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What is SEAFDEC? 

The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) is an autonomous 

intergovernmental body established as a regional treaty organization in 1967 to 

promote fisheries development in Southeast Asia. 

Objectives 

SEAFDEC aims specifically to develop the fishery potential in the region through 

training, research and information services in order to improve the food supply by 

rational utilization of the fisheries resources in the region. 

Functions 

To achieve its objectives, the Center has the following functions: 

1. To offer training courses, and organize workshops and seminars in fishing 

technology, marine engineering , extension methodology, post-harvest 

technology, and aquaculture. 

2. To conduct research on fishing gear technology, fishing ground survey, post-

harvest technology and aquaculture, to examine problems related to the 

handling of fish at sea and quality control, and to undertake studies on the 

fishery resources in the region. 

3. To facilitate the transfer of technology to the countries in the region and to 

provide information materials to the print and non-print media, including the 

publication of statistical bulletins and reports for the dissemination of survey, 

research and other data on fisheries and aquaculture. 

Membership 

SEAFDEC membership is open to all Southeast Asian Countries. The Member 

Countries of SEAFDEC at present are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, 

Japan, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and 

Vietnam. 

 



  

 

SEAFDEC  คอื 
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นองคก์รระหวา่งประเทศท่ีก่อตั้งข้ึนในปี 2510 
เพื่อสนบัสนุนการพฒันาการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้

วตัถุประสงค์ 
วตัถุประสงคห์นงัของศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (SEAFDEC) เพื่อพฒันา
ศกัยภาพการท าประมงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตผ้า่นกระบวนการฝึกอบรม วจิยัพฒันาและ
บริการขอ้มูลการส ารวจทางดา้นประมงใหเ้กิดความมัน่คงทางอาหารและเพื่อใหเ้กิดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรสัตวน์ ้าในภูมิภาคน้ีอยา่งสูงสุด 

หน้าที ่
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ จึงไดก้ าหนดพนัธกิจขององคก์รดงัน้ี 

1. ท าการฝึกอบรม จดัประชุมเชิงปฏิบติัการและจดัสัมมนาทางดา้นเทคโนโลยกีารท าประมง 
วศิวกรรมประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารเก็บรักษาคุณภาพสัตวน์ ้า และ
เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียง 

2. สนบัสนุนการวจิยัพฒันา ดา้นเคร่ืองมือประมง ดา้นการส ารวจทรัพยากรประมง ดา้นการ
เก็บรักษาคุณภาพสัตวน์ ้า และดา้นการเพาะเล้ียง เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดตั้งแต่การจบัจนถึงการ
เก็บรักษาคุณภาพสัตวน์ ้าใหไ้ดคุ้ณภาพ และท าการศึกษาเก็บขอ้มูลทรัพยากรสัตวน์ ้าจาก
แหล่งต่างในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

3. เพือ่สนบัสนุนและถ่ายทอดความรู้ทางดา้นประมงใหก้บัประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละสนบัสนุนการเผยแพร่ความรู้และขอ้มูลผา่นส่ือในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
ในแบบเอกสารการเผยแพร่ หนงัสือ รวมไปถึงรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การ
เผยแพร่รายงานการส ารวจและขอ้มูลการส ารวจประมงเชิงสถิติ รวมไปถึงเผยแพร่ขอ้มูล
การศึกษาวจิยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัทางประมงและการเพาะเล้ียง เป็นตน้ 

สมาชิกกภาพ 
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงเปิดรับสมาชิกภาพใหก้บัทุกประเทศในภูมิภาพ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงในปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้สมาชิก
ประกอบไปดว้ย บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น สปป. ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโ์ปร ไทยและ
เวยีตนาม 
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Introduction 

The oil prices have soared worldwide over the year before last to last summer due to the rush for 

oil caused by economic development of emerging countries such as China and India, the political 

uncertainty of oil producing countries and the inflow of speculative money and the “Arabian light crude” 

which is index of crude in Asia including Japan, has set a record high of $139.72/barrel as of July 14th last 

year. Subsequently, the oil prices has dropped sharply with the world economy shrinking rapidly due to the 

financial crisis from the end of last year, and as of March 16th this year it priced $41.28 per barrel. However, 

considering the price trends over the past 30 years, the oil prices have still been high and it is expected that 

in the near future the demand for oil will go up due to the economic recovery. In addition to the aspects 

mentioned above, the price drop in crude will slow down the development of oilfield and another concern 

following this is the skyrocketing crude oil price. Steep rise in the price of crude oil has a grave impact on 

fishing industry. Above all, the cost of fuel in f capture fishery accounts for a large percentage of its cost, 

and due to the trends of consumers and the retail industries, it is not easy to pass the higher cost along to 

them. The percentage of fuel cost in the cost of production of the capture fishery accounted for 10-20 % 

until 2004, however in 2005 it accounted for over 20%, and this year at the fuel oil price peak, the 

percentage of fuel cost of deep-sea fishing, adjacent fishing of skipjack and tuna and squids-fishing fishing 

accounted for over 40%. Therefore, curbing consumption on fuel cost is a significant challenge from a 

business standpoint. Furthermore, it is necessary to revise the energy consumption structure of fishing 

industry, and also to make shift to energy saving industry which is not influenced by fuel price for the 

purpose of being able to respond to the future global environment problems and also to develop and 

maintain as a sustainable marine industry. Therefore, we “The Fisheries Research Agency “(hereinafter 

referred to as the “FRA”) have established the Research Committee of Saving Energy Technology in 

Fishing Industry (hereinafter referred to as the “Research Institute”) consisting of academic experts with a 

goal of considering the current condition of energy saving technology in the fishing industry including 

capture fishery and the desirable future direction of energy consumption. The Research Institute has formed 

3 research groups “Rationalization of energy utilization”, “LED introduction propulsion research” and 

“proper temperature management setting of fishery products” and has studied issues regarding the current 

condition and utilization of research and development of energy saving technology. In addition to that, the 

institute has made pamphlets towards the fisheries which explain the specific technical content and also has 

begun the process of figuring out the amount of carbon dioxide emissions which will become a basis for the 

future fishery in our country to be able to utilize the energy reasonably and effectively. This report compiles 

proposals for future efforts towards energy saving in the fishing industry as well as the result of studies 

from each research group.                                                   

March 18th, 2009 
              Fisheries Energy Technology Research Institute 

Chairperson Kiyoshi Inoue 



ค าน า 

ราคาน ้ ามนัทัว่โลกท่ีสูงข้ึนมากตลอดหลายปีตั้งแตก่่อนฤดูร้อน มีสาเหตุมาจากการเร่งการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศท่ี
เพ่ิงเปิดประเทศใหม่ไดแ้ก่ จีนและอินเดีย เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ นโยบายท่ีไม่แน่นอนของประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนั ความ
ไม่แน่นอนของค่าเงิน ดชันี Arabian light crude ซ่ึงเป็นตวัช้ีของน ้ ามนัดิบในเอเชียรวมทั้งประเทศญ่ีปุ่นไดบ้นัทึกราคา
น ้ ามนัดิบสูงสุดท่ี $139.72 ต่อบาเรล ณ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2551     แต่หลงัจากนั้นราคาน ้ ามนัดิบล่วงลงอยา่งแรงจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีหดตวัลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากวกิฤติการเงินเม่ือปลายปี 2551  ลงมาอยูท่ี่ $41.28 บาเรลในวนัท่ี 16 
มีนาคม 2552 

อยา่งไรก็ตามแนวโนม้ราคาน ้ ามนัดิบท่ีผา่นมาในรอบ 30 ปี มนัยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูงและคาดวา่ในอนาคตอนัใกลค้วาม
ตอ้งการน ้ ามนัดิบจะเพ่ิมสูงข้ึนตามเศรษฐกิจท่ีเขา้สู่ภาวะปกติ จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ราคาน ้ ามนัดิบท่ีตกลงจะส่งผลใหก้าร
คน้หาแหล่งน ้ ามนัดิบใหม่ลดลงอนัจนท าใหร้าคาน ้ ามนัดิบจะพุง่สูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าใหมี้ผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อ
อุตสาหกรรมประมง ซ่ึงตน้ทุนคา่น ้ ามนัเช้ือเพลิงคิดเป็นเปอร์เซ็นตท่ี์สูงท่ีสุดของค่าใชจ่้ายในการท าประมงทั้งหมด และ
เน่ืองดว้ยแนวโนม้ความตอ้งการการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในภาคผูบ้ริโภคและภารอุตสาหกรรมท่ีสูงข้ึน มนัจึงยากท่ีจะ
ยอมรับราคาน ้ ามนัท่ีสูงข้ึนได ้    เปอร์เซ็นตข์องตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการท าประมงอยูท่ี่ประมาณ 10-20% จนถึงปี 
2004   แตใ่นปี 2005 ตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงไดเ้พ่ิมข้ืนมากกวา่ 20% และในปี 2009  ตน้ทุนค่าน ้ ามนัไดสู้งข้ึน  
เปอร์เซ็นตต์น้ทุนค่าน ้ ามนัของการท าประมงทะเลลึก การจบั skipjack ปลาทูนา และปลาหมึก  มีค่าใชจ่้ายมากวา่ 40%   
ดงันั้นการควบคุมการใชต้น้ทุนน ้ามนัเป็นความทา้ทายท่ีส าคญัทางธุรกิจ   ยิง่ไปกวา่นั้น จ าเป็นตอ้งปรับโครงสร้างการใช้
พลงังานในอุตสาหกรรมประมงท่ีมุ่งไปสู่อุตสาหรรมประหยดัพลงังานท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบจากราคาน ้ ามนัเพ่ือน าไปสู่
การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในอนาคตและการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมทางทะเลใหค้งอยูต่่อไป 

ดงันั้นพวกเรา  “The Fisheries Research Agency” หรือ FRA ไดต้ั้งคณะกรรมการวจิยัเทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน
ในภาคอุตสาหกรรมประมง (เรืยกวา่ สถาบนัวจิยั) ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวชิาการเพื่อเป้าหมายในการก าหนด
เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานในอตุสาหกรรมประมงประกอบดว้ยการท าประมงและทิศทางการใชพ้ลงังานในอนาคต 
สถาบนัวจิยัไดแ้บ่งการวจิยัออกเป็น 3 กลุ่ม 

- การใชพ้ลงังานอยา่งสมเหตุสมผล 
- การวจิยัท่ีส่งเสริมการใช ้LED 
- การตั้งอุณหภูมิในการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมในสตัวน์ ้ าท่ีจบัมาไดแ้ละการวจิยัเพื่อศึกษาปัญหาในสถานการณ์

ปัจจุบนั รวมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน 

รวมทั้งไดมี้การท าจุลสารเก่ียวกบัการประมงท่ีอธิบายเน้ือหาทางเทคนิคอยา่งชดัเจนและเร่ิมกระบวนการค านวณการ
กระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต ์ ในการท าประมงของประเทศในอนาคต เพ่ือใหใ้ชพ้ลงังานไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

รายงานน้ีไดร้วบรวมขอ้เสนอส าหรับความพยายามในอนาคตต่อการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรมประมงรวมทั้งผล
ของการศึกษาของกลุ่มวจิยัแต่ละกลุ่มวจิยัดว้ย 

   มีนาคม 18, 2009 
   สถาบนัการวจิยัเทคโนโลยพีลงังานดา้นการประมง 

ประธาน Kiyoshi Inoue 
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I. Actual condition of energy consumption of fishing vessels 

In the capture fishery, except for the gasoline used in outboard engine, most of the deep-sea and 

offshore fishing vessels use fuel oil A  and as for coastal fishing vessels they use fuel oil A and light oil. In 

2008 according to the study on global warming countermeasures in the field of agriculture, forestry and 

fisheries of the project to promote environment biomass (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of 

Japan), fuel consumption of the capture fishery in our country in 2005(except for gasoline, total amount of 

light oil and fuel oil A) is 2,160,000 kl-2,450, 000 kl. According to the annual statistics of resources and 

energy, the volume of sales of light oil in our country in 2005 was 42,180,000 kl, and that of fuel oil A was 

35,000,000 kl. Therefore, fuel consumption of capture fishery accounts for 2.8%-3.2% of the total amount 

of the sales volume of fuel oil A and light oil. 

Reflecting considerable reduction in the number of medium and large scale deep-sea and offshore 

fishing vessels, and fishery employees due to the aging of fishery employees and the downturn in the price 

of fish, fuel consumption of fishing vessels have continued to decrease every year. However, considering 

that the amount of gross domestic product in our country is 503,200,000,000,000 yen and the gross product 

of the fishing industry is 880,000,000,000 yen (the amount which is calculated on a product basis by 

economic calculation of Agriculture and Food related industry), therefore considering that the fishing 

industry accounts for only 0.17%, it can be said that the fishing industry is a fuel intensive-industry 

compared to other industries. 

II. Actual condition of energy saving technology by fishing vessels 

1. Visualization fuel consumption 

When considering about energy saving of fishing vessels, it is fundamental to first know the 

amount of fuel consumption of fishing vessels. Fishing vessels require complicated operational techniques 

for the purpose of fish haul and it is completely different from merchant vessels of which purpose is to 

simply carry products and people. For the reason that prime power inboard may vary greatly depending on 

the condition of the operation, the fuel consumption of main engine and auxiliary engine also undergo 

significant fluctuation. It is expected that the vessel operator will be aware of fuel cost and will make 

efforts to operate thinking about energy saving by setting fuel flow gauge in the main engine and the 

auxiliary engine and display the result in the bridge and machinery control room on a real time basis. 

In general, fuel flow gauge is set between fuel tank inside engine room and engine for both the 

main engine and auxiliary engine. In most engines, the amount of fuel oil sent to the engine by a pump is 

more than the amount of actual consumption, therefore some amount of oil return to fuel tank, therefore it 

is necessary to measure the flow volume both in the entrance and the exit of engine and calculate the 

difference as fuel consumption. Some of medium and large scale fishing vessels have flow devices which 

measures the fuel which pumps up from bottom tank to service tank, there are almost no fishing vessels 

which can display how much fuel is consumed on a real time basis, when the vessel is in operation. At this 

moment, flow gauge and display system which are easy to install to fishing vessels are not available, it is 



I. สถานการณ์จริงของการใช้พลงังานบนเรือประมง 

 ในการท าประมงท่ีไม่รวมเรือท่ีใชเ้คร่ือง outboard น ้ามนัเบนซิน  เรือประมงทะเลน ้ าลึกและเรือประมงจบัปลา

นอกฝ่ังใชน้ ้ ามนัเกรด A และเรือประมงชายฝ่ังใชน้ ้ ามนัเกรด A ร่วมกบัน ้ ามนั light  oil  ปี 2008 มีการศึกษาผลกระทบต่อ

ภาวะโลกร้อนจากอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม ้และการประมง ดว้ยโครงการส่งเสริมชีวมวลท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

(โดยกระทรวงเกษตร ป่าไมแ้ละประมงของญ่ีปุ่น) การใชน้ ้ ามนัในการท าประมง ปี 2005 (ยกเวน้ น ้ ามนัเบนซิน, ปริมาณ

การใชร้วมทั้งหมดของน ้ ามนั light oil และน ้ ามนัเกรด A) อยูท่ี่ 2,160,000 ถึง 2,450,000 กิโลลิตร ตามสถิติประจ าปีของ

พลงังานและทรัพยากร  ปริมาณการขายน ้ ามนัชนิด light oil ของประเทศญ่ีปุ่นในปี 2005 อยูท่ี่ 42,180,000 กิโลลิตร และ

น ้ ามนัเกรด A อยูท่ี่ 35,000,000 กิโลลิตร  ดงันั้นการใชน้ ้ ามนัในการท าประมงจะอยูท่ี่ 2.8% - 3.2% ของปริมาณรวม

ทั้งหมดการขายน ้ ามนัชนิด light oil และน ้ ามนัเกรด A  

  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการลดจ านวนเรือประมงลงอยา่งมาก ทั้งเรือประมงน ้ าลึกท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

เรือประมงนอกฝ่ัง แรงงานประมงท่ีมีอายนุอ้ยลง รวมถึงราคาปลาท่ีลดลง ท าใหก้ารใชน้ ้ ามนัของเรือจบัปลาลดลงอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกปี  อยา่งไรก็ดีจากการพิจารณาผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศญ่ีปุ่นอยูท่ี่ 503,200,000,000 เยน และผลิตภณัฑ์

มวลรวมในภาคอุตสาหรรมประมงอยูท่ี่ 880,000,000,000 เยน  (ค  านวณจากผลิตภณัฑพ้ื์นฐานทางเศรษฐกิจเก่ียวกบั

อุตสาหกรรมเก่ียวกบัอาหารและการเกษตร) อาจกล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมประมงใชน้ ้ ามนัเพียง 0.17% เท่านั้นเม่ือเทียบ

กบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

II. สภาวะจริงของการใช้เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานบนเรือประมง 

1. มุมมองการใช้พลงังาน 

 เม่ือพิจารณาการประหยดัพลงังานบนเรือประมง  ส่ิงแรกท่ีตอ้งรู้คือจ านวนของการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงบน

เรือประมง  เรือประมงตอ้งใชเ้ทคนิคการท างานท่ีซบัซอ้นเพ่ือใหจ้บัปลาไดม้ากๆ  ซ่ึงแตกต่างจากเรือพานิชยอ่ื์นๆท่ีมี

จุดประสงคเ์พียงเพื่อการบรรทุกสินคา้และบรรทุกคน เหตุผลท่ีใชเ้คร่ืองยนตท่ี์มีก าลงัมากอาจเป็นเพราะลกัษณะการท า

ประมงท่ีตอ้งใชก้ าลงังานมาก การกินน ้ ามนัของเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองป่ันไฟฟ้าจึงไม่แน่นอน ความเป็นไปไดท่ี้ผูค้วบคุม

จะค านึงถึงตน้ทุนเช้ือเพลิงและวางแผนการควบคุมเพ่ือใหป้ระหยดัพลงังานท่ีสุดจ าเป็นตอ้งติดตั้งอุปกรณ์วดัปริมาณการ

กินน ้ ามนัเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองป่ันไฟฟ้าไวท้ั้งบนสะพานเดินเรือและหอ้งเคร่ือง เพ่ือใหเ้ห็นปริมาณการกิน

น ้ ามนัเช้ือเพลิงขณะก าลงัท างานจริง จึงคาดหวงัใหก้ารท างานของเรือตระหนกัถึงตน้ทุนดา้นน ้ ามนัและพยายามคิดการ

ประหยดัพลงังานโดยการติดการวดัการไหลของน ้ ามนัเช้ือเพลองในเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองจกัร และแสดงผลใน bridge 

และหอ้งควบคุมเคร่ือง 

 โดยทัว่ไปแลว้เกจวดัการกินน ้ ามนัเช้ือเพลิงจะท าการติดตั้งระหวา่งถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงภายในหอ้งเคร่ืองยนต ์กบั

เคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองป่ันไฟฟ้า ในเคร่ืองยนตส่์วนใหญ่  ปริมาน ้ ามนัท่ีส่งไปยงัเคร่ืองยนตด์ว้ยป๊ัมจะมากกวา่ปริมาณของ

น ้ ามนัท่ีใชจ้ริงดงันั้นจึงมีน ้ ามนัท่ีเหลือคืนกลบัไปท่ีถงัน ้ ามนั  จึงจ าเป็นตอ้งวดัปริมาณการไหลเขา้และออกจาก

เคร่ืองยนต ์แลว้ค านวณหาผลต่างการใชน้ ้ ามนัจริง   เรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ่บางล าจะมีอุปกรณ์ท่ีวดัปริมาณ

น ้ ามนัท่ีถูกป๊ัมจากถงัน ้ ามนัใตท้อ้งเรือเพื่อส่งไปพกัท่ีถงัจ่ายน ้ ามนั  แทบจะไม่มีเรือประมงล าใดเลยท่ีทราบปริมาณการ

กินน ้ ามนัของเคร่ืองยนตข์ณะท่ีปฏิบติังาน  ในขณะน้ีชุดวดัปริมาณการกินน ้ ามนัท่ีติดตั้งง่ายอยูร่ะหวา่งการพฒันาจึง
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recommended the fuel flow gauge which is easy to install to fishing vessels will be developed in the future. 

2. Trend of fuel consumption rate by fishing vessel engines 

Diesel engines used in fishing vessels are superior in terms of thermal efficiency among practical 

internal-combustion engines. Since 1970s energy crisis, research and development toward energy saving 

has continued and there has been an effort to reduce fuel consumption rate. 

However in 2005, global regulation against exhaust gas emission which is intended to reduce 

nitrogen oxide (NOx) for marine engines of which output are more than 130Kw was introduced, what’s 

more second emission control will start in 2012 requiring more reduction of nitrogen oxide and 

continuously there will be third emission control following this second control. In order to reduce nitrogen 

oxide, it is necessary to lower combustion temperature which will also lead to a decrease in thermal 

efficiency. The key point of technical development is to pass the emission control which will be even more 

reinforced in the future without deteriorating fuel consumption rate. 

3. Specific energy saving technology by fishing vessels 

Here I would like to explain about current condition of energy saving technology which is 

applicable to existing fishing vessels as follows. (1)Energy saving by operational technique, (2)Energy 

saving technology by proper re-equipping of hulls, (3)Energy saving technology by proper conversion of 

engine (4)Energy saving technology using fishing gear (5)Energy saving technology which is available 

at the time of vessel construction (6)Energy saving technology to be considered for the future 

(1) Energy saving by operational technique 

1) Slowing down (Control of navigation speed) 

This operational measure is applicable to all fishing vessels regardless of types of fisheries, size 

and hull forms. It needs output requiring propulsion which is approximately proportional to the cube of the 

speed of the vessels. Therefore, a slight decrease in speed will considerably reduce the output requiring 

propulsion and the fuel consumption will as well be reduced. 

This rule is applicable to the offshore or deep-sea fishing vessels which are called displacement 

type of fishing vessels. The length of these vessels is over 20m in length and the navigation speed is less 

than 13 knot. Practically, slowing down the speed when navigating the same distance will decrease the fuel 

consumption with the square of the corresponded speed approximately and it is due to the fact that the time 

which navigating requires will increase in proportion to the corresponded speed.  

On the other hand, most of the small size coastal fishing vessels are called semi-planing type 

fishing vessels with the length of less than 20m in length and the speed of over 14knot. Bow will be lifted 

up in case the speed is over 10 knot for these types of fishing vessels, when the vessel is in semi-planing 

condition. The rule of cube of the vessel’s speed does not apply for these types of the vessels. In this speed 

range, fuel consumption in a fixed distance is proportional to the speed, 

Slower speed will however, prolong the navigation time (days) which could increase fuel 



แนะน าใหติ้ดตั้งเกจวดัอตัรการไหลน ้ ามนัเช้ือเพลิงบนเรือประมงไปก่อน จนกระทัง่ชุดวดัการกินน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีติดตั้ง

ง่ายไดถู้กพฒันาจนส าเร็จในอนาคต ค่อยเปล่ียนมาใชอุ้ปกรณ์น้ีแทน 

 2. แนวโน้มอตัรากนิน า้มนัในเคร่ืองยนต์เรือประมง 

 เคร่ืองยนตดี์เซลท่ีใชบ้นเรือประมงมีประสิทธิภาพเหนือกวา่เคร่ืองยนตส์นัดาปภายในทัว่ไป ตั้งแตว่กิฤตน ้ ามนั

ในปี 1970 ไดมี้การวจิยัและพฒันาการประหยดัพลงังานอยา่งต่อเน่ืองและพยายามลดอตัราการใชน้ ้ ามนั 

 อยา่งไรก็ดีในปี 2005 ขอ้ตกลงทัว่โลกต่อภาวะการปล่อยก๊าซไอเสีย เพื่อลดการปล่อยก๊าซ nitrogen oxide 

(NOx) จากเคร่ืองยนตเ์รือท่ีมีก าลงัมากกวา่ 130Kw การควบคุมในระดบัท่ีสองเพ่ือลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

ใหม้ากข้ึนจะเร่ิมในปี 2012 และต่อเน่ืองไปยงัระดบัท่ีสาม   เพื่อท่ีจะลดไนโตรเจนออกไซด ์ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งลด

อุณหภูมิในการเผาไหมล้ง ซ่ึงน าไปสู่การลดประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเคร่ืองยนตล์ง  ขอ้ส าคญัของการพฒันาทาง

เทคนิคเพ่ือใหส้ามารถผา่นเง่ือนไขควบคุมท่ีจะใชบ้งัคบัใหม้ากข้ึนในอนาคตโดยท่ีอตัราการใชน้ ้ ามนัไม่ไดด้อ้ยลง 

 3. เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานใช้เฉพาะบนเรือประมง 

 ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัของเทคโนโลยปีระหยดัพลงังานท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัเรือประมงไดป้ระกอบ

ไปดว้ย 1) การประหยดัพลงังานดว้ยวธีิการควบคุม 2)เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานดว้ยการปรับปรุงรูปแบบของล าเรือให้

เหมาะสม 3)เทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน โดยการเปล่ียนเคร่ืองยนตท่ี์เหมาะสม 4)เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานในการใช้

เคร่ืองมือประมง 5)เทคโนโลยีประหยดัพลงังานท่ีน ามาติดตั้งขณะก่อสร้างเรือ 6)เทคโนโลยีประหยดัพลงังานท่ีจะถูก

พิจารณาในอนาคต 

 (1)การประหยดัพลงังานด้วยวธีิการควบคุม 

  1) ลดความเร็ว ควบคุมความเร็วการแล่นเรือ 

 เป็นวธีิการประเมินการใชง้านท่ีใชส้ามารถน าไปใชไ้ดก้บัเรือประมงทุกประเภท ไม่ค านึงถึงชนิด ขนาดและ

รูปร่างตวัเรือประมง   ซ่ึงก าลงัขบัเคล่ือนของเรือแปลผนัตามก าลงัสามกบัความเร็ว ดงันั้นการลดความเร็วลงเพียงนิด

เดียว จะช่วยลดแรงตา้นและลดการกินน ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ย  

  วธีิน้ีเหมาะส าหรับเรือประมงนอกชายฝ่ังและเรือประมงน ้ าลึกซ่ึงเป็นเรือประมงชนิดท่ีมีระวางบรรทุกมาก 

displacement type ซ่ึงเป็นเรือประมงท่ีมีความยาวมากกวา่ 20เมตร และมีความเร็วเรือนอ้ยกวา่ 13knot  ในทางปฏิบติัการ

ลดความเร็วเรือลงท่ีระยะทางเดียวกนัจะลดการใชน้ ้ ามนัในอตัราก าลงัสองของความเร็ว ขณะท่ีเวลาเดินทางก็มากข้ึนตาม

สดัส่วนความเร็วท่ีลดลงดว้ย    

 นอกจากน้ีเรือประมงชายฝ่ังขนาดเลก็จ าพวกเรือประมงก่ึงทอ้งแบน (semi-sliding type) ท่ีมีความยาวเรือนอ้ย

กวา่ 20เมตร และมีความเร็วเรือมากกวา่ 14 knot หวัเรือจะถูกยกข้ึนเม่ือความเร็วเรือมากกวา่ 10knot ซ่ึงกฎความเร็วเรือ

ก าลงัสามจะไม่สามารถใชไ้ดก้บัเรือกรณีน้ี ในช่วงความเร็วน้ีอตัราการกินน ้ ามนัท่ีระยะทางคงท่ีจะแปลผนัตามความเร็ว

เรือ อยา่งไรก็ตามความเร็วท่ีนอ้ยกวา่ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการแล่นเรือนานข้ึน ซ่ึงท าใหก้ารใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองป่ันไฟฟ้า
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consumption of auxiliary engine in proportion to time and also influence the fish catch. Therefore it is 

necessary to take these matters into consideration and select the proper speed. 

2) Reduction of vessels’ weight 

This technique is applicable to all fishing vessels but is especially effective for small fishing 

vessels. When the total vessel weight increases as fuel, fishing gear and catch increase, the displacement 

increases as well which will make the fuel consumption to rise with the increasing of the propulsion 

resistance. It is therefore recommended that unused fishing gear should be stored in onshore storage 

facilities and that the amount of fuel loaded in vessels be reduced in the necessary minimum. As for 

small-sized coastal fishing vessels, it is necessary to pay attention to the proper methods of loading fishing 

gear and fish catch to keep the trim of the vessels in proper condition and avoid excessive trim. Excessive 

trim in the bow or stern could lead to increased fuel consumption and deteriorate the sea keeping and 

maneuverability. 

3) Cleaning of hull, rudder and propeller 

This technology is applicable to all fishing vessels regardless of type of vessels, size and types of 

fisheries. Immediately after docking, the hull, stern, propeller and other parts should be kept clean. 

However as days go by, these parts could get dirty due to the attached algae, shellfish and other creatures 

making it difficult to sail at predefined speed because of increased friction drag which also increases the 

fuel consumption. Cleaning periodically will improve the situation, and if it is not possible to frequently 

dock the vessels, cleaning of the propellers by divers will surely show certain effects on the saving energy  

4) Proper utilization of controllable pitch-propeller 

Some fishing vessels which are operated offshore and in deep-seas such as trawl and tuna 

long-lines are equipped with controllable pitch-propeller. At the bridge of those fishing vessels, there is 

usually a control board to set the “propeller pitch” and “rotating speed”. Controlling the vessel speed 

merely by the pitch when the engine constantly rotates will significantly decrease the efficiency of the 

propeller while slowing down, and this could make fuel consumption to rise. Although this depends on the 

condition of the load on vessels, speed and condition of operation, reduction of fuel consumption can be 

expected by operating both pitch and rotating speed. In particular, it is encouraged that the vessel is 

operated with the proper setting while the “pitch” and “rotating speed” are controlled simultaneously 

according to the “operation manual” of controllable pitch-propeller which is provided by propeller 

manufacturers and shipyards. 

(2) Energy saving technology by proper remodeling of hulls 

1) Installation of bulbous bow 

The protruding bulb at the bow of a vessel just below the waterline is called a bulbous bow or bow 

bulb. The speed –length ratio of fishing vessels including offshore and deep-sea fishing vessels, is usually 

high, therefore wave making resistance (vessel resistance is generated by the formation of waves as the 



เพ่ิมข้ึนตามสดัส่วนของเวลาและอาจจะมีผลต่อการจบัปลาดว้ย  ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาและเลือกความเร็วท่ี

เหมาะสม 

  2) การลดน า้หนักรวมของเรือ 

 เป็นวธีิท่ีใชไ้ดก้บัเรือทุกล าโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือประมงขนาดเลก็ ถา้น ้ าหนกัรวมของเรือเพ่ิมข้ึนไม่วา่จะมาจาก 

น ้ ามนัเช้ือเพลิง, เคร่ืองมือประมง, หรือน ้ าหนกัสตัวน์ ้ าท่ีถูกจบัไดแ้ละรวมถึงระวางบรรทุกท่ีเพ่ิมข้ึน จะท าใหเ้รือกิน

น ้ ามนัเช้ือเพลิงมากข้ึนตามแรงตา้นการขบัเคล่ือนท่ีมากข้ึน  จึงแนะน าใหเ้ก็บเคร่ืองมือประมงท่ีไม่ไดใ้ชง้านไวใ้นโรง

เก็บบนบก เพ่ือท าใหน้ ้ าหนกับรรทุกนอ้ยลงมากท่ีสุด  เรือประมงชายฝ่ังขนาดเลก็ตอ้งค านึงถึงวธีิการบรรทุกเคร่ืองมือ

ประมงและปลาท่ีจบัได ้ ซ่ึงจะตอ้งรักษาการกินน ้ าของเรือในระดบัความลึกท่ีเหมาะสม การกินน ้ ามากเกินไปของหวัและ

ทา้ยเรือท าใหต้อ้งใชน้ ้ ามนัเพ่ิมข้ึน ลดเสถียรภาพและความคล่องแคล่ของเรือลง   

  3) การท าความสะอาดล าเรือ หางเสือเรือและใบจกัร 

 เป็นเทคโนโลยท่ีีใชไ้ดก้บัเรือประมงทุกล า ไม่ค านึงถึงชนิดของเรือ ขนาดและชนิดของการท าประมง เม่ือเอา

เรือข้ึนคานใหท้ าความสะอาดตวัเรือ ทา้ยเรือ ใบจกัรและส่วนประกอบอ่ืนๆ แต่เม่ือเรือผา่นการใชง้านไปนานๆ ส่วน

ต่างๆ เหล่าน้ีก็จะกลบัมาสกปรกอีกเน่ืองจากการสาหร่าย, หอย และสตัวอ่ื์นๆ ท่ีท าใหก้ารแล่นเรือเกิดแรงตา้นน ้ ามากข้ึน

จึงท าความเร็วท่ีก าหนดยากข้ึน เน่ืองจากแรงตา้นทานท่ีมากข้ึนจะท าใหกิ้นน ้ ามนัมากข้ึน การท าความสะอาดตาม

ระยะเวลาจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ีไดดี้ข้ึน โดยไม่จ าเป็นตอ้งเอาเรือข้ึนคานบ่อยๆ การท าความสะอาดใบจกัรโดยนกั

ประดาน ้ าเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ใบจกัรสะอาดจริงๆ ช่วยในการประหยดัน ้ ามนัอยา่งเห็นไดช้ดั 

  4) การใช้ใบจกัรปรับมุม 

 เรือประมงบางส่วนท่ีท าประมงในทะเลลึกและนอกชายฝ่ัง เช่น เรืออวนลากและเรือเบ็ดราวทูน่าจะติดตั้งใบ

จกัรปรับมุม บนสะพานเดินเรือของเรือประมงชนิดน้ีจะมีแท่นควบคุมมุมใบจกัรและความเร็วรอบใบจกัร เป็นการ

ควบคุมความเร็วเรือดว้ยมุมใบจกัรเม่ือความเร็วรอบเคร่ืองยนตค์งท่ี จะท าใหป้ระสิทธิภาพของใบจกัรลดลงอยา่งชา้ๆ แต่

การกินน ้ ามนักลบัเพ่ิมข้ึน แมว้า่อตัราการกินน ้ ามนัของเรือประมงจะข้ึนอยูก่บัน ้ าหนกัเรือ ความเร็วและสภาพแวดลอ้ม

ในการท าประมง แต่ยงัข้ึนอยูก่บัการปรับมุมใบจกัรและความเร็วรอบใบจกัรดว้ย โดยเฉพาะเรือประมงตอ้งปรับแตง่ใบ

จกัรและความเร็วรอบตามคู่มือการใชง้านใบจกัรปรับมุมท่ีไดรั้บจากบริษทัผูผ้ลิตหรืออู่ต่อเรือ 

 (2)เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานโดยการแก้ไขตวัเรือทีเ่หมาะสม 

  1) การตดิ Bulbous bow 

 หวัเรือแบบกระเปาะท่ีอยูใ่ตเ้สน้แนวน ้ าเรียกวา่ กระเปาะหวัเรือ (bulbous bow) หรือ หมวกกระเปาะ (bow cap) 

อตัราส่วนความเร็วกบัความยาวของเรือประมงทั้งเรือประมงน ้ าลึกและเรือประมงนอกฝ่ังจะมีค่ามาก ส่วนใหญ่คล่ืนใน
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vessel passes through the water) accounts for a large portion among the total resistance of the vessels. In 

order to reduce wave making resistance, giving large displacement volume to the edge of the bow is 

efficient, and in theory, it has become clear that it is better to increase the displacement volume in the edge 

of bow as the speed increases for the displacement type of vessels. Therefore, this technology is especially 

efficient for the vessels which are operated offshore and in deep-seas. 

Bulbous bow is specially constructed to give displacement volume to the edge of bow because the 

proper size depends on the speed-length ratio (square root ratio of speed and the length of vessel). As for 

the specific design and construction, there is a need to consult with research institutes, building shipyards, 

and design consultants capable of designing effective size and form. Since big waves occur in the water 

where the transverse area changes significantly, there is a need to smoothly put the installed parts of the 

bulbous bow and the main hull in order that the transverse area does not change significantly towards the 

direction of the length of vessels. Furthermore, in case the emerging bow hits the sea surface during big 

waves, the bulbous shapes making a cross-section surface would be able to prevent the vessel bottom from 

getting big damages and the other bulbous shapes could prevent any problems in the structural strength of 

the vessel when big waves are present in the ocean. 

In general, these methods are not effective for small-sized coastal fishing vessels due to the fact 

that these vessels should sail over a speed-length ratio of the bulbous bow to be effective. However, for 

some small-sized coastal fishing vessels, the bow has similar form and is used for the purpose of ensuring 

the buoyancy of the bow and increasing the length of the water line. 

Offshore and deep-sea fishing vessels which are not yet equipped with bulbous bows and those with 

bulbous bows that are not in proper form, could expect reduction in fuel consumption by equipping these 

vessels with bulbous bow or improving the form of their bulbous bows. 

2) Fins fitted forward of propeller  

This is a device which could enhance propulsion efficiency mainly for deep-sea and offshore 

fishing vessels. Several fins are attached in a radical fashion around the stern in front of propellers through 

which the hull attachment current fins commutate the flow into the propellers and also recover rotational 

energy.  As attachment position of the current plate, form, size and the number of alignment are related to 

the underwater form of the vessels depending on speed of vessels, it will be essential to pre-consider 

carefully about equipping vessels with current plate in consultation with appropriate research institutes, 

building shipyards, design consultants, and others. 

3) Shape refinement of the appendages of hull 

This is an efficient technology for the fishing vessels operated offshore and in deep-seas. There are 

many objects around hull creating vortex and making resistance. These objects are the attachments or 

appendages such as the skeg (skeg is an aggregate of a part located longitudinally at the center of the 

vessel’s bottom which is called “keel”, a fin looking object which sticks out from keel, and is so-attached so 

that vessels could be operated to go straight ahead) , bilge keel (a plate which is attached to the bottom of 



ทะเลจะสร้างแรงตา้น (แรงตา้นจากตวัเรือเป็นตวัสร้างคล่ืนขณะเรือแล่นผา่นน ้ า) ซ่ึงมีค่ามากท่ีสุดของแรงตา้นรวม

ทั้งหมด เพื่อลดแรงตา้นในการสร้างคล่ืนจึงตอ้งออกแบบใหข้อบล่างของหวัเรือใหมี้ปริมาตรมากๆ เพื่อใชค้วามเร็ว

ไดม้ากข้ึนส าหรับเรือมีระวางบรรทุก ดงันั้นเทคโนโลยน้ีีเหมาะส าหรับเรือประมงท่ีปฏิบติังานอยูท่ะเลน ้ าลึกและทะเล

นอกชายฝ่ัง 

 หวัเรือแบบกระเปาะเป็นการสร้างปริมาตรท่ีขอบหวัเรือดว้ยขนาดท่ีเหมาะสมตามอตัราส่วนความเร็วกบัความ

ยาว (รากท่ีสองอตัราส่วนความเร็วและความยาวตวัเรือ) ซ่ึงเป็นการออกแบบและต่อเรือเป็นพิเศษภายใตก้ารแนะน า

ปรึกษาจากสถาบนัวจิยั อู่ต่อเรือ ท่ีปรึกษาดา้นการออกแบบท่ีสามารถออกแบบรูปทรงและขนาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากคล่ืนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในน ้ าท าใหมี้พ้ืนท่ีสมัผสัน ้ าเปล่ียนแปลง (transverse area) มากดงันั้นการติดตั้งหวัเรือแบบ

กระเปาะตอ้งไม่ไปรบกวนการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีสมัผสัน ้ าเปล่ียนแปลง (transverse area) ตามความยาวเรือ ยิง่ไปกวา่นั้น

ในกรณีท่ีหวัเรือกระแทกผิวน ้ าอยา่งรุนแรงขณะคล่ืนทะเลมีขนาดใหญ่ รูปร่างกระเปาะท่ีมีพ้ืนท่ีหนา้ตดักวา้งยงัช่วงลด

ความรุนแรงจากความเสียหายของตวัเรือได ้ ซ่ึงกระเปาะรูปทรงต่างๆ สามารถป้องกนัปัญหาจากความแขง็แรงของ

โครงสร้างท่ีจะเกิดกบัตวัเรือเม่ือเกิดคล่ืนใหญ่ในทะเลดว้ย 

 โดยทัว่ๆ ไป วธีิน้ีไม่เหมาะส าหรับเรือประมงชายฝ่ังขนาดเลก็ เพราะเรือเหล่าน้ีมีอตัราส่วนของความเร็วต่อ

ความยาวท่ีหวัเรือแบบกระเปาะจะมีประสิทธิภาพได ้ อยา่งไรก็ตามเรือประมงชายฝ่ังขนาดเลก็รูปทรงหวัเรือคลา้ยๆกนั

ถูกใชเ้พ่ือจุดประสงคใ์นการยกหวัเรือใหสู้งข้ึนและเพ่ิมความยาวของเสน้แนวน ้ า 

เรือประมงนอกชายฝ่ังและเรือประมงทะเลน ้ าลึกท่ีไม่ไดติ้ดตั้งหวัเรือแบบกระเปาะและเรือท่ีติดตั้งหวัเรือแบบกระเปาะ

รูปทรงท่ีไม่เหมาะสมจะท าใหกิ้นน ้ ามนัมาก เพ่ือใหล้ดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงการติดตั้งหวัเรือแบบกระเปาะหรือการ

ปรับปรุงรูปทรงหวัเรือแบบกระเปาะใหเ้หมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีควรท า 

 2) ตดิตั้งคลบีหน้าใบจกัรเรือ 

 อุปกรณ์น้ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการขบัเคล่ือนเรือใหดี้ข้ึนใชก้บัเรือประมงนอกชายฝ่ังและเรือประมงน ้ าลึก    

คลีบหลายแผน่ถูกน ามาติดตั้งตามมุมองศาหนา้ใบจกัรซ่ึงมีหนา้ท่ีบงัคบัใหก้ระแสน ้ าพุง่เขา้สู่ใบจกัรและไดพ้ลงังานการ

หมุนยอ้นกลบัมาเพ่ิมประสิทธิภาพ ต าแหน่งการติดคลีบ รูปทรง ขนาดและจ านวน ตอ้งจดัวางใหส้มัพนัธ์กบัรูปทรงของ

เรือท่ีอยูใ่ตน้ ้ าและความเร็วของเรือ ซ่ึงก่อนการติดตั้งคลีปน้ีจ าเป็นตอ้งปรึกษาสถาบนัวจิยั อู่ต่อเรือ ท่ีปรึกษาดา้นการ

ออกแบบและอ่ืนๆ  

 3) การปรับรูปทรงส่วนเพิม่เตมิใต้ท้องเรือ 

 วธีิการน้ีเป็นเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพอนัหน่ึง ส าหรับเรือจบัปลานอกฝ่ังและเรือจบัปลาทะเลน ้ าลึก ซ่ึง

รอบตวัเรือจะมีส่วนต่างๆใตท้อ้งเรือท่ีท าใหก้ระแสน ้ าหมุนวนและแรงตา้นทานจากน ้ า ส่วนใตน้ ้ าท่ียืน่ออกไปจากตวัเรือ

ประกอบไปดว้ย skeg ซ่ึงติดตั้งตามยาวใตก้ระดูกทอ้งเรือ กระดูกงูปีก (bildge keel) เป็นแผน่ติดตั้งใตท้อ้งเรือดา้นขา้ง
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hull’s side to reduce rolling. ), sonar, transducer of the fish-finder, and also the aperture of the side thruster. 

The function of these attachments will be relatively bigger since the hull of fishing vessel is smaller 

compared with that of large commercial vessels. Depending on the type of fishery, equipment such as 

propeller guard may be added. Propulsion resistance could be improved by refining the attachments to their 

proper forms along a streamline. 

As for large-scale purse seine fishing vessels, sonar and transducer of the fish finder which are 

scattered around the bottom of the vessel are re-equipped altogether within the framework of the hull on 

keel line. As the result, a certain amount of fuel is reduced.  

For long-line tuna fishing vessels, fuel consumption could be reduced by refining each form of the 

bilge keel, the transducer box of the fish-finder and anode protections on hull and rudder. However, in 

improving the transducer box of fish-finder, it is necessary to consider the improvement method carefully 

as there is a possibility of noise occurring in the fish-finder. This is due to the fact that air bubbles which 

are caused by the waves near the bow could flow into the transducer along the vessel’s bottom in the case 

of improperly improvement. 

(3) Energy saving technology by proper replacement of engine 

1) Replacement of engines 

This is a technology which is expected to be effective for small size coastal fishing vessels. 

The replacement from old engines to new ones may be necessary for small size coastal fishing 

vessels. Improvement in fuel consumption can be expected by replacing from old engines used over 10 

years to the new ones. Fuel consumption rate per out power may be improved, however, fuel consumption 

may increase in case of performance delivery at full capacity owing to the fact that the horse power of new 

engines is larger than that of old ones in general. There were cases that small size pole-and-line fishing 

vessels equipped with engines with 600 horsepower were using less than 300 horsepower in order to save 

fuel, estimating from measuring result of fuel consumption. Using engines of significant power with low 

load and bad fuel consumption rate for a long time is not only inconvenient in sides, fuel consumption and 

initial investment for replacement of engines, but it may also lead to the damage of engines due to low load 

injury. In case of new construction and replacement, selecting proper output engine is the most important 

thing in energy saving. 

2) Main engine drive of generator and other auxiliary machines 

Concerning generator of offshore and deep-sea fishing vessels, it is possible to save energy by 

driving on the main engine which has better fuel consumption rate compared to auxiliary engine. 

Transmission efficiency will improve by directly driving auxiliary machines such as refrigerator by main 

engine and auxiliary engine for that there is no electrical conversion. However, as direct-drive of 

refrigerator make the system complicated; it has been applied to only small proportion of deep-sea tuna 

long-line fishing vessels.  



เพื่อลดการโคลงของเรือ หวัโซน่าหาปลา และรวมถึงช่องของใบจกัรดา้นขา้ง (side thruster) หนา้ท่ีของส่วนต่างๆเหล่าน้ี

จะมีความส าคญักบัเรือท่ีมีขนาดเลก็มากกวา่เรือขนาดใหญ่ กรอบใบจกัอาจจะตอ้งใส่เพ่ิมเขา้ไปข้ึนอยูก่บัชนิดการท า

ประมง เพ่ือลดแรงตา้นน ้ าจากส่วนต่างๆท่ีติดตั้งใตน้ ้ าตอ้งท าใหก้ารไหลของกระแสน ้ าราบเรียบ 

 ส าหรับเรืออวนลากขนาดใหญ่ โซน่าและหวัส่งสญัญาณของอุปกรณ์หาปลาท่ีจะกระจายสญัญาณใตท้อ้งเรือ 

ตอ้งติดไวใ้ตแ้นวกระดูกงูของเรือจะช่วยลดการกินน ้ ามนัได ้

 และในกรณีของเรือเบ็ดทูน่า การลดการใชน้ ้ ามนัโดยการลบมุมกระดูกงูปีกขา้ง กล่องครอบป้องกนัหวัส่ง

สญัญาณของเคร่ืองหาฝงูปลา แท่งกนักร่อนท่ีติดบนตวัเรือและหางเสือ    อยา่งไรก็ดีการปรับรูปทรงกล่องป้องกนัหวัส่ง

สญัญาณจ าเป็นตอ้งออกแบบโดยค านึงถึงการรบกวนการส่งรับสญัญาณ เน่ืองจากฟองอากาศใตน้ ้ าท่ีเกิดจากหวัเรือ

อาจจะผา่นมารบกวนการส่งสญัญาณของหวัส่งได ้ 

 (3) การประหยดัพลงังานโดยการเปลีย่นเคร่ืองยนต์ทีเ่หมาะสม 

  1) การเปลีย่นเคร่ืองยนต์ใหม่ 

 วธีีการน้ีคาดวา่น่าจะเหมาะสมกบัเรือประมงชายฝ่ังขนาดเลก็ การเปล่ียนเคร่ืองยนตเ์ก่าเป็นเคร่ืองยนตใ์หม่

จ าเป็นส าหรับเรือประมงชายฝ่ังขนาดเลก็ การปรับการใชน้ ้ ามนัโดยการเปล่ียนเคร่ืองยนตเ์ก่าท่ีมีอายกุารใชง้านมากกวา่ 

10ปี เป็นเคร่ืองยนตใ์หม่  อตัราการใชน้ ้ ามนัต่อก าลงัมา้ท่ีไดรั้บจะดีข้ึน  โดยการกินน ้ ามนัจะเพ่ิมข้ึน แต่แรงมา้ท่ีไดรั้บ

ของเคร่ืองใหม่จะมากกวา่แรงมา้ของเคร่ืองเก่า    หลายคร้ังท่ีเรือเบ็ดท่ีติดตั้งเคร่ืองยนตข์นาด 600 แรงมา้ แต่ใชก้ าลงันอ้ย

กวา่ 300 แรงมา้ เป็นผลท่ีไดจ้ากการวดัอตัาส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงจริง การใชเ้คร่ืองยนตข์นาดก าลงัมาสูงๆ กบัภาระ

นอ้ยๆ กินน ้ ามนัมาก เป็นเวลานานนอกจากไม่เหมาะสมในดา้นการกินน ้ ามนัและตน้ทุนการเปล่ียนเคร่ืองใหม่แลว้ ยงั

เป็นการท าลายเคร่ืองยนตเ์น่ืองจากความเส่ือมจากภาระท่ีนอ้ยไป ในกรณีท่ีต่อเรือใหม่หรือเปล่ียนเคร่ืองยนตใ์หม่การ

เลือกขนาดแรงมา้เคร่ืองยนตใ์หเ้หมาะสมจะช่วยประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งมาก 

  2) เคร่ืองยนต์ทีใ่ช้ป่ันเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรอืน่ๆ 

 เก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของเรือประมงนอกชายฝ่ังและเรือประมงน ้ าลึก  มีความเป็นไปไดท่ี้จะประหยดั

พลงังานโดยการคบคุมใหเ้คร่ืองยนตห์ลกัมีอตัราการใชน้ ้ ามนัท่ีดีกวา่เม่ือเทียบกบัเคร่ืองยนตป่ั์นไฟฟ้า  การส่งก าลงัผา่น

อยา่งมีประสิทธิภาพโดยการขบัตรงกบัเคร่ืองจกัรต่างๆ เช่น เคร่ืองท าความเยน็ถูกขบัโดยเคร่ืองยนตห์ลกัและเคร่ืองยนต์

เสริมโดยท่ีไม่ตอ้งเปล่ียนเป็นไฟฟ้าก่อน เป็นตน้      อยา่งไรก็ดี การขบัเคล่ือนโดยตรงในเคร่ืองท าความเยน็ท าใหร้ะบบมี

ความซบัซอ้น   ซ่ึงถูกใชใ้นสดัส่วนท่ีนอ้ยกบัเรือเบ็ดราวทูน่าน ้ าลึก   
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In case generator is driven by main engine, it is important to keep the frequency constant. There 

are 2 ways to do so, one is the method of using the main engine in a constant rotation frequency and control 

the speed merely by controllable pitch propeller (CPP). Another method is to install constant frequency unit 

between main engine with variable rotation frequency and generator or behind the generator. As for the 

former method, if the propeller is rotating fast when navigating slow by tuna long-line fishing vessels, 

propeller efficiency will drop and will lead to increase in fuel consumption. Of the latter, when using 

constant frequency unit which maintains regular rotating frequency of generator by slipping electronically 

or mechanically, the transmission efficiency will be reduced, in case the main engine is in high rotative 

speed. This will lead to the increase in fuel consumption. There are models which ease negative effects by 

using 2-speed system.  Furthermore, as for thyristor inverter system which converts to constant frequency 

alternating current after commutating variable frequency alternating current, high transmission efficiency 

can be expected regardless of the number of rotations of main engine. However, it may be difficult to 

operate parallel with the generator driven by auxiliary engine. It is necessary to take measures against noise 

for measurement equipment and communication device for the reason that inverters cannot prevent 

electrical noise to generate.  

Energy saving of the drive of main engine is becoming less effective with the gap of fuel 

consumption between main engine and auxiliary engine shrinking compared to the past, although it depends 

on the output power of engines. Therefore, it is essential to consider comprehensive cost including 

reduction of maintenance cost and so forth by the main engine of generator being able to back up the 

auxiliary engine completely. Therefore, regarding auxiliary machines and the main engine drive, you need 

to consider the effects with technicians who are familiar with the system. 

3) Control of rotating speed of pump and other equipment by inverter 

Seawater coolant pumps which are used in main engines and auxiliary engines of offshore and 

deep-sea fishing vessels are driven at constant speed by three-phase induction motor. On the other hand, 

while the heat quantity of coolant water and lubrication oil which needs to be cooled may vary depending 

on the load condition of engines and equipment, in general certain amount of room in addition to the 

maximum value is selected for the pump capacity, and also provide cooling device with maximum flow. 

Using variable amount pump which is able to adjust the number of rotations and provide the required 

coolant water for heat discharge, is an effective power saving measurement. 

In particular, fuel consumption is reduced by methods as follows. It can be reduced by controlling 

the temperature difference in the doorway for coolant water by making the speed of motor which drives the 

coolant water pump of main engine adjustable by inverter regardless of the load of main engine. Second 

method is to control discharge pressure to be constant by making the speed of motor which drives coolant 

water pump of several auxiliary engines adjustable regardless of the number of operating auxiliary engines. 

It can be widely-applied by using similar methods such as trying to save energy by adjusting displacement 

water volume according to the decrease in the number of live bait fish from operations through making it 

possible to adjust the speed of the pump for warehouse to farm live bait at low temperature used in skipjack 



 ในกรณีท่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าถูกขบัโดยเคร่ืองยนตห์ลกั   มนัจ าเป็นตอ้งรักษาความถ่ีใหค้งท่ีตลอดเวลา  ซ่ึงท า

ได ้ 2 วธีิคือ วธีีแรกใหเ้คร่ืองยนตห์ลกัหมุนดว้ยความเร็วรอบคงท่ี และควบคุมความเร็วเรือดว้ยการปรับมุม controllable 

pitch propeller (CPP) อีกวธีิติดตั้งหน่วยความถ่ีคงท่ีระหวา่งเคร่ืองยนตห์ลกักบัตวัปรับความถ่ีของการหมุนและตวัก าเนิด

ไฟฟ้าหรือติดตั้งหลงัเคร่ืองป่ันไฟฟ้า ซ่ึงขั้นตอนน้ีใบพดัหมุนจะเร็วเม่ือเรือเบด็ราวทูน่าแล่นชา้  ประสิทธิภาพใบพดั

ลดลงและท าใหต้อ้งใชน้ ้ ามนัเพ่ิมข้ึน ต่อมาเม่ือใชเ้คร่ืองควบุมความถ่ีคงท่ีซ่ึงรักษาการหมุนของเคร่ืองป่ันไฟฟ้าใหเ้ป็น

ปกติโดยการปรับทางไฟฟ้าหรือทางกล   ประสิทธิภาพการส่งก าลงัจะลดลงขณะท่ีเคร่ืองยนตห์ลกัมีอตัราการหมุนท่ีเร็ว

มากน าไปสู่การใชน้ ้ ามนัเพ่ิมข้ึน   มีรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลทางลบโดยการใชร้ะบบ 2 ความเร็ว  ยิง่ไปกวา่นั้น ระบบแปลง

ไฟฟ้ากระแสสลบัดว้ย thyristor inverter ใหป้ระสิทธิภาพก าลงัไฟฟ้าท่ีสูงโดยไม่ข้ึนอยูก่บัความเร็วรอบเคร่ืองยนตห์ลกั 

อยา่งไรก็ดีการท างานของอินเวอร์เตอร์ยากท่ีจะขนานไฟฟ้กบัเคร่ืองป่ันไฟฟ้า   ซ่ึงจ าเป็นตอ้งวดัเสียงรบกวนท่ีเกิดจาก

อุปกรณ์การวดัและอุปกรณ์ส่ือสาร เน่ืองดว้ย inverter ไม่สามารถกนัสญัญาณไฟฟ้ารบกวนท่ีเกิดข้ึนได ้  

 การประหยดัพลงังานในการขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตห์ลกัจะมีประสิทธิภาพนอ้ยลงเม่ือช่องวา่งของการใชน้ ้ ามนั

ระหวา่งเคร่ืองยนตห์ลกัและเคร่ืองป่ันไฟฟ้ามีค่านอ้ยลงเม่ือเทียบกบัท่ีผา่นมา  แมว้า่จะข้ึนอยูก่บัพลงังานท่ีไดจ้าก

เคร่ืองยนตด์งันั้นจะตอ้งพจิารณาค่าใชจ่้ายอยา่งเขา้ใจเพื่อลดค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต ์    โดยเคร่ืองยนตห์ลกัของเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าสามารถช่วยเคร่ืองยนตเ์สริมอยา่งสมบูรณ์  ดงันั้น การขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตห์ลกัและเคร่ืองยนตเ์สริม  คุณ

ตอ้งพิจารณาผลกระทบกบัช่างเทคนิคผูท่ี้มีความคุน้เคยกบัระบบน้ี 

  3) ควบคุมความเร็วในการหมุนป๊ัมและอปุกรณ์อืน่ๆด้วย inverter 

 ป๊ัมน ้ าทะเลหล่อเยน็ของเคร่ืองยนตห์ลกัและเคร่ืองป่ันไฟฟ้าของเรือประมงนอกฝ่ังและเรือประมงน ้าลึก ท างาน

ท่ีความเร็วคงท่ีดว้ยมอเตอร์เหน่ียวน าสามเฟส นอกจากน้ีขณะปริมาณความร้อนของน ้ าและน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีท าการหล่อ

เยน็จะเปล่ียนแปลงตามสภาวะการท างานของเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองมือ  โดยทัว่ๆไปแลว้   จ านวนหอ้งท่ีแน่นอนท่ีป๊ัมมี

ขนาดมากท่ีสุดในการเลือกป๊ัมเพ่ือหล่อเยน็ดว้ยอตัราไหลมากท่ีสุด    การใชป๊ั้มท่ีสามารถปรับรอบการหมุนไดแ้ละใชน้ ้ า

หล่อเยน็เพื่อระบายความร้อน เป็นการวดัการประหยดัพลงังานท่ีเหมาะสม 

 โดยเฉพาะการลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงลงดว้ยวธีิการน้ี  สามารถลดการใชน้ ้ ามนัลงไดด้ว้ยควบคุมความ

แตกต่างของอุณภูมิท่ีทางเขา้ออกของน ้ าท าความเยน็ โดยการควบคุมอตัราความเร็วของมอเตอร์ท่ีควบคุมป๊ัมน ้ าท าความ

เยน็ของเคร่ืองยนตห์ลกัท่ีปรับดว้ย inverter โดยไม่ข้ึนกบัรอบเคร่ืองยนตห์ลกั วธีิท่ีสองคือการความคุมแรงดนัดา้นส่งให้

คงท่ีดว้ยการควบคุมรอบมอเตอร์ซ่ึงหล่อเยน็เคร่ืองจกัรต่างๆ ดว้ย inverter โดยไม่ค านึงถึงจ านวนการท างานของ

เคร่ืองยนตร์อง 

 มนัถูกน ามาปรับใชอ้ยา่งกวา้งขวางในขั้นตอนท่ีคลา้ยกนั เช่น พยายามประหยดัพลงังานโดยการปรับปริมาณ

น ้ าตามจ านวนเหยือ่ตกปลาเป็นใหล้ดลง เป็นไปไดท่ี้ตอ้งปรับความเร็วของป๊ัมส าหรับหอ้งเก็บเหยือ่ตกปลาท่ีมีอุณหภูมิ

ต ่าเพื่อใชใ้นการท าประมงเบ็ดทูน่าชนิด skipjack 
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pole-and-line fishing, 

4) Improvement of power factor using phase advancing condenser 

It is a technology which is applicable and effective to both offshore and deep-sea fishing vessels. 

The loss of electric power in circuit is reduced to the square of electric current. For that time lag 

occurs between the changes of voltage and electric current, there will be a huge loss of electric power in 

case high current flows at low voltage. Therefore, setting a condenser (Phase advancing condenser) which 

is able to adjust time lag will reduce electric current and will ease loss of electric power. (Improve power 

factor) However, if the vessel does not have electric power loss from the time of new vessel constructed, 

setting phase advancing condenser will not have much improvement effect. When introducing the 

condenser, it is necessary to consult with experts for that proper condenser volume should be selected 

depending on the vessel and also that proper connection method should be chosen. 

(4) Energy saving technology for using fishing gear 

1) Low-resistance fishing gear 

This is an effective technology for trawl fishing vessels operated in offshore and deep-seas. The 

output power of the main engine while towing, is proportional to the resistance of fishing gear of trawler 

using such as trawling nets. Therefore, energy saving effects can be expected by reducing the resistance of 

the fishing gear. Nets of trawl fishing vessels are generally made of polyester. Using ultra high-strength 

polyester fiber which is 4 times as strong as the normal fiber in right places of the fishing gear will make 

the diameter of net twine thinner, and also by enlarging the mesh size of parts which do not have big 

influence on fishing such as the wing-like attachments, the resistance of the fishing gear could be reduced. 

This technique has been used in some offshore trawl fishing vessels and the energy saving effects had been 

confirmed. 

For small-sized coastal trawl fishing vessels, it is difficult to use less resistance fishing gear like 

the ones used in offshore trawl fishing vessels as of this moment, as thinner line is generally used for nets 

compared to deep-sea and offshore trawl fishing vessels, and it is difficult to find even thinner and proper 

sized ultra-high-strength fiber. However, alternative ways could be developed to reduce resistance such as 

enlarging the size of mesh of the parts like the wing-like attachments which do not have much influence on 

fishing. 

2) Operation of hydraulic pump and hydraulic system 

Many fishing vessels including offshore trawl fishing vessels are driven by hydraulic pump which 

is the source of power of the main engine for the fish catching machines such as the winch. Most of the 

hydraulic systems use circuit which is a combination of constant-volume motor and constant-volume pump. 

As pump is driven by the main engine, it discharges certain amount of oil. The winch drum adjusts the flow 

regulating valve in order to obtain the required rotations and provides the hydraulic motor with the 

necessary quantity of oil. Although excessive oil bypasses down the system, when oil is flowing inside the 



  4) การปรับตวัแปรก าลงัด้วยการใช้ phase advancing condenser 

 วธีิการน้ีเป็นเทคโนโลยท่ีีสามารถใชไ้ดแ้ละมีประสิทธิภาพกบัทั้งเรือประมงน ้ าลึกและเรือประมงนอกฝ่ัง การ

สูญเสียพลงังานไฟฟ้าในวงจรลดลงเป็นก าลงัสองของกระแสไฟ กรณีท่ีความต่างศกัยต์ามกระแสจะเกิดการสูญเสียอยา่ง

มหาศาลเม่ือกระแสไหลอยา่งมากขณะโวลตต์ ่า ดงันั้นการใช ้ condenser (Phase advancing condenser) จะสามารถปรับ

เวลาเหล่ือมกนัของศกัยแ์ละกระแส เพื่อลดกระแสไฟฟ้าลง พลงังานไฟฟ้าสูญเสียจึงลดลงตามไปดว้ย (พฒันาปัจจยั

พลงังาน)  อยา่งไรก็ดีถา้เรือท่ีสร้างใหม่ และไม่ไดสู้ญเสียพลงังานไฟฟ้า การใช ้phase advancing condenser จะไม่มีผล

มาก  เม่ือจะน า condenser มาใชต้อ้งปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญในการเลือก condenser ท่ีเหมาะสมกบัเรือและการน ามาใช ้

 (4) เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานในเคร่ืองมอืประมง 

  1) เคร่ืองมอืประมงความต้านทานน า้ต า่ 

 เทคโนโลยน้ีีเหมาะท่ีจะใชก้บัเรืออวนลากท่ีท าประมงนอกฝ่ังและทะเลน ้ าลึก ก าลงัลากท่ีไดจ้ากเคร่ืองยนตแ์ปร

ผนัตามความตา้นทานน ้ าของเน้ืออวนลาก ดงันั้นถา้ตอ้งการประหยดัพลงังานตอ้งลดแรงตา้นน ้ าจากเคร่ืองมือประมง ตา

ข่ายของอวนลากผลิตมาจากวสัดุโพลีเอสเตอร์ทนแรงดึงสูงมาก ท่ีมีความแขง็แรงของเสน้ใยสูงกวา่เสน้ใยปกติถึง 4 เท่า 

ท่ีเสน้ผา่ศูนยก์ลางเลก็ลง 2 เท่าและการขยายขนาดตาข่ายใหก้วา้งข้ึนไม่มีผลต่อการท าประมงเช่นการติดปีกอวน เป็นตน้ 

จะท าใหล้ดแรงตา้นน ้ าลง   เทคนิคน้ีใชส้ าหรับเรือลากอวนนอกฝ่ังและยนืยนัแลว้วา่ไดช่้วยประหยดัพลงังาน 

 ส าหรับเรืออวนลากชายฝ่ังขนาดเลก็ ยากท่ีจะใช ้ เคร่ืองมือประมงท่ีมีค่าแรงตา้นน ้ าต ่า เหมือนกบัท่ีใชใ้นเรือ

อวนลากนอกฝ่ังเพราะมนัใชเ้สน้ตาข่ายท่ีบางกวา่เม่ือเทียบกบัเรืออวนลากนอกฝ่ังและเรืออวนลากน ้ าลึก รวมทั้งเป็นการ

ยากมากท่ีจะหาขนาดเสน้ใยโพลีเอสเตอร์ท่ีมีความบางและขนาดเหมาะสมท่ีมีความทนสูงมากกวา่น้ีได ้  อยา่งไรก็ดี

ทางเลือกอ่ืนท่ีช่วยลดแรงตา้นจากน ้ าได ้เช่น ขยายตาข่ายใหใ้หญ่ข้ึนเช่นเสริมปีกอวน ซ่ึงไม่ไดมี้ผลมากต่อการท าประมง 

  2)การท างานของระบบไฮโดรลกิและป๊ัมไฮโดรลกิ 

 เรือประมงส่วนมากรวมทั้งเรืออวนลากนอกฝ่ังใชร้ะบบไฮโดรลิกมีป๊ัมน ้ ามนัขบัดว้ยเคร่ืองยนตส์ าหรับท า

ประมง เช่น winch ส่วนมากระบบไฮโดรลิกมีวงจรรวมของมอเตอร์ปริมาตรคงท่ีและป๊ัมปริมาตร เน่ืองจากป๊ัมท่ีถูก

ขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตห์ลกัเพ่ือส่งน ้ ามนัแรงดนัสูงออกมา   กวา้นท างานดว้ยการปรับอตัราไหลน ้ ามนัท่ีวาลว์ควบคุม

เพื่อใหไ้ดค้วามเร็วรอบท่ีตอ้งการ  และ ส่งปริมาณน ้ ามนัเท่าท่ีจ าเป็นไปยงัมอเตอร์ไฮโดรลิก น ้ ามนัท่ีเกินมาจะไหล

กลบัไปท่ีถงัน ้ ามนั ขณะท่ีน ้ ามนัไหลเขา้ไปในท่อจะท าใหเ้กิดการสูญเสียพลงังาน  โดยทัว่ไปการลดการสูญเสียพลงังาน

ในระบบไฮโดลิกท าไดด้ว้ยการติดตั้งถงัพกัน ้ ามนัก่อนถึงมอเตอร์ไฮโดรลิกและจ่ายปริมาตรน ้ ามนัท่ีนอ้ยกวา่โดยการลด
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pipes, the result is loss of energy. In general, loss of energy can be reduced when pumps are equipped with 

enough room for the volume of hydraulic motor and lower the discharge volume of pumps by reducing the 

number of rotations of the main engine. Using constant pressure and variable amount of oil for the 

hydraulic pump system which only provides necessary quantity of oil for the hydraulic motor, will not 

result in loss of energy as mentioned above and thus energy could be saved. 

(5) Energy saving technology which is available to contemplate the construction of a new 

fishing vessel  

1) High efficiency propulsion system such as contra-rotating propellers 

Large-scale purse seine fishing vessels “Nippon-Maru”, for example, is equipped with a tandem of 

propulsion device such as main engine-driven propeller and electric motor-driven propeller in rudder, 

which are fitted facing each other. The device is one of the contra-rotating type propeller and propulsion 

efficiency improved by rear propeller recovering the rotating energy generated by the main engine drive 

propeller. This system can be used as stern thruster by operating the rudder with electric motor drive 

propeller while fishing. Establishing a method of using tandem propulsion device during fishing operation 

and navigation, and also analyzing the maintenance cost of the system, are should be clarified in the future. 

2) Double reduction of main engine 

In fixed-pitch propellers for trawl fishing vessels of which loading depends on whether it is 

navigating or trawling, and for set net fishing vessels which have huge gap between the ballast or when it is 

fully loaded, these propellers are so-designed as to avoid the engine from being in a torque rich situation. 

Adapting two-stage deceleration system will make it possible to select the number of rotations 

according to the propulsion resistance of two different situations, such as when it is navigating or when it is 

trawling (or in case the vessel is fully loaded). In this way, without using expensive controllable pitch 

propeller, it is possible to drive the vessel efficiently as well as optimize the engine performance without 

overloading, which will subsequently result in energy saving. 

3) Cost saving by using economical oils such as C-heavy oil and AC-blend oil 

Using C-heavy oil which is cheaper than fuel oil A (fuel oil C costs about 80% of fuel oil A in 

Japan) or using AC-blend oil which is a mix of fuel oil C and fuel oil A is expected to save on costs. Fuel 

oil C is made from the residue of gasoline, heating oil and light oil refined from crude oil, although 

sometimes showing large variations in its form due to the refinement method and the type of crude oil used. 

Fuel heater is necessary to make fuel oil C thick, and since fuel oil C includes many foreign substances and 

impurities, centrifugal cleaning equipment is necessary to get rid of such substances before using fuel oil C. 

This requires a lot of energy while the proportion of CH could be high compared with that of fuel oil A 

which increases the carbon-dioxide emission. Moreover, it is also necessary to consider the increasing 

amount of hazardous substances such as NOx and sulfur oxide (Sox) in the emissions and particle matters. 

When starting and stopping the engine, and in case of low loading, using fuel oil C should be 



จ านวนรอบของเคร่ืองจกัรใหญ่  การใชแ้รงดนัคงท่ีและปรับปริมาตรน ้ ามนัในระบบไฮโดรลิกซ่ึงจ่ายน ้ ามนัเท่าท่ีจ า

เป็นไปยงัมอเตอร์ไฮโดรลิกจึงไม่มีการสูญเสียพลงังานและยงัเป็นการประหยดัพลงังงานดว้ย 

 (5) เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานทีน่ ามาตดิตั้งบนเรือสร้างใหม่ 

  1)ระบบแรงขับเคลือ่นทีม่ปีระสิทธิภาพสูง เช่น contra -rotation propellers 

 ในเรืออวนลากขนาดใหญ่ เช่น เรือ Nihon maru จะมีอปุกรณ์ขบัเคล่ือนท่ีเรียงตามกนัของระบบขบัดนัเช่น มี

เคร่ืองจกัรใหญ่เป็นตวัหมุนใบจกัรและมอเตอร์ไฟฟ้าหมุนใบจกัรในหางเสือซ่ึงติดหางเสือกบัส่วนอ่ืน อุปกรณ์น้ีเป็น

หน่ึงในใบจกัรหมุนกลบัทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนท าใหเ้กิดแรงขบัเคล่ือนดา้นหลงัท่ีเกิดจากพลงังาน

การหมุนดว้ยเคร่ืองจกัรใหญ่ ระบบน้ีใชเ้ป็นตวัขบัดนัทา้ยเรือ (stern thruster) โดยการหมุนหางเสือทา้ยเรือดว้ยอุปกรณ์

การขบัเคล่ือนทางไฟฟ้าขณะปฏิบติังาน  วธีิใชแ้รงขบัเคล่ือนเรียงตามกนัระหวา่งท าประมงและเดินทาง และเป็นการ

วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบ ซ่ึงตอ้งหาใหช้ดัเจนส าหรับอนาคต 

 2) การลดขนาดเคร่ืองจกัรใหญ่ลง 2เท่า 

ส าหรับใบจกัรทัว่ไปของเรืออวนลากท่ีระวางบรรทุกข้ึนอยูก่บัการควบคุมเรือและการท าประมง ส่วนเรือประมงส าหรับ

การท าประมงโป๊ะเชือกตอ้งมีพ้ืนท่ีวา่งมากระหวา่งอบัเฉาเรือหรือเม่ือมีการบรรทุกเตม็พิกดั ใบจกัจะถูกออกแบบให้

หลีกเล่ียงการรับแรงบิดท่ีมากเกินไป   

การใชร้ะบบหน่วง 2 จงัหวะเพ่ือเลือกรอบในการตา้นการขบัดนัในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัสองเหตุการณ์คือ เม่ือ

เดินเรือและเม่ือท าประมง (หรือในกรณีบรรทุกเตม็ระวาง) ดว้ยวธีิน้ีจึงไม่จ าเป็นตอ้งใช ้controllable pitch propeller ท่ีมี

ราคาแพง มนัสามารถแล่นเรือไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเคร่ืองยนตท์ างานโดยไม่เกินก าลงั มนัจะเป็นการช่วย

ประหยดัพลงังานดว้ย 

 3) ประหยดัต้นทุนด้วยการใช้น า้มนัราคาประหยดั เช่น น า้มนัส าหรับเรือและน า้มนัผสม 

 การใชน้ ้ ามนัเรือท่ีมีราคาถูกกวา่น ้ ามนัดีเซลเรือ (น ้ ามนัเรือถูกกวา่ 80 % ของน ้ ามนัดีเซลเรือในประเทศญ่ีปุ่น) 

หรือใชน้ ้ ามนัผสมซ่ึงผสมระหวา่งน ้ ามนัเรือและน ้ ามนัดีเซลเรือเพ่ือประหยดัตน้ทุน น ้ ามนัเรือผลิตมาจากน ้ ามนัท่ีเหลือ

จากการผลิตน ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัก๊าซ และน ้ ามนั light oil ท่ีกลัน่จากน ้ ามนัดิบ มีส่วนประกอบหลายอยา่งจากการกลัน่

และชนิดของน ้ ามนัดิบ น ้ ามนัตอ้งถูกตม้ก่อนใชง้านเน่ืองจากเป็นน ้ ามนัท่ีหนืดมาก มีองคป์ระกอบหลายชนิดและไม่

บริสุทธ์ิ เคร่ืองเหวีย่งหนีศูนยก์ลางใชก้ าจดัส่ิงปนเป้ือนเหล่าน้ีออกจากน ้ ามนัเรือ ซ่ึงตอ้งใชพ้ลงังานอยา่งมากในการแยก 

มีอตัราส่วน คาร์บอนตอ่ไฮโดรเจนสูงเม่ือเทียบกบัน ้ ามนัดีเซลเรือท าใหเ้พ่ิมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

นอกจากน้ียงัมีสารท่ีเป็นอนัตรายอีกคือ NOx SOx และอนุภาคเขม่าท่ีมีมากข้ึน 

 เม่ือติดเคร่ืองยนตแ์ละดบัเคร่ืองยนตใ์นกรณีท่ีระวางบรรทุกนอ้ย ควรเปล่ียนการใชจ้ากน ้ ามนัเรือไปใชน้ ้ ามนั

ดีเซลเรือ ส่วนของเคร่ืองยนตร์วมทั้งวาลว์น ้ ามนัจะมีอายกุารใชง้านสั้นกวา่ปกติ ขณะท่ีเรือประมงภายในประเทศในอดีต

มีการบนัทึกวา่ใชน้ ้ ามนัเรือ 500 ตนั  อยา่งไรก็ดีการพิจารณาความสะดวกสบายของหอ้งเคร่ืองยนตจ์ะถูกน ามาใชส้ าหรับ
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switched to fuel oil A. Engine parts including fuel valve are expected to become run down faster than usual. 

Nonetheless, past records have indicated the use of fuel oil C for 500-ton class domestic vessels. However, 

considering the facility aspect of the engine room, this fuel oil must have been possibly introduced only to 

large-scale fishing vessels. Maintenance cost and increase of labor or crew members should be taken into 

account in determining the economic efficiency therefore, verification test using large-scale fishing vessels 

is essential. In addition, the acquisition route of fuel oil C should also be considered (in general, AC-blend 

oil cannot be acquired in Japan). 

The use of fuel oil C was introduced in the 2-year plan (2008 to 2009) of the “Project to urgently 

substantiate the cost-saving technology in fishing vessels” by the Fisheries Agency’s “Technology 

development project towards appealing fishing industry 

(6) Energy saving technology to be considered in the future 

1) fishing vessels with sail-assisted propulsion  

When the prices of fuel rise, the idea of using wind energy by setting the navigating equipment in 

fishing vessels ,that is, a fishing vessel with sail-assisted propulsion, is usually proposed. However, this 

idea has never become widely-used except for special fishing vessels such as small trawler. Because there 

are many demerits in using a sail for fishing vessels and those demerits may eliminate the fuel savings 

gained by using a sail. The demerits could include the fact that simple sail navigating equipment will make 

it complicated to sail handlings and an automatic sail control system will increase the initial cost. It will 

also cause problems such as increased maintenance cost, the sail hindering the vision of crew, and 

narrowing down the working deck space. 

An ocean-going long-line tuna fishing vessel equipped with cybernated hard sail was constructed 

in mid 1980s with the aid of Nippon Foundation, but it is not sure whether such fishing vessel still uses the 

sail. Domestic vessels which were constructed with the same concept are still operating but the sails have 

been removed. Nevertheless, for large-scale commercial vessels, equipment which resembles a kite which 

is called a “kite sail” has been proposed, but this was found to be difficult to introduce to fishing vessels. 

Depending on both the wind velocity and the wind direction relative to the vessel’s course (wind speed and 

wind direction against to the vessel during operation), the equipment could require more fuel. In addition, it 

is difficult to get the same speed as the conventional speed by wind energy for high-speed coastal fishing 

vessels. 

Recently, simple rig using soft sail made of cloth was tried to be introduced for ocean going 

long-line tuna fishing vessels. The reports is discussed on the selection system of most appropriate 

meteorological course in order to gain the maximum wind energy. However, this concept is still to be 

introduced in the fishing industry. Utilization of wind energy is an important research project as it is a 

propulsion device which does not depend on fossil fuel. 

 

 



เรือประมงขนาดใหญ่เท่านั้น  ตน้ทุนค่าบ ารุงรักษาและการเพ่ิมจ านวนลูกเรือควรคิดเขา้ไปในบญัชีดว้ย เพื่อก าหนด

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  ดงันั้นการทดสอบเพ่ือการพิสูจนน้ี์จะใชส้ าหรับเรือประมงท่ีมีขนาดใหญ่เท่านั้น   นอกจากน้ี

แนวทางการหาน ้ ามนัมาใชค้วรจะถูกพิจารณา (เพราะโดยปกติ น ้ ามนัผสมจะหาไม่ไดใ้นญ่ีปุ่น) 

 การใชน้ ้ ามนัเรือถูกวางไวใ้นแผน 2ปี 2008-2009 ของโครงการพิสูจน์เทคโนโลยท่ีีช่วยประหยดัตน้ทุนใน

เรือประมงอยา่งเร่งด่วน  ในโครงการตวัแทนดา้นประมงท่ีเรียกวา่ โครงการพฒันาเทคโนโลยใีนการช่วยเหลือ

อุตสาหกรรมดา้นประมง 

 6) เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานในอนาคต 

  1) ใบเรือช่วยขับเคลือ่นเรือประมง 

 เม่ือราคาน ้ ามนัแพงข้ึน การใชพ้ลงังานลมเพื่อขบัเคล่ือนเรือประมงจะถูกน ามาใช ้   แต่แนวคิดน้ียงัไม่เคยมีการ

ใชอ้ยา่งกวา้งขวางยกเวน้การท าประมงบางประเภทเช่นอวนลากขนาดเลก็  เน่ืองจากการแล่นใบมีขอ้เสียหลายอยา่งแต่

ขอ้เสียเหล่าน้ีอาจจะเป็นขอ้ดีท่ีช่วยประหยดัเชิงเพลิงได ้  ขอ้เสียท่ีวา่น้ีคือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแล่นเรือธรรมดาน้ีจะท าให้

มนัยุง่ยากในการแล่นเรือ เพ่ิมค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ การเพ่ิมค่าบ ารุงรักษา ใบเรือน้ีจะบดบงัทศันวสิยัและท าใหพ้ื้นท่ีท างาน

บนดาดฟ้าเรือแคบลง 

 เรือประมงเบ็ดราวทูน่าท่ีใชใ้บชนิด cybernated hard sail ถูกสร้างข้ึนกลางปี 1980  ดว้ยความช่วยเหลือของ 

Nippon Foundation อยา่งไรก็ดีไม่แน่ใจวา่เรือล าน้ียงัคงใชใ้บเรือหรือไม่   เรือประมงทัว่ไปท่ีถูกต่อตามแนวคิดเดียวกนั

ยงัคงท างานใชท้ าประมงแต่ไดน้ าใบเรือท่ีถูกติดตั้งออกแลว้ ยิง่ไปกวา่นั้นเรือพานิชยข์นาดใหญ่จะใชอุ้ปกรณ์ท่ีคลา้ยกบั

วา่วเรียกวา่ kite sail แต่ยุง่ยากท่ีจะน ามาใชใ้นเรือประมง  ดว้ยตวัแปรของความเร็วลมและทิศทางลม (ความเร็วลมและ

ทิศทางลมตรงขา้มกบัทิศทางการท าประมงหรือเดินเรือ)  เพื่อใหก้ารเดินเรือหรือการท าประมงด าเนินไปไดป้กติ จึงตอ้ง

เดินเคร่ืองยนตเ์พ่ือควบคุมเรือตลอดท าใหส้ิ้นเปลืองน ้ ามนัมากข้ึน   นอกจากน้ีการท่ีจะแล่นเรือใหเ้ร็วเท่าการใช้

เคร่ืองยนตเ์ป็นไปไม่ไดเ้ลยกบัเรือประมงชายฝ่ังขนาดเลก็  

 เม่ือเร็วๆน้ีมีการทดลองใชเ้สากระโดงเรือท่ีติดตั้งง่ายๆ และใบเรือท ามาจากผา้ถูกน ามาใชบ้นเรือประมงเบด็ราว

ทูน่าจากรายงานต่างๆ มีการแลกเปล่ียนความคิดเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือท่ีจะใชพ้ลงังานลมใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

แนวคิดการใชพ้ลงังานลมน้ียงัคงถูกแนะน าไปสู่อุตสาหกรรมประมง การใชพ้ลงังานลมเป็นโครงการวจิยัท่ีส าคญัเพราะ

เป็นอปุกรณ์ช่วยในการขบัเคล่ือนเรือโดยไม่ตอ้งใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงใดๆเลย 
  2) การผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมและแสงอาทติย์ 
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2) Wind generation and solar power generation 

The use of natural energy such as wind electricity and solar power is now drawing much attention. 

Utilizing wind energy as new source of energy for fishing vessels include not only using wind energy as a 

power source for the rig but also for charging battery using the electricity generated by installing a windmill 

in fishing vessels. This is then used as navigation device, fish catching device, onboard pipes and 

drive-power of continuous current device such as the rig device. In installing solar battery in fishing vessels, 

the best location would be on the bridge of existing vessels. However in most cases, navigational devices 

are already on the bridge and making room for things like a windmill would be an issue to consider. 

3) Biodiesel Fuel 

Biodiesel fuel (BDF) which is a general term for fuel used for diesel engine, is a biomass energy 

made from biological oil. Based on the idea of carbon neutral, the carbon dioxide generated by burning 

BDF, is not counted as global greenhouse gas emission and thus, is considered to be an 

environment-friendly fuel. In Japan, vegetable fat and oil such as waste oil of households and commercial 

tempura oil after getting rid of foreign substances and moisture is used mainly as the basic ingredients. 

BDF produces fatty acid methyl ester and after the reaction with methanol, BDF is completely free of 

catalyzer and glycerin as by-product during the production process. Whether mixed with light oil or 100% 

BDF, the fuel is used for diesel engine and as alternative fuel to light oil. However, there are concerns that 

need to be taken into consideration when using BDF. First, fuel consumption is not as good since the 

amount of heat generated is 10% lower compared to light oil. Second, rubber packing and rubber hose may 

swell as the dissolving power is strong. Third, when changing from light oil to BDF, clogging may happen 

in filters due to the peeling of grime inside pipes and fuel tank. Although BDF is a good quality fuel which 

is similar to light oil, it is necessary to ensure the stable supply and production cost for its sustainability. 

III. Actual energy consumption and the estimate of energy consumption reduction effect by type of 

fishing method 

1. Actual energy consumption and expected energy saving effect 

The total expected energy saving effect for main type of fishing vessels is estimated by applying 

the energy saving measures described above and the measures described in chapter  Ⅳ( setting reasonable 

temperature for cold storage in fish hold) and Ⅴ(energy saving technology utilizing LED light). Fuel 

consumption of the main engine and auxiliary engine was estimated separately for each operational status 

(navigating, operating and anchorage) of the fishing vessels after which the data on actual operation 

condition and the condition of fuel consumption were obtained.  The total expected energy saving effect is 

examined for 9 fishing vessels which the reliable data on the amount of fuel consumption and operational 

status were obtained, shown as follows; 

(1)  deep-sea tuna long-line fishing vessel (Freeze) 

(2)  coastal tuna long-line fishing vessel (Fresh) 



ปัจจุบนัมีการน าพลงังานธรรมชาติมาประยกุตใ์ชเ้ช่น ลมและแสงแดด เพ่ือน ามาผลิตกระแสไฟฟ้า การใชพ้ลงังานลมกบั

การท าประมงไม่เฉพาะกบัการขบัเคล่ือนเรือเท่านั้นแต่สามารถประจุไฟฟ้าเก็บในแบตเตอร่ีโดยใชไ้ดนาโมท่ีติดตั้งกบัหนั

เรือบนเรือประมง ไฟฟ้าท่ีผลิตไดน้ี้สามารถน าไปเล้ียงระบบเดินเรือ อุปกรณ์จบัปลา ป๊ัมน ้ าต่างๆ และเป็นแหลงจ่าย

ไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัมีการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลลร่์วมกบัแบตเตอร่ีบนเรือประมงดว้ย แบตเตอร่ีเหล่าน้ี

ควรวางไวบ้นสะพานเดินเรือจะเหมาะสมท่ีสุด ส่วนใหญ่อุปกรณ์เดินเรือจะติดตั้งบนสะพานเดินเรือซ่ึงมีพ่ืนท่ีจ ากดัอยู่

แลว้แต่เม่ือตอ้งการเพ่ิมกงัหนัลมบนเรือ จึงท าใหพ้ื้นท่ีในการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากกงัหนัมีจ ากดัไปดว้ย 

  3) น า้มนั biodiesel 

 น ้ามนั biodiesel (BDF) เป็นน ้ ามนัส าหรับเคร่ืองยนตดี์เซล ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีท าจากน ้ ามนัทางชีวภาพ  ภายใต้

แนวคิดของคาร์บอนจากธรรมชาติหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมน้ ้ ามนัไบโอดีเซลล ์ไม่นบัการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกทัว่โลก และถูกพิจารณาวา่เป็นน ้ ามนัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ในญ่ีปุ่นไขมนัจากพืชและน ้ ามนัจากพืช เช่น  

น ้ ามนัท่ีท้ิงจากในครัวและ tempura oil หลงัจากท่ีก าจดัส่ิงแปลกปลอมและความช้ืนแลว้จะถูกน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบ

หลกั น ้ ามนั biodiesel เกิดจาก fatty acid methylester หลงัจากมนัท าปฏิกิริยากบั methanol โดยไม่ตอ้งใชต้วัเร่งปฏิกิริยา

และไดก้รีเซอรีนเป็นผลผลิตส่วนเกินจากกระบวนการผลิต   

เม่ือน าไบโอดีเซลผสมกบัน ้ ามนั light oil หรือ biodiesel 100% ถูกใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซลเป็นน ้ ามนัทางเลือกแทน light 

oil  

ส่ิงท่ีควรค านึงถึงเม่ือจะใชน้ ้ ามนั biodiesel คือ 1. การกินน ้ ามนัไบโอดีเซลไม่ดีเน่ืองจากความร้อนท่ีไดจ้ะนอ้ยกวา่น ้ ามนั 

light oil ถึง 10% 2. ประเก็นยางและท่อยางอาจจะโป่งดูดซบัพลงังานอยา่งมาก 3. เม่ือเปล่ียนจาก light oil เป็น biodiesel 

มนัอาจจะเกิดการอุดตนัท่ีฟิวเตอร์ระหวา่งการลอกออกของส่ิงสกปรกท่ีอยูใ่นท่อและถงัน ้ ามนั biodiesel  เป็นน ้ ามนัท่ีมี

คุณภาพดีเหมือน light oil มนัจ าเป็นตอ้งแน่ใจวา่จะจดัหาไดม้าใชแ้ละตน้ทุนการผลิตตอ้งมีเสถียรภาพเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจให้

มีการน ามาใชก้นัอยา่งต่อเน่ือง 

lll. การใช้พลงังานจริงและการประเมนิลดการใช้พลงังานตามชนิดการท าประมง 

1. การใช้พลงังานจริงและผลทีค่าดว่าจะได้รับจากการประหยดัพลงังาน 

การประเมินการประหยดัพลงังานทั้งหมดบนเรือประมง ดว้ยการวดัการประหยดัพลงังาน ซ่ึงอธิบายก่อนหนา้และวธีิการ

วดัต่างๆอธิบายในบทท่ี 4 (การปรับอุณหภูมิหอ้งเก็บปลาใหเ้หมาะสม) และบทท่ี 5 (เทคโนโลยกีารประหยดัพลงังาน

ดว้ยหลอด LED) การกินน ้ ามนัของเคร่ืองจกัรใหญ่และเคร่ืองป่ันไฟฟ้าซ่ึวดัอตัราส้ินเปลืองแยกกนัในแต่ละสภาวะคือ 

ขณะเดินเรือ ขณะท าประมงและขณะท้ิงสมอ ขอ้มูลท่ีวดัไดป้ระกอบดว้ยการประหยดัพลงังานและอตัราการกินน ้ ามนั 

จากการวดัการประหยดัพลงังานทั้งหมดบนเรือประมง 9 ล า ขอ้มูลการกินน ้ ามนัและสถานะการท างานท่ีวดัไดถื้อวา่

เช่ือถือได ้เรือทั้งหมดประกอบไปดว้ย 

(1) เรือหอ้งเยน็ชนิดเบด็ราวทูน่าน ้ าลึก 

(2) เรือเบด็ราวทูน่าชายฝ่ัง 

(3) เรือจบั skipjack น ้าลึก 
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(3)  deep-sea skipjack fishing vessel 

(4)  offshore trawl fishing vessel 

(5)  small-sized squid fishing vessel 

 These vessels are operated as chartered vessels or have been used as chartered vessels in the past of 

which the data obtained by FRA 

(7)  small-sized pole-and-line fishing vessel 

(8)  small-sized trawl fishing vessel 

 The amount of fuel consumption is measured with a fuel flow meter for these vessels. 

(9)  large-scale saury square net fishing vessel which were used in the energy saving demonstration 

project conducted by the Fisheries Agency. 

The trial calculation results of energy saving effect for each fishing vessel are shown below. It is 

noted that the energy saving ratio is an approximate maximum value estimated by applying all possible 

energy saving measures described in chapter Ⅱ, Ⅳand Ⅴ. It is most important to recognize that the 

energy saving ratio may vary greatly from vessel to vessel and fishery to fishery, depending on the size, the 

hull form and also operation mode of fishing vessels, etc.. The fuel saving ratio may be also different 

whichever energy saving measures may have already been taken for the vessel or not. Therefore the results 

of examples shown below could be used as a reference.  

(1) 489-ton class deep-sea tuna long-line fishing vessels (Freeze) 

The total fuel consumption was recorded at 849 kl comprising fuel consumption of the main 

engine (503 kl) and that of the auxiliary engine (346 kl) in one sailing which lasted for 291 days (refer to 

document 1). However, after all the possible energy saving measures had been conducted, the amount of 

fuel consumption was estimated at 615 kl indicating an energy saving rate of 28%. For deep-sea tuna 

long-line fishing vessels which sail for long period of time, it is effective on one hand, to navigate slowly. 

On the other hand, it is also important to consider that slowing down the speed would increase the amount 

of fuel consumption of the auxiliary engine since the number of days required for navigating will also 

increase. It is therefore necessary to decelerate the navigating speed within a range that does not influence 

the total number of days for fishing operations. Furthermore, the effect could also be expected from 

improvements in the appendages of the hull, form of the bow and engine parts if there are still rooms for 

improvement for such parts. 

(2) 149-ton class coastal tuna long-line fishing vessels (Fresh) 

The total fuel consumption was 325 kl which includes the fuel consumption of the main engine at 

233 kl and that of the auxiliary engine at 92 kl for 6 sails that lasted 209 days (refer to document 2). After 

all the possible energy saving measures had been conducted, the amount of fuel consumption was estimated 

at 231 kl showing an energy saving rate of 29%. 



(4) เรืออวนลอ้มขนาดใหญ่ 

(5) เรืออวนลากนอกชายฝ่ัง 

(6) เรือจบัหมึกขนาดเลก็ 

FRA รวบรวมขอ้มูลการใชเ้ช้ือเพลิงจาก เรือท่ีท าประมงไดรั้บอนุญาตถูกตอ้งและท าประมงอยา่งถูกตอ้ง 

(7) เรือเบด็ขนาดเลก็ 

(8) เรืออวนลากขนาดเลก็ 

ท าการวดัอตัราการกินน ้ ามนัเช้ือเพลิงบนเรือประมงน้ีดว้ยมิเตอร์วดัอตัราการไหล 

(9) เรือจบัปลาเซารีขนาดใหญ่ภายใตโ้ครงการการสาธิตการประหยดัพลงังานของ FRA 

ผลการค านวณการประหยดัพลงังานของเรือประมงแต่ละล าแสดงดงัขา้งล่าง ตวัช้ีวดัระบุวา่อตัราการประหยดัพลงังาน

เป็นค่าประมาณท่ีมากท่ีสุดประเมินจากการวดัการประหยดัพลงังานจากบทท่ี 2, 4 และ 5 ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีท าใหค้่า

อตัราส่วนการประหยดัพลงังานเปล่ียนแปลงมากในเรือแต่ละล า หรือในการท าประมงแต่ละชนิด เน่ืองจากขนาดเรือ 

รูปร่างเรือ และวธีิการท าประมงของเรือแต่ละล าท่ีไม่เหมือนกนั  อตัราส่วนการประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิงอาจจะแตกต่าง

กนัแมจ้ะไดท้ าการวดัหรือไม่ไดท้ าการวดัก็ตาม ดงันั้นผลท่ีไดจ้ากการวดัแสดงดงัขา้งล่างซ่ึงใชเ้ป็นอา้งอิง 

(1) เรือประมงเบ็ดราวทุน่าน ้ าลึกขนาด 489 ตนั (มีหอ้งแช่แขง็) 

ผลรวมการใชน้ ้ ามนัทั้งหมดอยูท่ี่  849 กิโลลิตร ประกอบดว้ยการใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองจกัรใหญ่ 503 กิโลลิตร และของ

เคร่ืองป่ันไฟฟ้า 346 กิโลลิตร ในการแล่นเรือหน่ึงเท่ียวนาน 291วนั  (อา้งอิงจากเอกสารฉบบัท่ี 1)  หลงัจากผา่นการวดั

การประหยดัพลงังานอตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนัเป็น 615 กิโลลิตร ลดลงถึง 28% ส าหรับเรือเบ็ดราวทูน่าน ้ าลึก ท่ีเดินเรือ

เป็นระยะเวลานาน    มนัจะมีประสิทธิภาพถา้แล่นเรือชา้ลง ตอ้งพิจารณาการลดความเร็วลง เน่ืองจากจะไปเพ่ิมจ านวน

การใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองป่ันไฟฟ้าท าใหจ้ านวนวนัในการเดินเรือเพ่ิมข้ึน   ดงันั้นจะตอ้งเดินเรือใหช้า้ลงโดยไม่มีผลต่อ

จ านวนวนัทั้งหมดในการท าประมง   ยิง่ไปกวา่นั้นผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการปรับรูปร่างส่วนท่ียืน่จากตวัเรือใตน้ ้ า แบบ

หวัเรือ และส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์ยงัมีช่องทางในการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

(2) เรือประมงเบ็ดราวชายฝ่ังขนาด 149 ตนั  

การใชน้ ้ ามนัทั้งหมดอยูท่ี่ 325 กิโลลิตร ประกอบดว้ยการใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองจกัรใหญ่  233 กิโลลิตร และเคร่ืองป่ันไฟ 

92 กิโลลิตร ในการเดินเรือ 6 เท่ียว ระยะเวลา 209 วนั (อา้งอิงจากเอกสารฉบบัท่ี 2) หลงัท าการติดตั้งระบบวดัเพ่ือ

ประหยดั จ านวนของการใชน้ ้ ามนัเป็น  231 กิโลลิตร ลดการใชพ้ลงังานไดถึ้ง 29% 
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Decelerating the navigation speed is effective for coastal tuna long-line fishing which requires 

many sails. It is important to consider that slowing down the speed will increase the amount of fuel 

consumption of the auxiliary engine because the days required for navigating will also increase. It is 

therefore necessary to decelerate the navigating speed within the range which would not influence the 

number of days for fishing operation. Furthermore, the effect can be expected by improving the appendages 

of the hull, form of the bow and engine parts if there are still rooms for improvement of such parts. 

(3) 499-ton class deep-sea skipjack fishing vessels (Freeze) 

Total fuel consumption was 853 kl: fuel consumption of main engine 507 kl and that of auxiliary 

engine 345 kl for 4 sails lasting 250 days (refer to document 3). Assuming all possible energy saving 

measures had been conducted, the amount of fuel consumption would be estimated at 654 kl and an energy 

saving rate of 23%. 

Decelerating the navigation speed is effective for deep-sea skipjack fishing vessels navigating for 

a long period of time. However, it is important to consider that slowing down the speed will increase the 

amount of fuel consumption of the auxiliary engine since the number of days required for navigating will 

also increase. It is therefore, necessary to decelerate the navigation speed within the range that would not 

influence the total number of days for the fishery. Furthermore, the effect can also be expected by 

improving the appendages of the hull, form of the bow and engine parts where improvements of the parts 

are still possible. 

(4) 349-ton class large-scale purse seine fishing vessels  

Total fuel consumption was 1,756 kl, comprising fuel consumption of the main engine at 1,112 kl 

and that of 3 auxiliary engines 644 kl for 5 sails lasting 258 days (refer to document 4). Assuming all 

possible energy saving measures had been conducted, the amount of fuel consumption would be estimated 

at 1,497 kl and an energy saving rate of 15%. 

Decelerating the navigation speed is effective for large-scale purse seine fishing vessels which 

navigate for long period of time. However, it is important to consider that slowing down the speed will 

increase the amount of fuel consumption of the auxiliary engine because the number days required for 

navigation will also increase. It is therefore, necessary to decelerate the navigating speed within the range 

that will not influence the number of days for the fishery. Furthermore, the effect can be expected by 

improving the appendages of the hull, form of the bow and engine parts that could still be improved. 

(5) 60-ton class offshore pair trawl fishing vessels  

The total fuel consumption was 394 kl, of which the fuel consumption of 2 main engines is 341 kl 

and that of the auxiliary engine is 53 kl for 29 sails lasting 136 days (refer to document 5).  When all 

possible energy saving measures had been conducted, the amount of fuel consumption would be estimated 

at 257 kl indicating an energy saving rate of 35%. For trawl fishing vessels, using low-resistance fishing 

gear is effective. However, it should be considered that trawling with the fuel handle of the engine in the 

same position as with the conventional fishing gear will make the vessel navigate faster and eventually the 



 การลดความเร็วในการเดินเรือลงเหมาะกบัการท าประมงเบ็ดราวทูน่าท่ีตอ้งเดินเรือหลายเท่ียว การแล่นเรือชา้

ลงจะเพ่ิมจ านวนการใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองป่ันไฟมากข้ึน เพราะจ านวนวนัในการแล่นเรือเพ่ิมข้ึน ดงันั้นจะตอ้งเดินเรือให้

ชา้ลงโดยไม่มีผลต่อจ านวนวนัทั้งหมดในการท าประมง   ยิง่ไปกวา่นั้นผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการปรับรูปร่างส่วนท่ียืน่

จากตวัเรือใตน้ ้ า แบบหวัเรือ และส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์ยงัมีช่องทางในการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

(3) เรือประมง skipjack น ้าลึกขนาด 499 ตนั 

 จ านวนการใชน้ ้ ามนัทั้งหมดอยูท่ี่ 853 กิโลลิตร ซ่ึงประกอบดว้ยการใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองจกัรใหญ่  507 กิโลลิตร 

และของเคร่ืองป่ันไฟ 345 กิโลลิตร เดินเรือ 4 เท่ียว ระยะเวลานาน 250 วนั (อา้งอิงจากเอกสารฉบบัท่ี 3) หลงัจากติดตั้ง

ระบบวดัเพ่ือประหยดัน ้ ามนั จ านวนของการใชน้ ้ ามนัเป็น  654 กิโลลิตร ประหยดัน ้ ามนัไดถึ้ง 23% 

 การลดความเร็วในการเดินเรือลงเหมาะกบัการท าประมง skipjact น ้าลึก ท่ีตอ้งการแล่นเรือระยะเป็นเวลานาน  

อยา่งไรก็ดีมนัส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาวา่การแล่นเรือชา้จะเพ่ิมจ านวนการใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองยนตร์อง ท าใหว้นัในการแล่น

เรือเพ่ิมข้ึนจ าเป็นตอ้งใหเ้รือแล่นชา้ลง ท่ีไม่มีผลต่อความยาวของเชือกโยงหวัเรือ       

(4) เรืออวนลากขนาดใหญ่ 349 ตนั  

 การใชน้ ้ ามนัทั้งหมดอยูท่ี่ 1,756 กิโลลิตร ประกอบดว้ยการใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองจกัรใหญ่  1,112 กิโลลิตร และ

ของเคร่ืองป่ันไฟ 3 เคร่ือง กินน ้ามนั 644 กิโลลิตร ในการแล่นเรือ 5 เท่ียว ระยะเวลานาน 258 วนั (อา้งอิงจากเอกสาร

ฉบบัท่ี 4) หลงัจากติดตั้งระบบวดัเพ่ือประหยดัน ้ ามนั จ านวนของการใชน้ ้ ามนัเป็น  1,497 กิโลลิตร ประหยดัน ้ ามนัไดถึ้ง 

15% 

(5) เรืออวนลากคู่ขนาด 60 ตนั  

 การใชน้ ้ ามนัทั้งหมดอยูท่ี่ 394 กิโลลิตร ประกอบดว้ยการใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองจกัรใหญ่ 2 เคร่ืองจ านวน 341 

กิโลลิตร และเคร่ืองป่ันไฟ 53 กิโลลิตร ในการเดินเรือ 29 เท่ียว ระยะเวลานาน 136 วนั (อา้งอิงจากเอกสารฉบบัท่ี 5) 

หลงัจากติดตั้งระบบวดัเพ่ือประหยดัน ้ ามนั จ านวนของการใชน้ ้ ามนัเป็น  257 กิโลลิตร ประหยดัน ้ ามนัไดถึ้ง 35% 

 ส าหรับเรืออวนลากควรเลือกใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีมีแรงตา้นน ้ าต ่าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินเรือ  

ค  านึงถึงทั้งการลากและการประหยดัน ้ ามนัเวลาเดียวกนั ซ่ึงในเคร่ืองมือประมงทัว่ไปจะกินน ้ ามนัมากเม่ือความเร็วเรือ

เพ่ิมข้ึน ยิง่ไปกวา่นั้นผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการปรับรูปร่างส่วนท่ียืน่จากตวัเรือใตน้ ้ า แบบหวัเรือ และส่วนประกอบ

เคร่ืองยนต ์ยงัมีช่องทางในการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 



14 
 

energy saving effect will be less. Furthermore, the effect can be expected by improving the appendages of 

the hull, form of the bow and engine parts that could still be improved. 

(6) 133-ton class saury square net fishing vessel (only for the operation of saury fishing) 

The total fuel consumption was 324 kl of which the fuel consumption of the main engine is 192 kl 

and that of the auxiliary engine is 132 kl for 103 sails lasting 136 days (refer to document 6). After all 

possible energy saving measures had been conducted, the amount of fuel consumption would be estimated 

at 195 kl and an energy saving rate of 40%. In saury square net fishing, using LED fishing light is a good 

way of saving energy. Changing from incandescent lamp and metal halide lamp for a total of 628 kW to 

LED fishing light 86 kW, with the electricity on board remains at the same amount, about 71% of energy is 

expected to be saved during the fishing operation. Certain amount of effect can be expected by improving 

the appendages of the hull, form of the bow and engine parts in case the navigation speed can be 

decelerated or in case there is room for improving such parts. 

(7) 14-ton class small-sized squid fishing vessels 

The fuel consumption of the main engine was 85 kl for the total annual operation of 3,144 hours 

(refer to document 7). Assuming that all the possible energy saving measures had been conducted, the 

amount of fuel consumption would be estimated at 59 kl indicating an energy saving rate of 31%. In squid 

fishing, using LED fishing light is a good means of saving energy. Changing the metal halide lamp of 628 

kW to LED fishing light of 45 kW and metal halide lamp of 45 kW, and with the electricity on board 

remains the same amount, about 34% of energy is expected to be saved during the operation. 

(8) 7-ton class small-sized pole-and-line fishing vessels 

Fuel consumption of the main engine is 32 kl for the annual operation of 1,674 hours (refer to 

document 8). Assuming all the possible energy saving measures had been conducted, the amount of fuel 

consumption would be estimated at 26 kl and an energy saving rate of 20%. The load factor during inward 

voyage could be up to about 50% and it would be necessary to decrease the engine power when the old 

engine is replaced with a new one. This implies that the effect of energy saving is big if the engine is 

replaced by another one with proper power. 

(9) 9.9-ton class small-sized trawl fishing vessels 

The fuel consumption of the main engine is 65 kl for the annual operation of 2,395 hours (refer to 

document 9). Assuming all the possible energy saving measures had been conducted, the amount of fuel 

consumption would be estimated at 61 kl and energy saving rate is 7%. Decelerating the speed during 

operation is not an effective way to save energy for small-sized trawl fishing vessels as the fishing grounds 

are close. Reviewing the composition of the fishing gear to reduce the resistance to the extent possible, 

could save energy during the operation. As for small-sized coastal fishing vessels, 5%-10% of energy 

saving can be expected by replacing the engine which had been used for a long time to a new one, this 

approach may not be profitable if the sole goal is energy saving. 



(6) เรือประมงจบัปลาเซาร่ีขนาด 133 ตนั (จบัเฉพาะปลาเซาร่ีเท่านั้น) 

 การใชน้ ้ ามนัทั้งหมดอยูท่ี่ 324 กิโลลิตร ประกอบดว้ยการใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองจกัรใหญ่  192Kl และเคร่ืองป่ันไฟ 

132 กิโลลิตร ในเการเดินเรือ 103 เท่ียวระยะเวลา 136 วนั (อา้งอิงจากเอกสารฉบบัท่ี 6) หลงัจากติดตั้งระบบวดัเพ่ือ

ประหยดัน ้ ามนั จ านวนของการใชน้ ้ ามนัเป็น  195 กิโลลิตร ประหยดัน ้ ามนัไดถึ้ง 40% ในเรือ saury square net fishing 

ใช ้ LED เป็นแสงไฟล่อปลาซ่ึงเป็นวธีิท่ีดีในประหยดัพลงังาน ถา้เราเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากincandesecent lamp และ 

metal halide lamp กินไฟฟ้า 628 กิโลวตัต ์ มาใชห้ลอด LED ขนาด 86 กิโลวตัต ์ ท่ีใหค้วามสวา่งเท่ากนั  จะประหยดั

ไฟฟ้าไดถึ้งประมาณ 71% ในระหวา่งท าประมง ยิง่ไปกวา่นั้นผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการปรับรูปร่างส่วนท่ียืน่จากตวัเรือ

ใตน้ ้ า แบบหวัเรือ และส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์ยงัมีช่องทางในการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

(7) เรือประมงจบัหมึกขนาดเลก็ 14 ตนั 

 การใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองจกัรใหญ่ อยูท่ี่ 85 กิโลลิตร จ านวนเวลาท าประมง 3,144 ชัว่โมง (อา้งอิงจากเอกสาร

ฉบบัท่ี 7) หลงัจากติดตั้งระบบวดัเพ่ือประหยดัน ้ ามนั จ านวนของการใชน้ ้ ามนัเป็น  59 กิโลลิตร ประหยดัน ้ ามนัไดถึ้ง 

31% ในการจบัหมึกดว้ย LED เป็นวธีิท่ีดีในการประหยดัพลงังาน ถา้เราเปล่ียนจากใช ้metal halide lamp ขนาดก าลงั 628 

กิโลวตัต ์ มาใช ้ LED ขนาด 45 กิโลวตัต ์ ผสมหลอด metal halide lamp 45กิโลวตัต ์ ท่ีใชไ้ฟฟ้าบนเรือจ านวนเท่ากนั 

ประมาณ 34% ของพลงังานท่ีคาดวา่จะประหยดัระหวา่งท าการประมง 

(8) เรือประมงเบ็ดขนาดเลก็ 7ตนั 

 เคร่ืองจกัรใหญ่กินน ้ ามนั  32 กิโลลิตร ระยะเวลาท าประมง 1,674 ชัว่โมง (อา้งอิงจากเอกสารฉบบัท่ี 8) 

หลงัจากติดตั้งระบบวดัเพ่ือประหยดัน ้ ามนั จ านวนของการใชน้ ้ ามนัเป็น  26 กิโลลิตร ประหยดัน ้ ามนัไดถึ้ง 20%  จ านวน

ของ ปัจจยัในการบรรทุกระหวา่งเดินทางกลบัจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 50% และจ าเป็นตอ้งลดก าลงัของเคร่ืองยนตเ์ม่ือเปล่ียน

เคร่ืองยนตใ์หม่  ส่ิงน้ีบอกใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการประหยดัน ้ ามนัมีมาก ถา้เปล่ียนเคร่ืองยนตใ์หม่ท่ีเหมาะสมกบั

ขนาดเรือ 

(9) เรือประมงอวนลากขนาดเลก็ 9.9 ตนั  

 การใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองจกัรใหญ่อยูท่ี่  65 กิโลลิตร ระยะเวลาท าประมง 2,395 ชัว่โมง (อา้งอิงจากเอกสารฉบบั

ท่ี 9) หลงัจากติดตั้งระบบวดัเพ่ือประหยดัน ้ ามนั จ านวนของการใชน้ ้ ามนัเป็น  61 กิโลลิตร ประหยดัน ้ ามนัไดถึ้ง 7% การ

แล่นเรือชา้ลงเป็นวธีิท่ีไม่ช่วยในการประหยดัพลงังานส าหรับเรือ small size trawl fishing vessel เพราะแล่นเรือเขา้ใกล้

ชายฝ่ัง  ควรใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีลดแรงตา้นน ้ าจะช่วยในการประหยดัพลงังานระหวา่งท าประมงไดข้ณะท่ีเรือประมง

ชายฝ่ังขนาดเลก็ คาดวา่จะลดพลงังานได ้5%-10% โดยการเปล่ียนเคร่ืองยนตท่ี์ใชม้านานแลว้เป็นเคร่ืองยนตใ์หม่ อยา่งไร

ก็ดี ถา้ท าเช่นน้ีอาจจะไม่ไดก้ าไรถา้เพ่ือการประหยดัพลงังานอยา่งเดียว 

 

 2.การประเมนิเทคโนโลยปีระหยดัพลงังานทีใ่ช้อยู่และความท้าทายในอนาคต 
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2. Evaluation of existing energy saving technology and the challenges for the future 

The abovementioned cases show the estimated energy saving effect and the actual consumption 

condition by size and type of fishing vessels. As the results, it is clear that the operational measures such as 

the slowing down the speed could be most effective means of saving energy. In addition, it is important to 

note that operational measures will required no any new equipment or more cost, that is, cost-free. However, 

it is possible that people onsite are not aware of the fact and such measures have been implemented. In the 

future, it is necessary to actively promote such measures to the fishing industry onsite through meetings and 

consultations with stake holders. 

Nevertheless, it should also be understood that the necessary cost of energy saving technology 

concerning fishing method, fishing gear, and remodeling of engine and hull may vary greatly depending on 

the specifications of fishing vessels, and the expected effect which will also vary greatly depending on each 

vessel and the type of fishery. As the price of fuel oil continues to fluctuate, it would be difficult to 

uniformly estimate the cost-benefit performance of introducing energy saving technology, making it also 

difficult to extend and apply the technology. In the future, it would be necessary to work towards compiling 

more cases through the research conducted by FRA and projects implemented by the Fisheries Agency. 

Moreover, it would also be necessary to draft a guideline on how to determine the cost-benefit performance 

and the suitability among the different technologies based on the results of the case studies. Moreover, most 

of the existing technologies that have been compiled are applicable to fishing vessels operating in offshore 

and in the deep-seas, but such measures are not adequate for small-sized coastal fishing vessels except for 

the operational software aspect. Urgent consideration concerning countermeasures for small-sized coastal 

fishing vessels is therefore necessary in the future. Basically, it would be more efficient to search fish 

through group operations and also utilizing satellite information as well as shortening the navigation time 

and distance in order to reduce the energy consumption per fish catch. Forming small groups of fishing 

vessels to do purse seine fishing would also be important. This issue should be addressed in a 

comprehensive manner not only in terms of saving energy and saving on costs but also in improving the 

safety, working environment of crews and profitability in order to change the structure of capture fisheries. 

Furthermore, in order to introduce specific energy saving technology, fisheries engineering 

(bridging the gap between fishermen and experts on research and development) and respective technical 

instructions and advice are necessary. Therefore, in addition to the suggested meetings in the fishing 

communities onsite as mentioned earlier, there is a need for concerned research institutes, administrative 

departments, shipyards, fishing gear manufacturers, and fishing organizations enhance cooperation and 

establish a framework to support fisheries engineering including the development of human resources. 

IV. Setting proper temperature for cold storage in fishery warehouse 

In fishery industry, especially in fishery product processing industry, cold storage is important in 

order to manage hygiene control of fishery products, maintain freshness, control quality, keep the high 

quality of products and keep it high value-added. It has been considered that the lower the storage 

temperature is, the more effective it is to keep the quality high.  However, keeping the temperature low 



 ตามท่ีแสดง การประเมินผลการประหยดัพลงังานและขอ้ก าหนดการใชจ้ริงตามขนาด และชนิดของเรือประมง 

ผลท่ีไดค้่อนขา้งชดัเจนวา่การประหยดัน ้ ามนั เช่น การลดความเร็วลงมีผลใหป้ระหยดัพลงังาน  นอกจากน้ีการวดัการ

ท างาน ไม่เสียค่าใชจ่้ายมากหรือแมก้ระทั้งไม่มีค่าใชจ่้ายเลย  อยา่งไรก็ดีมนัยากท่ีจะพดูวา่คนในพ้ืนท่ีรู้ถึงความจริงขอ้น้ี 

และตวัวดัท่ีท าใหเ้ป็นผลส าเร็จ   ในอนาคตจ าเป็นตอ้งเผยแพร่เคร่ืองมือวดัต่างๆ ในการท าประมงดว้ยการประชุมและ

ปรึกษาหารือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 อยา่งไรก็ตาม เราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงเทคโนโลยกีารประหยดัพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าประมง เคร่ืองมือ

ประมง  การเปล่ียนเคร่ืองยนตห์รือตวัเรือใหม่ข้ึนกบัชนิดเรือประมง และผลในการประหยดัพลงังานเปล่ียนแปลงอยา่ง

มากข้ึนอยูก่บัชนิดเรือและการท าประมง ขณะท่ีราคาน ้ ามนัข้ึนลงไม่แน่นอนจึงยากท่ีจะประเมินเทคโนโลยปีระหยดั

พลงังานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด น าไปสู่ความยุง่ยากในการใชเ้ทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน ในอนาคตจ าเป็นตอ้งมีการ

ท าวจิยัซ่ึงด าเนินการโดย FRA และโครงการต่างๆ จะถูกด าเนินการใหลุ้ล่วงดว้ยตวัแทนประมง ยิง่ไปกวา่นั้นตอ้งท าการ

วางแนวทางเพ่ือหาตน้ทุนและก าไรอยา่งมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของเทโนโลยปีระหยดัพลงังานโดยอา้งอิง

จากผลการศึกษาวจิยั นอกจากน้ีเทคโนโลยท่ีีใชก้นัอยูน้ี่ยงัถูกรวบรวมและน าไปใชก้บัเรือประมงทั้งเรือประมงนอก

ชายฝ่ังและน ้ าลึก แต่การวดัการกินน ้ ามนัเช้ือเพลิงต่างๆ ไม่เหมาะสมท่ีจะใชก้บัเรือประมงขนาดเลก็ แต่ในอนาคตอนัใกล้

ตอ้งรีบหาวธีิวดัการประหยดัพลงังานอยา่งอ่ืนเพ่ือใชก้บัเรือประมงขนาดเลก็ แต่โดยพ้ืนฐานแลว้เพื่อใหก้ารประหยดั

พลงังานไดป้ระสิทธิภาพควรด าเนินการผา่นกลุ่มประมงและการใชข้อ้มูลทางดาวเทียมเพ่ือหาเสน้ทางท่ีสั้นท่ีสุดในการ

เดินเรือซ่ึงจะช่วยลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงต่อการจบั การรวมกลุ่มเลก็ๆ ในการท าประมงอวนลอ้มเป็นส่ิงจ าเป็น ปัญหาน้ี

ไม่ไดเ้นน้เฉพาะความเขา้ใจในเร่ืองของการประหยดัพลงังานและลดตน้ทุนแต่รวมถึงความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้มในการ

ท างาน ก าไรท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการท าประมง 

 ยิง่ไปกวา่นั้นเพื่อน าเสนอเทคโนโลยกีารประหยดัพลงังาน วศิวกรรมประมง (การเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ชาวประมงและผูเ้ช่ียวชาญในดา้นงานวจิยัและพฒันา) รวมถึงเทคนิคการสอนท่ีน่าเช่ือถือ และค าแนะน าท่ีจ าเป็น ดงันั้น

จึงตอ้งมีการจดัประชุมใหก้บักลุ่มประมงต่างๆ ท่ีระบุไวก่้อนหนา้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัวจิยั ฝ่ายบริหาร อู่ต่อเรือ ผูผ้ลิต

เคร่ืองมือประมง และองคก์ารประมง ซ่ึงส่งเสริมความร่วมมือและท าใหเ้กิดแนวทางการท างานเพื่อสนบัสนุนงาน

ทางดา้นวศิวกรรมประมงในการพฒันาบุคลากรต่อไป 

IV.การตั้งอณุหภูมคิวามเยน็ห้องเกบ็ปลาทีเ่หมาะสม 

 ในอุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสตัวน์ ้ า  หอ้งเก็บความเยน็มีความส าคญัอยา่งยิง่เพื่อ

ควบคุมสุขอนามยัของผลิตภณัฑป์ระมง  รักษาความสด ควบคุมคุณภาพ เก็บรักษาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่า    หอ้งเยน็ควร

ปรับใหอ้ยูท่ี่อุณหภูมิท่ีต ่ากวา่น้ีจะท าใหมี้ประสิทธิภาพมากในการท าใหมี้ผลิตภณัฑมี์คุณภาพสูง  อยา่งไรก็ดีการเก็บใน

อุณหภูมิท่ีต ่าท าใหใ้ชพ้ลงังานนอ้ยแต่เพ่ิมภาระใหก้บัคนท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตและการตลาด       ทูน่าแช่แขง็จะ

ถูกเก็บรักษาแตกต่างจากปลาแช่เขง็ทัว่ไป เพราะมนัเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงมาก  ทนัทีท่ีจบัปลาทูน่าไดต้อ้งแช่แขง็ (ท่ี
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consumes a lot of energy and this also increases the burden for the people who are involved with the 

process of production to processing and marketing. Frozen tuna in particular is treated completely different 

from other frozen fish as it is considered an extremely product. Immediately after being caught, tuna are 

rapidly frozen (-55 degrees) and the temperature of storage of products is extremely low (under -50 

degrees) as well, therefore a great deal of energy is consumed in the fishery warehouse on the vessel and in 

onshore facilities.  It is necessary to understand accurately the relation between the storage temperature of 

fishery products and quality preservation and reconsider proper storage temperature of fishery products in 

order to promote energy saving. 

1.  Refrigerant gas of refrigerating appliance 

Domestic supplied amount of sashimi tuna in 2006 was 408,000 tons and among them, frozen 

products accounted for 291,000 ton. (Domestic: 123,00 tons, Imported: 168,000 tons ) (2006; Distribution 

Statistics of fishery products/ Japan Trade Statistics).  Extreme low temperature storage of Tunas was 

supported by designated chlorofluorocarbon (R22)  which was used as refrigerant gas of refrigerating 

appliance. However, regulation for chlorofluorocarbon (R22) has started according to Montreal Protocol 

due to global environmental issues, and its production should be abolished totally by 2012. Ozone depletion 

potential of alternative for chlorofluorocarbon (R134a, R404A etc.) is 0, yet it has a high global warming 

potential. Therefore, there is emission constraint against it. Natural refrigerant (NH3, CO2) refrigerating 

appliance is more expensive than the conventional products making it difficult to control temperature under 

-45 degree with about the same cost as fluorocarbon refrigerant. Therefore tackling the issue is urgent as 

currently it is common to store under -50 degrees on fishing vessels and in the onshore facilities. 

2. Processing and storage of tuna after being caught 

Tuna which were caught by deep-sea tuna long-line fishery will be processed by removing nerves, 

blood, gut and head , and after removal, rapid freezing will be done for 36-48 hours (air blast freezing) 

which will make it frozen products by making the temperature of the center of fish under -55 degrees. 

Many fishing vessels store frozen tuna in fishery warehouse in extremely low temperature (under -50 

degrees) which is as cold as the temperature inside the fishery warehouse of carrying vessels and freezing 

containers. The time required from fishing of tuna until catching landing is shorted 6months, generally 

within 12 months and in rare cases it may take as long as 18 months. 

After catch landing, fish will go through a various processing and distribution routes and will 

reach the consumers. In general, the storage period in onshore refrigerators is 2 to 6 months for lean fish 

such as Thunnus obesus and Thunnus albacares which are carried in all year round and 12 months for fish 

with a lot of fat such as southern bluefin tuna and bluefin tuna as they are sold until next season. Both of 

them are stored in general under -50 degrees in extreme low-temperature refrigerator. Furthermore, cold 

storage period for extreme low-temperature refrigerator near consuming region including the storage period 

for fish with a lot of fat is about 2 months. 

As just described, frozen tuna are storage under -50 degrees without temperature change inside the 



อุณภูมิ -55 องศา) ทนัที และอุณหภูมิหอ้งเก็บปลาทูน่าตอ้งต ่ามาก (ต ่ากวา่ -50 องศา) ดว้ย  ดงันั้นจึงใชไ้ฟฟ้ามากในหอ้ง

เก็บปลาบนเรือและบนฝ่ัง ส่ิงส าคญัมากคือตอ้งท าความเขา้ใจอยา่งกระจ่างถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิในหอ้งเก็บ

ปลา การเก็บรักษาคุณภาพและการพิจารณาอุณหภูมิหอ้งเก็บปลาท่ีเหมาะสมอีกคร้ังเพ่ือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 

1. สารท าความเยน็ของตู้แช่แขง็ 

ปริมาณ sashimi tuna ท่ีจดัส่งใหภ้าคครัวเรือนในปี 2006 ประมาณ 408,000 ตนั ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑแ์ช่แขง็ 

291,000 ตนั (บริโภคในประเทศ 123,000 ตนั  ส่งออก 168,000 ตนั) ( 2006 : สถิติการกระจายผลิตภณัฑป์ระมง/สถิติ

การคา้ประเทศญ่ีปุ่น) หอ้งเก็บปลาทูน่าท่ีใชอุ้ณหภูมิท่ีต ่ามากถูกออกแบบใหใ้ช ้ chlorofluorocar bon (R22) เป็นก๊าซท า

ความเยน็ของตูแ้ช่แขง็  อยา่งไรก็ดีตามพิธีสาร Montreal Protocol ไดอ้อกกฏให ้ chlorofluorocarbon (R22) และ

ผลิตภณัฑ ์ตอ้งหยดุท าการผลิตอยา่งส้ินเชิงในปี 2012 แมว้า่อนุพนัธ์ตวัอ่ืนของ chlorofluorocarbon (R134a, R404A etc.) 

มีศกัยภาพในการท าลายโอโซนเป็นศูนย ์ แต่มนัยงัคงมีศกัยภาพในการท าใหโ้ลกร้อน ดงันั้นจึงมีการบงัคบัการปล่อยก๊าซ

เหล่าน้ี  สารท าความเยน็ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (NH3, CO2) ท่ีใชใ้นตูแ้ช่แขง็ยงัคงมีราคาแพงมากกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

ท าใหม้นัยากท่ีจะควบคุมอุณหภูมิใหต้  ่ากวา่ -45 องศา ดว้ยตน้ทุนเดียนกบัการใชส้ารท าความเยน็ chlorofluorocarbon    

ดงันั้นการจดัการกบัปัญหาน้ีตอ้งเร่งท าอยา่งเร่งด่วน เพราะปัจจุบนัน้ีปลาทูน่าตอ้งถูกเก็บอยูใ่นอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่ -50 

องศาบนเรือประมงและบนฝ่ัง 

 

2. กระบวนการและการเกบ็รักษาปลาทูน่าหลงัการจบั 

 ปลาทูน่าท่ีถูกจบัมาจากเรือเบด็ทูน่าน ้ าลึกจะผา่นกระบวนการเอาเสน้ประสาท เลือด ไสพ้งุ และหวัออกหลงั

จากนั้นตอ้งรีบแช่แขง็ภายใน 36-48 ชัว่โมง (air blast freezing) ท าใหอุ้ณหภูมิกลางตวัปลาต ่ากวา่ -55 องศา  เรือประมง

ส่วนมากเก็บปลาทูน่าแช่แขง็ในอุณหภูมิท่ีต ่ามาก (ต ่ากวา่ -50 องศา) ซ่ึงอุณหภูมิจะตอ้งเยน็เท่ากบัอุณหภูมิภายในหอ้ง

เก็บปลาของเรือขนถ่าย และตูแ้ช่แขง็    เวลาในการจบัปลาทูน่าจนถึงฝ่ังตอ้งต ่ากวา่ 6 เดือน ซ่ึงโดยทัว่ๆ ไปใชเ้วลา 12 

เดือน และในบางกรณีอาจใชเ้วลายาวถึง 18 เดือน 

 หลงัจากถึงฝ่ัง ปลาจะถูกผา่นกระบวนการต่างๆ และกระจายจนถึงผูบ้ริโภค   โดยทัว่ไประยะเวลาการเก็บใน

ตูเ้ยน็บนฝ่ังอยูท่ี่ 2-6 เดือนส าหรับปลาท่ีไม่มีไขมนั เช่น Thunnusobesus และ Thunnusalbacares ซ่ึงจะจบัไดต้ลอดทั้งปี  

และเก็บ 12 เดือนส าหรับปลาท่ีมีไขมนัมาก เช่น southern bluefin tuna  และ bluefin tuna เพราะมนัจะถูกขายจนถึงฤดู

ถดัไป   ปลาทั้ง 2 อยา่งน้ีจะถูกเก็บในอุณหภูมิต ่ากวา่ -50 องศาในตูเ้ยน็ท่ีตั้งอุณหภูมิต ่ามาก    ยิง่ไปกวา่นั้น ช่วงเวลาใน

การแช่ปลาทูน่าในตูแ้ช่อุณหภูมิต ่าจุดความเยน็ของตูเ้ยน็ท่ีตั้งอุณหภูมิต ่าจะใกลก้บัจุดความเยน็ในตูเ้ยน็ของผูบ้ริโภค  

รวมทั้งระยะเวลาเก็บปลาท่ีมีไขมนัมอยูป่ระมาณ 2 เดือน   

 ตามท่ีอธิบายแลว้ ปลาทูน่าแช่แขง็เก็บท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ -50 องศา โดยท่ีอุณหภูมิภายในตูเ้ก็บบนเรือ  ระหวา่ง

ขนใส่เรือขนถ่ายและตูเ้ก็บ และข้ึนบนฝ่ังจะไม่เปล่ียน  อยา่งไรก็ดีอุณหภูมิของตวัปลาอาจจะเปล่ียนเม่ือเปิดประตูลม เช่น 

ยา้ยปลาจากเรือประมงไปเรือขนถ่าย  ระหวา่งการถ่ายจากเรือขนถ่ายไปตูเ้ก็บอุณหภูมิต ่ามากบนฝ่ัง  เม่ืออยูท่ี่ตลาด  เม่ือ
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fishery warehouse on the vessel, during transport by carrying vessel and containers and in onshore. 

However the temperature of fish body may change when being exposed to outdoor air such as when 

moving from fishing vessels to carrying vessels, during transfer from carrying vessels to extreme 

low-temperature refrigerator in onshore, when being on the market, when it is being processed , during 

transfer and at the time of sale. According to the survey by FRA, if the fish is exposed to outdoor air of 18 

degrees for 3 hours when being on the market, it is confirmed that the temperature of the center of fish 

increases about 17 degrees. 

3. Energy saving effect after turning up the storage temperature 

According to preliminary calculation by FRA, raising the temperature of fishery warehouse to 

store frozen tuna from extreme low-temperature -50 degrees to -40 degrees, in terms of fuel 7% of annual 

consumption is expected to be reduced.  Average fuel consumption rate per 1 sail day of deep-sea tuna 

long-line fishing vessels is 3.0 kl. Assuming that annual operation period is 320 days and the total number 

of vessels is 360 (As of May, 1997), annual fuel consumption rate by deep-sea tuna long-line fishing 

vessels would be 345,000 kl. If it will be possible to raise the temperature of fishery warehouse from 

conventional extreme low-temperature (-50 degrees) to -40 degrees to ~ 45 degrees, 15~40 % of power 

consumption can be reduced. Furthermore, general packing material can be used instead of special packing 

material for extreme low-temperature and this may lead to cost saving. 

4. Agenda concerning frozen storage of tuna to be examined in the future 

Frozen tuna are stored in extreme low-temperature. (Under -50 degrees) However, scientific basis 

concerning the relation between quality and the storage temperature is not clear. Deep-sea tuna long-line 

fishing vessels in particular received requests from stake holders to differentiate it from other fishing 

vessels which deal with frozen products as if it is competing with other fishing vessels. Using extreme 

low-temperature in cold storage became widespread on a parallel with the increase in performance of 

cooling system due to the use of fluorocarbon refrigerant. According to experimental research and literature 

in the past, there is no scientific knowledge which say that cold storage in the temperature lower than -40 

degrees is necessary in order to ensure quality when storing tuna for a long period of time. 

According to quality assurance period by temperature during onshore storage of tuna frozen on 

vessel (Quality assurance period judging from the degree of discoloration of tuna meat) in the collection of 

papers by Japan Society of Refrigerating (Vol. 1 No.1-2,1984), quality assurance limit of Thunnus obesus 

which is a typical lean fish used for sashimi is more than 17 months when stored under -40 degrees judging 

from metmyoglobin condition which is an index of browning of fish meat. This indicates that if tuna which 

are frozen rapidly on the vessel as usual are stored under -40 degrees in fishery warehouse and in onshore 

facility, the quality (color) is controlled. As there is no knowledge about the relation between quality 

preservation and cold storage temperature of bluefin tuna and other fish which have a lot of fat and the 

effect to quality when storing for a long period of time which exceeds the usual term from fish catch until 

consumption. (Generally about 1 year and half), there is a need to examine more in the future. Currently, 

thanks to the progress of equipment and management technology, it is possible to store in nearly constant 



มนัอยูใ่นกระบวนการระหวา่งการถ่ายและเวลาขาย ตามการส ารวจของ FRA ถา้ประตูถูกเปิดท่ีอุณหภูมิ 18 องศาเป็นเวลา 

3 ชัว่โมงเม่ืออยูท่ี่ตลาด  อุณหภูมิของปลาจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 17 องศา 
3. ผลการประหยดัพลงังานหลงัปรับอุณหภูมห้ิองเกบ็ความเยน็ 

 จากการค านวณเบ้ืองตน้ของ FRA การเพ่ิมอุณหภูมิของหอ้งเก็บปลาทูน่าเพื่อแช่แขง็เพ่ิมจากอุณหภูมิ -50 องศา 

    เป็น -40 องศา  คาดวา่จะลดพลงังานลงไดถึ้ง 7%  เฉล่ียอตัราการใชพ้ลงังานต่อการเดินเรือเบ็ดราวน ้ าลึกเป็น

เวลา  1 วนั อยูท่ี่ 3.0 กิโลลิตร สมมติวา่เดินเรือเป็นเวลา 320 วนั และจ านวนของเรือประมงทั้งหมด 360 ล า (สถิติเดือน

พฤษภาคม 1997) อตัราการใชพ้ลงังานของเรือเบ็ดราวน ้ าลึกจะอยูท่ี่ 345,000 กิโลลิตร  ถา้เพ่ิมอุณหภูมิของตูเ้ก็บปลาจาก

อุหณภูมิ -50 องศา เป็น -40 องศา หรือประมาณ -45 องศา การใชพ้ลงังานจะลดลงประมาณ 15-40%  ยิ่งไปกวา่นั้น ถุงท่ี

ใส่ทัว่ๆไปก็สามารถใชไ้ดไ้ม่จ าเป็นตอ้งใชถุ้งพิเศษท่ีตอ้งทนสภาวะท่ีอุณหภูมิต ่ามากและเป็นการลดตน้ทุนอีกทางหน่ึง

ดว้ย 

4. การประชุมเร่ืองการทดสอบตู้แช่แข็งปลาทูน่าในอนาคต 

 ปลาทูน่าแช่แขง็ท่ีถูกเก็บไวใ้นอุณหภูมิท่ีต ่ามาก (ต ่ากวา่ -50 องศา) อยา่งไรก็ดีพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพและอุณหภูมิหอ้งเก็บปลาท่ียงัไม่ชดัเจน เรือเบ็ดราวน ้ าลึกร้องขอจากพอ่คา้คนกลางใหแ้ยก

ผลิตภณัฑทู์น่าแช่แขง็ออกจากผลิตภณัฑป์ลาแช่แขง็อ่ืนๆ ท่ีตอ้งแขง่ขนักนั การใชอุ้ณหภูมิหอ้งแช่ท่ีต ่ามากไดถู้กใชอ้ยา่ง

สมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพระบบท าความเยน็ท่ีดีข้ึนเพราะใชส้ารท าความเยน็ fluorocarbon 

 จากผลงานวจิยัและเอกสารตีพิมพใ์นอดีต  ไม่มีเอกสารทางวทิยาศาสตร์ยนืยนัวา่หอ้งเยน็อุณหภูมิต ่ากวา่ -40 

องศา มีความจ าเป็น เพ่ือความมัน่ใจในคุณภาพเพ่ือเก็บปลาทูน่าเป็นระยะเวลานาน ระยะเวลาประกนัคุณภาพคิดตาม

อุณหภูมิระหวา่งเก็บปลาทูน่าแช่แขง็บนฝ่ัง (ระยะเวลาประกนัคุณภาพตดัสินจากสีของเน้ือปลา) ในเอกสารรวบรวม

รายงานโดยสมาคมแช่เยอืกแขง็แห่งญ่ีปุ่น (Japan Society of Refrigerating) (ฉบบั 1  เลขท่ี 1-2,1984) ขอ้จ ากดัการ

รับประกนัคุณภาพของ Thunnusobesus เป็นตวัอยา่งของเน้ือปลาท่ีมีไขมนัต ่าใชท้ า sashimi ระยะเวลาแช่แขง็มากกวา่ 17 

เดือน ถูกเก็บท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ -40 องศา ตดัสินจาก metmyoglobin ท่ีเป็นดชันีช้ีวดัสีคล ้าของเน้ือปลา     ดชันีน ้ าช้ีให้

ทราบวา่ถา้ปลาทูน่าท่ีถูกท าใหแ้ขง็อยา่งรวดเร็วบนเรือและเก็บท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ -40 องศาทั้งในหอ้งเก็บปลาบนเรือและ

หอ้งเก็บปลาบนฝ่ัง  คุณภาพ(สี)สามารถถูกควบคุมได ้  

 เน่ืองจากยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการเก็บรักษาคุณภาพและอุณหภูมิเก็บความเยน็ของ 

Bluefin tuna และปลาชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีไขมนัมากๆ ซ่ึงยงัคงรักษาคุณภาพเม่ือเก็บไวเ้ป็นระยะเวลานานกวา่ปกติตั้งแตจ่บั

ปลาจนถึงมือผูบ้ริโภค (ปกติเก็บ 1 ปีคร่ึง) ในอนาคตจึงจ าเป็นตอ้งมีการทดลองมากกวา่น้ี   ปัจจุบนัตอ้งขอบคุณอุปกรณ์

ท่ีมีความกา้วหนา้และเทคโนโลยกีารจดัการท่ีท าใหก้ารเก็บในหอ้งเก็บปลาบนเรือประมงญ่ีปุ่นและหอ้งเยน็บนฝ่ังมี

อุณหภูมิใกลเ้คียงกนั อยา่งไรกีตามทูน่าแช่แขง็จะสมัผสัอากาศภายนอกหอ้งเยน็เม่ือถูกขนถ่ายจากเรือข้ึนฝ่ังและน าเขา้สู่

การขายในตลาด อุณหภูมิปลาจะค่อยๆ สูงข้ึน    เพื่อใหค้วามเขา้ใจแน่ชดัถึงอิทธิพลการเปล่ีนแปลงอุณหภูมิทูน่าแช่แขง็

ตั้งแต่การผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภคยงัคงรักษาคุณภาพและสี  เราจ าเป็นตอ้งวดัอุณหภูมิแต่ละกระบวนการอยา่งละเอียดใน

แต่ละขั้นตอน และส่ิงส าคญัตอ้งมีการประเมินจากระหวา่งพอ่คา้คนกลางและพอ่คา้รายยอ่ยอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเก็บปลาทู
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temperature in the fishery warehouses of Japanese fishing vessels and inside onshore refrigerators. 

However, when frozen tuna are exposed to outdoor air such as when transshipment, catch landing and being 

sold in the market, the temperature rises. In order to accurately understand the influence which temperature 

change of frozen tuna through production to consumption may have over the quality and condition, it is 

necessary to make a temperature measurement carefully in each process. Also, it is important to get 

evaluation from intermediary and other stake holders about extreme low-temperature stored tuna and frozen 

tuna which were stored about -40 degrees on vessels and considers the energy saving effects due to the 

difference of store temperature in fishery warehouses. 

We need to work on the research concerning the influence on quality by different condition such as 

freeze speed, difference of cold storage temperature, fat content, temperature change and long term storage, 

using degeneration of protein, ice crystal formation, lipid oxidation and metmyoglobin condition as index 

in order to understand the relation between quality and cold storage temperature of frozen tuna. Also, 

frozen tuna for sashimi from the point of domestic transaction volume is broadly divided into 1) Medium 

size Thunnus obesus and Thunnus albacares which are dealt in mass merchandiser markets 2) Large 

scale Thunnus obesus which is typical lean fish 3) bluefin tuna and southern bluefin tuna which have high 

fat content, therefore it is necessary to narrow down the type of fish we should start research on. 

In promoting the development research of temperature control method regarding proper storage of 

frozen tuna, it is important to present the result quickly and clearly not only to fishery operators but also 

frozen tuna handling business operators (processing, refrigerating and transporting) and encourage self-help 

efforts of the industry towards improvement of system in production and distribution and cost saving. Not 

only tuna, but the frozen products that deep-sea skipjack long-line fishing vessels have caught (skipjack, B1 

products of albacore tuna) are also stored in extreme low-temperature of under -50 degrees on the vessel 

and onshore as well as tuna. There is also a need to clarify the relation between quality and cold storage 

temperature and develop a proper cold storage method. 

Frozen products of neon flying squids are, as requested by people concerned with the market, 

stored in fishery warehouse which is -35 degrees on vessel, and are landed. However, they are stored in 

refrigerators under -20 degrees on land. Therefore, it is needed to consider optimum temperature zone for 

storage from the point of quality preservation and energy saving. 

V. Energy saving technology utilizing LED lights 

1. Circumstances around fishing using lights 

Among the fisheries which are operated using lights, squid fishing and saury square net fishing are 

conducted utilizing a fish collecting lamp which uses a large amount of light. Electricity is supplied by 

setting substantial auxiliary machines (by main engine for some small size vessels) due to the usage of fish 

colleting lamp. A large amount of fossil fuel (mainly heavy oil A) is used to drive auxiliary machines. As 

fishing industry is suffering financially these days, cost saving is an urgent problem. In order to save fuel 

cost by controlling consumed power used for fish collecting lamp, LED fish collecting lamp (light-emitting 



น่าในอุณหภูมิท่ีต ่ามากๆ และปลาทูน่าแช่แขง็ท่ีเก็บบนเรือในอุณหภูมิ -40 องศา     และพิจารณาถึงผลการประหยดั

พลงังานท่ีอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัของหอ้งเยน็เก็บปลา 

 พวกเราจ าเป็นตอ้งวจิยัถึงอิทธิพลของคุณภาพปลาท่ีสภาวะต่างๆ เช่น  ความเร็วในการแขง็ตวั  ความแตกต่าง

ของอุณหภูมิหอ้งเยน็   ปริมาณไขมนั  การเปล่ียนอุณหภูมิและการเก็บเป็นเวลานาน    การเส่ือมของโปรตีน   การเกิด

ผลึกน ้ าแขง็  การออกซิเดชัน่ไขมนั และสภาพ metmyoglobin  เป็นตวัช้ีวดัเพื่อท าความเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่ง

คุณภาพและอุณหภูมิเก็บความเยน็ของปลาทูน่าแช่แขง็   ทูน่าแช่แขง็ส าหรับ sashimi จากจุดของปริมาณการซ้ือขาย

ภายในประเทศถูกแบ่งออกอยา่งกวา้งๆ ได ้ 1) ชนิด Thunnusobesus และ Thunnusalbacares ขนาดกลางถูกขายในตลาด

คา้ส่ง  2) ชนิด Thunnusobesus ขนาดใหญ่เป็นทูน่าท่ีมีไขมนัต ่า  3) Bluefin tuna และ southern tuna มีไขมนัสูง  ดงันั้น

จ าเป็นตอ้งจ ากดัชนิดของทูน่าท่ีพวกเราจะท าการวจิยัต่อไป 

 ในการส่งเสริมการพฒันาวจิยัวธีิการควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บปลาทูน่าแช่แขง็  น าเป็นตอ้งแสดง

ผลลพัธ์ใหเ้ห็นอยา่งรวดเร็วและชดัเจนไม่ใช่เฉพาะผูจ้บัปลาเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงผูด้  าเนินธุรกิจหอ้งเยน็ดว้ย (การแปรรูป  

การท าความเยน็ และการขนส่ง) และสนบัสนุนใหภ้าคอตุสาหกรรมสามารภด าเนินการเองเพื่อปรับปรุงระบบการผลิต

และการกระจายสินคา้และการประหยดัตน้ทุน  ไม่เฉพาะปลาทูน่าเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงผลิตภณัฑแ์ช่แขง็อ่ืนๆ ท่ีเรือเบด็ 

skipjack จบัข้ึนมาได ้(skipjack, ผลิตภณัฑ ์B1 ของ albacore tuna)  ถูกเก็บในอุณหภูมิต ่ามากๆ ต ่ากวา่ -50 องศาบนเรือ

และบนบกเช่นเดียวกบัปลาทูน่า    จ าเป็นตอ้งท าใหเ้ด่นชดัถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพและอุณหภูมิหอ้งเก็บความ

เยน็และพฒันาวธีิการเก็บความเยน็ท่ีเหมาะสม 

 ผลิตภณัฑแ์ช่แขง็ของ neon flying  squids เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ในตลาด  ถูกเก็บในหอ้งเยน็บนเรือท่ี

อุณหภูมิ -35 องศาก่อนข้ึนฝ่ัง   อยา่งไรก็ดีผลิตภณัฑน้ี์จะถูกเก็บในตูแ้ช่บนฝ่ังท่ีอุณหภูมต ่ากวา่ -20 องศา  ดงันั้นจึง

จ าเป็นตอ้งปรับอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือเก็บรักษาคุณภาพและประหยดัพลงังาน 

V. เทคโนโลยปีระหยดัพลงังานด้วย LED 

 1. การท าประมงแบบใช้แสง 

 การท าประมงท่ีใชแ้สงล่อปลา การจบัหมึกและการท าประมงอวนคลอบปลาเซาร่ี ใชแ้สงไฟในการรวมฝงูปลา

โดยใชแ้สงจากหลอดไฟจ านวนมาก  ไฟฟ้าผลิตไดจ้ากเคร่ืองป่ันไฟฟ้าหรือเคร่ืองจกัรใหญ่บนเรือประมงขนาดเลก็  

น ้ ามนัเช้ือเพลิงจ านวนมาก ( heavy oil A เป็นส่วนใหญ่) ถูกใชใ้นการขบัเคล่ือนเคร่ืองป่ันไฟ   ซ่ึงอุตสาหกรรมประมง

ก าลงัประสบปัญหาดา้นการเงิน  การประหยดัตน้ทุนเป็นปัญหาเร่งด่วน   เพ่ือประหยดัตน้ทุนน ้ ามนัจึงตอ้งควบคุมการใช้

พลงังานของหลอดไฟล่อปลา ไฟล่อปลาชนิดหลอด LED (light-emitting diode) มีทั้งติดตั้งบนเรือและใชใ้ตน้ ้ าเพ่ือใชก้บั

การท าประมงอวนคลอบปลาเซาร่ีและการท าประมงอวนลอ้ม 

หลอดชนิด Metal halide เป็นหลอดไฟท่ีนิยมใชใ้นการล่อฝงูปลาภายในบรรจุไอปรอท จึงเป็นความเส่ียงท่ีไอปรอท

สามารถปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มกรณีท่ีมนัแตก      ส าหรับหลอดไฟ incandescentทาง EU ประกาศยกเลิกขายหลอดไฟ
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diode) were introduced for as lamps on board and underwater lamps in saury square net fishing and purse 

seine fishing. Metal halide which is a mainstream light source of fish collecting lamp contains mercury 

inside its bulb, therefore there is a risk of mercury contamination in case it breaks. As for incandescent 

lamp, European Union has decided to stop the sale of the incandescent lamps for family use by 2012 and 

will switch to energy efficient fluorescent lamps. Also, in our country all the incandescent lamps will be 

switched to energy-saving fluorescent lamps or LED lamps by 2012. Introducing LED fish collecting lamps 

is also important from the perspective of reducing the global environmental burden. 

Moreover, in this text we will use fishing lamps instead of fish collecting lamps for the reason that 

depending on light, the behavior of the creatures are controlled such as gathering them toward the light 

source of lamps or moving away from it. 

2. Background and actual condition of the effort to experimentally introduce LED-fishing lamp 

As for saury square net fishing, from 2004 to 2005 private companies have used governmental 

incentives and in 2006, fishery operators themselves acted as primary actor and used governmental 

incentives to experimentally introduce it. As for large scale saury square net, 20% to 40% of fuel 

consumption was reduced by switching incandescent lamps to concentrated light-distribution type LED 

lights (LED lamps of which light is concentrated in smaller irradiation range) and switching metal halide 

lamps to diffusion light-distribution type LED lamps (LED lamps of which light is diffused by making the 

irradiation ranger bigger) and still could obtain about the same result as other fishing vessels of same size, 

The same result was shown for small size saury square net fishing vessels as well. Considering those results, 

both small size and large scale saury square net fishing vessels wholly changed from concentrated 

light-distribution type LED lamps to diffusion light-distribution type LED lamps and operated 

experimentally, and as a result it is confirmed that by using diffusion light-distribution type LED about the 

same amount of fish can be caught. It also indicated downsizing and reduction of auxiliary machines 

mounted as fishing lamp. 

In squid fishing, since 2000 private companies have done experimental introduction utilizing 

governmental incentives. Most were targeted at sagittated calamari. Experimental operation of changing 

from metal halide fishing lamps to lights and another experimental operation of using both LED and metal 

halide fishing lamps were conducted. Concerning the technology using LED as lamps on board, it first 

started with verification test of using only concentrated light-distribution type LED lamps or using with 

metal halide lamps. The amount of fish catches declined for both small size and medium size fishing 

vessels in experimental operation which only used LED and the experimental operation when the usage rate 

of metal halide lamps is low. Therefore, as well as the exam done to saury square net fishing vessels we 

have done an experimental operation after changing to diffusion light-distribution type LED as lamps on 

board. As a result, the same amount of fish as conventional metal halide lamps used for small and medium 

size squid fishing vessels operated through spring to fall was caught while reducing fuel consumption. 

However, after fall there are some cases which saw reduction in the amount of fish catches in case only 

LED lamps are used even if it is diffusion light-distribution type or in case the usage rate of metal halide 



ชนิดน้ีในปี 2012  และเปล่ียนไปใชห้ลอด fluorescent ท่ีมีประสิทธิภาพสูงแทน    ในประเทศญ่ีปุ่นจะท าการเปล่ียนจาก

การใชห้ลอด incandescent ไปใช ้หลอด fluorescent ท่ีประหยดัพลงังานหรือหลอดLED ในปี 2012 ดว้ย 

การแนะน าใหใ้ชห้ลอด LED เป็นไฟล่อฝงูปลา มีความส าคญัในดา้นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโลก   ยิง่ไปกวา่นั้น

ในบทความน้ีเราจะใชไ้ฟล่อปลา LED  แทนไฟล่อปลาทัว่ไป ดว้ยเหตผุลทางแสงกบัพฤติกรรมของสตัวน์ ้ าเป็นตวั

ควบคุม  เช่น การดึงดูดใหป้ลารวมกลุ่มหรือใหฝ้งูปลากระจายออกไป 

2. เบือ้งหลงัและสภาวะจริงในการทดลองใช้หลอด LED เพือ่ล่อปลา 

 ส าหรับการท าประมงอวนคลอบปลาเซาร่ี จากปี 2004 ถึง 2005 ภาคประมงเอกชนไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ และในปี 2006  ภาคประมงไดด้ าเนินการเองโดยรับค าแนะน าจากภาครัฐในการประยกุตใ์ชห้ลอดชนิดน้ี  

ขณะท่ีการท าประมงอวนครอบปลาเซาร่ีขนาดใหญ่  สามารถลดการใชน้ ้ ามนัถึง 20%-40% ดว้ยการเปล่ียนจากหลอด 

incandescent ไปใชห้ลอด LED ชนิดรวมแสง (หลอด LED ใหแ้สงท่ีถูกรวมอยูใ่นช่วงรังสีท่ีแคบ)  และเปล่ียนจากหลอด 

metal halide lamp ไปใชห้ลอด LED ชนิดกระจายแสง (หลอด LED ใหแ้สงชนิดกระจายช่วงรังสีกวา้งข้ึน) แต่ยงัคงจบั

ปลาไดเ้หมือนกบัการใชห้ลอดชนิดเดิมบนเรือประมง ผลการจบัปลาท่ีเท่ากนัทดลองบนเรือคลอบปลาเซาร่ีขนาดเลก็   

พิจารณาจากผลการทดลองท่ีเก็บได ้ทั้งเรือคลอบปลาเซาร่ีขนาดเลก็และขนาดใหญ่ เปล่ียนจากหลอด LED ชนิดรวมแสง

เป็นหลอด LED ชนิดกระจายแสง   ไดผ้ลยนืยนัวา่  การใชห้ลอด LED ชนิดกระจายแสง จะจบัปลาไดจ้ านวนเท่ากบัท่ีเคย

จบัได ้  แสดงวา่สามารถลดขนาดเคร่ืองป่ันไฟท่ีจ่ายไฟ้ฟ้าใหก้บัหลอดไฟล่อปลาได ้

 ในการจบัปลาหมึก ตั้งแตปี่ 2000 บริษทัประมงเอกชนท าการทดลองใชห้ลอด LED ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ   เรือประมงส่วนมากมีเป้าหมายในการจบั sagittatedcalamari   การทดลองโดยเปล่ียนจากการใชห้ลอด metal 

halide ไปใชห้ลอด LED  หรือใชท้ั้งหลอด metal halide และหลอด LED เทคโนโลยท่ีีใชแ้สง LED เพ่ือล่อปลา เร่ิม

ทดลองใชค้ร้ังแรกดว้ยการใชห้ลอด LED ชนิดรวมแสงหรือใชร่้วมกบัหลอด metal halide ผลท่ีไดจ้ านวนปลาท่ีจบัได้

ลดลงจากเดิมทั้งเรือขนาดกลางและขนาดเลก็ ท่ีทดลองโดยใชเ้ฉพาะหลอด LED และใชห้ลอด LED ร่วมกบัหลอด 

Metal halide การทดลองเช่นเดียวกนัน้ีไดท้ ากบัเรือคลอบปลาเซาร่ี แต่เปล่ียนไปใชห้ลอด LED ชนิดกระจายแสงแทน  

ผลท่ีไดจ้ านวนปลาท่ีจบัไดเ้ท่ากบัการใชห้ลอด metal halide ท่ีใชก้บัเรือจบัขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีจบัปลาตลอดฤดู

ใบไมผ้ลิถึงฤดูใบไมร่้วง   ขณะเดียวกนัก็ช่วยลดการใชน้ ้ ามนัลดลงดว้ย   อยา่งไรก็ดีหลงัจากฤดูใบไมร่้วงมีบางกรณีท่ี

จ านวนการจบัปลาไดล้ดลง ทั้งในกรณีท่ีใชห้ลอด LED ชนิดกระแจแสง เท่านั้น และกรณีท่ีใชห้ลอด metal halide 

fishing lamp  
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fishing lamps is low. 

On the other hand, as for the utilization technology of LED underwater lamps, according to the 

daytime operation which targeted at neon flying squid in North pacific ocean by water research institute, 

about the same amount of fish was caught using LED underwater lamps compared to the operation using 

conventional metal halide underwater fishing lamps.  Currently, the research development for the 

utilization technology of operation at night time is continuing. Furthermore, since August of 2008, Fisheries 

institute of Ishikawa prefecture has started test towards utilization technology of LED for sagittated 

calamari and the characteristics of light source of LED underwater fishing lamps and reaction behavior of 

sagittated calamari to underwater lamps are becoming clear.  

Among large scale purse seine fisheries, fishing lamps are used as vessel on board lamp and 

underwater lamp for the fishing vessels which are operated in marine area where it is allowed to light such 

as East sea, yellow sea and Japan sea. As it uses less light compared to squid fishing and saury square net 

fishing, the fuel consumption by utilization of fishing lamps is relatively low. Experimental introduction of 

LED fishing lamp is conducted as governmental incentives project since 2006 and also as incentive project 

by Nagasaki prefecture. All of these have considered using it as underwater lamp. There is about the same 

amount of fish catches compared to conventional metal halide lamps and halogen lamps while the fuel 

reduction effect is also seen. Moreover, there is a report saying that by using characteristic of LED fishing 

light such as blinking light, it may be possible to collect certain types of fish more effectively. Development 

and improvement of utilization technology which leads to fish catches more effectively through controlling 

the behavior of fish school by establishing method of utilization of LED underwater lamps which suits the 

type of fish and constructing combined utilization technology of underwater lamps and as lamps on board, 

is expected in the future. 

3. Research directions for the future 

In fishing using light, there are 4 issues we need to tackle in order to promote introduction of LED. (1) 

Conduct general verification test of LED throughout the fishing season , (2) Collect necessary data to 

understand the structure of total energy consumption of fishing vessel,  (3) clarify the influence light 

wavelength, strength and gap of light emission have over the behavior of major marine creatures and 

develop technology to control fish school by light,  (4) Based on the result above, there is a need to 

promote development of fisheries production system using the characteristic of LED light source. 

VI. Estimate emission of greenhouse gases    in the fishing industry 

With the purpose of making framework for Post Kyoto Protocol, reduction of greenhouse gas 

emission is required in many sectors. To promote the measures against reduction in fishing industry, it is 

necessary to evaluate each measurement towards reduction on a regular basis and also to have basic 

information about it. As for fishing industry, there are examples of estimate amount of carbon dioxide 

emissions which is calculated by fuel consumption of fishing vessel. However, amount of carbon dioxide 

emissions of fishing industry as a whole which includes so called postharvest process including fishery 



 อีกดา้นหน่ึง    ในส่วนการใชเ้ทคโนโลยหีลอด LED ใตน้ ้ า  ท่ีท าประมงในเวลากลางวนัเพื่อจบัหมึกชนิด neon 

flying squid ในมหาสมุทรแปซิฟิคเหนือเดินการวจิยัโดยสถาบนัวจิยัน ้ า จ านวนปลาท่ีจบัไดจ้ากการใชห้ลอด LED ใตน้ ้ า

เท่ากบัการใชห้ลอด metal halide ใตน้ ้ า 

 ในปัจจุบนัการพฒันาการวจิยัการใชเ้ทคโนโลยท่ีีปฏิบติังานในเวลากลางคืนไดท้ าอยา่งต่อเน่ือง  ยิง่ไปกวา่นั้น 

ตั้งแต่สิงหาคม 2008 สถาบนัประมงของอ าเภอ Ishikawa เร่ิมทดลองใชเ้ทคโนโลย ีLED  ส าหรับจบั sagittated calamari  

และเร่ิมเขา้ใจคุณสมบติัของแสงจากหลอด LED ใตน้ ้ าท่ีมีผลต่อการตอบสนองของ sagittated calamari บนเรือประมง

อวนลอ้มขนาดใหญ่    ใชห้ลอดไฟล่อปลาท่ีติดตั้งทั้งบนเรือและใตน้ ้ าในพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหท้ าประมงไดคื้อ ทะเล

ตะวนัออก ทะเลเหลือง และทะเลญ่ีปุ่น  เพราะมนัใชแ้สงนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัเรือจบัหมึกและเรือคลอบปลาเซาร่ี ท าให้

การใชน้ ้ ามนัของเรือท่ีใชห้ลอด LED ต ่า การทดลองการใชแ้สงจากหลอด LED จบัปลาเป็นโครงการท่ีรัฐบาลใหค้วาม

สนใจตั้งแต่ปี 2006    และเป็นโครงการด าเนินการในอ าเภอ Nagasaki น ามาใช ้ ส่วนใหญ่ทดลองใชเ้ป็นหลอด LED ใต้

น ้ า จ านวนของปลาท่ีจบัไดจ้ะเท่ากบัการใชห้ลอด metal halide และ halogen lamp แตกินน ้ ามนันอ้ยกวา่   ยิง่ไปกวา่นั้น มี

รายงานท่ีพบวา่  การใชแ้สงกระพริบจากหลอด LED อาจช่วยเลือกชนิดของสตัวน์ ้ าท่ีเขา้มาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การ

พฒันาและการปรับปรุงการใชเ้ทคโนโลยีน้ีน าไปสู่การจบัปลาอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดว้ยการควบคุมพฤติกรรม

ของฝงูปลา โดยวธีิการใชห้ลอด LED ใตน้ ้ าดว้ยสีท่ีเหมาะสมกบัชนิดของปลาและการสร้างเทคโนโลยท่ีีเป็นประโยชน์

กบัหลอดไฟใตน้ ้ าและหลอดท่ีติดตั้งบนเรือท่ีน่าจะตอ้งใชใ้นอนาคต 

 3.ทศิทางการวจิยัในอนาคต 

 ในการท าประมงท่ีใชแ้สง มี 4 เร่ืองท่ีตอ้งจดัการเพ่ือส่งเสริมการใชห้ลอด LED คือ (1) ทดสอบการล่อปลาดว้ย

หลอด LED ตลอดฤดูจบัปลา  (2) เก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือท าความเขา้ใจโครงสร้างของการใชพ้ลงังานทั้งหมดของ

เรือประมง  (3) อธิบายใหช้ดัเจนเพื่อหาขนาดคล่ืนแสง ความเขม้แสง และช่องวา่งการเปล่งแสงวา่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของสตัวน์กทะเลส่วนใหญ่อยา่งไร และพฒันาเทคโนโลยท่ีีควบคุมฝงูปลาดว้ยแสง  (4) ผลท่ีไดจ้ าเป็นตอ้งมีการส่งเสริม

การพฒันาระบบการผลิตโดยการใชล้กัษณะของแหล่งก าเนิดแสงดว้ยหลอด LED 

VI. ประเมนิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมประมง 

 เป้าหมายของการท าโครงร่างจากพิธีสารเกียวโต  ตอ้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลาย

ภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมประมงดว้ยเคร่ืองวนัการกินน ้ ามนั

เช้ือเพลิง  จ าเป็นตอ้งประเมินแต่ละตวัวดัต่อการลดลงตามพ้ืนฐานทัว่ไป และมีขอ้มูลพ้ืนฐานดว้ย   ซ่ึงอุตสาหกรรม

ประมงมีตวัอยา่งในการประเมินจ านวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ท่ีค  านวณการใชน้ ้ ามนัของเรือประมง  

อยา่งไรก็ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นอตุสาหกรรมประมงเกิดจากกระบวนการหลงัการจบั

ประกอบดว้ยการผลิตทางประมง อุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  การแปรรูปและการกระจายสินคา้ ท่ียงัไม่เขา้ใจอยา่ง

ถ่องแท ้   เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกอยา่งไดผ้ลในอนาคต  จ าเป็นตอ้งวเิคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม

ประมงทั้งหมด  ดว้ยการส ารวจตวัอยา่งและขอ้มูลทางสถิติท่ีเป็นปัจจุบนัจากการใชข้อ้มูลในอดีต  มนัมีประสิทธิภาพใน

การประเมินปริมาณตวัช้ีวดัการลดลงแต่ละตวั  และผลกระทบท่ีมองเห็นได ้  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
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production, aquaculture industry, fish processing and distribution are not yet fully understood. In order to 

reduce greenhouse gas effectively in the future, it is needed to estimate the greenhouse gas emission of 

fishing industry as a whole from the sample survey and recent statistic data using the information obtained 

from research data in the past. It is effective to quantitatively evaluate the effect of each reduction 

measurement and present the effects in a visual manner to reduce greenhouse gas emission in fishing 

industry. However given the present circumstances, it is unknown how much greenhouse gas is emitted 

through what kind of action in each process of fish catching, distribution and processing. In considering the 

measurement for greenhouse gas emission, understanding the greenhouse gas emission in each process 

from fish catch to consumption is pressing issue. In the future, “Carbon print” which displays the amount of 

energy being used in production and distribution process, converted into carbon will be introduced. It is 

effective for consumers to select products which have less carbon emission when selecting. However, as for 

primary products including fishery products, each process from production to consumption is separated and 

it is impossible to provide consumers with information of carbon emission with the effort of only one 

company. Understanding the condition of emission in each process of fishery products such as fish catch, 

distribution and processing, estimating the emission amount and announcing the result officially will be 

basic data in order to conduct measurements towards the reduction of greenhouse gas emission in fishing 

industry. 

Estimate of greenhouse gas emission is conducted by “Research of measurements towards global 

warming in the field of Agriculture, Forestry and Fisheries (National Research Project) “ by commission 

project of deputy vice-minister of the ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries in 2008. We would 

like to describe general appearance of it below. 

Research of measures against global warming in the field of Agriculture, Forestry and Fisheries 

collected the data such as fuel consumption of fishing industry and aquaculture industry, analyzed and 

considered method for calculating greenhouse gas emission concerning fishery production, storage, 

distribution and processing and  currently estimating the amount of emission. When estimating, the target 

is narrowed down to carbon dioxide among greenhouse gas, it is categorized by field of industry as shown 

in Image 1 and the amount of carbon dioxide is estimated. The fields which were estimated at present are 

capture fishery and aquaculture industry (Eel farming industry, laver farming industry and bait farming 

industry) at the stage of fish catch. At the stage of production area, the amount of emission from 

fridge-freezer, ice making industry and processing industry is estimated. Furthermore, estimate of CO2 

emission during distribution process of fishery products is divided into 3 as below and estimated based on 

“Improved ton kilo method” of “Guideline on the method for calculating concerning CO2 emission in the 

distribution field” drew up by Ministry of Economy, Trade and Industry and Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism. (1) Distribution near production area (from fishing port to the 

prefecture where the fishing port is located) (2) Wide-area distribution ( Inter-prefectural distribution: 

Production process of distribution of production area to outside the prefecture of production) (3) 

Distribution within the consumption area (Fishery products distribution process within the consumption 

area).  It is important to continue the estimate and improve estimating the amount of other greenhouse gas 



อุตสาหกรรมประมง  อยา่งไรก็ดีผลลพัธ์ในปัจจุบนั ก็ยงัไม่ทราบวา่ไดป้ล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากนอ้งเท่าไหร่ 

จากขั้นตอนการจบัปลา  การกระจายสินคา้ และกระบวนการแปรรูป    การวดัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตอ้งเขา้ใจการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกระบวนการตั้งแตจ่บัปลาจนถึงการบริโภคซ่ึงเป็นปัญหาเร่งด่วน ในอนาคตตอ้งพิมพ์

ตวัเลขบอกจ านวนคาร์บอนท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตและกระบวนการกระจายสินคา้ เพื่อใหผู้บ้ริโภค

สามารถตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ปล่อยก๊าซคาร์บอนนอ้ยท่ีสุด  อยา่งไรก็ดีผลิตภณัฑข์ั้นตน้ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์

ประมง แต่ละกระบวนการตั้งแตก่ารผลิตถึงการบริโภคไดถู้กแยกออกจากกนั   และเป็นไปไม่ไดท่ี้จะใหข้อ้มูลการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนกบัผูบ้ริโภคดว้ยความพยายามเพียงบริษทัเดียว  ความเขา้ใจสภาวะปล่อยก๊าซในแต่ละกระบวนการของ

ผลิตภณัฑป์ระมง  เช่น  การจบัปลา  การกระจายสินคา้ และการแปรรูป การประเมินจ านวนการปล่อยก๊าซและประกาศ

ผลท่ีไดอ้ยา่งเป็นทางการ    ใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวดัการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม

ประมง 

 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท่ีด าเนินการโดย การวจิยัตวัวดัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนในภาคการเกษตร 

ป่าไม ้และประมง (โครงการวจิยัระดบัประเทศ) โดย คณะกรรมการโครงการของรองรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร ป่า

ไมแ้ละประมงในปี 2008   เราจะอธิบายรายละเอียดดงัน้ี 

 การวจิยัตวัวดัต่อภาวะโลกร้อนในภาคการเกษตร ป่าไม ้ และประมงไดร้วบรวมขอ้มูล  เช่น การใชน้ ้ ามนัของ

อุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  การวิเคราะห์และพิจารณาวธีิการค านวณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตประมง การเก็บรักษา การกระจายสินคา้  กระบวนการผลิต และการค านวณจ านวนการ

ปล่อยก๊าซในปัจจุบนั   หลงัจากประเมินจะท าใหเ้ป้าหมายแคบลง จะประเมินเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ท่านั้น แบ่ง

ภาคของอุตสาหกรรมออกเป็นพวกๆ ตามรูปท่ี 1  และจ านวนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์  ภาคส่วนท่ีถูกประเมินใน

ปัจจุบนั คืออุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า (อุตสาหกรรมฟาร์มปลาไหลทะเล อุตสาหกรรม

ฟาร์มสาหร่าย และอุตสาหกรรมเหยือ่ล่อ) ในระดบัขั้นของการจบั  ในระดบัการผลิตจ านวนการปล่อยก๊าซจากเคร่ืองท า

ความเยน็ของอุตสาหกรรมผลิตน ้าแขง็และอุตสาหกรรมการแปรรูปสตัวน์ ้ า       ยิง่ไปกวา่นั้นประเมินการปล่อยก๊าซ CO2 

ระหวา่งกระบวนการกระจายผลิตภณัฑป์ระมง  ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน และประเมินบนพ้ืนฐานของ improved ton 

kilo method เป็นแนวทางในการค านวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยก๊าซ CO2 ในการกระจายสินคา้     ท่ีถูกร่างโดย

กระทรวงเศรษฐกิจ  การคา้ และอุตสาหกรรม และกระทรวงท่ีดิน, สาธารณูปโภค, ขนส่งและการท่องเท่ียว (1) การ

กระจายสินคา้ใกลพ้ื้นท่ีการผลิต (จากท่าเรือถึงท่ีท าการท่ีท่าเรือนั้นตั้งอยู)่   (2) การกระจายสินคา้ท่ีกินพ้ืนท่ีกวา้ง (การ

กระจายสินคา้ระหวา่งพ้ืนท่ี : กระบวนการของการกระจายในพ้ืนท่ีการผลิตถึงนอกพ้ืนท่ี)  (3)การกระจายภายในพ้ืนท่ี

การบริโภค (กระบวนการกระจายผลิตภณัฑป์ระมงภายในพ้ืนท่ีการบริโภค)  ส่ิงส าคญัตอ้งประเมินอยา่งต่อเน่ือง   และ

ปรับปรุงการประเมินจ านวนของก๊าซปฏิกิริยาเรือนกระจกอ่ืนๆ ไม่ใช่แค่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ท่านั้น    และในภาค

ส่วนอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดถู้กประเมินดว้ย   
 ตวัแทนการวจิยัส าหรับอนาคต  ตอ้งรวมก๊าซท่ีท าใหเ้กิดปฏิกิริยาเรือนกระจกอ่ืนๆ ดว้ย ไม่ใช่แค่ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดเ์ท่านั้น    จ าเป็นตอ้งมองทุกอยา่งจากมุมมองของวงจรชีวติรวม  และการประเมินจ านวนของตวัท่ีท า
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not only carbon dioxide and also the fields which are not estimated yet. 

Research agenda for the future should also include generation status other greenhouse gases not 

only carbon dioxide. There is also a need to see things from the viewpoint of life cycle assessment and 

estimate the amount of generation in fields which are not conducted yet (for example: 1.Fish box industry, 

2.Tray industry 3.fishnet, disposal process of FRP fishing vessels, 4. Disposal process of residuum emitted 

from fish processing industry, 5. Disposal process of residuum emitted from the industry of last stages of 

distribution such as mass retailers)  in fish processing related field and gather as basic data for greenhouse 

gas reduction measures in fish processing field.        
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VII. Proposal-Future efforts toward energy saving in the fishing industry 

Fishing industry is a marine industry which is targeted at biological resources which can renew 

autonomously, thus it is originally possible to develop and maintain sustainably. From the view of energy 

consumption , constructing a system to stably provide safety and safe food for people in the future, it is a key 

issue to switch to energy saving type which does not rely too much on fossil fuel such as petroleum oil, and 

enhancing competitiveness of our country’s fishing industry. 

In order to do so, while we try to positively come up with applicable energy saving technology for the 

time being and also reduce the fuel consumption, it is necessary to understand the actual condition of energy 

consumption (CO2 emission) in fishing industry. Based on the acknowledgment, we should try to promote 

research and development from medium term to long term viewpoint and solve current issues. Most important 

is to come up with the result to fishing regions as well as successively introduce the result to the field sites of 

fishing industry. More specifically, by cooperating with the government, public administration of each 

prefecture, research institutes, concerned organizations and concerned companies, we need to work on the 

issues keeping the ADCP cycle which is Plan (Understand the actual condition of energy consumption, bring it 

to into view), Do (Introduction and extension of existing countermeasure technology) , Check (Evaluation of 

technological introduction effects), Action ( Improvement of existing countermeasure technology, 

development of new technology, extension and introduction) 

1. Efforts toward the prevalence and practical realization of energy saving technology 

(1) On-site training 

In spite of existing applicable technology both in software field and hardware field, they are not being 

utilized fully in the field sites of fisheries. Therefore, for the time being we should cooperate with Fisheries 

Agency, prefectural governments, concerned organizations and FRA and hold on-site meetings timely towards 

fishing industry concerned parties to explain regarding the expected effects of existing energy saving 

technologies and suitability depending on the type of fisheries, using the brochure which is made and 

organized through this research group. 

(2) Establishment of technical support arrangement 

For medium to long term, it is necessary to establish engineering system (a structure which works as 

a bridge between RD sites and fishing sites ) to understand each need in fishing sites, analyze technical issues 

and connect to appropriate test research organization when needed. To be specific, based on the 

implementation status of on-site meetings described above, in order to prevail, it is vital to consider and 

establish a framework including developing budget plan, arranging role-sharing between Fisheries Agency, 

FRA, prefectural governments and concerned organizations, making documents such as improving brochures 

and developing human resources who will work directly in fishing sites. 

2. Directions of future research development 

(1) Immediate agendas 

As fishing industry is suffering financially, it is difficult to make new investments. Therefore, FRA 

should play a central role while cooperating with prefectural governments and concerned organizations and 



 

VII. ขอเสนอส ำหรับอนำคตในกำรประหยดัพลงังำนในอุตสำหกรรมประมง 

 อุตสาหกรรมประมงเป็นอุตสาหกรรมทางทะเลท่ีมีเป้าหมายอยูท่ี่ทรัพยากรทางชีววทิยา ท่ีสามารถเกิดข้ึนใหม่

ไดเ้อง   ดว้ยเหตน้ีุจึงมีการพฒันาและรักษาใหค้งอยูต่่อไป  จากมุมมองการใชพ้ลงังาน การสร้างระบบท่ีมีความปลอดภยั

อยา่งมัน่คง และอาหารท่ีปลอดภยัส าหรับผูบ้ริโภคในอนาคต  เป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่การประหยดัพลงังานท่ีไม่

ข้ึนกบัการใชน้ ้ ามนัเพียงอยา่งเดียว เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัภาคอุตสาหกรรมประมงในประเทศญ่ีปุ่น 

 เพื่อท าใหบ้รรลุตามท่ีตอ้งการ พวกเราจึงหาวธีิเทคโนโลยปีระหยดัพลงังานท่ีสามารถใชง้านไดใ้นการลดการ

ใชน้ ้ ามนั  จ าเป็นตอ้งเขา้ใจสถานการณ์จริงของการใชพ้ลงังาน (การปล่อยก๊าซ CO2) ในอุตสาหกรรมประมง  อา้งอิงถึง

ความรู้พ้ืนฐานเราพยายามส่งเสริมการวจิยัและพฒันาในระยะกลางและระยะยาวและการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั  ส่ิงท่ี

ส าคญัมากท่ีสุดคือผลท่ีไดต้อ้งถูกน าไปใชใ้นภาคประมง และน าผลท่ีไดไ้ปแนะน าในพ้ืนท่ีของอุตสาหกรรมประมง   

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดว้ยการร่วมมือกบัรัฐบาล การบริหารงานของแต่ละพ้ืนท่ี  สถาบนัวจิยั องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง  เราจ าเป็นตอ้งท างานในวงจรของวงจร  ADCP ซ่ึงมาจาก Plan วางแผน (เขา้ใจขอ้ก าหนดท่ีแทจ้ริงของการใช้

พลงังาน แลว้น ามาคิด)        Do ท า (น าเทคโนโลยมีาตรการต่อสูม้าใชแ้ละขยายไปอยา่งกวา้งขวาง)     Check ตรวจสอบ

(ประเมินผลท่ีไดจ้ากการน าเทคโนโลยมีาใช)้     Action ลงมือท า (ปรับปรุงเทคโนโลยมีาตรการต่อสูท่ี้มีอยู ่  พฒันา

เทคโนโลยใีหม่ๆ และน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย) 

1. พยำยำมท ำให้เทคโนโลยปีระหยดัพลงังำนเป็นทีย่อมรับและน ำมำใช้ได้จริง 

(1) จดักำรประชุมในพืน้ที ่

 แมว้า่เทคโนโลยท่ีีใชก้นัอยูมี่ทั้ง software และ hardware แต่ก็ยงัไม่ไดน้ ามาใชใ้นการประมงอยา่งเตม็ท่ี  ดงันั้น

เราควรมีความร่วมมือกนักบัตวัแทนประมง รัฐบาลในพ้ืนท่ี องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และ FRA และการจดัการประชุมในพ้ืนท่ี

กบักลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรมประมงในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ืออธิบายผลท่ีคาดวา่จะไดจ้ากเทคโนโลยปีระหยดั

พลงังานท่ีใชอ้ยูแ่ละความเหมาะสมตามชนิดของการท าประมง         โดยการใชแ้ผน่พบัซ่ึงจดัท าและจดัการโดยกลุ่มวจิยั

น้ี 

(2) กำรสร้ำงระบบสนบัสนุนทำงเทคโนโลย ี

 ในระยะกลางถึงระยะยาว จ าเป็นตอ้งสร้างระบบทางวศิวกรรม (โครงสร้างท่ีท างานเป็นตวัเช่ือมระหวา่ง RD 

sites และ fishing sites) เพ่ือท าความเขา้ใจแต่ละความตอ้งการของ fishing sites  วเิคราะห์ปัญหาทางเทคนิคและติดต่อ

สถาบนัวจิยัทดสอบท่ีเหมาะสมเม่ือจ าเป็น    โดยเฉพาะพ้ืนฐานการประชุมในพ้ืนท่ีตามท่ีอธิบายไว ้  ส่ิงส าคญัตอ้ง

พิจารณาสร้างโครงงานรวมทั้งพฒันาแผนงบประมาณ  การจดัแบ่งหนา้ท่ีระหวา่งตวัแทนประมง  FRA  รัฐบาลในพ้ืนท่ี 

และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท าเอกสารเช่น ปรับปรุงแผนพบัและพฒันาทรัพยากรมนุษยผ์ูท่ี้จะท างานเก่ียวกบัการ

ประมงโดยตรง 

2. ทศิทำงกำรพฒันำกำรวจิยัในอนำคต 

(1) วำระเร่งด่วน 
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focus on research and development which is described as below including applicable technical development 

towards existing fishing vessels. 

1) Understanding the actual condition of energy consumption in fishing industry 

Under existing conditions of capture fishery, there are only cases of fuel consumption of private 

fishing vessels chartered by FRA. We will try to understand the actual conditions of implementation cases of 

pilot projects and incentive projects by Fisheries Agency. Also, regarding actual condition of CO2 emission 

and energy consumption in the process of transport, distribution and storage of fishery products including 

aquaculture industry, fishery product processing and imported fishery products, we should establish the 

calculation methods using the examples from the cases of other fields of industry and estimate the amount and 

organize it as a basic document of energy saving measures in fishing industry and CO2 emission measures. 

2) Advancement and stabilization of existing technology and development of the 

measures to determine the cost-effectiveness of technological introduction 

While improved technology of formation of hull and bow and the improved technology of engine 

parts require certain cost, currently the effects of it vary significantly depending on the type of fishing and 

vessels. Therefore, as well as collecting data which include cases of technological introduction and 

verification test in pilot projects and incentive projects by Fisheries Agency, we should make efforts to 

improve and stabilize retrofit technology through water tank test and numerical experiment using model vessel. 

Furthermore, based on the comparison between experiments and the data of actual vessel remodeling we 

should develop methods to estimate the effects of remodeling and draw up guidelines of cost-effectiveness of 

technological introduction. The measures which are applicable to small size coastal fishing vessels are limited 

to the ones in the field of software such as reduction of speed and weight. Through implementation result of a 

various kinds of verification experiments and technological introduction projects, model experiment and 

numerical experiment, specific guidelines in applying measures of software by type of fishing should be 

considered and determined. In addition, balanced fishing vessel which corresponds to sea area, usage and type 

of fishery and  also considered safety and working environment including hull size, vessel type, equipment 

(fishing equipment), formation of engine and power, should be suggested. 

3) Establishment of the technology utilizing LED 

Certain effects of using LED fishing lamps are seen in squid fishing, saury square net fishing and 

purse seine fishing; however it is necessary to clarify effective usage and position by understanding reaction 

characteristic towards LED fishing lamps of targeted creatures in order to get same amount of fish as when 

conventional fishing lamps are used. Behavioral physiological effects of swarming of LED lamps towards 

targeted fish as well as promoting verification experiments cooperating with prefectural governments and 

concerned organizations should be done at the same time. By reflecting the result for verification experiments 

as needed, proper usage using both LED fishing lamps and existing fishing lamps and effective usage of LED 

fishing lamps depending on the season, sea area and type of fishing will be suggested. 

Also, we have background of controlling method of using lights to collect fish from the point of controlling 

fishing resource. We need to consider from the point of controlling fishing resource so that utilization of LED 



 

 เน่ืองดว้ยอุตสาหกรรมประมงมีภาระเร่ืองการเงิน ยากท่ีจะลงทุนใหม่ ดงันั้น FRA ควรเป็นคนกลางร่วมมือกบั

รัฐบาลในพ้ืนท่ีและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งและเนน้ไปท่ีการวจิยัและพฒันาท่ีจะไดอ้ธิบายต่อไป  รวมทั้งใชก้ารพฒันาทาง

เทคนิคท่ีสามารถท าไดก้บัเรือประมงท่ีใชอ้ยู ่

1) เข้ำใจข้อสถำนกำรณ์จริงของกำรใช้พลงังำนในอุตสำหกรรมประมง 

 ภายใตข้อ้ก าหนดการประมงท่ีใชก้นัอยู ่ มีกรณีของการใชน้ ้ ามนัของเรือประมงเอกชนท่ี FRA ไดท้ าสญัญาเช่า

เรือ   พวกเราจะพยายามท าความเขา้ใจสภาวะจริงของกรณีท่ีประสบความส าเร็จของโครงการน าร่อง และโครงการ

สนบัสนุนโดยตวัแทนประมง    เก่ียวกบัขอ้ก าหนดของการปล่อยก๊าซ CO2 ดว้ยและการใชพ้ลงังานในกระบวนการของ

การขนส่ง  การกระจายสินคา้ และการเก็บรักษาผลิตภณัฑป์ระมงประกอบดว้ยอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า  

กระบวนการผลิตสินคา้ประมงและการน าเขา้ผลิตภณัฑป์ระมง  เราจะสร้างขั้นตอนในการค านวณดว้ยการใชต้วัอยา่งจาก

อุตสาหกรรมอ่ืน  และค านวนจ านวนรวมและการจดัการท่ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของตวัวดัการประหยดัพลงังานใน

อุตสาหกรรมประมงและตวัวดัการปล่อยก๊าซ CO2  

2) ปรับปรุงและรักษำเสถียรภำพของเทคโนโลยพีลงังำนทีใ่ช้อยู่และพฒันำตวัวดัเพือ่หำต้นทุนทีคุ้่มค่ำกบั

เทคโนโลยทีีส่นับสนุนให้ 

 ขณะเดียวกนัเทคโนโลยไีดรั้บการปรับปรุงในการสร้างตวัเรือและหวัเรือ และเทคโนโลยปีรับปรุงพฒันา

ช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์พ่ือใหมี้ราคาท่ีแน่นอน      ผลท่ีไดมี้ความผนัผวนข้ึนอยูก่บัชนิดของการท าประมงและเรือประมง 

ดงันั้นการรวบรวมขอ้มูลจากหลายกรณีของเทคนิคท่ีน าเสนอไปและการหาวธีิทดสอบในโครงการน าร่องต่างๆ  และ

โครงการสนบัสนุนอ่ืนๆ จากตวัแทนดา้นประมง  เราพยายามท่ีจะปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยท่ีีเช่ือถือไดใ้หค้งอยูโ่ดย

การทดลองในบ่อน ้ าและการทดลองเชิงตวัเลขกบัเรือจ าลอง   ยิง่ไปกวา่นั้นอา้งถึงการเปรียบเทียบระหวา่งการทดลอง

และขอ้มูลของเรือท่ีออกแบบใหม่จริง พวกเราควรจะพฒันาวธีิเพื่อประเมินผลกระทบการคิดทบทวนและร่างแนวทาง

ค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพกบัแนวทางท่ีน าเสนอไป  ตวัวดัท่ีใชก้บัเรือประมงชายฝ่ังขนาดเลก็จดัอยูใ่นส่วนของ

วธีิการควบคุมเรือเช่นการลดความเร็วและลดน ้ าหนกัของเรือ   ผลส าเร็จจากกหลายารทดลองและจากหลายโครงการท่ี

เสนอไปเช่น การทดสอบโดยใชแ้บบจ าลองและการทดสอบเชิงตวัเลข เป็นตน้ จ าเป็นตอ้งตดัสินใจในการเลือกหา

แนวทางเฉพาะเพื่อใชต้วัวดัเพื่อการควบคุมเรือประมงชนิดต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม   นอกจากน้ีความสมดุลของเรือก่อน

ออกทะเล  การใชป้ระโยชน์ตามชนิดการท าประมง  ค านึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างานประกอบดว้ย

ขนาดตวัเรือ  ชนิดเรือ อุปกรณ์ (อปุกรณ์จบัปลา) การติดตั้งเคร่ืองยนตแ์ละก าลงัเคร่ืองยนตค์วรจะถูกแนะน าดว้ย 

3) กำรริเร่ิมใช้เทคโนโลยไีฟล่อปลำด้วย LED 

 มีการใชไ้ฟล่อชนิด LED กบัเรือจบัหมึก เรือลอบปลาเซาร่ี และเรืออวนลอ้ม   อยา่งไรก็ตามจ าเป็นตอ้งหา

ประโยชน์และความเหมาะสมท่ีชดัเจนโดยตอ้งเขา้ใจถึงผลกระทบกบัชนิดปลาท่ีจบัดว้ยการใช ้LED เพื่อใหไ้ดผ้ลในการ

จบัเช่นเดียวกบัหลอดไฟล่อปลาท่ีใชก้นัอยูท่ัว่ไป ควรด าเนินการทั้งศึกษาผลกระทบต่างๆ ต่อพฤติกรรมทางกายภาพจาก

การใชไ้ฟ LED ในการรวมกลุ่มชนิดปลาท่ีตอ้งการจบัและการสนบัสนุนการทดลองดว้ยความร่วมมือจากรัฐและองคก์ร

ท่ีเก่ียวขอ้งในเวลาเดียวกนั ผลสะทอ้นจากผลการทดลองต่างๆ จึงมีความจ าเป็นเพื่อใหท้ราบถึงการใชห้ลอด LED 
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fishing lamps shall not excess the proper fish catch level. 

4) Scientific verification of proper temperature for cold storage 

There is huge energy saving effect by rising temperature for cold storage of skipjack and tuna which 

are stored frozen in extreme low-temperature (-50 degrees) now, however it is not yet clear how the rise in 

storage temperature will influence the quality in long-term. Also, we need to pay attention to the reaction of 

consumers and business practice in distribution process. Thus, we will clarify the relation between temperature 

for cold storage and quality change in long term for tuna and skipjack in order to make clear temperature for 

cold storage from both side, energy saving and value of products. Also, we need to understand the condition of 

temperature change of products and the condition of temperature control in distribution process from survey, 

evaluate the influence to quality and suggest balanced set value of temperature for cold storage from the 

viewpoints of  energy saving measures, value of products  and current distribution system.  

Furthermore, we need to do research on the condition of temperature for cold storage for other fishery products 

than tuna and skipjack in order to collect basic document to consider low-carbonized and future energy saving 

in distribution for the whole fishery products. 

(2) Medium and long term issues 

In order to enhance industrial competitiveness of our country’s fishing industry by switching fishing 

industry to energy-saving and changing to low-carbon industrial structure and also to recover as foundational 

industry in coastal and isolated islands regions by expanding the range of fishing industry which result in 

creating new employment, for medium to long period of time, FRA should play a central role under 

cooperation of chamber of commerce , industry, agriculture and fishery using existing and currently 

developing technologies as a base and need to work on the research development as described below. 

1) Development and use of renewable energy 

(1) Development of complex utilization technology of natural energy 

Regarding fishing villages and isolated islands regions, we need to consider basic facility for fishing 

industry such as fishing ports, processing and storage facilities, introduction of wind, solar, sea, tide current 

power generation as a power supply for back settlements and effective supply and utilization system which 

includes complex utilization of those. 

(2) Development of cyclic use of  technology using biomass resources in regions 

It is necessary to develop cyclic use technology of local production for local consumption of biomass 

resources such as production of biodiesel fuel (BDF) utilizing biomass of fishery products wastes, marine alga 

and seaweed. 

(3) Development of regenerable energy supply technology for production in fishing and 

aquaculture industry 

It is necessary to arrange system and technology between producers and suppliers in order to make it 

possible to use BDF and other resources mentioned above for production of fishing and aquaculture industry 

in regions. 

 



 

ร่วมกบัหลอดชนิดเดิมไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงประสิทธิภาพการใชไ้ฟ LED ข้ึนอยูก่บัฤดู  พ้ืนท่ีจบั และชนิดของการท า

ประมง นอกจากน้ีเรายงัสามารถควบคุมฝงูปลาดว้ยการใชแ้สงดึงฝงูปลาออกมาจากแหล่งท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุมการท า

ประมงได ้ เราจึงควรตระหนกัในการใช ้LED เพื่อจบัปลาไม่ใหม้ากเกินไปกวา่ระดบัท่ีแหล่งประมงจะรับได ้

4) กำรวดัทำงวทิยำศำสตร์อุณหภูมทิีเ่หมำะสมในห้องเยน็ 

 เราสามารถประหยดัพลงังานไดอ้ยา่งมากดว้ยการเพ่ิมอุณหภูมิของหอ้งเยน็ท่ีใชเ้ก็บ skipjack และทูน่าท่ีถูกแช่

แขง็ท่ีอุณหภูมิต ่ามาก (-50 องศา) แต่ยงัไม่ทราบแน่ชดัวา่จะตอ้งเพ่ิมอุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะท าใหรั้กษาคุณภาพปลาได้

ยาวนาน  เราจึงตอ้งค านึงถึงปฏิกิริยาของผูบ้ริโภคและธุรกิจในกระบวนการกระจายสินคา้  จึงตอ้งเขา้ใจความสมัพนัธ์

ระหวา่งอุณหภูมิในการแช่แขง็และการเปล่ียนแปลงคุณภาพของ skipjack และทูน่าในระยะยาวเพ่ือใหไ้ดท้ั้งการประหยดั

พลงังานและรักษามูลค่าสินคา้ เราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจสภาวะการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของสินคา้และสภาวะการควบคุม

อุณหภูมิในกระบวนการกระจายสินคา้ดว้ยการส ารวจ   การประเมินอิทธิพลท่ีมีต่อคุณภาพและแนะน าอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมส าหรับหอ้งเยน็จากมุมมองของตวัวดัการประหยดัพลงังาน  มูลค่าของสินคา้ และระบบกระจายสินคา้ ณ 

ปัจจุบนั 

 ยิง่ไปกวา่นั้น  เราจ าเป็นตอ้งวจิยัสภาวะอุณหภูมิในหอ้งเยน็ท่ีเก็บสินคา้ประมงอ่ืนนอกจากปลาทูน่าและ 

skipjack เพื่อรวบรวมเอกสารพ้ืนฐานในการพิจารณาลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการประหยดัพลงังานในการกระจาย

สินคา้ในอนาคตกบัสินคา้ประมงในระบบทั้งหมด 

(2) ปัญหำในระยะส้ันและระยะยำว 

 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัภาคอุตสาหกรรมประมงประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยการน าอุตสาหกรรมประมงเขา้สู่การ

ประหยดัพลงังาน การเป็นโครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และเพ่ือฟ้ืนฟอุูตสาหกรรมขั้นพ้ืนฐาน

ชายฝ่ังและบริเวณรอบๆเกาะ  โดยการขยายขอบเขตอุตสาหกรรมประมงท าใหมี้การจา้งงานใหม่ ในระยะกลางจนถึง

ระยะยาว FRA ควรเขา้มามีบทบาทเป็นศูนยก์ลางภายใตค้วามร่วมมือของหอการคา้  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และ

ประมง ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูแ่ละการพฒันาข้ึนใหม่เป็นพ้ืนฐาน รวมถึงตอ้งท าการพฒันาวจิยัดงัน้ี 

1) กำรพฒันำและกำรใช้พลงังำนทดแทน 

(1) การพฒันาเทคโนโลยกีารใชพ้ลงังานธรรมชาติ 

 เก่ียวกบับริเวณหมู่บา้นประมงและบริเวณรอบเกาะ เราตอ้งพิจารณาถึงส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานกบั

อุตสาหกรรมประมง  เช่น ท่าเรือ  ส่ิงอ านวยความสะดวกในกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา   การแนะน าเคร่ือง

ก าเนิดพลงังานจากลม แสงอาทิตย ์ทะเล และกระแสน ้ าข้ึนน ้ าลง เป็นพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพมาใชเ้ป็นพลงังานส าหรับ

ส่งไปยงัระบบแปลงพลงังานท่ีซบัซอ้น  

(2) การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยหีมุนเวยีนท่ีไดจ้ากแหล่งพลงังานชีวมวลในทอ้งถ่ิน 

 จ าเป็นตอ้งพฒันาเทคโนโลยหีมนุเวยีนของผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินเพ่ือบริโภคในทอ้งถ่ินของแหล่งพลงังานชีวมวล เช่น

ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัbiodiesel (BDF) ท่ีใชพ้ลงังานชีวมวลจากของเหลือจากผลิตภณัฑป์ระมง เช่น สาหร่ายทะเล 

(3) การพฒันาเทคโนโลยท่ีีใชพ้ลงังานท่ีสร้างข้ึนมาใหม่เพื่อรองรับการผลิตในภาคอตุสาหกรรมประมงและ

อุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 

 จ าเป็นตอ้งจดัการเทคโนโลยแีละระบบระหวา่งผูผ้ลิตและผูจ้ดัส่ง เพื่อใหส้ามารถใช ้BDF ได ้และแหล่งทรัพยากร

อ่ืนๆ ท่ีไดอ้า้งถึงเพื่อใชใ้นภาคอตุสาหกรรมประมงและการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าในทอ้งถ่ิน 
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2) Establishment of low carbon emission fishing industry and aquaculture industry production system 

(1) Establishment of production system for fishing industry which is described as “Safe, Close, 

Short” 

We need to construct database and monitoring system of ocean information and fish school location 

information in natural fisheries and artificial fisheries (medium rise and bottom rise fish reef area) near our 

country and also improve information transmission technology and fishing site formation estimate due to 

numerical model. Also, regarding the construction of artificial fishing sites and maintenance of fishing sites 

environment, they should actively be promoted in sea area where swarming of fish school and cultured 

resources effects are expected.  By doing so, we can form fixed fishing sites in coast and offshore in our 

country, which will stabilize the production and reduce operating cost including search for capture fisheries. In 

addition, the effect may be expected in ensuring the safety of maritime labor. 

(2) Development of fisheries forecasting model with high accuracy 

Energy saving and cost saving are implemented by changing from a group of vessel operation to 

single vessel operation. In general, single vessel operation is hampered by low ability to search targeted fish 

compared to operation by a group of vessel. How to find targeted fish school more effectively is important 

issue in energy saving. These days, accuracy of numerical model to express ecosystem including fish which 

lives close to the surface is extremely high. Also, accuracy of oceanic condition forecasting model utilizing 

satellite information is improving and it used to forecast the appearance of large size jelly fish.  As well as 

establishing fishery production system which is described as “Safe, Close, Short”, we should actively promote 

the development of fisheries forecasting model with high accuracy to reduce searching cost and make efforts 

to save energy by production system based on scheduled production. Moreover, technological development of 

real time monitoring system of targeted fish school by unmanned airborne vehicle to verify the forecast of 

fisheries forecasting model is an agenda to be examined in the future. 

(3) Development of energy-saving and cost-saving fishing vessels (Super-eco fishing vessels) 

With the purpose of preparing to alternate existing fishing vessels which will be needed in the future, 

it is necessary to utilize regenerable natural resources mentioned above (electric and hybrid propulsion), 

implement drastic energy saving and cost saving in hull form, engines and equipment and develop technology 

to operate/construct super-eco fishing vessel which is equipped with abilities to analyze and utilize various 

fisheries information mentioned above. We need to consider promoting energy saving by effective utilization 

of facility. To be more specific, we need to disperse risks by constructing a multiple versatile fishing vessel 

(multiple-purpose vessel) instead of vessel of which operation is only targeted at one specific kind of fish in 

order to convert to the production structure which is able to utilize the facilities all year round.  

Energy saving by establishing transportation system on the ocean should also be taken into consideration. For 

example, in saury square net fishing, each vessel brings in the saury that they caught to markets. By 

establishing transportation system on the ocean, a large amount of energy can be conserved. 

(4) Technological development for energy saving and cost saving in aquaculture industry 

It requires the implementation of energy saving and cost saving by improvement in ability to keep the 



 

2) กำรริเร่ิมระบบกำรผลติในภำคอุตสำหกรรมประมงและกำรเพำะเลีย้งคำร์บอนต ำ่ 

(1) สร้างระบบการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมประมงแบบ  “Safe, Close, Short” 

 เราตอ้งสร้างระบบฐานขอ้มูล และระบบควบคุมขอ้มูลทางทะเลและขอ้มูลต าแหน่งของฝงูปลาท่ีอยูต่าม

ธรรมชาติและท่ีสร้างข้ึนเอง (พ้ืนท่ีปลาอาศยัระดบักลางและล่าง) ท่ีอยูใ่กลญ่ี้ปุ่นและพฒันาเทคโนโลยกีารส่งขอ้มูลและ

คาดคะเนท่ีอยูข่องฝงูปลาท่ีแสดงเป็นตวัเลข  เก่ียวกบัการสร้างแหล่งประมงเทียมและการบ ารุงรักษาส่ิงแวดลอ้มแหล่งท่ี

อยูอ่าศยัของปลา  เราควรท าการส่งเสริมในพ้ืนท่ีทะเลท่ีมีฝงูปลาจ านวนมากมายและไดรั้บผลกระทบจากการท าประมง  

ท าเช่นน้ี เราสามารถก าหนดจุดท่ีมีปลาอาศยัอยูท่ี่แน่นอนทั้งตามชายฝ่ังและนอกชายฝ่ังของญ่ีปุ่น    ท าใหก้ารผลิตมี

เสถียรภาพและตน้ทุนการท าประมงลดลงเน่ืองจากไม่มีตน้ทุนในการหาฝงูปลา  รวมทั้งรับรองความปลอดภยัของ

แรงงานประมงได ้

(2) การพฒันาแบบจ าลองการคาดคะเนทางประมงดว้ยความแม่นย  าสูง 

 การประหยดัพลงังานและตน้ทุนเป็นผลใหมี้การเปล่ียนการเดินเรือเป็นกลุ่มแทนการเดินเรือเด่ียว  โดยทัว่ไป การ

เดินเรือเด่ียวจะถูกถ่วงเพราะความสามารถใหก้ารหาปลาต ่าเม่ือเทียบกบัการท างานเป็นกลุ่ม   วธีิการหาฝงูปลาท่ีมี

ประสิทธิภาพมีความส าคญัต่อการประหยดัพลงังาน ทุกวนัน้ีความแม่นย  าของแบบจ าลองตวัเลขแสดงระบบนิเวศท่ี

ประกอบไปดว้ยปลาท่ีอาศยัอยูใ่กลผ้ิวน ้ า  ความแม่นย  าของแบบจ าลองท านายสภาวะทะเลท่ีใชข้อ้มูลทางดาวเทียมก าลงั

ถูกพฒันาและมนัใชก้ารคาดคะเนการปรากฎของแมงกระพรุนยกัษ ์  รวมทั้งสร้างระบบการผลิตทางประมงแบบ “Safe, 

Close, Short”   เราตอ้งส่งเสริมการพฒันาแบบจ าลองการคาดคะเนทางประมงท่ีมีความแม่นย  าสูง เพื่อลดค่าใชจ่้ายดา้น

การคน้หาและประหยดัพลงังานดว้ยระบบการผลิตท่ียดึหลกัการผลิตตามตาราง  ยิง่ไปกวา่นั้น การพฒันาเทคโนโลยี

แสดงผลการขณะก าลงัท างานจริงเพื่อหาฝงูปลาดว้ยอากาศยานไร้คนขบั เพื่อคาดคะเนแบบจ าลองทางการประมงซ่ึงเป็น

วาระการท่ีจะถูกพฒันาในอนาคต 

(3) การพฒันาเรือประมงท่ีประหยดัคา่ใชจ่้ายและประหยดัพลงังาน (Super-eco fishing vessels) 

 ดว้ยจุดประสงคข์องการเตรียมความพร้อมใหก้บัเรือประมงไดมี้ทางเลือกในอนาคต  จ าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์จาก

แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติหมุ่นเวยีนท่ีไดอ้า้งถึงแลว้ (แรงขบัเคล่ือนพลงัน ้ าและพลงัไฟฟ้า)   ช่วยในการประหยดั

พลงังานอยา่งมากและประหยดัคา่ใชจ่้ายจากรูปร่างล าเรือ  เคร่ืองยนต ์ อุปกรณ์และพฒันาเทคโนโลยใีนการปฏิบติัการ/

การสร้างเรือ super-eco fishing vessel   ท่ีติดตั้งเคร่ืองมือวเิคราะห์และเป็นขอ้มลูต่างๆ ทางการประมง ตามท่ีกล่าวถึงแลว้  

เราจ าเป็นตอ้งส่งเสริมการประหยดัพลงังานโดยการใชเ้คร่ืองมืออยา่งมีประสิทธิภาพ  ยิง่ไปกวา่นั้นเราจ าเป็นตอ้งกระจาย

ความเส่ียงดว้ยการต่อเรือท่ีใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง (เรือเอนกประสงค) แทนท่ีเรือท่ีจบัปลาชนิดเดียว เพื่อเปล่ียน

โครงสร้างการผลิตท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองทุ่นแรงไดต้ลอดทั้งปี 

 การประหยดัพลงังานโดยการสร้างระบบขนส่งทางทะเล ยกตวัอยา่ง ในเรือคลอบปลาเซาร่ี เรือแต่ละล าจะน า

ปลาเซาร่ีท่ีจบัไดไ้ปตลาด ดว้ยการสร้างระบบขนส่งทางทะเล พลงังานจ านวนมากมายก็ยงัคงอยู ่

(4) การพฒันาทางเทคโนโลยกีารประหยดัพลงังานและประหยดัค่าใชจ่้ายในอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสตัว์

น ้ า 

 เพื่อความส าเร็จของการประหยดัพลงังานและประหยดัค่าใชจ่้ายตอ้งพฒันาความสามารถในการเก็บรักษาอุณหภูมิ

ของถงัน ้ าอุ่นเพ่ือการเพาะเล้ียง โดยน าเคร่ืองป้อนอตัโนมติัและเคร่ืองติดตามอตัโนมติัในกระบวนการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า   

ส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีตอ้งการ โดยการพิจารณาพฒันาและแนวทางการใชป้ระโยชน์จาก
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temperature of breeding water tank warm, introduction of automatic feeder and automatic taking up device in 

existing aquaculture production process. It is necessary to promote developing required technologies by 

considering development and direct utilization technology of regenerable energy which is mentioned above 

and also the forms and locations of aquaculture production which is preferred for the utilization. (For example: 

Moored/ Ocean floating method coastal aqua farming, onshore aqua farming etc.) 

Furthermore, it is vital to produce new breeds which are excellent at growth and improve feeds in order to 

reduce feeds in aqua farming which requires feeding in parallel with creating measures to reduce (collect) 

environmental burdens by combination with resources biomass (marine alga, plants etc.) production. 

3) Establishment of low-carbon fishing industry and aquaculture industry production system 

Against a backdrop of scientific verification result regarding proper temperature for cold storage, it is 

necessary to examine technical problems for establishing low-carbon consuming distribution and storage 

system of frozen fishery products which is consistent from production, processing to consumption and resolve 

the problems. In such case, understandings of consumers and distribution industry are essential. To be more 

specific, we need to continue improving element technology and system and also examining the issues through 

alternating from transportation by cars and airplanes to transportation by rail and marine vessels (modal shift) 

and implementing milk run to collect from markets to rail and marine vessels. Moreover, it is necessary to pay 

attention to cooperation with distribution system of other industries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทคโนโลยพีลงังานทดแทน ท่ีไดก้ล่าวถึงก่อนหนา้ และสร้างรูปแบบและหาพ้ืนท่ีของการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าเพื่อใหเ้หมาะ

กบัการใชป้ระโยชน ์(ยกตวัอยา่ง ฟาร์มการเพาะเล้ียงในกระชงัลอยน ้ าตามชายฝ่ังและฟาร์มการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าบนฝ่ัง) 

ยิง่ไปกวา่นั้น  มนัจ าเป็นท่ีจะตอ้งผลิตอาหารเล้ียงชนิดใหม่ท่ีจะท าใหมี้การเจริญเติบโตไดดี้และปรับปรุงการใหอ้าหาร

เล้ียง เพื่อลดการป้อนในฟาร์มเพาะเล้ียง ท่ีตอ้งใหอ้าหารพร้อมกบัการวดัการลดลง(สะสม) ท่ีจะเป็นภาระต่อส่ิงแวดลอ้ม

โดยการรวมกบัแหล่งผลิตชีวมวล (สาหร่ายทะเล  พืชทะเล เป็นตน้) 
3) กำรริเร่ิมอุตสำหกรรมประมงและอุตสำหกรรมเพำะเลีย้งสัตว์น ำ้ทีป่ล่อยก๊ำซคำร์บอนออกมำน้อย 

 กบัผลการทดลองทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในหอ้งเยน็   จ าเป็นตอ้งทดสอบปัญหาทาง

เทคนิคในระบบกระจายสินคา้และระบบเก็บรักษาท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนต ่า ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต   กระบวนการ

แปรรูปจนถึงการบริโภคและการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่นในกรณี ความเขา้ใจผูบ้ริโภคและอุตสาหกรรมกระจายสินคา้เป็น

เร่ืองจ าเป็น   เราตอ้งพฒันาเทคโนโลยพ้ืีนฐานและทดสอบปัญหาเก่ียวกบัทางเลือกจากการขนส่งทางรถและเคร่ืองบิน

จนถึงการขนส่งทางรถไฟและทางเรือเดินทะเล (เปล่ียนแปลงอยา่งมีแบบแผน) และการท างานใหส้ าเร็จเพื่อรวบรวมจาก

ตลาดไปส่งทางรถไฟและเรือเดินทะเล ยิง่ไปกวา่นั้น จ าเป็นตอ้งเอาใจใส่ในความร่วมมือกบัระบบกระจายสินคา้ของ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดว้ย 
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Estimate of energy saving effects and fuel consumption amount by major fishing types 

As for each fishing vessel of which data of operational condition and fuel consumption condition were obtained, we estimated fuel consumption of main engine and 

auxiliary engine and estimated the effects, depending on each operational condition such as during sailing, operation and anchorage, by type of fishing, in order to 

estimate the effects in case energy saving measures are implemented for fishing vessels. The estimate of energy saving effects which is shown from following page is 

maximum value as a reference in case all the measures are implemented. 

In case it is difficult to input numerical values, it is shown only in the color of cell. Green shows roughly 5%, light blue shows roughly less than 5%, red on the other 

hand shows increase of fuel consumption and white shows that it does not fall under any of these. Energy saving effects may vary significantly depending on statues 

of use, specification and size of fishing vessel. Also, as for fishing vessels which are already equipped with devices for energy saving such as bulbous bow, concerning 

corresponding article shown in yellow “if the equipment corresponds, it is effective”, please be noted that there is no energy saving effects. 

 



 

กำรประเมนิผลกำรประหยดัพลงังำนและจ ำนวนกำรใช้น ำ้มนัในกำรประมง 

 

เรือประมงแต่ละล ามีขอ้มูลการปฎิบติังานและขอ้มูลการใชน้ ้ ามนัเพลิง    เราประเมินการใชน้ ้ ามนัของเคร่ืองยนตใ์หญ่และเคร่ืองยนตเ์สริมและผลท่ีไดจ้ากกการประเมิน ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดปฎิบติั

การของเรือประมงแต่ละล า  เช่น ระหวา่งการเดินเรือ การปฎิบติัการและการทอดสมอ ดว้ยชนิดของประมง   เพื่อประเมินผลกรณีท่ีตวัวดัประหยดัพลงังานเป็นผลส าเร็จส าหรับเรือประมง  การ

ประเมินผลการประหยดัพลงังานท่ีแสดงในหนา้ต่อไปไดค้่ามากท่ีสุดตามท่ีอา้งอิงจากตวัวดัทั้งหมดท่ีเป็นผลส าเร็จ 

ในกรณีท่ียากในการใส่ค่าเป็นตวัเลข  มนัแสดงในช่องสี  สีเขียวแสดงประหยดัน ้ ามนั 5%  ฟ้าอ่อนแสดงประหยดัน ้ ามนันอ้ยกวา่ 5% สีแดงแสดงการใชน้ ้ ามนัเพ่ิมข้ึน และสีขาวไม่แสดงผลอะไรเลย  

ผลการประหยดัพลงังานอาจจะมีความส าคญัหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัสถานะของการใชง้าน ความเฉพาะของเรือและขนาดของเรือ เรือประมงท่ีติดตั้งเคร่ืองมือประหยดัพลงังานเรียบร้อยแลว้  เช่น หัว

เรือแบบกระเปาะ เก่ียวกบัผลส าเร็จจะแสดงในสีเหลือง  ถา้อุปกรณ์เป็นผลส าเร็จมนัจะมีประสิทธิภาพ  แต่สงัเกตไดว้า่ไม่มีผลของการประหยดัพลงังาน 
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