรขนย้ำยและขนถ่ำยสัตว์น�้ำที่ได้จำกกำรท�ำ

ประมงอวนล้อม	เบ็ดมือ	และเบ็ดตวัดปลำทูน่ำ

• การประชุม The 2nd Technical Working Group Planning Workshop

	 โครงกำรฯ	จดักำรประชมุ	The	2nd	Technical	Working	Group	Planning	Workshop	ณ	กรงุเทพฯ	ระหว่ำง

วันที่	12-14	กรกฎำคม	2560	มีเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม	จ�ำนวน	90	คน	กำรประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและกำรด�ำเนินงำนของปีท่ีผ่ำนมำ	 วำงแผนและหำรือเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีที่	 3	

กับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่น�ำร่องประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย	 รวมทั้งพื้นที่ที่จะขยำยโครงกำรฯ	ออกไป	

นอกจำกนี	้ได้แลกเปลีย่นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนทีเ่กีย่วกบักำรประเมนิทรพัยำกรประมง	กำรวเิครำะห์	Value	chain	

กำรพัฒนำระบบ	Catch	Documentation	and	Traceability	

และกำรวิเครำะห์	Gender	และแรงงำนจำกพื้นที่น�ำร่องในช่วงปี

ทีผ่่ำนมำ	จำกกำรประชมุดังกล่ำวก่อให้เกดิร่ำงแผนกำรด�ำเนนิงำน

โครงกำรฯ	ส�ำหรับปีที่	3	

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Gender 

Workshop

	 โครงกำรฯ	จดักำรประชมุเชิงปฏบัิตกิำร	Regional	Gender	

Workshop	ขึ้น	ณ	กรุงเทพฯ	ระหว่ำงวันที่	21-22	สิงหำคม	2560	

โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม	จ�ำนวน	63	คน	โดยในกำรประชุมดังกล่ำว	

ได้เผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์	 Gender	 ของภำคกำรประมงในพื้นที่

ศึกษำของโครงกำรฯ	คอื	เมอืง	General	Santos	ประเทศฟิลปิปินส์	

และเมือง	 Bitung	 ประเทศอินโดนีเซีย	 จัดท�ำรำยงำนวิธีกำร

วเิครำะห์	Gender	ผลของ	Gender	Gap	และดชันชีีว้ดั	รวมทัง้ร่ำง

กำรด�ำเนินงำนของระดับภูมิภำคด้ำน	Gender	Mainstreaming	

ในภำคกำรประมง

• การประชุมเชิงปฏิบัติการ The Regional 

Workshop on Fisheries Management 

Planning in Southeast Asia 

	 โครงกำรฯ	 ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	 The	 Regional	Workshop	 on	 Fisheries	Management	

Planning	 in	Southeast	Asia	 ข้ึน	ระหว่ำงวันที่	23-25	สิงหำคม	2560	ณ	กรุงเทพฯ	โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม

จ�ำนวน	89	คน	โดยงำนประชุมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรวำงแผนกำรจัดกำร

ประมงโดยใช้แนวคิดกำรจัดกำรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศส�ำหรับพื้นที่อ่ำวไทย	ทะเลอันดำมนัและทะเล	

Sulu-Sulawesi
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• การประชุมเชิงปฏบิตักิาร The Multi-Stakeholder Workshop on Fisheries Management 

Planning Process

	 ทำงโครงกำรฯ	 ได ้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	 The	

Multi-Stakeholder	Workshop	on	Fisheries	Management	

Planning	Process	ขึ้น	ระหว่ำงวันที่	29-30	สิงหำคม	2560	ณ	

จงัหวดัสงขลำโดยมผีูเ้ข้ำร่วมประชมุ	จ�ำนวน	79	คน	กำรประชุมดงั

กล่ำวมวีตัถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมตระหนกัด้ำนระบบกำรจดักำร

ประมง	 ห่วงโซ่มูลค่ำทำงกำรประมง	 Gender	 ของห่วงโซ่มูลค่ำ

ทำงกำรประมง	 แรงงำนทำงกำรประมงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

กำรประมงปลำผิวน�้ำขนำดเล็ก	ส่งเสริมระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ	ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือป้องกันกำรท�ำประมง

ไอยยูแูละกำรบดิเบอืนข้อมลูบนฉลำกอำหำรทะเล	และสนบัสนนุเจ้ำหน้ำท่ีกรมประมงไทยในกำรวำงแผนกำรจดักำร

ประมงปลำผิวน�้ำขนำดเล็กในบริเวณพื้นที่ภำคใต้ของประเทศไทย

ผลจากการด�าเนินโครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership

• เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ	ศักยภำพทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำแผนกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ

• จัดท�ำแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยค�ำนึงถึงระบบนิเวศ

• เสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทชำยหญิงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนปีที่	3	ของโครงกำรฯ

-----------------------------------------------------
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แผนการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2561

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

	 1.	 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง	 (Human	Resources	Development	

for	Sustainable	Fisheries)

	 2.	โครงกำรกำรใช้พลงังำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภยัในกจิกรรมกำรท�ำประมง	(Optimizing	

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

	 3.	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงท่ีผิดกฎหมำย	 ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	

(Promotion	of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	fishing)

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

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

	 5.	 โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Offshore	 Fisheries	

Resources	Exploration	in	Southeast	Asia)

	 6.	 โครงกำรฟื้นฟูกำรรวบรวมและกำรใช้ประโยชน์ทำงสถิติและสำรสนเทศกำรประมง	 เพื่อกำรจัดกำรและ

พัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	

of	Fishery	Statistics	and	Information	for	Sustainable	Development	and	Management	of	Fisheries	

in	the	Southeast	Asian	Region)

	 7.	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งท่ีอยู่อำศัยท่ีอยู่ใน

ขั้นวิกฤตในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Promotion	of	Sustainable	Fisheries	Resources	Enhancement	

Measures	in	Critical	Habitats/Fishing	Grounds	in	Southeast	Asia)
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	 8.	โครงกำรกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	(Establishment	and	

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

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

	 1.	โครงกำร	USAID	Oceans	and	Fisheries	Partnership
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

	 โครงกำรฯ	มีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริม	เผยแพร่	ประชำสัมพันธ์	บทบำทและภำพลักษณ์ของศูนย์พัฒนำกำร

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมำชิก	องค์กำรหรือสถำบันระหว่ำงประเทศ	และสำธำรณชน

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ประชำสัมพันธ์	เผยแพร่	บทบำทหน้ำที่และภำพลักษณ์ของ	

ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ผ่ำนกำรจัด

นิทรรศกำรทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ

มกรำคม–ธันวำคม

• ผลิตสื่อสำรสนเทศทำงกำรประมง	

-	 วำรสำร	Advance	Fisheries	Technology	

-	 เอกสำรกำรส่งเสริมควำมตระหนักด้ำนกำรท�ำประมงอย่ำง

รับผิดชอบให้แก่ชำวประมง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงกำร

ประมง	และสำธำรณะชน

มกรำคม–ธันวำคม

• พัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ มกรำคม–ธันวำคม

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกรำคม–ธันวำคม

  

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor Made Training 

Programs)

	 กำรจัดฝึกอบรม	 ด�ำเนินกำรตำมควำมต้องกำรและงบประมำณจำกหน่วยงำนทั้งประเทศสมำชิกและนอก

ประเทศสมำชิก	เพื่อพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรประมง	ให้ตรงกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนนั้นๆ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ.2561 มีดังนี้

	 กำรฝึกอบรมจะจดัตำมค�ำร้องขอและกำรสนบัสนนุงบประมำณจำกประเทศสมำชกิหรอืหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง 

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from 

Fishing)

	 โครงกำรดังกล่ำว	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมด้ำนกำรจับ
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สตัว์น�ำ้	วศิวกรรมทำงทะเลและระบบสำรสนเทศทำงกำรประมง	รวมทัง้ส่งเสรมิควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

ในระดับชำติและระดับภูมิภำค

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมำะสมด้ำนกำรท�ำประมงและวิศวกรรมทำง

ทะเลเพื่อฟื้นฟูกำรใช้ทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน

-	 ศึกษำด้ำนกำรปรับปรุงเทคโนโลยีกำรประมงเพื่อกำรฟื้นฟู

กำรใช้ทรัพยำกรประมงทะเล

-	 วิจัยและเก็บตัวอย่ำงสัตว์น�้ำบริเวณพื้นที่ประมงชำยฝั่ง

-	 สนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เช่น	ยำนส�ำรวจใต้น�้ำและ

ระบบกล้องใต้น�้ำ	เพื่อกำรส�ำรวจกำรท�ำประมง

-	 ส่งเสริมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับท่ำเทียบเรือประมง

-	 ส่งเสริมแหล่งอ้ำงอิงส�ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง

มกรำคม-ธันวำคม

• วิจัยทำงกำรประมงด้ำนผลกระทบของกำรท�ำประมงต่อระบบนิเวศ

ทำงทะเล

-	 วิจัยและศึกษำด้ำนสภำวะและผลกระทบของกำรประมง

สมุทรศำสตร์และสิ่งแวดล้อมทำงทะเลจำกกำรท�ำประมง

-	 วิจัยและศึกษำกำรจับสัตว์น�้ำพลอยได้และสัตว์น�้ำที่ไม่

ต้องกำรจำกกำรท�ำประมง

-	 วิจัยและศึกษำผลกระทบด้ำนสังคมและควำมเป็นอยู่จำก

กิจกรรมทำงกำรประมง

มกรำคม-ธันวำคม

• กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรประมง มกรำคม-ธันวำคม

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the 

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism 

ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources 

Development for Sustainable Fisheries)

	 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง	 มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และ

ทักษะให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีประมงในกำรเผยแพร่กำรพัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืน	 รวมทั้งสร้ำงเสริมทรัพยำกรมนุษย์
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ให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้นในด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ของตน	 ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำของผลจับทำงกำรประมงด้วยวิธีกำรที่

สำมำรถท�ำได้และเหมำะสม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรประชุมกับตวัแทนในพื้นที่โครงกำรน�ำร่องและเยี่ยมชมโครงกำร

ที่เกี่ยวข้อง

กุมภำพันธ์

• ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

สภำวกำรณ์ปัจจุบันที่น�ำไปสู่กำรมีรำยได้น้อยของชำวประมงใน

พื้นที่โครงกำรน�ำร่อง

กุมภำพันธ์

• ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรส�ำรวจเบื้องต้นด้ำนรำยได้ของชำว

ประมงและกำรเก็บรวมรวมข้อมูล/สำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง

มีนำคม

• ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำแผนกำรด�ำเนินงำน	เพื่อเพิ่ม

รำยได้ของชำวประมง

เมษำยน

• ฝึกอบรมหรือทัศนศึกษำด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ของชำวประมง	ผ่ำน

กิจกรรมกำรท�ำประมงอย่ำงรับผิดชอบและกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์

ประมงและส�ำรวจวิธีกำรที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรเพิ่ม

มูลค่ำผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ำสูง	

พฤษภำคม

• ติดตำมขั้นตอนกำรท�ำงำนของโครงกำรน�ำร่อง มกรำคม

• กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับผลกำรด�ำเนินงำนและรำยงำน

ด้ำนกรณีศึกษำที่จะน�ำไปใช้ในโครงกำรน�ำร่องอื่นๆ

กุมภำพันธ์

2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสรมิความปลอดภยัในกจิกรรมการท�าประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 โครงกำรดงักล่ำว	วตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละควำมรูท้ีเ่หมำะสมให้แก่ชำวประมงและเจ้ำหน้ำที่

ประมงเก่ียวกบักำรใช้พลงังำนอย่ำงเหมำะสมในกจิกรรมประมงและควำมปลอดภยัในกำรท�ำประมงส�ำหรบัเรือประมง

ขนำดเล็ก

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสม	และ

ควำมปลอดภัยในกำรท�ำประมงส�ำหรับเรือประมง

สิงหำคม

• กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรประชุม มกรำคม,พฤษภำคม
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• กำรจัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูล	ได้แก่

-	 รำยงำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรประหยัดพลังงำนและควำม

ปลอดภัยของเรือประมง

-	 คู่มือด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและกำรตรวจสอบ

พลังงำนส�ำหรับเรือประมง

มกรำคม-กรกฎำคม

3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

	 โครงกำรส่งเสรมิมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคมุ	มวัีตถปุระสงค์	

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมำชิกในกำรหำแนวทำงลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	

(กำรท�ำประมง	IUU)	ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน	มำตรกำรกำรแก้ไข

กำรท�ำประมง	IUU

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรส่งเสริมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคฯ

-	 กำรพัฒนำและจัดกำรระบบฐำนข้อมูลกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคฯ

-	 กำรสนับสนุนทำงเทคนิคด้ำนกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลเรือประมงในภูมิภำคฯ

มกรำคม-ธันวำคม

มกรำคม-ธันวำคม

• กำรส่งเสริมด้ำนมำตรกำรรัฐท่ำเรือและมำตรกำรเฝ้ำระวังอื่นๆ	ใน

ภูมิภำคฯ

-	 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคด้ำนมำตรกำรรัฐท่ำเรือ

และกลไกในปัจจุบันของประเทศสมำชิกในภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

-	 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งเสริมมำตรกำรรัฐท่ำเรือ

ให้แก่ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พฤษภำคม-กันยำยน

 

มกรำคม-ธันวำคม

• กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ สิงหำคม-ธันวำคม

4. โครงการส�ารวจทรพัยากรประมงและวางแผนการด�าเนนิงานส�าหรับเรอื M.V.SEAFDEC 2  

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

	 โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและวำงแผนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	มีวัตถุประสงค์	
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เพื่อสนับสนุนกำรส�ำรวจสภำวะทรัพยำกรประมงในประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ	 และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร

บุคคลในด้ำนต่ำงๆ	ได้แก่	กำรวิจัยทรัพยำกรประมง	กำรส�ำรวจสมุทรศำสตร์	กำรเดินเรือ	และวิศวกรรมทำงทะเล	

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• สนับสนุนประเทศสมำชิกในกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมง ก่อน-หลังฤดูมรสุม

• สนับสนุนประเทศสมำชิกในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร

บุคคล

ก่อน-หลังฤดูมรสุม

5. โครงการส�ารวจทรพัยากรประมงนอกชายฝ่ังในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Offshore 

Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

	 โครงกำรดังกล่ำว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อจัดหำและสนับสนุนทำงเทคนิคให้แก่ประเทศสมำชิกในด้ำนกำรส�ำรวจ

ทรัพยำกรประมงทีย่งัไม่ได้ถูกน�ำมำใช้ประโยชน์	รวมทัง้พืน้ทีท่ะเลนอกชำยฝ่ังในเขตเศรษฐกจิจ�ำเพำะ	อกีทัง้ส่งเสรมิ

ประเทศสมำชิกในด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งรูปแบบของกำรวิจัยและกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกด้ำนกำรฝึกอบรมโดยกำรใช้	 เรือ	M.V.	 SEAFDEC	 2	 และเสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจ

ทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่ง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรประชุมด้ำนผลกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงปลำทูน่ำในทะล	

Sulu-Sulawesi	Seas

มกรำคม-ธันวำคม

• กำรประชุมและหำรือแผนและกำรเตรียมงำนด้ำนกำรส�ำรวจ

ทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในน่ำนน�้ำภูมิภำคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้โดยเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	หรือเรือวิจัยอื่นๆ

มีนำคม-พฤษภำคม

• กำรสนับสนุนนักวิจัยซีฟเดคในกำรร่วมส�ำรวจ	ประชุมหรือประชุม

เชิงปฏิบัติกำร

ตุลำคม-ธันวำคม

• กำรจัดกิจกรรมระดับภูมิภำค	(ฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฎิบัติกำร/

ประชุม)	ด้ำนกำรส่งเสริมกำรขนย้ำยสัตว์น�้ำ

ตุลำคม-ธันวำคม

• กำรปรับปรุงเครื่องมือเก็บตัวอย่ำงสัตว์น�้ำนอกชำยฝั่งและเอกสำร

วิชำกำรของโครงกำรฯ

มกรำคม-ธันวำคม
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6. โครงการฟ้ืนฟกูารรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถติิและสารสนเทศการประมง เพือ่การ

จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing 

the Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for 

Sustainable Development and Management of Fisheries in the Southeast 

Asian Region)

โครงกำรดังกล่ำว	มีโครงกำรย่อย	ดังนี้		

 6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์น�้าที่ถูกคุกคาม 

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

Threaten Species)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำม

-	 พัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำ

ฉลำม

มกรำคม-ธันวำคม

• สนับสนุนประเทศสมำชิกของ	SEAFDEC	ในกำรส่งเสริมกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลปลำฉลำมจำกแพปลำ

-	 เก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำและปลำกระเบนในประเทศ

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมษำยน-ธันวำคม

-	 ติดตำมกระบวนกำรในประเทศที่เข้ำร่วมเก็บข้อมูลปลำ

ฉลำมและปลำกระเบน

เมษำยน-ธันวำคม

-	 เสริมสร้ำงคุณภำพของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน

กำรจัดกำรประมง

มกรำคม

• กำรเผยแพร่ข้อมูล

-	 กำรเผยแพร่ข้อมูล มกรำคม-ธันวำคม

-	 เข้ำร่วมประชุมระดับนำนำชำติที่เกี่ยวข้อง	 	 มกรำคม-ธันวำคม

 

 6.2 การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพ่ือการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries 

activity information gathering through introduction of community base management/

co-management)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้
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กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรส่งเสริมกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

กำรประมงชำยฝั่งขนำดเล็กและประมงน�้ำจืดของภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

กุมภำพันธ์

• กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมเพื่อแนะน�ำกลไกที่เหมำะสมของกำร

จัดกำรประมงแบบส่วนร่วมโดยชุมชน	รวมทั้งวิธีกำรรวบรวมข้อมูล

กิจกรรมทำงกำรประมง

เมษำยน

• กำรติดตำมและประเมินผล

-	 ติดตำมและประเมินผลโครงกำรจัดกำรประมงแบบมี

ส่วนร่วมโดยชุมชน	ของพื้นที่น�ำร่อง	ประเทศกัมพูชำ

กุมภำพันธ์

-	 ติดตำมและประเมินผลโครงกำรจัดกำรประมงแบบมี

ส่วนร่วมโดยชุมชน	ของพื้นที่น�ำร่อง	จังหวัดสกลนคร	

ประเทศไทย

มีนำคม,	ตุลำคม

-	 ติดตำมและประเมินผลโครงกำรจัดกำรประมงแบบมี

ส่วนร่วมโดยชุมชน	ของพื้นที่น�ำร่อง	เมืองเวียงจันทร์	

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

พฤษภำคม,	กันยำยน

-	 ติดตำมและประเมินผลโครงกำรจัดกำรประมงแบบมี

ส่วนร่วมโดยชุมชน	ของพื้นที่น�ำร่อง	ประเทศเวียดนำม

มีนำคม,	มิถุนำยน,	สิงหำคม

7. โครงการส่งเสรมิมาตรการฟ้ืนฟทูรัพยากรประมงอย่างยัง่ยนืในแหล่งประมงหรอืแหล่งทีอ่ยู่

อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable 

Fisheries Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing 

Grounds in Southeast Asia)

	 โครงกำรดังกล่ำว	มุ่งเน้นกำรจ�ำแนกเครื่องมือในกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงที่เหมำะสมส�ำหรับภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 รวมท้ังพัฒนำมำตรกำรหรือกำรวิเครำะห์กำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่

อำศยัของสตัว์น�ำ้	และพจิำรณำมำตรกำร	กลยทุธ์และคูม่อืทีม่ปีระสิทธภิำพผ่ำนกำรหำรือหรือประชมุเชงิปฏบิติักำร

ในระดับภูมิภำค	 เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลของประเทศสมำชิก	 ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนทฤษฎีและวิธีกำร

ฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและมำตรกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยสัตว์น�้ำ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรพัฒนำด้ำนกำรวิเครำะห์แหล่งประมงที่วิกฤติและกำรประเมิน

ผลโดยแนวทำงกำรฟื้นฟูทรัพยำกร
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-	 ตรวจสอบ/พิจำรณำสถำนะของแหล่งที่อยู่ที่วิกฤติ/แหล่ง

ประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กุมภำพันธ์,	เมษำยน,	กรกฎำคม,	

ตุลำคม

-	 เก็บข้อมูลด้ำนกำรออกแบบแนวทำงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรที่

เหมำะสม	รวมทั้งกำรประเมินผลและกำรส่งเสริม

มีนำคม

-	 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร/กำรหำรือกับผู้เชี่ยวชำญด้ำน

มำตรกำรที่เหมำะสมส�ำหรับกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงที่

ยั่งยืนและกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำ

พฤศจิกำยน

• กำรช่วยเหลือทำงเทคนิคในโครงกำรน�ำร่องและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำ/

แหล่งท�ำกำรประมง

-	 ให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคในโครงกำรน�ำร่องเพื่อกำร

ออกแบบแนวทำงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงที่เหมำะสม

กุมภำพันธ์

-	 ให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคในโครงกำรน�ำร่องเพื่อกำร

วิเครำะห์แหล่งท�ำกำรประมงและกำรประเมินผลกำร

จัดกำรระบบนิเวศทำงกำรประมง

มีนำคม,พฤษภำคม,	

สิงหำคม,พฤศจิกำยน

• กำรส่งเสริมด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัย

ของสัตว์น�้ำ/แหล่งท�ำกำรปรมะงในอำเซียน

-	 เผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและแหล่ง

ที่อยู่อำศัย/แหล่งที่ท�ำกำรประมงเพื่อก่อให้เกิดควำม

ตระหนัก

กรกฎำคม-ธันวำคม

8. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ ้มครองการขยายพันธุ ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย 

(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia 

in the South China Sea and Gulf of Thailand)

	 โครงกำรกำรจดัตัง้แหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธุส์ตัว์น�ำ้ในทะเลจนีใต้และอ่ำวไทยมวีตัถปุระสงค์หลกัเกีย่วกับ

กำรด�ำเนนิงำนและสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพนัธุสั์ตว์น�ำ้ในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	เพ่ือก่อให้เกิด

กำรจัดกำรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรติดตำมผลและประเมินผลโครงกำรน�ำร่องฯ มกรำคม-ธันวำคม

• กำรเผยแพร่ข้อมูล มกรำคม-ธันวำคม



32

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

1. โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership

	 โครงกำร	USAID	Oceans	and	Fisheries	Partnership	เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำกำร

ประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (SEAFDEC)	 องค์กรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศแห่งสหรัฐอเมริกำ	 (USAID)	

และประเทศในกลุ่มอำเซียน	 เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรประกอบกำรจับสัตว์น�้ำและกำรตรวจสอบ

ย้อนกลับแหล่งที่มำของสัตว์น�้ำ	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรลดกำรท�ำประมง	IUU	ในภูมิภำคฯ	

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2561 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรสนับสนุนและท�ำข้อตกลงระดับภูมิภำคฯ

-	 สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลและ

ควำมร่วมมือ

มกรำคม-ธันวำคม

-	 พัฒนำและส่งเสริมควำมร่วมมือภำครัฐและภำคเอกชนและ

กลยุทธ์ทำงอุตสำหกรรมระดับภูมิภำค

มกรำคม-ธันวำคม

-	 เสริมสร้ำงศักยภำพระดับภูมิภำคด้ำนเอกสำรกำรจับและ

กำรตรวจสอบย้อนกลับ

มกรำคม-ธันวำคม

-	 สนับสนุนกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค	 มกรำคม-มีนำคม

-	 สนับสนุนด้ำนบูรณำกรแรงงำนและควำมเสมอภำคของ

บทบำทชำย-หญิงในระดับภูมิภำค

มกรำคม-ธันวำคม

-	 ส่งเสริมกลยุทธ์กำรสื่อสำรระดับภูมิภำค มกรำคม-ธันวำคม

• กำรสนับสนุนพื้นที่ศึกษำ	ณ	เมือง	General	Santos	ประเทศ

ฟิลิปปินส์

-	 สนับสนุนกิจกรรมระดับชำติและชุมชน มกรำคม-ธันวำคม

-	 สนับสนุนและพัฒนำควำมร่วมมือเพื่อเสริมสร้ำง

เป้ำประสงค์ระดับภูมิภำคและชุมชน

มกรำคม-ธันวำคม

-	 เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำเอกสำรกำรจับและกำร

ตรวจสอบย้อนกลับ

มกรำคม-ธันวำคม

-	 พัฒนำแผนกำรจัดกำรประมง มกรำคม-ธันวำคม

-	 สนับสนุนด้ำนบูรณำกรแรงงำนและควำมเสมอภำคของ

บทบำทชำย-หญิง

มกรำคม-ธันวำคม

• กำรสนับสนุนพื้นที่ศึกษำ	ณ	เมือง	Bitung	ประเทศอินโดนีเซีย

-	 สนับสนุนกิจกรรมระดับชำติและชุมชน มกรำคม-ธันวำคม
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-	 สนับสนุนและพัฒนำควำมร่วมมือเพื่อเสริมสร้ำง

เป้ำประสงค์ระดับภูมิภำคและชุมชน

มกรำคม-ธันวำคม

-	 เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำเอกสำรกำรจับและกำร

ตรวจสอบย้อนกลับ

มกรำคม-ธันวำคม

-	 พัฒนำแผนกำรจัดกำรประมง มกรำคม-กันยำยน

-	 สนับสนุนด้ำนบูรณำกรแรงงำนและควำมเสมอภำคของ

บทบำทชำย-หญิง

มกรำคม-ธันวำคม

• สนับสนุนกำรขยำยพื้นที่ศึกษำ

-	 สนับสนุนกำรขยำยพื้นที่ศึกษำ	ณ	จ.สงขลำ	ประเทศไทย มกรำคม-ธันวำคม

-	 สนับสนุนกำรขยำยพื้นที่ศึกษำ	ณ	ประเทศเวียดนำม มกรำคม-ธันวำคม
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แผนการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2562

ส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

	 1.	 โครงกำรเผยแพร่	 ประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์	 ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้	(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)

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

	 1.	 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง	 (Human	Resources	Development	

for	Sustainable	Fisheries)

	 2.	โครงกำรกำรใช้พลงังำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภยัในกจิกรรมกำรท�ำประมง	(Optimizing	

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

	 3.	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	 ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	

(Promotion	of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	fishing)

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

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

	 5.	 โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Offshore	 Fisheries	

Resources	Exploration	in	Southeast	Asia)

	 6.	 โครงกำรฟื้นฟูกำรรวบรวมและกำรใช้ประโยชน์ทำงสถิติและสำรสนเทศกำรประมง	 เพื่อกำรจัดกำรและ

พัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	

of	Fishery	Statistics	and	Information	for	Sustainable	Development	and	Management	of	Fisheries	

in	the	Southeast	Asian	Region)

	 7.	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งท่ีอยู่อำศัยท่ีอยู่ใน

ขั้นวิกฤตในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Promotion	of	Sustainable	Fisheries	Resources	Enhancement	

Measures	in	Critical	Habitats/Fishing	Grounds	in	Southeast	Asia)
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	 8.	โครงกำรกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	(Establishment	and	

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

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

	 1.	โครงกำร	USAID	Oceans	and	Fisheries	Partnership
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โครงการภายใต้โปรแกรมของส�านักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต้ (Promotion on strengthening of SEAFDEC visibility and image)

	 โครงกำรฯ	มีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริม	เผยแพร่	ประชำสัมพันธ์	บทบำทและภำพลักษณ์ของศูนย์พัฒนำกำร

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมำชิก	องค์กำรหรือสถำบันระหว่ำงประเทศ	และสำธำรณชน

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ประชำสัมพันธ์	เผยแพร่	บทบำทหน้ำที่และภำพลักษณ์ของ	

ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่ำนกำรจัด

นิทรรศกำรทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ	ผลิตสื่อสำรสนเทศ

ทำงกำรประมง

มกรำคม	–	ธันวำคม

• พัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ มกรำคม	–	ธันวำคม

• เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มกรำคม	–	ธันวำคม

2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor Made Training 

Programs)

	 กำรจัดฝึกอบรม	ด�ำเนินกำรตำมควำมต้องกำร	และงบประมำณจำกหน่วยงำนทั้งประเทศสมำชิก	 และนอก

ประเทศสมำชิก	เพื่อพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรประมง	ให้ตรงกับควำมต้องกำรของหน่วยงำนนั้นๆ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ.2562 มีดังนี้

	 กำรฝึกอบรมจะจดัตำมค�ำร้องขอและกำรสนบัสนนุงบประมำณจำกประเทศสมำชกิหรอืหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง 

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from 

Fishing)

	 โครงกำรดังกล่ำว	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมด้ำนกำรจับ

สตัว์น�ำ้	วศิวกรรมทำงทะเลและระบบสำรสนเทศทำงกำรประมง	รวมทัง้ส่งเสรมิควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

ในระดับชำติและระดับภูมิภำค
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แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ศึกษำกำรใช้พลังงำนในกิจกรรมทำงกำรประมง มกรำคม–ธันวำคม

• พัฒนำเครื่องมือส�ำหรับกำรส�ำรวจกำรท�ำประมง มกรำคม–ธันวำคม

• ส่งเสริมเทคโนโลยีทำงกำรประมง มกรำคม–ธันวำคม

• ปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับท่ำเรือ มกรำคม-ธันวำคม

• พัฒนำระบบฐำนข้อมูลส�ำหรับจัดกำรข้อมูลกำรส�ำรวจจำกเรือวิจัย

ทำงกำรประมง

มกรำคม-ธันวำคม

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the 

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism 

ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resources 

Development for Sustainable Fisheries)

	 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง	 มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และ

ทักษะให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีประมงในกำรเผยแพร่กำรพัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืน	 รวมทั้งสร้ำงเสริมทรัพยำกรมนุษย์

ให้มีประสิทธิภำพที่ดียิ่งขึ้นในด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ของตน	 ตลอดจนเพิ่มมูลค่ำของผลจับทำงกำรประมงด้วยวิธีกำรที่

สำมำรถท�ำได้และเหมำะสม

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่โครงกำรน�ำร่อง มกรำคม–พฤศจิกำยน

• กำรประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินงำน ธันวำคม

• กำรเผยแพร่ข้อมูล มกรำคม–ธันวำคม

2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสรมิความปลอดภยัในกจิกรรมการท�าประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 โครงกำรดงักล่ำว	วตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละควำมรูท้ีเ่หมำะสมให้แก่ชำวประมงและเจ้ำหน้ำที่

ประมงเก่ียวกับกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและควำมปลอดภัยในกำรกำรท�ำประมงส�ำหรับเรือประมงส�ำหรับ

ประเทศสมำชิก
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แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรฯ ตุลำคม

• กำรเผยแพร่ข้อมูล มกรำคม–ธันวำคม

3. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

	 โครงกำรส่งเสรมิมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงผดิกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคมุ	มวัีตถปุระสงค์	

เพื่อร่วมมือกับประเทศสมำชิกในกำรหำแนวทำงลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	

(กำรท�ำประมง	IUU)	ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน	มำตรกำรกำรแก้ไข

กำรท�ำประมง	IUU

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรส่งเสริมกำรใช้งำนและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลเรือประมง

ขนำด	24	เมตรขึ้นไป

มกรำคม–ธันวำคม

• กำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลเรือประมงขนำด	

24	เมตรขึ้นไป

มกรำคม–ธันวำคม

• กำรประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินงำน กันยำยน

• กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ ตุลำคม–ธันวำคม

4. โครงการส�ารวจทรพัยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรบัเรอื 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�ำรวจสภำวะทรัพยำกรประมงในประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ	 และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร

บุคคลในด้ำนต่ำงๆ	ได้แก่	กำรวิจัยทรัพยำกรประมง	กำรส�ำรวจสมุทรศำสตร์	กำรเดินเรือ	และวิศวกรรมทำงทะเล	

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• ส�ำรวจทรัพยำกรประมงในน่ำนน�้ำประเทศสมำชิก ก่อนหรือหลังฤดูมรสุม
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5. โครงการส�ารวจทรพัยากรประมงนอกชายฝ่ังในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Offshore 

Fisheries Resources Exploration in Southeast Asia)

	 โครงกำรดังกล่ำว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อจัดหำและสนับสนุนทำงเทคนิคให้แก่ประเทศสมำชิกในด้ำนกำรส�ำรวจ

ทรัพยำกรประมงทีย่งัไม่ได้ถูกน�ำมำใช้ประโยชน์	รวมทัง้พืน้ทีท่ะเลนอกชำยฝ่ังในเขตเศรษฐกจิจ�ำเพำะ	อกีทัง้ส่งเสรมิ

ประเทศสมำชิกในด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งรูปแบบของกำรวิจัยและกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวกด้ำนกำรฝึกอบรมโดยกำรใช้	 เรือ	M.V.	 SEAFDEC	 2	 และเสริมสร้ำงทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจ

ทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่ง

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรับปรุงเครื่องมือเก็บ

ตัวอย่ำง

สิงหำคม

• กำรประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสรมิกำรขนย้ำยสตัว์น�ำ้ มิถุนำยน

• ผลิตเอกสำรทำงวิชำกำรและเผยแพร่ กันยำยน–ธันวำคม

6. โครงการฟ้ืนฟกูารรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถติิและสารสนเทศการประมง เพือ่การ

จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing 

the Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for 

Sustainable Development and Management of Fisheries in the Southeast 

Asian Region)

โครงกำรดังกล่ำว	มีโครงกำรย่อย	ดังนี้

 6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น�้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์น�้าที่ถูกคุกคาม 

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

Threaten Species)

แผนกำรด�ำเนินของโครงกำรปี	พ.ศ.	2562	มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรติดตำมผลกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำมและปลำกระเบน กุมภำพันธ์

• กำรประชุมสรุปผลกำรส่งเสริมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำม

และปลำกระเบนในภูมิภำค

เมษำยน

• กำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ เมษำยน–ธันวำคม
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 6.2 การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating fisheries 

activity information gathering through introduction of community base management/

co-management)

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดกำรประมงอย่ำงมีส่วนร่วมใน

กำรประมงชำยฝั่งและประมงน�้ำจืดในภูมิภำคอำเซียน

พฤษภำคม

• ติดตำมและประเมินผลกิจกรรมที่เหมำะสมเพื่อน�ำไปสู่กำรจัดกำร

ประมงอย่ำงยั่งยืน

มกรำคม–ธันวำคม

• กำรเผยแพร่ข้อมูล	 มกรำคม–ธันวำคม

7. โครงการส่งเสรมิมาตรการฟ้ืนฟทูรัพยากรประมงอย่างยัง่ยนืในแหล่งประมงหรอืแหล่งทีอ่ยู่

อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable 

Fisheries Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing 

Grounds in Southeast Asia)

	 โครงกำรดังกล่ำว	มุ่งเน้นกำรจ�ำแนกเครื่องมือในกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงที่เหมำะสมส�ำหรับภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 รวมท้ังพัฒนำมำตรกำรหรือกำรวิเครำะห์กำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่

อำศยัของสตัว์น�ำ้	และพจิำรณำมำตรกำร	กลยทุธ์และคูม่อืทีม่ปีระสิทธภิำพผ่ำนกำรหำรือหรือประชมุเชงิปฏบิติักำร

ในระดับภูมิภำค	 เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลของประเทศสมำชิก	 ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนทฤษฎีและวิธีกำร

ฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและมำตรกำรอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยสัตว์น�้ำ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรประเมินแหล่งประมงที่วิกฤติโดยแนวทำงกำรฟื้นฟูทรัพยำกร มกรำคม–ธันวำคม

• กำรติดตำมผลและประเมินโครงกำรน�ำร่องและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและแหล่งท�ำกำรประมง

มกรำคม–ธันวำคม

• กำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและแหล่งประมง

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรกฎำคม–ธันวำคม

• กำรประชุมสรุปผลโครงกำรฯ พฤศจิกำยน

• กำรเผยแพร่ข้อมูล มกรำคม-ธันวำคม
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8. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ ้มครองการขยายพันธุ ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย 

(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia 

in the South China Sea and Gulf of Thailand)

	 โครงกำรกำรจดัตัง้แหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธุส์ตัว์น�ำ้ในทะเลจนีใต้และอ่ำวไทยมวีตัถปุระสงค์หลกัเก่ียวกับ

กำรด�ำเนนิงำนและสร้ำงเครอืข่ำยด้ำนแหล่งคุม้ครองกำรขยำยพนัธุสั์ตว์น�ำ้ในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	เพ่ือก่อให้เกิด

กำรจัดกำรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์ทะเลที่วิกฤติ

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรติดตำมผลและประเมินผลโครงกำรน�ำร่องฯ มกรำคม-ธันวำคม

• กำรประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินงำน ธันวำคม

• กำรเผยแพร่ข้อมูล มกรำคม-ธันวำคม

โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

1. โครงการ USAID Oceans and Fisheries Partnership

	 โครงกำร	USAID	Oceans	and	Fisheries	Partnership	เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำกำร

ประมงแห่งเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (SEAFDEC)	 องค์กรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศแห่งสหรัฐอเมริกำ	 (USAID)	

และประเทศในกลุ่มอำเซียน	 เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำเอกสำรประกอบกำรจับสัตว์น�้ำและกำรตรวจสอบ

ย้อนกลับแหล่งที่มำของสัตว์น�้ำ	ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรลดกำรท�ำประมง	IUU	ในภูมิภำคฯ	

แผนการด�าเนินของโครงการปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา

• กำรติดตำม	ตรวจสอบและประเมินผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ มกรำคม-ธันวำคม

• กำรประชุมสรุปผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ตุลำคม

• เผยแพร่เอกสำรและข้อมูลทำงวิชำกำร มกรำคม-ธันวำคม
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