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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2554

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ผลก�รดำ�เนินโครงก�รต่�งๆ	โดยสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในปี	

พ.ศ.	2554	แบ่งต�มโครงก�รมีดังต่อไปนี้

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

	 1.	โครงก�รส�รนิเทศและเทคโนโลยีก�รสื่อส�ร	(Information	and	Communication	Technology)

	 2.	โครงก�รจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษ�	(Tailor-made	Training	Courses	and	Study	Tour	Programs)	

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic 

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

	 1.	โครงก�รพัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รประมงอย่�งรับผิดชอบ	(Responsible	Fishing	Technologies	and	

Practice	(Fishing	in	harmony	with	nature))

	 2.	โครงก�รก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรประมงที่มีศักยภ�พอย่�งยั่งยืนและก�รลดก�รสูญเสียหลังก�รจับ	

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	เป็น	1	ใน	4	สำ�นักง�นฝ่�ยเทคนิคของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้	จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2511	ปัจจุบันตั้งอยู่ที่	ตำ�บลแหลมฟ้�ผ่�	อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รประมงให้ทันสมัยสำ�หรับก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรสัตว์นำ้�ได้ดีขึ้นและลด

วิสัยทัศน์ของสำานักงาน

	 มุ่งสู่คว�มเป็นองค์กรที่มีเสถียรภ�พในก�รเป็นผู้นำ�ในด้�นก�รทำ�ประมงทะเลในเขตร้อนเพื่อก�รพัฒน�อย่�ง

ยั่งยืนและมีเครือข่�ยคว�มร่วมมือทั่วโลก

พันธกิจของสำานักงาน

	 •	มุ่งวิจัย	พัฒน�	เผยแพร่	และส่งเสริมก�รทำ�ประมงทะเลในเขตร้อนอย่�งรับผิดชอบ

	 •	สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภ�คและทั่วโลก

	 •	บริห�รง�นจ�กแหล่งทุนต่�งๆ	และสร้�งง�นจ�กบริก�รในร�ค�ทุนเพื่อนคว�มมีเสถียรภ�พขององค์กร

	 •	พัฒน�ศักยภ�พขององค์กร

	 •	สร้�งภ�พลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

ปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�นท�งก�รประมงในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Sustainable	Utilization	of	Potential	Fisheries	Resources	and	Reduction	of	Post-harvest	Losses)

	 3.	โครงก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงและว�งแผนก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับเรือ	M.V.SEAFDEC2	(Fisheries	 

Resources	Survey	and	Operational	Plan	for	M.V.	SEAFDEC2)

	 4.	โครงก�รเก็บรวมรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้�ที่มีก�รอพยพย้�ยถิ่นสูงในน่�นนำ้�ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

(Information	Collection	of	Highly	Migratory	Species	in	Southeast	Asian	Waters:	Tuna)

	 5.	โครงก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงทะเลลึกในภูมิภ�คฯ	(Deep-sea	Fisheries	Resources	 

Exploration	in	the	Southeast	Asian	Waters)

	 6.	โครงก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลสำ�หรับก�รจัดก�รทรัพย�กรประมง	(Development	of	Regional	Database	

for	Fishery	Management)

	 7.	โครงก�รส่งเสริมสิทธิท�งก�รประมงและก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รทรัพย�กรประมง	(Promotion	of	

Right-based	Fisheries	and	Co-management	towards	Institutional	Building	and	Participatory	 

Mechanism	for	Coastal	Fisheries	Management)

	 8.	โครงก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมงและแหล่งที่อยู่อ�ศัยของสัตว์นำ้�	(Rehabilitation	of	Fisheries	 

Resources	and	Habitat/Fishing	Grounds	through	Resources	Enhancement)

	 9.	โครงก�รพัฒน�ระบบก�รรวบรวมข้อมูลสำ�หรับก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�ร

ควบคุมในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Improvement	of	information	gathering	system	for	IUU	fishing	 

related	countermeasures	in	Southeast	Asia)

	 10.	โครงก�รส่งเสริมใบอนุญ�ตทำ�ก�รประมง	ก�รจดทะเบียนเรือ	และม�ตรก�รของท่�เทียบเรือ	 

(Promotion	on	Fishing	License,	Boat	Registration	System	and	Port	State	Measures)

	 11.	โครงก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลเพื่อคว�มยั่งยืนด้�นก�รประมง	(Human	Resource	Development	

for	Sustainable	Fisheries)

โครงการอื่นๆ ประกอบด้วย

	 1.	โครงก�รวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	(ว�ฬ)	ในน่�นนำ้�เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Cetacean	Research	in	 

Southeast	Asian	Waters:	Cetacean	Sighting	Program)

	 2.	โครงก�รส่งเสริมก�รจัดก�รทรัพย�กรประมงนำ้�จืดขน�ดเล็ก	เพื่อสิทธิท�งก�รประมงและก�รมีส่วนร่วม

ในก�รจัดก�รประมง	(Promotion	of	Inland	Small-scale	Fisheries	Management	through	Right-based	

Fisheries	and	Co-management	towards	Institutional	Building	and	Participatory	Approaches)

กิจกรรมร่วมต่างๆ ที่ซีฟเดคร่วมดำาเนินการกับกรมประมง ประกอบด้วย

•	 ก�รฝึกอบรมช�วประมงโครงก�รโป๊ะเชือกครั้งที่	3

•	 เรือ	M.V.SEAFDEC	ร่วมกับกรมประมงออกปฏิบัติภ�รกิจบริเวณน่�นนำ้�มห�สมุทรอินเดีย

•	 ซีฟเดคร่วมกับกรมประมงจัดฝึกอบรมก�รเก็บรักษ�คุณภ�พสัตว์นำ้�
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•	 ก�รส�ธิตและว�งโป๊ะเชือก	ณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

•	 ดำ�เนินก�รปรับแต่งโครงคร่�วและซ่อมแซมโป๊ะเชือก	อำ�เภอบ�งสะพ�น	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

•	 สำ�รวจคว�มเสียห�ยโครงก�รฟ�ร์มทะเลตัวอย่�ง

•	 ซีฟเดคดำ�เนินก�รจัดว�งหญ้�ทะเลเทียมและแพเลี้ยงหอยแมลงภู่

•	 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รด้�นข้อมูลที่จะจัดเก็บในระบบส�รสนเทศด้�นก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมง

ทะเลลึก
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ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

 1. โครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information and Communication  

Technology)

โครงก�รส�รสนเทศและเทคโนโลยีก�รสื่อส�ร	มีวัตถุประสงค์หลักของก�รดำ�เนินง�นเพื่อก�รประช�สัมพันธ์องค์กร	

ก�รดำ�เนินกิจกรรมและโครงก�รต่�งๆของศูนย์	ให้เป็นที่รู้จักของส�ธ�รณชนอย่�งแพร่หล�ย	ตลอดจนให้คว�มรู้ด้�น

ก�รประมงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป	ในปี	พ.ศ.	2554	โครงก�รฯ	ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	ดังต่อไปนี้

1.1 การประชาสัมพันธ์

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมได้ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์กิจกรรมและก�รดำ�เนินง�นของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	ผ่�นก�รจัดนิทรรศก�ร	ดังนี้

• นิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. 2554

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมเข้�ร่วมจัดง�นวันเด็ก	ในวันเส�ร์ที่	8	มกร�คม	2554	

ณ	พิพิธภัณฑ์ก�รเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	

จังหวัดปทุมธ�นีและกรมอู่ทห�รเรือ	จังหวัด	สมุทรปร�ก�ร	โดยท�ง 

สำ�นักง�นฯ	ได้ปลูกจิตสำ�นึกด้�นก�รอนุรักษ์เต่�ทะเลผ่�นก�รเล่นเกม	และ

แจกของขวัญให้แก่เด็กที่เข้�ร่วมกิจกรรม	นอกจ�กนี้ยังได้จัดแสดงและ 

เผยแพร่ประโยชน์ของเครื่องมืออนุรักษ์สัตว์นำ้�	เช่น	เครื่องกรองเต่�ทะเล	

• นิทรรศการ “การประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในทศวรรษหน้า”

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ได้เป็นตัวแทนของแต่ละสำ�นักง�นของซีฟเดคจัด

นิทรรศก�รภ�ยใต้หัวข้อ	ก�รประมงอย่�งยั่งยืนเพื่อคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร

ในทศวรรษหน้�	นิทรรศก�รดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมก�รประชุม

อ�เซียน-ซีฟเดค	ที่จัดขึ้น	ระหว่�งวันที่	13-17	มิถุน�ยน	2554	ณ	โรงแรม

โซฟิเทล	เซนท�ร�	แกรนด์	กรุงเทพฯ	เนื้อห�ของนิทรรศก�รได้นำ�เสนอ

บทบ�ทและกิจกรรมต่�งๆ	ที่ซีฟเดคได้ดำ�เนินก�รในภูมิภ�คฯ	ซึ่งประกอบ

เครื่องมือคัดแยกสัตว์นำ้�วัยอ่อน	ตลอดจนก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รสำ�รวจทรัพย�กรสัตว์นำ้�และสมุทรศ�สตร์ของ 

เรือวิจัยของศูนย์ฯ

ไปด้วย		8	ประเด็นหลัก	ได้แก่	1)	ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รประมง	2)	ก�รพัฒน�ก�รเพ�ะเลี้ยง

สัตว์นำ้�อย่�งยั่งยืน	3)	ก�รส่งเสริมก�รบริห�รก�รจัดก�รประมงเชิงนิเวศ	4)	ก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รแปรรูปสัตว์นำ้�

และคุณภ�พสัตว์นำ้�	5)	คว�มต้องก�รเกี่ยวกับก�รค้�สัตว์นำ้�และผลิตภัณฑ์ประมง	6)	ก�รปรับตัวและก�รจัดก�ร 

เด็กๆร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล
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ผลกระทบที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศที่ส่งผลต่อภ�คก�รประมง	7)	ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตชุมชนช�ว

ประมงขน�ดเล็ก	8)	ก�รส่งเสริมคว�มยั่งยืนผลผลิตจ�กก�รประมงนำ้�จืด	

• นิทรรศการประมงน้อมเกล้าฯ ประจำาปี พ.ศ. 2554

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�รในง�นวันประมง

น้อมเกล้�ฯ	ครั้งที่	23	ระหว่�งวันที่	1-10	กรกฎ�คม	2554	ภ�ยใต้หัวข้อ	“เทคโนโลยีก�รทำ�ประมงและคว�ม

ปลอดภัยท�งทะเล”	ณ	ศูนย์ก�รค้�ฟิวเจอร์ป�ร์ค	รังสิต	จังหวัดปทุมธ�นี	เนื้อห�ของนิทรรศก�รภ�ยใต้หัวข้อดังกล่�ว	

ได้แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	1)	จัดแสดงพฤติกรรมและแหล่งที่อยู่อ�ศัยของหมึกส�ยหรือหมึกยักษ์เล็ก	2)	จัดแสดง

เครื่องมือประมงประเภทลอบทะเลนำ้�ลึก	ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่ใช้จับสัตว์พื้นทะเลจำ�พวกสัตว์ทะเลมีเปลือก	เช่น	

ปู	กุ้ง	เป็นต้น	และแบบจำ�ลองเครื่องมือประมง	ได้แก่	อวนล�ก	อวนลอย	อวนรุน	เป็นต้น	3)	จัดแสดงด้�นคว�ม

ปลอดภัยท�งทะเลได้จัดแสดงอุปกรณ์ที่จำ�เป็นในก�รช่วยชีวิต	ห�กเกิดอุบัติเหตุท�งนำ้�	เช่น	แพชูชีพ	นำ้�และอ�ห�ร

แห้ง	พลุและควันสัญญ�ณ	ห่วงชูชีพ	เสื้อชูชีพ	เป็นต้น	โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กบริษัท	ม�รีน	เซอร์วิเทค	จำ�กัด	รวม

ทั้งเครื่องมือเดินเรือและทำ�ประมง	เช่น	เครื่องมือบอกพิกัด	เครื่องตรวจห�ฝูงปล�แนวร�บและแนวดิ่ง	วิทยุสื่อส�ร	

เป็นต้น	ซึ่งได้รับก�รสนับสนุนจ�ก	บริษัท	ช.	สหมงคล	เอ็นจิเนียริ่ง	จำ�กัด	และส่วนที่	4)	จัดแสดงภ�พว�ดท�งก�ร

ประมงของเย�วชนในอ�เซียนภ�ยใต้แนวคิดด้�นก�รประมงแบบยั่งยืนและคว�มปลอดภัยสำ�หรับเป็นอ�ห�ร	ภ�พ

ว�ดดังกล่�วเป็นภ�พส่วนหนึ่งที่เคยนำ�ไปจัดแสดงในมหกรรมก�รประชุมอ�เซียนซีฟเดค	ก�รประมงอย่�งยั่งยืนเพื่อ

คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในทศวรรษหน้�	ระหว่�งวันที่	13-17	มิถุน�ยน	2554	นอกจ�กนี้ศูนย์ฯ	ได้เผยแพร่คว�มรู้และ

กิจกรรมของสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมผ่�น	แผ่นพับ	ของที่ระลึก	VCD	เอกส�รและโปสเตอร์วิช�ก�รด้วย

• นิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ

ระหว่�งวันที่	27-30	กรกฎ�คม	2554	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมได้เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�รง�นเกษตรแห่งช�ติ	ประจำ�ปี	

พ.ศ.	2554	ณ	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี	จังหวัดนครร�ชสีม�	โดยได้จัดแสดงอุปกรณ์ก�รเก็บรักษ�คุณภ�พ 

สัตว์นำ้�บนเรือประมง	พร้อมทั้งประช�สัมพันธ์องค์กร	เผยแพร่คว�มรู้และเทคโนโลยีท�งก�รประมงผ่�นแผ่นพับ	

เอกส�รวิช�ก�ร	และวีดีทัศน์	เป็นต้น	ซึ่งทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมง�นได้ทร�บและเข้�ใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีก�รเก็บรักษ�

คุณภ�พสัตว์นำ้�บนเรือประมงอย่�งถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ

ส่วนแสดงด้านความปลอดภัยทางทะเล (ซ้าย) ส่วนแสดงพฤติกรรมและแหล่งที่อยู่อาศัยของหมึกสาย (กลาง)  

และส่วนจำาหน่ายของที่ระลึก (ขวา)
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นอกจ�กนี้ได้ร่วมเขียนคอลัมภ์เปิดโลกประมง	ของหนังสือพิมพ์สมุทรปร�ก�รโพสต์	ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของ

จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	โดยคอลัมภ์ดังกล่�วมุ่งเน้นก�รเผยแพร่คว�มรู้ท�งก�รประมง	และในปี	พ.ศ.	2554	ได้ต้อนรับ 

เจ้�หน้�ที่จ�กองค์กรภ�ครัฐและเอกชนจ�กทั้งในและต่�งประเทศ	นักเรียนนักศึกษ�	และผู้ที่สนใจเข้�เยี่ยมชมก�ร

ดำ�เนินง�น	กิจกรรม	เครื่องมือและอุปกรณ์ท�งด้�นก�รประมงและก�รฝึกอบรม	ดังนี้	

	 •	คณะอ�จ�รย์และนักศึกษ�ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ	(ปวช.)	ส�ข�เครื่องกลและเครื่องยนต์		ชั้นปีที่	1	

และ	2		จ�กวิทย�ลัยก�รอ�ชีพพระสมุทรเจดีย์	จำ�นวน	130		คน

	 •	ประธ�นคณะมนตรีของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอธิบดีกรมประมงของ

ประเทศม�เลเซีย

	 •	คณะอ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัย	Kochi	ประเทศญี่ปุ่น	จำ�นวน	27	คน	และคณะอ�จ�รย์จ�ก

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	จำ�นวน	4	คน	

	 •	คณะอ�จ�รย์และนิสิตคณะประมงชั้นปีที่	1	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	บ�งเขน	จำ�นวน	61	คน

	 •	ดร.	ไคซุเกะ	มิซุโน	ผู้อำ�นวยก�รโครงก�รวิจัยก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศเขตร้อน	สถ�บันวิจัย 

ก�รเปลี่ยนแปลงของโลก	องค์กรเทคโนโลยีและวิทย�ศ�สตร์โลกและทะเล	ประเทศญี่ปุ่น	

1. คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการเครื่องกลเรือ

2. ประธานคณะมนตรี ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอธิบดีกรมประมง ประเทศมาเลเซีย 

เยี่ยมชมโรงฝึกปฏิบัติการเครื่องมือประมง

3. คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Kochi ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมห้องผึกปฏิบัติการจำาลองเครื่องกลเรือ

4. คณะอาจารย์และนิสิต คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมเรือ M.V.SEAFDEC

5. ดร. ไคซุเกะ มิซุโน เยี่ยมขมห้องเครื่อง เรือ M.V.SEAFDEC

1 2 3

4 5
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ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2554

1.2 การพัฒนาสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมได้พัฒน�	และปรับปรุงเว็บไซต์สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	(www.seafdec.or.th)	ทั้งภ�ษ�ไทย	

ภ�ษ�อังกฤษ	และภ�ษ�ญี่ปุ่น	โดยเพิ่มเติมข้อมูลข่�วส�รภ�ยในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวล�	เช่น	ข่�วก�รดำ�เนิน

กิจกรรมต่�งๆ	และคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รฯของสำ�นักง�น	เป็นต้น	เปิดให้มีก�รด�วน์โหลดเอกส�รวิช�ก�รและ

ว�รส�รที่สำ�นักง�นฯ	จัดทำ�ขึ้นในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ได้แก่	หนังสือนิท�น	จดหม�ยข่�ว	ว�รส�ร

เทคโนโลยีท�งก�รประมง	เป็นต้น	รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รของสำ�นักง�นฯ	ผ่�นเว็บไซต์สังคมออนไลน์	ได้แก่	

Facebook	Twitter	และ	Youtube	เพื่อประช�สัมพันธ์กิจกรรม	โครงก�รต่�งๆของสำ�นักง�นฯ	และคว�มรู้ด้�น

เทคโนโลยีประมงสู่ส�กลม�กยิ่งขึ้น

1.3 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

ปี	พ.ศ.	2554	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมจัดทำ�วีดีทัศน์จำ�นวน	9	เรื่อง	และสื่อสิ่งพิมพ์	เช่น	หนังสือ	ว�รส�ร	แผ่นพับ	

โปสเตอร์	จำ�นวน	29	เรื่อง	เพื่อใช้เป็นสื่อประช�สัมพันธ์องค์กรและเผยแพร่คว�มรู้ท�งก�รประมงให้แก่ผู้ที่สนใจทั้ง

ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ

เว็บไซต์สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม 

(www.seafdec.or.th) ในรูปแบบ

ภาษอังกฤษ และภาษาไทย ตามลำาดับ

เว็บไซต์สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ใน

สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ 

Youtube
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ผลจากการดำาเนินโครงการสารนิเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารในปี พ.ศ. 2554

	 -	เผยแพร่และประช�สัมพันธ์กิจกรรมและโครงก�รต่�งๆ	ของสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ผ่�นก�รจัด

นิทรรศก�ร	เว็บไซต์และสื่อประช�สัมพันธ์ต่�งๆ

	 -	พัฒน�และใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รประช�สัมพันธ์และสนับสนุนก�รทำ�ง�นและโครงก�รต่�งๆของ

สำ�นักง�นฯ	

	 -	แลกเปลี่ยนข้อมูลส�รสนเทศระหว่�งสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมและหน่วยง�นต่�งๆ	เพิ่มม�กขึ้น

2. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา (Tailor-made Training Courses and Study Tour 

Programs)

โครงก�รจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษ�	ดำ�เนินก�รเพื่อสร้�งเสริมทักษะ	ประสบก�รณ์และศักยภ�พก�รทำ�ง�นของ

บุคคล	ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	อีกทั้งยังจัดขึ้นให้ตรงต�มคว�มต้องก�รของหน่วยง�นต่�งๆ	ต�มที่ได้ร้องขอ 

โครงก�รฯดังกล่�วจัดขึ้นเพื่อให้บริก�รแก่	ประเทศสม�ชิก	นักเรียนนักศึกษ�	และผู้ที่สนใจทั่วไป	ในปี	พ.ศ.	2554	 

โครงก�รฯได้จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษ�ดังต่อไปนี้

การฝึกอบรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ประมงและนักศึกษาไทย

• การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

	 ก�รฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	สำ�หรับนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย	รุ่นที่	51	และ	52	ถูกจัดขึ้นระหว่�งวันที่	

14-24	มีน�คม	และ	19-29	ตุล�คม	2554	ต�มลำ�ดับ	มีนักศึกษ�เข้�ร่วมทั้งหมด	97	คน	ก�รฝึกอบรมแบ่งเป็นภ�ค

ทฤษฎี	ภ�คปฏิบัติ	และก�รศึกษ�ดูง�น	

	 ก�รฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	สำ�หรับนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย	รุ่นที่	51	นักศึกษ�ได้เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับ

ทรัพย�กรประมงและก�รใช้ประโยชน์บริเวณป�กแม่นำ้�	ก�รกัดเซ�ะและก�รป้องกันก�รกัดเซ�ะบริเวณป�กแม่นำ้�		

เครื่องมือสมุทรศ�สตร์เพื่อก�รประมง	รวมทั้งชนิดของเครื่องมือประมงที่ใช้ทำ�ก�รประมงบริเวณป�กแม่นำ้�	ใน 

ภ�คปฏิบัติ	นักศึกษ�ฝึกประกอบเครื่องมือประมงลอบปูพับได้	ฝึกทำ�ประมงลอบปูพับได้	อวนลอย	และอวนล�ก	และ

ฝึกใช้เครื่องมือสมุทรศ�สตร์เก็บตัวอย่�งนำ้�และตรวจสอบสภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พในทะเล	เพื่อประโยชน์ใน 

นักศึกษารุ่นที่ 51 ฝึกการถักและแทงเชือก นักศึกษารุ่นที่ 52 ฝึกการทำาประมงอวนลอย
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ก�รทำ�ประมง	รวมทั้งได้ศึกษ�ดูง�นเกี่ยวกับทรัพย�กรและก�รใช้ประโยชน์	บริเวณป�กแม่นำ้�	ในจังหวัดสมุทรปร�ก�ร	

สมุทรส�คร	สมุทรสงคร�ม	และฉะเชิงเทร�	

	 ก�รฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	สำ�หรับนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย	รุ่นที่	52	นักศึกษ�ได้เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับ

จรรย�บรรณในก�รทำ�ประมงอย่�งรับผิดชอบและแนวท�งก�รใช้ทรัพย�กรประมงอย่�งยั่งยืน	ก�รจัดก�รระบบนิเวศ

ช�ยฝั่ง	ก�รใช้เครื่องมือประมงอย่�งเป็นมิตร	และสมุทรศ�สตร์ก�รประมง	ภ�คปฏิบัติ	นักศึกษ�ได้ฝึกประกอบเครื่อง

มือประมงอย่�งง่�ย	ได้แก่	ลอบปูพับได้	เบ็ดร�วหน้�ดิน	เป็นต้น	ฝึกทำ�ประมงบริเวณป�กแม่นำ้�เจ้�พระย�และจังหวัด

ระยอง	ฝึกเก็บตัวอย่�งและวิเคร�ะห์นำ้�	ฝึกจำ�แนกสัตว์นำ้�	ฝึกก�รสำ�รวจพื้นที่และวิถีชุมชนประมงขน�ดเล็กและ

เกษตรกรผู้เพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�บริเวณป�กแม่นำ้�	

• การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเรือประมง สำาหรับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

หลักสูตรดังกล่�ว	เป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	จัดขึ้นระหว่�งวันที่	3	ตุล�คม	2554	-	24	กุมภ�พันธ์	2555	ก�รฝึก

อบรมดังกล่�ว	นักศึกษ�ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก�รเดินเรือ	เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ	เทคโนโลยีเครื่องมือประมง	

เรือและก�รทรงตัวของเรือ	ระบบก�รสื่อส�รในเรือ	และกฎหม�ยเกี่ยวกับเรือและก�รเดินเรือ	ก�รฝึกอบรมแบ่งออก

เป็นภ�คทฤษฎี	ภ�คปฏิบัติ	และภ�คปฏิบัติท�งทะเล	โดยมีคณ�จ�รย์ผู้เชี่ยวช�ญในด้�นต่�งๆ	จ�ก	กรมเจ้�ท่�	 

กรมประมง	กองทัพเรือ	และศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้ให้ก�รฝึกอบรม	นอกจ�กนี้

นักศึกษ�จะได้เพิ่มพูนประสบก�รณ์จ�กก�รดูง�นและเยี่ยมชมในสถ�นประกอบก�รเอกชนด้�นก�รเดินเรือและอู่ 

ต่อเรือ	และหน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

• การฝึกอบรมหลักสูตรทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์ปากแม่นำ้า สำาหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมจัดก�รฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	ด้�นทรัพย�กรประมงและก�รใช้ประโยชน์บริเวณป�กแม่นำ้�

เจ้�พระย�	สำ�หรับนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี	จำ�นวน	20	คน	ระหว่�งวันที่	28	มีน�คม-2	เมษ�ยน	2554	ณ	

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	ก�รฝึกอบรมดังกล่�วจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคว�มรู้	คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

นักศึกษาฝึกการดำารงชีพในทะเล นักศึกษาฝึกระเบียบวินัย
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ทรัพย�กรประมงและก�รใช้ประโยชน์บริเวณป�กแม่นำ้�เจ้�พระย�	เพิ่มพูนประสบก�รณ์ในก�รประกอบเครื่องมือ

ประมง	ก�รทำ�ประมง	และก�รทำ�สมุทรศ�สตร์	ผ่�นก�รฝึกปฏิบัติจริง

• การฝึกงาน สำาหรับนักศึกษาทางด้านประมงไทย

	 เพื่อเป็นก�รสร้�งเสริมประสบก�รณ์ด้�นก�รทำ�ประมงให้กับนักศึกษ�ระดับมห�วิทย�ลัย	ที่เรียนด้�น 

ก�รประมง	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมสนับสนุนก�รฝึกง�นของนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยต่�งๆ	ดังนี้	

	 -	ระหว่�งวันที่	7	มีน�คม	-	7	เมษ�ยน	2554	นักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย	จังหวัด

ตรัง	จำ�นวน	2	คน	เข้�ฝึกง�นด้�นก�รจัดฝึกอบรม

	 -	ระหว่�งวันที่	14	มีน�คม	-	22	เมษ�ยน	2554	นักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยศิลป�กร	จังหวัดเพชรบุรี	จำ�นวน	

3	คน	เข้�ฝึกง�นด้�นสมุทรศ�สตร์		

	 -	ระหว่�งวันที่	14	มีน�คม	-	15	พฤษภ�คม	2554	นักศึกษ�จ�กสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณ

ทห�รล�ดกระบัง	วิทย�เขตชุมพร	จำ�นวน	4	คน	เข้�ฝึกง�นด้�นสมุทรศ�สตร์	

	 -	ระหว่�งวันที่	18	เมษ�ยน	-	18	พฤษภ�คม	2554	นักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย	

จังหวัดตรัง	จำ�นวน	3	คน	เข้�ฝึกง�นด้�นก�รจัดฝึกอบรม	ง�นมัลติมีเดีย	และง�นด้�นสมุทรศ�สตร์	

	 -	ระหว่�งวันที่	9	-	25	พฤษภ�คม	2554	นักศึกษ�ระดับปริญญ�โทจ�กสถ�บันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	(AIT)	

เข้�ฝึกง�นด้�นก�รแยกชนิดของลูกปล�และหมึกวัยอ่อน	ก�รจำ�แนกชนิดตัวอย่�งปล�ที่จับได้จ�กก�รสำ�รวจ	บริเวณ

เก�ะศรีบอย�	จังหวัด	กระบี่	

	 -	ระหว่�งวันที่	5	กันย�ยน	–	23	ธันว�คม	2554	นักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์	จำ�นวน	2	คน	เข้�

ฝึกง�นท�งด้�นก�รจัดฝึกอบรมและง�นด้�นสมุทรศ�สตร์

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านเครื่องมือประมง นักศึกษาฝึกปฏิบัติการด้านวิเคราะห์นำ้า
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การฝึกอบรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ประมงและนักศึกษาต่างชาติ

• การฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษาด้านการจัดการและดำาเนินงานสถาบันการศึกษาการประมงใน

ประเทศไทย (A Special Training Program and Study Visit on Educational Institute 

Management)

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมจัดก�รฝึกอบรมเชิงทัศนศึกษ�ด้�นก�ร

จัดก�รและดำ�เนินง�นของสถ�บันก�รศึกษ�ในประเทศไทย	มีผู้เข้�รับก�ร

ฝึกอบรมจำ�นวน	35	คน	ซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้�หน้�ที่ประมงของประเทศ

ม�เลเซีย	โดยผ่�นคว�มร่วมมือจ�ก	National	Agriculture	Training	

Council	(NATC)	ก�รฝึกอบรมมุ่งเน้นก�รศึกษ�ดูง�นเกี่ยวกับก�รดำ�เนิน

ง�น	กิจกรรม	สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเรียนก�รสอนหรือก�รวิจัย	

และเทคโนโลยีก�รประมงต่�งๆ	จ�กสถ�บันก�รศึกษ�และสถ�บันก�ร

ประมงชั้นนำ�ของประเทศไทย	ได้แก่	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	

• การฝึกอบรมสำาหรับเจ้าหน้าที่ประมงประเทศมาเลเซีย

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมร่วมกับ	National	Agriculture	Training	Council	

(NATC)	ประเทศม�เลเซีย	จัดก�รฝึกอบรมสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ประมง

ประเทศม�เลเซีย	ในหลักสูตรก�รทำ�ประมงเบ็ดร�ว	อวนล้อม	และ

อวนล�ก	ขึ้นระหว่�งวันที่	26	กันย�ยน	–	3	ตุล�คม,	วันที่	17-24	ตุล�คม	

และวันที่	7-16	พฤศจิก�ยน	2554	ต�มลำ�ดับ	ซึ่งก�รฝึกอบรมดังกล่�ว	มุ่ง

เน้นให้ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมเข้�ใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์	วิธีก�รประกอบ

และสร้�งเครื่องมือประมงแต่ละชนิด	เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือค้นห�ฝูง

ปล�	วิธีก�รและเทคนิคก�รทำ�ประมงแต่ละชนิดเครื่องมือ	รวมทั้งก�ร 

ขนย้�ยและเก็บรักษ�สัตว์นำ้�ที่จับได้อย่�งถูกวิธีและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	ผ่�นก�รเรียนรู้ทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติก�รในทะเล

ผลจากการดำาเนินโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาในปี พ.ศ. 2554

	 -	เพิ่มพูนและพัฒน�ทักษะ	และประสบก�รณ์ให้แก่เจ้�หน้�ที่ท�งก�รประมง	นักเรียนนักศึกษ�ด้�นก�ร

ประมงทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	

	 -	เสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รประมงทะเล

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย	วิทย�ลัยประมงติณสูล�นนท์	สถ�บันวิจัยก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ช�ยฝั่ง	

ศูนย์วิจัยและพัฒน�ประมงทะเลอ่�วไทยตอนล่�ง	และท่�เทียบเรือประมงสงขล�	2	ซึ่งครอบคลุมทั้งด้�นก�ร 

เพ�ะเลี้ยงช�ยฝั่ง	ก�รจัดก�รและพัฒน�ประมงทะเล				

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชมการดำาเนินงาน 

ของมหวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรมอวนลาก

การฝึกอบรมเบ็ดราว
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โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC 

Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing  

Technologies and Practice (Fishing in harmony with nature))

โครงก�รพัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รประมงอย่�งรับผิดชอบมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีก�รทำ�ประมงอย่�ง 

รับผิดชอบในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ผ่�นก�รส�ธิตและก�รทดลองจริงในทะเล	และส่งเสริมแนวคิดก�รใช้

เครื่องมือคัดแยกสัตว์นำ้�	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2554	โครงก�รฯ	ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ	ดังนี้	

1.1 การศึกษาเครื่องมือคัดแยกสัตว์นำ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลดการจับติดสัตว์นำ้าที่

ไม่ใช่เป้าหมาย

	 ในเดือนมกร�คม	2554	ท�งโครงก�รฯ	ดำ�เนินก�รส่งเสริม	ตรวจสอบก�รติดตั้งและแนะนำ�เทคนิค	รวมทั้ง

ติดต�มผลก�รส่งเสริมก�รใช้เครื่องมือคัดแยกสัตว์นำ้�วัยอ่อน	เพื่อให้เกิดก�รใช้ภ�ยใต้กฎหม�ย	Fisheries	 

Administrative	Order	No.	237	Series	2010	ให้แก่เจ้�หน้�ที่ประมงและช�วประมงพื้นบ้�นในเมือง	Catbalogan	

และ	Cabayog	ประเทศฟิลิปปินส์

1.2 การศึกษาและประเมินผลกระทบจากเครื่องมือประมง

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมร่วมกับกรมประมงประเทศอินโดนีเซีย	ดำ�เนินก�รสำ�รวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จ�กก�รทำ�ประมงแสงไฟล่อ	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	ในเดือนกุมภ�พันธ์	2554	โดยได้เก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

เครื่องมือและวิธีก�รทำ�ประมงโดยก�รใช้แสงไฟล่อ	รวมทั้งรวบรวมแหล่งทำ�ก�รประมง	ชนิดของสัตว์นำ้�ที่ต้องก�รจับ

และรูปแบบของเรือประมง	อีกทั้งสัมภ�ษณ์คว�มคิดเห็นของช�วประมงเกี่ยวกับก�รทำ�ประมงด้วยแสงไฟล่อ	ณ	 

ท่�เทียบเรือ	Muara	Baru	และ	Muara	Angke	และในเดือนกันย�ยน	2554	ท�งโครงก�รฯ	ได้จัดเตรียมและว�งแผน

ร่วมกับเจ้�หน้�ที่ประมงประเทศพม่�	เพื่อดำ�เนินก�รศึกษ�ผลกระทบจ�กก�รทำ�ประมงแสงไฟล่อต่อทรัพย�กร

ประมงทะเล

สัมภาษณ์ชาวประมงเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำาประมงแสงไฟล่อ
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1.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดสัตว์นำ้าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามและการทำาประมง

	 ในเดือนพฤษภ�คม	2554	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมดำ�เนินง�นโครงก�รจัดก�รและวิจัยแหล่งที่อยู่อ�ศัยและ

แหล่งอ�ห�รของเต่�ทะเลในน่�นนำ้�เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ภ�ยใต้กิจกรรมผลกระทบของเต่�ทะเลที่เกิดจ�กก�รทำ�

ประมง	ดังนี้	ระหว่�งวันที่	1-7	พฤษภ�คม	2554	เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมเดินท�งไป	เก�ะมันใน	จังหวัด

ระยอง	เพื่อติดตั้งกระชังทดลองเต่�ทะเล	และวันที่	25-28	พฤษภ�คม	2554	ดำ�เนินก�รทดลองก�รตอบสนองต่อ

คลื่นเสียงของเต่�ทะเล	

	 ระหว่�งเดือนตุล�คม	–	พฤศจิก�ยน	2554	เข้�ร่วมง�นประชุมที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้โครง

ก�รฯ	ได้แก่	ก�รประชุม	IOTC	7th	Working	Party	on	Eco-system	and	Bycatch	และ	ก�รประชุม	 

IOSEA-MOU	Sixth	Meeting	of	the	Signatory	States	

1.4 การผลิตเอกสารวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ

	 ระหว่�งเดือนมิถุน�ยน	–	ธันว�คม	2554	ท�งโครงก�รฯ	รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล	เพื่อจัดทำ�คู่มือก�ร

สำ�รวจเครื่องมือประมง	

ผลการดำาเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบในปี พ.ศ. 2554

	 -	พัฒน�และปรับปรุงเครื่องมือประมงและวิธีก�รทำ�ประมงให้แก่ประเทศสม�ชิก	รวมทั้งเสริมสร้�งศักยภ�พ

ทรัพย�กรบุคคล	เพื่อก่อให้เกิดก�รทำ�ประมงอย่�งรับผิดชอบ

	 -	เสริมสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นที่รับผิดชอบด้�นก�รจัดก�รประมงและหน่วยง�นก�รอนุรักษ์

สัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกค�ม

	 -	สร้�งเครือข่�ยด้�นก�รลดผลกระทบของเครื่องมือประมงต่อระบบนิเวศช�ยฝั่งและทะเล

2. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการลดการสูญเสียหลังการจับ 

(Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources and Reduction of  

Post-harvest Losses)

โครงก�รก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรประมงอย่�งยั่งยืนและก�รลดก�รสูญเสียหลังก�รจับ	ดำ�เนินก�รเพื่อเก็บรวม

รวมข้อมูลทรัพย�กรประมงในแหล่งทำ�ก�รประมงใหม่ๆ	ในน่�นนำ้�ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พัฒน�เทคนิค

และเครื่องมือเก็บตัวอย่�งที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รค้นห�แหล่งทำ�ก�รประมงใหม่ๆในน่�นนำ้�ภูมิภ�คเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	รวมทั้งฟื้นฟูศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รพัฒน�เครื่องมือประมงและเทคนิคก�รลดก�รสูญเสียหลังก�ร

จับ	โดยในปี	พ.ศ.	2554	มีก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆดังนี้
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2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรประมง

	 ท�งโครงก�รฯ	ห�รือกับกรมประมงประเทศบรูไน	เพื่อดำ�เนินก�รสำ�รวจแหล่งทรัพย�กรประมงในเขต

เศรษฐกิจจำ�เพ�ะของประเทศบรูไน	และดำ�เนินก�รสำ�รวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพย�กรประมงในน่�นนำ้�ประเทศ

ฟิลิปปินส์

2.2 การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมและเทคนิคการขนย้ายสัตว์นำ้าที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

	 ในเดือนกันย�ยน	2554	โครงก�รฯดำ�เนินก�รพัฒน�และส่งเสริมเทคนิคและเครื่องมือเก็บตัวอย่�งที ่

่เหม�ะสม	สำ�หรับแหล่งทำ�ก�รประมงใหม่ๆ	ได้แก่	เบ็ดตวัด	และในเดือนธันว�คม	2554	โครงก�รฯ	ทำ�ก�รทดลอง

ประสิทธิภ�พลอบปล�	ภ�ยใต้คว�มร่วมมือกับประเทศบรูไน	นอกจ�กนี้ได้พัฒน�เทคนิคก�รขนย้�ยสัตว์นำ้�ที ่

เหม�ะสม	ภ�ยใต้คว�มร่วมมือกับประเทศสม�ชิกของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ในปี	พ.ศ.	2554	โครงก�รฯ	ดำ�เนินก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลผ่�นก�รฝึกอบรม	ดังนี้

• การฝึกอบรมเทคนิคการเก็บรักษาสัตว์นำ้าแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศเวียดนาม

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมจัดก�รฝึกอบรมเทคนิคก�รเก็บรักษ�

สัตว์นำ้�แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โดยเฉพ�ะก�รประมงเบ็ดร�ว 

ปล�ทูน่�	ณ	ประเทศเวียดน�ม	ระหว่�งวันที่	14-18	กุมภ�พันธ์	2554	มี

ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมจำ�นวน	22	คน	เป็นเจ้�หน้�ที่ประมงและช�ว

ประมงจ�กประเทศเวียดน�ม	ก�รฝึกอบรมดังกล่�วจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม

เทคนิคก�รลดก�รสูญเสียหลังก�รจับและพัฒน�เทคนิคก�รขนย้�ย 

สัตว์นำ้�บนเรือ	ถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเก็บรักษ�สัตว์นำ้�แบบเป็นมิตรกับ

M.V.SEAFDEC2 สำารวจเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ ประเทศบรูไน
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สิ่งแวดล้อม	และเทคนิคก�รเก็บรักษ�ปล�ทูน่�	รวมทั้งแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกับช�วประมงด้�นคุณภ�พของปล�

ทูน่�ที่จับได้	ก�รฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวท�งที่ทันสมัยด้�นก�รขนย้�ยสัตว์นำ้�บน

เรือประมงปล�ทูน่�ขน�ดเล็กและขน�ดกล�ง	ระบบแช่แข็งบนเรือประมงปล�ทูน่�	ระบบแช่เย็นด้วยนำ้�ทะเลหรือ 

นำ้�เกลือสำ�หรับเรือประมงปล�ทูน่�	สภ�พห้องเก็บปล�บนเรือและแนวท�งก�รปรับปรุงห้องเก็บปล�	ส่งเสริม 

สุขอน�มัยต่�งๆบนเรือ	รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รติดตั้งระบบแช่เย็นหรือแช่แข็งสำ�หรับเรือประมงปล�ทูน่�	ซึ่ง 

ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ได้ปรับปรุงและพัฒน�เรือประมงทูน่�ต่อไปในอน�คต			

ผลของการดำาเนินโครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและการลดการสูญเสีย

หลังการจับในปี พ.ศ. 2554

	 -	รวบรวมข้อมูลส�รสนเทศด้�นทรัพย�กรประมงที่มีศักยภ�พในแหล่งทำ�ก�รประมงใหม่ๆ	เพื่อใช้ว�งแผน

ก�รจัดก�รและพัฒน�ต่อไปในอน�คต

	 -	พัฒน�เทคโนโลยีก�รขนย้�ยสัตว์นำ้�	เพื่อลดก�รสูญเสียหลังก�รจับ

3. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V.SEAFDEC 2 

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

	 โครงก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงและว�งแผนก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับเรือ	M.V.SEAFDEC	2	เป็นโครงก�รที่

สนับสนุนประเทศสม�ชิกในก�รสำ�รวจทรัพย�กรต�มคำ�ร้องขอ	โดยใช้เรือสำ�รวจ	M.V.SEAFDEC	2	ให้เกิดประโยชน์

แก่ประเทศสม�ชิกสูงสุด	สร้�งเสริมศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมง	รวมทั้งจัดห�แหล่ง

ทรัพย�กรแหล่งใหม่ในภูมิภ�คฯ	โดยในปี	พ.ศ.	2554	ดำ�เนินกิจกรรมดังนี้			

• การสำารวจทรัพยากรประมง ณ ประเทศบรูไน

โครงก�รฯ	ห�รือกับกรมประมงประเทศบรูไน	ระหว่�งวันที่	18-21	เมษ�ยน	2554	เกี่ยวกับก�รสำ�รวจทรัพย�กร

ประมงทะเลโดยเรือ	M.V.SEAFDEC	2	ในบริเวณน่�นนำ้�ประเทศบรูไน	และดำ�เนินก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงใน

เขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ	ในน่�นนำ้�ประเทศบรูไน	ในระหว่�งวันที่	3-28	กรกฎ�คม	2554	โดยทำ�ก�รสำ�รวจเกี่ยวกับ

ทรัพย�กรสัตว์ทะเลหน้�ดินด้วยอวนล�กหน้�ดิน	สำ�รวจและประเมินมวลชีวภ�พ	สำ�รวจสมุทรศ�สตร์ก�ยภ�พและ

ชีวภ�พ
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ผลจากการดำาเนินโครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ 

M.V.SEAFDEC 2 ในปี พ.ศ. 2554

	 -	ทำ�ก�รสำ�รวจแหล่งก�รทำ�ประมงใหม่ๆ	ในน่�นนำ้�ของประเทศสม�ชิก

	 -	จัดตั้งแหล่งทรัพย�กรประมงใหม่ๆ	ในน่�นนำ้�ของประเทศสม�ชิก

	 -	เสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงทะเล

4. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีการอพยพย้ายถิ่นสูง (Information Collection on 

Highly Migratory Species in Southeast Asian Waters: Tuna)

โครงก�รเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้�ที่มีก�รอพยพย้�ยถิ่นสูง	มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวมรวมข้อมูลสัตว์นำ้�ที่มีก�ร

อพยพย้�ยถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในก�รจัดก�รทรัพย�กรสัตว์นำ้�ในภูมิภ�คฯ	อย่�งยั่งยืนและก�รใช้ประโยชน์

ร่วมกัน	โดยกิจกรรมก�รดำ�เนินง�น	ในปี	พ.ศ.	2554	มีดังนี้	

• เก็บรวบรวมข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งประมงเบ็ดราวปลาผิวนำ้า

	 เรือ	M.V.SEAFDEC	ของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	ปฏิบัติภ�รกิจออกสำ�รวจแหล่งประมงปล�ทูน่�	ณ	

มห�สมุทรอินเดีย	ระหว่�งวันที่	15	มกร�คม	-15	กุมภ�พันธ์	2554		รวม

ทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลท�งสมุทรศ�สตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งประมงเบ็ด

ร�วปล�ผิวนำ้�บริเวณ	Ninety	East	Ridge	ของมห�สมุทรอินเดีย 

ตะวันออก	จำ�นวน	21	สถ�นี

• จัดการประชุมการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาทูน่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 โครงก�รฯ	ร่วมกับกรมประมง	จัดก�รประชุม	ก�รเก็บ

รวบรวมข้อมูลปล�ทูน่�ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ขึ้นระหว่�ง

วันที่	7-9	กันย�ยน		2554	ณ	จังหวัดสงขล�	โดยมีตัวแทนและ 

ผู้เชี่ยวช�ญเกี่ยวกับปล�ทูน่�และก�รเก็บข้อมูลปล�ทูน่�	จ�กประเทศ

อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	ม�เลเซีย	พม่�	ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดน�ม	รวมทั้ง

ตัวแทนจ�กองค์กรที่เกี่ยวข้อง	เช่น	INFOFISH	องค์ก�รสะพ�นปล�	

กรมศุลก�กร	ฯลฯ	เข้�ร่วมในก�รประชุมครั้งนี้	ก�รประชุมมี

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับก�รทำ�ประมง 

ปล�ทูน่�	ทั้งในระดับภูมิภ�คและระดับโลก	ห�แนวท�งในก�รเก็บ
การประชุมการเก็บรวบรวมข้อมูลปลาทูน่าฯ  

จัดขึ้น ณ จังหวัดสงขลา



17

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2554

รวบรวมข้อมูลปล�ทูน่�	ศึกษ�ช่องว่�งและอุปสรรคในก�รเก็บรวบรวมข้อมูลปล�ทูน่�ของแต่ละประเทศ	ตลอดจน

พัฒน�โครงก�ร	ก�รศึกษ�วิจัย	เก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับปล�ทูน่�ในอน�คต	ผลจ�กก�รประชุมจะนำ�ม�ใช้สำ�หรับ

ก�รบริห�รจัดก�ร	ว�งแผนก�รดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�รใช้ทรัพย�กรปล�ทูน่�อย่�งยั่งยืนในอน�คต	

ผลจากการดำาเนินโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีการอพยพย้ายถิ่นสูงในปี พ.ศ. 2554

	 -	ทร�บสถิติก�รทำ�ประมงและผลิตภัณฑ์ปล�ทูน่�ในภูมิภ�ค

	 -	ก�รปรับปรุงสถิติปล�ทูน่�	โดยใช้ข้อมูลก�รขึ้นของปล�ทูน่�จ�กท่�เทียบเรือ

	 -	พัฒน�และส่งเสริมก�รใช้สมุด	Logbook

5. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Deep-sea  

Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asian Waters)

	 โครงก�รฯ	ดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อสำ�รวจห�แหล่งอ�ห�รจ�กทะเลแหล่งใหม่ในภูมิภ�คฯ	สำ�หรับ 

ตอบสนองคว�มต้องก�รก�รบริโภคและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรมสัตว์นำ้�	โดยในปี	พ.ศ.	2554	มีก�รดำ�เนิน

กิจกรรมต่�งๆ	ดังต่อไปนี้		

5.1 การพัฒนาและส่งเสริมเครื่องมือเก็บตัวอย่างและวิธีการสำารวจ

	 ในปี	พ.ศ.	2554	โครงก�รฯ	ดำ�เนินก�รวิจัยและพัฒน�เครื่องมือเก็บตัวอย่�งได้แก่	อวนล�กค�นถ่�ง	และ	

Isaacs-Kidd	Mid-water	Trawl	(IKMT)	รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคและก�รออกแบบเครื่องมือเก็บ

ตัวอย่�ง

5.2 การสำารวจทรัพยากรประมงทะเลลึก

โครงก�รฯ	เข้�ร่วมสำ�รวจทรัพย�กรประมงในน่�นนำ้�ประเทศบรูไน	ระหว่�งวันที่	3-28	กรกฎ�คม	2554	สนับสนุน

ด้�นเทคนิคแก่กรมประมงประเทศบรูไนในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	เครื่องมือเก็บตัวอย่�ง	เครื่องมือสำ�รวจ	เป็นต้น	รวม

ทั้งร่วมห�รือกับกรมประมงประเทศบรูไน	ระหว่�งวันที่	23-24	กรกฎ�คม	2554	ในก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมง

ของประเทศบรูไน	เช่น	สำ�รวจแหล่งทำ�ก�รประมงแหล่งใหม่	สำ�รวจทรัพย�กรประมงทะเลลึก	และสำ�รวจปล�ผิวนำ้�	

เป็นต้น

การทดลองอวนลากคานถ่าง
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5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านประมงทะเลลึก

ในปี	พ.ศ.	2554	โครงก�รฯ	ดำ�เนินก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลด้�นประมงทะเลลึก	ดังนี้

• จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมงทะเลลึก

	 โครงก�รฯ	จัดก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รด้�นก�รจำ�แนกสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลังที่อ�ศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลลึก	ระหว่�งวันที่	11-15	

กรกฎ�คม	2554	ณ	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร	

วัตถุประสงค์ในก�รฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมส�ม�รถจำ�แนก

ชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อ�ศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลลึก	โดยก�ร

ฝึกอบรมได้นำ�ตัวอย่�งที่ได้จ�กก�รสำ�รวจโดยเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	

ม�ใช้ในก�รฝึกภ�คปฏิบัติ	ผลของก�รก�รฝึกอบรมดังกล่�วทำ�ให ้

ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมได้รับคว�มรู้	เพิ่มทักษะและประสบก�รณ์ในก�ร

จำ�แนกกลุ่มหรือชนิดของสัตว์นำ้�ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อ�ศัยอยู่ในบริเวณพื้นทะเลลึกในเขตทะเลจีนใต้และทะเล

อันด�มันที่ระดับคว�มลึกระหว่�ง	100-300	เมตร	และส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ในประเทศของตนต่อไป	

• จัดการฝึกอบรมการจำาแนกปลาทะเลนำ้าลึก ณ ประเทศมาเลเซีย

	 โครงก�รฯ	ร่วมกับสำ�นักง�นจัดก�รและพัฒน�ทรัพย�กร

ประมงทะเล	ประเทศม�เลเซีย	จัดก�รฝึกอบรมก�รจำ�แนกปล�ทะเล 

นำ้�ลึก	ระหว่�งวันที่	18-21	กรกฎ�คม	2554	ณ	เมืองกัวล�ตรังก�นู	

ประเทศม�เลเซีย	มีผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมจำ�นวน	16	คน	ซึ่งทั้งหมดเป็น

เจ้�หน้�ที่ด้�นอนุกรมวิธ�นและชีววิทย�ท�งก�รประมงของประเทศ

ม�เลเซีย	ก�รฝึกอบรมดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ

ทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รจำ�แนกชนิดของปล�ที่พบบริเวณไหล่ทวีป	คว�มลึกตั้งแต่	100-400	เมตร	โดยใช้ตัวอย่�ง

สัตว์นำ้�ที่เก็บรวบรวมจ�กบริเวณทะเลเมือง	Sabah	และ	Sarawak	ประเทศม�เลเซีย	โดยเรือ	M.V.	SEAFDEC	2

5.4 การเผยแพร่สารสนเทศ

	 ในปี	พ.ศ.	2554	โครงก�รฯ	ได้เผยแพร่ส�รสนเทศด้�นประมงทะเลลึก	ผ่�นว�รส�ร	Fish	for	the	People	

ในปีที่	9	ฉบับที่	2	ในหัวข้อ	Deep-sea	Resource	Exploration:	Challenges	of	the	Southeast	Asian	 

Countries	จัดทำ�เว็บไซต์โครงก�รฯ	(http://map.seafdec.org/DeepSea/)	เพื่อเป็นช่องท�งในก�รเผยแพร่และ

ติดต่อสื่อส�รกับเครือข่�ยด้�นประมงทะเลลึก	จัดพิมพ์เอกส�รร�ยง�นก�รฝึกอบรมและก�รประชุมด้�นประมง 

ทะเลลึก	รวมทั้งเผยแพร่คู่มือก�รจำ�แนกลูกปล�วัยอ่อน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกจำาแนกชนิด 

สัตว์นำ้าทะเลลึกด้วยกล้องจุลทรรศน์
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ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2554

ผลจากการดำาเนินโครงการสำารวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 

พ.ศ. 2554

	 -	รวบรวมข้อมูลด้�นทรัพย�กรประมงทะเลลึกในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	รวมทั้งนำ�ข้อมูลที่ได้ไป

วิเคร�ะห์ผลกระทบของก�รทำ�ประมงต่อระบบนิเวศของทะเลลึก

	 -	จัดทำ�คำ�แนะนำ�ในก�รพัฒน�ระยะกล�งและระยะย�ว	รวมทั้งว�งแผนก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รใช้ทรัพย�กร

ประมงทะเลลึกอย่�งเกิดประโยชน์สูงสุด

6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสำาหรับการจัดการทรัพยากรประมง (Development of Regional 

Database for Fishery Management)

	 โครงก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลสำ�หรับก�รจัดก�รทรัพย�กรประมง	ดำ�เนินก�รเพื่อพัฒน�ระบบก�รบันทึกข้อมูล

สถิติก�รประมงในภูมิภ�คฯ	สำ�หรับก�รจัดก�รทรัพย�กรประมง	กิจกรรมในปี	พ.ศ.	2554	มีดังนี้	พัฒน�และจัดทำ�

ฐ�นข้อมูลด้�นสถิติก�รประมงในภูมิภ�คฯ	ปรับปรุงระบบฐ�นข้อมูลด้�นแหล่งก�รทำ�ประมงปล�ผิวนำ้�ในภูมิภ�คฯ	

จัดทำ�แผนที่ออนไลน์เกี่ยวกับผลก�รสำ�รวจของเรือ	M.V.SEAFDEC	และเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	จำ�นวน	37	และ	36	

เที่ยวเรือต�มลำ�ดับ

ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสำาหรับการจัดการทรัพยากรประมงในปี พ.ศ. 2554

	 -	ปรับปรุงและจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลท�งสถิติก�รประมงสำ�หรับประเทศสม�ชิก

	 -	ปรับปรุงสถิติก�รประมงระดับช�ติและภูมิภ�ค	โดยเฉพ�ะประเทศกัมพูช�	ล�ว	พม่�	และเวียดน�ม

	 -	เสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลในด้�นก�รใช้ระบบฐ�นข้อมูลและส�รสนเทศก�รประมง	

หน้าเว็บไซต์แผนที่ออนไลน์การสำารวจของเรือ M.V.SEAFDEC2  

(http://map.seafdec.org/cftd/survey_mv2/mvseafdec_2.php)
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7. โครงการส่งเสริมสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง  

(Promotion of Right-based Fisheries and Co-management towards Institutional 

Building and Participatory Mechanism for Coastal Fisheries Management)

	 โครงก�รส่งเสริมสิทธิท�งก�รประมงและก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รทรัพย�กรประมง	มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมคว�มรู้ด้�นสิทธิท�งก�รประมงและก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รประมงให้กับประเทศสม�ชิกในภูมิภ�คฯ	เพื่อ

ก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรร่วมกันและก่อให้เกิดประสิทธิภ�พและยั่งยืน	ก�รดำ�เนินง�นในปี	พ.ศ.	2554	มีดังนี้

• สำารวจและเก็บข้อมูลเศรษฐสังคมในประเทศสมาชิก

	 โครงก�รฯ	ดำ�เนินก�รสำ�รวจเศรษฐสังคมของช�วประมงนี้	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รสร้�งหน่วยง�นและก�รมีเข้�ร่วม

ในก�รจัดก�รประมง	ผลก�รสำ�รวจในครั้งนี้จะนำ�ข้อมูลที่ได้	ไปวิเคร�ะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐ�นในก�รว�งแผน

และจัดทำ�นโยบ�ยสำ�หรับดำ�เนินโครงก�รฯดังกล่�วต่อไปในอน�คต	โดยในปี	พ.ศ.	2554	ดำ�เนินก�รสำ�รวจดังนี้	

	 วันที่	24-27	พฤษภ�คม	2554	ดำ�เนินก�รสำ�รวจ	ณ	ตำ�บล	ไม้รูด	อำ�เภอ	คลองใหญ่	จังหวัดตร�ด	

	 วันที่	30	สิงห�คม	–	3	กันย�ยน	2554	ดำ�เนินก�รสำ�รวจใน	5	เขตเทศบ�ล	ของจังหวัด	Zambales	

ประเทศฟิลิปปินส์	

	 วันที่	20-24	กันย�ยน	2554	ดำ�เนินก�รสำ�รวจ	ณ	อำ�เภอ	Van	Don	จังหวัด	Quang	Ninh	ประเทศ

เวียดน�ม

	 วันที่	18-22	ตุล�คม	2554	ดำ�เนินก�รสำ�รวจ	ณ	อำ�เภอ	Marang	จังหวัด	Kuala	Terengganu	ประเทศ

ม�เลเซีย

	 วันที่	25-29	ตุล�คม	2554	ดำ�เนินก�รสำ�รวจ	ณ	อำ�เภอ	Phar	pone	จังหวัด	Ayarwaddy	ประเทศพม่�

	 วันที่	3-7	พฤศจิก�ยน	2554	ดำ�เนินก�รสำ�รวจ	ณ	Kaliburu	North	Jakarta	ประเทศอินโดนีเซีย	

	 วันที่	15-19	พฤศจิก�ยน	ดำ�เนินก�รสำ�รวจ	บริเวณ	Sihanoukville	ประเทศกัมพูช�		
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ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2554

ผลจากการการดำาเนินโครงการส่งเสริมสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรประมงในปี พ.ศ. 2554

	 -	รวบรวมข้อมูลสภ�วะก�รประมงของประเทศสม�ชิก	เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ไปวิเคร�ะห์	ว�งแผน	และจัดทำ�

นโยบ�ยสำ�หรับดำ�เนินโครงก�รฯ	ให้ตรงกับคว�มต้องก�รของประเทศสม�ชิกนั้นๆ

8. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้า (Rehabilitation of Fisheries 

Resources and Habitat/Fishing Grounds through Resources Enhancement)

	 โครงก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมงและแหล่งที่อยู่อ�ศัยของสัตว์นำ้�มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มปริม�ณสัตว์นำ้�ใน

ทะเลให้เพิ่มขึ้น	รวมทั้งสร้�งแหล่งอ�ศัยจำ�ลองให้กับสัตว์นำ้�ทดแทนแหล่งอ�ศัยที่ได้ถูกทำ�ล�ยลงไป	ก�รดำ�เนิน

กิจกรรมในปี	พ.ศ.	2554	มีดังต่อไปนี้

8.1 การพัฒนาแหล่งทำาการประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤตและประเมินการฟื้นฟูทรัพยากร

• การประชุมแหล่งทำาการประมงและที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าในภูมิภาคฯ

	 โครงก�รฯ	จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รระดับภูมิภ�คด้�นก�รจำ�แนกแหล่งทำ�ก�รประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติ	

และก�รจัดก�รฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อ�ศัยของสัตว์นำ้�	ขึ้นระหว่�งวันที่	11-13	ตุล�คม	2554	โดยมีตัวแทนจ�กประเทศ

สม�ชิกของศูนย์ฯ	ได้แก่	ประเทศบรูไน	กัมพูช�	อินโดนีเซีย	ล�ว	ม�เลเซีย	พม่�	ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดน�ม	และ 

ผู้แทนจ�กสำ�นักง�นต่�งๆของซีฟเดค	ได้แก่	สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ประเทศไทย	และสำ�นักง�น

ฝ่�ยพัฒน�จัดก�รทรัพย�กรประมงทะเล	ประเทศม�เลเซีย	เข้�ร่วมประชุมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น	33	คน	วัตถุประสงค์

ของก�รประชุมเพื่อรับทร�บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับแหล่งทำ�ก�รประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติของภูมิภ�คเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	จำ�แนกเครื่องมือ	วิธีก�รและแผนก�รฟื้นฟูที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พสำ�หรับแหล่งทำ�ก�ร

ประมงและที่อยู่อ�ศัยของสัตว์นำ้�	แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบก�รณ์เกี่ยวกับแหล่งทำ�ก�รประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติ	

รวมทั้งสร้�งคว�มร่วมมือในเรื่องดังกล่�วระหว่�งประเทศสม�ชิกซีฟเดค	นอกจ�กนี้ได้ร่วมกันว�งแผนก�รดำ�เนินง�น

และสร้�งกลยุทธ์ในก�รฟื้นฟูแหล่งทำ�ก�รประมงและที่อยู่อ�ศัยของสัตว์นำ้�บริเวณช�ยฝั่ง	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รทำ�ประมง

ช�ยฝั่งอย่�งยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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8.2  การสำารวจพื้นที่นำาร่อง เพื่อฟื้นฟูแหล่งทำาการประมง

 8.2.1 การสำารวจพื้นที่นำาร่องเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรอย่างยั่งยืน

• สำารวจความหลากหลายของระบบนิเวศน์บริเวณปะการังเทียม จังหวัดระยอง 

	 ระหว่�งวันที่	8-12	สิงห�คม	2554		เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมเดินท�งไปจังหวัดระยอง	เพื่อสำ�รวจ

คว�มหล�กหล�ยของชนิดปล�บริเวณปะก�รังเทียม	ก�รสำ�รวจโดยก�รสุ่มตัวอย่�งในครั้งนี้ใช้เครื่องมือประมง	ได้แก่	

ลอบปล�ยักษ์	อวนลอยหน้�ดิน	เบ็ดมือ	ลอบลูกปล�	และก�รดำ�นำ้�สำ�รวจ	นอกจ�กนี้ได้ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มหล�ก

หล�ยและก�รแพร่กระจ�ยของสัตว์หน้�ดิน	ก�รสำ�รวจโดยก�รสุ่มตัวอย่�งโดยใช้เครื่องงับดิน	(Grab)	ก�รดำ�เนินง�น

ดังกล่�วเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	แล้วนำ�ม�วิเคร�ะห์ห�ผลกระทบของปะก�รังเทียมต่อสภ�พแวดล้อมและทรัพย�กร

ประมง

 8.2.2 การสำารวจพื้นที่นำาร่อง เพื่อวิเคราะห์แหล่งทำาการประมงและประเมินการจัดการระบบ

นิเวศการประมง

• สำารวจแหล่งหญ้าทะเลในจังหวัดกระบี่

	 ในเดือนมีน�คม	และกรกฎ�คม	2554	โครงก�รฯ	ทำ�ก�ร

สำ�รวจเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่หญ้�ทะเล	ณ	เก�ะศรีบอย�	จังหวัดกระบี่	

เพื่อศึกษ�นิเวศวิทย�ในพื้นที่หญ้�ทะเล	เก็บตัวอย่�งชนิดของหญ้�

ทะเลและสัตว์นำ้�ที่อ�ศัยอยู่ในบริเวณดังกล่�ว	โดยใช้เครื่องมือประมง

อวนลอยส�มชั้น	ลอบปูพับได้	ลอบลูกปล�	และอวนรุนมือขน�ดเล็ก	

ก�รสำ�รวจและศึกษ�ดังกล่�วเป็นก�รรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น	สำ�หรับ

กำ�หนดม�ตรก�รในก�รจัดก�รและฟื้นฟูพื้นที่หญ้�ทะเลในบริเวณเก�ะ

ศรีบอย�ซึ่งกำ�หนดให้เป็นพื้นที่โครงก�รนำ�ร่องในก�รฟื้นฟูหญ้�ทะเล

ของจังหวัด	กระบี่	รวมทั้งทำ�ก�รศึกษ�หอยชักตีน	ซึ่งได้รับก�ร

สนับสนุนพันธุ์หอยชักตีนจ�ก	ศูนย์วิจัยและพัฒน�ประมงช�ยฝั่งกระบี่

สำารวจความหลากหลายของชนิดปลาบริเวณปะการังเทียม ด้วยลอบลูกปลา และอวนลอยหน้าดิน

สำารวจแหล่งหญ้าทะเลเบื้องต้นด้วยอวนรุนมือ
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และก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต	จังหวัดกระบี่	โดยได้ทำ�ตะแกรงกั้นแล้วปักลงในทะเล	จำ�นวน	2	ชุด	ในพื้นที่	10	ต�ร�งเมตร	

แล้วปล่อยหอยชักตีนที่ได้ท�เครื่องหม�ยเอ�ไว้แล้ว	2	ขน�ดลงไป	พร้อมทั้งเก็บข้อมูลร�ยละเอียดของหอยชักตีน

เบื้องต้นเอ�ไว้	เพื่อศึกษ�ก�รเจริญเติบโต	โดยจะม�ทำ�ก�รประเมินทุก	2	เดือน	

• การสำารวจอ่างเก็บนำ้านำ้าหุม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 ในเดือนเมษ�ยน	และกันย�ยน	2554	โครงก�รฯ	ดำ�เนินก�ร

สำ�รวจและเก็บข้อมูลทรัพย�กรประมง	ในบริเวณอ่�งเก็บนำ้�	นำ้�หุม	เมือง

เวียงจันทน์	โดยดำ�เนินก�รสำ�รวจข้อมูลด้�นสถ�นก�รณ์ของทรัพย�กร

ประมงและสภ�วะสิ่งแวดล้อมของอ่�งเก็บนำ้�นำ้�หุม	เช่น	คว�มหล�ก

หล�ยของชนิดปล�	เครื่องมือประมงและลูกปล�วัยอ่อน	สำ�รวจท่�ขึ้น

ปล�	และทำ�แผนที่อ่�งเก็บนำ้�	นอกจ�กนี้ได้ปรึกษ�และว�งแผนก�ร

ดำ�เนินโครงก�รฯ	ดังกล่�วกับเจ้�หน้�ที่กรมประมงประเทศส�ธ�รณรัฐ

ประช�ธิปไตยประช�ชนล�วและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการดำาเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าในปี พ.ศ. 2554

	 -	จัดทำ�และพัฒน�แนวท�ง	กลยุทธ์และแผนก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ

	 -	เสริมสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศสม�ชิก	เพื่อปรับปรุงศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลในก�รฟื้นฟูแหล่ง

ทำ�ก�รประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤต

9. โครงการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลและมาตรการแก้ไข สำาหรับการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Improvement of  

information gathering system for IUU fishing related countermeasures in  

Southeast Asia)

	 โครงก�รพัฒน�ระบบก�รรวบรวมข้อมูลและม�ตรก�รแก้ไข	สำ�หรับก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�ร

ร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุมในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก�รพัฒน�ระบบก�รรวบรวม

ข้อมูลสำ�หรับก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุมในก�รทำ�ประมงช�ยฝั่งและประมง

ทะเล	เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว	ก�รดำ�เนินง�นในปี	พ.ศ.	2554	มีดังนี้

• รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น

โครงก�รได้ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลพื้นฐ�นเบื้องต้น	ด้�นข้อมูลสนับสนุนและตัวชี้วัด	เพื่อก่อให้เกิดก�รแก้ปัญห�

ก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม	รวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้�นก�รประมงพื้นบ้�นและ

ก�รประมงนำ้�จืดในภูมิภ�คฯ
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• จัดการประชุมการเก็บรวบรวมข้อมูลฉลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 โครงก�รฯ	จัดก�รประชุมก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ฉล�มในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ขึ้นระหว่�งวันที่	

15-17	กันย�ยน	2554	ณ	กรุงเทพมห�นคร	ก�รประชุม

ดังกล่�ว	มีตัวแทนจ�กประเทศสม�ชิกของซีฟเดคและ

หน่วยง�นต่�งๆ	เข้�ร่วม	วัตถุประสงค์ของก�รประชุมเพื่อ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฉล�มในภูมิภ�คฯ	อ�ทิเช่น	ก�ร

ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลและมาตรการแก้ไข สำาหรับการทำาประมง

ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 

2554

	 -	จัดทำ�ระบบหรือกลไกก�รรวบรวมข้อมูลก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม	

รวมทั้งม�ตรก�รก�รแก้ไขในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 -	ริเริ่มคว�มร่วมมือระดับช�ติและภูมิภ�คเกี่ยวกับก�รป้องกันก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	

และไร้ก�รควบคุม

จัดก�ร	ก�รใช้ประโยชน์	รวมทั้งผลิตภัณฑ์จ�กฉล�มในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	อันจะนำ�ไปสู่ก�รจัดก�รและ

ใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน	อีกทั้งก�รส่งเสริมและก�รพัฒน�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลฉล�ม	สำ�หรับข้อเสนอแนะและ

ข้อคิดเห็นจ�กที่ประชุมจะได้นำ�ไปเป็นข้อมูลประกอบเพื่อก�รว�งแผนดำ�เนินกิจกรรมในอน�คตของภูมิภ�คฯ

10. โครงการส่งเสริมใบอนุญาตทำาการประมง การจดทะเบียนเรือ และมาตรการของท่าเทียบเรือ 

(Promotion on Fishing License, Boat Registration System and Port State Measures)

	 โครงก�รดังกล่�วมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ประเทศในภูมิภ�คเข้�ใจและปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับใบ

อนุญ�ตทำ�ก�รประมง	ก�รจดทะเบียนเรือและม�ตรก�รของท่�เทียบเรือ	เพื่อช่วยบรรเท�ก�รทำ�ประมงที่ผิด

กฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม	ในปี	พ.ศ.	2554	มีก�รดำ�เนินกิจกรรมดังนี้

• รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับใบอนุญาตทำาการประมง การจดทะเบียนเรือและ

มาตรการของท่าเทียบเรือ

โครงก�รฯได้ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญ�ตทำ�ก�รประมง	ก�รจดทะเบียนเรือและม�ตรก�รของ 

ท่�เทียบเรือ	ของประเทศในภูมิภ�คฯ	ตลอดจนรวบรวมร�ยชื่อผู้เชี่ยวช�ญและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่�ว	เพื่อเตรียม

คว�มพร้อมในก�รจัดประชุม	The	regional	core	experts	meeting	on	fishing	license,	boats	registration	

and	information	gathering	on	export	of	fisheries	products	in	Southeast	Asia
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• หารือระบบการออกใบอนุญาตการทำาประมง การจดทะเบียนเรือและมาตรการรัฐท่าเรือ ณ 

ประเทศอินโดนีเซีย

	 โครงก�รฯ	ปรึกษ�	ห�รือ	ถึงคว�มร่วมมือก�รดำ�เนินกิจกรรมภ�ยใต้โครงก�รดังกล่�ว	กับเจ้�หน้�ที่ของ 

กรมประมง	ตัวแทนจ�ก	RPOA	Secretariat	และ	ASEAN	Secretariat	ระหว่�งวันที่	19-22	กันย�ยน	2554

• การประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านใบอนุญาตทำาประมง การลงทะเบียนเรือและข้อมูลสารสนเทศด้าน

การส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 โครงก�รฯ	ร่วมกับสำ�นักง�นก�รจัดก�รและพัฒน�ทรัพย�กร

ประมงทะเล	ประเทศ	ม�เลเซีย	ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	จัดก�รประชุมผู้เชี่ยวช�ญด้�นใบอนุญ�ตทำ�

ประมง	ก�รลงทะเบียนเรือและข้อมูลส�รสนเทศด้�นก�รส่งออก

ผลิตภัณฑ์ประมงในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ระหว่�งวันที่	4-7	

ตุล�คม	2554	มีผู้เข้�ร่วมประชุมจำ�นวน	35	คน	ซึ่งเป็นตัวแทนจ�ก

ประเทศสม�ชิก	ได้แก่	ประเทศบรูไน	อินโดนีเซีย	ล�ว	ม�เลเซีย	พม่�	
ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดน�ม	รวมทั้งตัวแทนจ�กสำ�นักง�นเลข�ธิก�ร	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมและสำ�นักง�นก�ร

จัดก�รและพัฒน�ทรัพย�กรประมงทะเล	ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ก�รประชุมดังกล่�ว	มี

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	ห�รือเกี่ยวกับคำ�แนะนำ�และคว�มต้องก�รของประเทศสม�ชิก	เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร 

จัดทำ�คู่มือด้�นใบอนุญ�ตก�รทำ�ประมง	และก�รจดทะเบียนเรือ	เพื่อลดปัญห�ก�รทำ�ประมงอย่�งผิดกฎหม�ย	 

ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม		รวมทั้งจัดทำ�คู่มือเพื่อป้องกันก�รค้�และส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้จ�กก�ร

ทำ�ประมงอย่�งผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุมในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลจากการดำาเนินโครงการส่งเสริมใบอนุญาตทำาการประมง การจดทะเบียนเรือ และมาตรการของ

ท่าเทียบเรือในปี พ.ศ. 2554

	 -	รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�คู่มือด้�นใบอนุญ�ตทำ�ก�รประมง	ก�รจดทะเบียนเรือ	และม�ตรก�รของท่�เทียบ

เรือ

	 -	รวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�คู่มือก�รป้องกันผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ได้จ�กก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�ร

ร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม

	 -	เสริมสร้�งคว�มร่วมมือกับประเทศสม�ชิก	หน่วยง�นหรือสถ�บันที่เกี่ยวข้องในด้�นใบอนุญ�ตทำ�ก�ร

ประมง	ก�รจดทะเบียนเรือ	และม�ตรก�รของท่�เทียบเรือ	
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11. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resource  

Development for Sustainable Fisheries)

	 โครงก�รดังกล่�วมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒน�ศักยภ�พของบุคคลในภูมิภ�คฯ	เพื่อคว�มยั่งยืนด้�นก�ร

ประมง	โดยเน้นก�รให้คว�มรู้เพื่อบรรเท�ปัญห�ก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม	ในปี	

พ.ศ.	2554	มีก�รดำ�เนินกิจกรรมดังนี้

• จัดทำาแผนการดำาเนินงาน เช่น การประชุม และการฝึกอบรม

	 โครงก�รได้จัดทำ�แผนก�รจัดประชุมหัวข้อ	“ก�รพัฒน�ศักยภ�พทรัพย�กรบุคคล	เพื่อก�รทำ�ประมงอย่�ง

ยั่งยืนเพื่อรองรับม�ตรก�รป้องกันก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุมในภูมิภ�คเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้”	ซึ่งจัดขึ้นในเดือน	กรกฎ�คม	รวมทั้งจัดทำ�ร่�งหลักสูตรก�รฝึกอบรม

• การประชุมด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

	 โครงก�รฯ	จัดก�รประชุม	ก�รพัฒน�ศักยภ�พทรัพย�กร

บุคคล	เพื่อก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืนเพื่อรองรับม�ตรก�รป้องกัน

ก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม

ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ระหว่�งวันที่	6-8	กรกฎ�คม	

2554	โดยมีตัวแทนจ�กประเทศสม�ชิกของซีฟเดค	Regional	

Fisheries	Policy	Network	(RFPN)	ของซีฟเดค	ร่วมดัวย

ตัวแทนจ�กหน่วยง�นอื่นๆ	เช่นองค์ก�รสะพ�นปล�ของ

ประเทศไทย	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	WWF-Coral	Triangle	เป็นต้น	เข้�ร่วมประชุมในครั้งนี้	ก�รประชุม 

ดังกล่�วจัดขึ้น	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้�นก�รพัฒน�ศักยภ�พทรัพย�กรบุคคล	ให้เกิดก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืนใน 

ภูมิภ�คฯ	รวมทั้งจำ�แนกคว�มต้องก�รด้�นก�รพัฒน�ศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลในก�รส่งเสริมก�รทำ�ประมงอย่�ง

ยั่งยืนและรองรับม�ตรก�รป้องกันที่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุมใน

ภูมิภ�ค	ฯ	และจัดตั้งเครือข่�ยภูมิภ�คฯในก�รร่วมมือด้�นก�รพัฒน�ศักยภ�พทรัพย�กรบุคคล	นอกจ�กนี้ผู้เข้�ร่วม

ประชุมได้เดินท�งไปเยี่ยมชมและสำ�รวจกิจกรรมและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	ณ	สะพ�นปล�จังหวัดสมุทรส�คร	บริษัท		

Union	Food	Products	และสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• การฝึกอบรมการป้องกันการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU 

Fishing)

	 โครงก�รฯ	จัดก�รฝึกอบรมก�รจัดก�รประมง	เพื่อป้องกันก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไร้

ก�รควบคุม	หรือ	IUU	Fishing	สำ�หรับผู้จัดก�รประมง	ขึ้นระหว่�งวันที่	6-15	กันย�ยน	2554	ก�รฝึกอบรมดังกล่�ว	

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคว�มรู้	และประสบก�รณ์ในก�รจัดก�รทรัพย�กรประมงให้เกิดก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืน	

แนะนำ�ม�ตรก�รแก้ไขและวิธีก�รป้องกันก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	รวมทั้งก�ร
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ว�งแผนก�รจัดก�รประมง	เพื่อลดปัญห�ดังกล่�ว	ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมประกอบด้วย	เจ้�หน้�ที่ประมงจ�กประเทศ

สม�ชิก	ได้แก่	ประเทศบรูไน	กัมพูช�	อินโดนีเซีย	ล�ว	ม�เลเซีย	ฟิลิปปินส์	และไทย	จำ�นวนทั้งสิ้น	10	คน	ก�รฝึก

อบรมแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ	1)	ภ�คบรรย�ย	2)	ก�รศึกษ�ดูง�น	และ	3)	ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	“Way	

Forward	to	Combat	IUU	Fishing	in	Each	Country”	เพื่อเป็นก�รนำ�เสนอกรณีศึกษ�เกี่ยวกับก�รป้องกันก�ร

ทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุมของแต่ละประเทศที่เข้�ร่วมฝึกอบรม	รวมทั้งแผนและก�ร

ดำ�เนินง�นในอน�คต

• การฝึกอบรมระบบนิเวศวิทยาการประมงและการผลิตสื่อ เพื่อการส่งเสริมการประมง

	 โครงก�รฯ	จัดก�รฝึกอบรมระบบนิเวศวิทย�ก�รประมงและก�รผลิตสื่อ	เพื่อก�รส่งเสริมก�รประมง	ขึ้น

ระหว่�งวันที่	22	พฤศจิก�ยน		–	16	ธันว�คม	2554	มีตัวแทนจ�กประเทศสม�ชิก	และองค์ก�รสะพ�นปล�	

ประเทศไทย	เข้�ร่วมฝึกอบรมจำ�นวนทั้งสิ้น	19	คน	ก�รฝึกอบรมดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งเสริมคว�มรู้	คว�ม

เข้�ใจในด้�นก�รทำ�ประมงอย่�งรับผิดชอบควบคู่ไปกับก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืน	ระบบนิเวศวิทย�ก�รประมง	

นอกจ�กนี้เนื้อห�ก�รฝึกอบรมดังกล่�ว	ยังครอบคลุมด้�นก�รผลิตสื่อเพื่อก�รส่งเสริมประมง	ซึ่งจะเป็นประโยชน์

สำ�หรับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	ในก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมคว�มรู้ด้�นก�รทำ�ประมงอย่�งรับผิดชอบและยั่งยืน

ให้แก่ช�วประมงในประเทศของตนอีกด้วย	

ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมงในปี พ.ศ. 2554

	 -	เสริมสร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มตระหนักถึงผลกระทบของก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	

และไร้ก�รควบคุม

	 -	เสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลเกี่ยวกับระบบนิเวศก�รประมง	และก�รผลิตสื่อเพื่อก�รส่งเสริมก�ร

ประมง
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โครงการอื่นๆ ประกอบด้วย

1. โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วาฬ) ในน่านนำ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Cetacean  

Research in Southeast Asian Waters: Cetacean Sighting Program)

	 โครงก�รวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	(ว�ฬ)	ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสำ�รวจปริม�ณ

ว�ฬ	โลม�ที่อยู่ในภูมิภ�คฯ	ซึ่งเป็นสัตว์นำ้�ที่มีปริม�ณลดลง	โดยในปี	พ.ศ.	2554	ท�งโครงก�รได้จัดห�ข้อมูลเพื่อ

เตรียมก�รจัดประชุม	รวมทั้งร่�งและว�งแผนก�รจัดประชุม	Advance	Regional	Training	Program	on	 

Cetacean	Information	Gathering	and	Research	Methodology	on	รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลสัตว์เลี้ยง 

ลูกด้วยนม	โดยใช้เรือ	M.V.SEAFDEC2	และเรือมหิดลของกรมประมงประเทศไทย					

ผลจากการดำาเนินโครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วาฬ) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 

2554

	 -	รวมรวมข้อมูลและจุดที่พบว�ฬและโลม�ในน่�นนำ้�ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 -	เรียนรู้และเข้�ใจแหล่งที่อยู่อ�ศัยบริเวณช�ยฝั่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขน�ดใหญ่	รวมทั้งคว�มสัมพันธ์

ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับก�รประมง

2. โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงนำ้าจืดขนาดเล็ก เพื่อสิทธิทางการประมงและการมี

ส่วนร่วมในการจัดการประมง (Promotion of Inland Small-scale Fisheries Management 

through Right-based Fisheries and Co-management towards Institutional Building 

and Participatory Approaches

	 โครงก�รส่งเสริมก�รจัดก�รทรัพย�กรประมงนำ้�จืดขน�ดเล็ก	เพื่อสิทธิท�งก�รประมงและก�รมีส่วนร่วมใน

ก�รจัดก�รประมง	ดำ�เนินก�รเพื่อส่งเสริมให้เกิดก�รมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพื่อก�รจัดก�รประมงในแหล่งนำ้�จืด	

ก�รดำ�เนินกิจกรรมในปี	พ.ศ.	2554	มีดังนี้
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• การประชุมความร่วมมือระหว่างซีฟเดคและประเทศพม่า เกี่ยวกับโครงการพัฒนาประมงนำ้าจืด

ขนาดเล็กในอ่างเก็บนำ้า Duya Inn ประเทศพม่า

	 วันที่	5	พฤษภ�คม	2554	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

จัดก�รประชุมคว�มร่วมมือระหว่�งซีฟเดคและประเทศพม่�	

ด้�นก�รพัฒน�ประมงนำ้�จืดขน�ดเล็กในอ่�งเก็บนำ้�	Duya	

Inn	ณ	ประเทศพม่�	โดยมีผู้เข้�ร่วมประชุมจำ�นวน	34	คน	

เป็นเจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐ	ช�วประมงในพื้นที่อ่�งเก็บนำ้�	และเจ้�

หน้�ที่จ�กศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้	วัตถุประสงค์ในก�รประชุมเพื่อร�ยง�นกิจกรรม	ผลที่ได้

รับ	และอุปสรรคของโครงก�รฯ	จ�กเจ้�หน้�ที่ประมงและช�วประมงในพื้นที่	แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ด้�นก�ร 

ส่งเสริมจัดก�รแบบมีส่วนร่วม	และส่งเสริมก�รจัดก�รและก�รปฏิบัติง�นแบบมีส่วนร่วม	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รส่งเสริมพื้นที่

อนุรักษ์สัตว์นำ้�	เพื่อก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมงนำ้�จืดขน�ดเล็กอย่�งยั่งยืนในประเทศพม่�		ก�รประชุมดังกล่�วทำ�ให้

เกิดคว�มเข้�ใจและยอมรับเกี่ยวกับสิทธิท�งก�รประมงและก�รจัดก�รแบบมีส่วนร่วม	เพื่อก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืน	

รวมทั้งก�รปฏิบัติง�นร่วมกันระหว่�งเจ้�หน้�ที่ของรัฐและช�วประมงในพื้นที่

• การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการประมงนำ้าจืดขนาดเล็ก

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รระดับภูมิภ�ค	เรื่อง	“ก�รส่งเสริมก�รจัดก�รประมงนำ้�

จืดขน�ดเล็กด้วยแนวท�งก�รจัดก�รประมงร่วมและก�รประมงต�มกรอบสิทธิต่อก�รจัดตั้งสถ�บันและก�รมีส่วนร่วม

ในโครงก�ร:	ก�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์จ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร”	ระหว่�งวันที่	14-15	กันย�ยน	2554	ณ	อำ�เภอ

ชะอำ�	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีตัวแทนจ�กประเทศสม�ชิก	ได้แก่	บรูไน	กัมพูช�	อินโดนีเซีย	ล�ว	ม�เลเซีย	พม่�	

ฟิลิปปินส์	ไทย	และเวียดน�ม	รวมทั้งตัวแทนจ�กสำ�นักง�นต่�งๆ	ของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	รวมทั้งสิ้น	37	คนเข้�ร่วมในก�รประชุมครั้งนี้		ว�ระก�รประชุมประกอบด้วย	ก�รร�ยง�นผลก�รศึกษ�และ

ผลที่ได้รับจ�กก�รดำ�เนินโครงก�รส่งเสริมก�รจัดก�รประมงนำ้�จืดในประเทศล�วและพม่�	ร�ยง�นก�รส่งเสริมก�ร

เพิ่มศักยภ�พทรัพย�กรบุคคล	ได้แก่	ช�วประมงและเจ้�หน้�ที่ประมงที่เกี่ยวข้อง	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รจัดก�รทรัพย�กร

ประมงและพัฒน�เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและประสบก�รณ์ด้�นก�รส่งเสริมและก�รดำ�เนิน

ง�นด้�นชุมชนประมงและก�รจัดก�รพื้นที่อนุรักษ์	เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในประเทศสม�ชิกต่อไปในอน�คต

ผลจากการดำาเนินโครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงนำ้าจืดขนาดเล็ก เพื่อสิทธิทางการ

ประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการประมงในปี พ.ศ. 2554

	 -	ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รประมงและสิทธิท�งก�รประมง	เพื่อนำ�ไปสู่ก�ร

จัดก�รประมงนำ้�จืดขน�ดเล็กในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 -	บรรลุผลสำ�เร็จในก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รทรัพย�กรโดยชุมชน	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รใช้ทรัพย�กรประมงนำ้�

จืดอย่�งยั่งยืน

	 -	เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนประมง	และพัฒน�คว�มเป็นอยู่ของช�วประมง
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3. โครงการความปลอดภัยทางทะเล สำาหรับเรือประมงขนาดเล็ก

	 โครงก�รฯ	มีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นคว�มปลอดภัยท�งทะเล	สำ�หรับเรือประมง

ขน�ดเล็ก	เพื่อลดอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ประมง	และสร้�งคว�มตระหนักด้�นคว�มปลอดภัยท�งทะเลในเรือประมง

ขน�ดกล�งและเล็ก	โดยในปี	พ.ศ.	2554	ได้จัดก�รประชุม	3rd	Regional	Technical	Workshop	on	Safety	at	

Sea	and	Optimize	Energy	use	for	Small	Fishing	Boats	ขึ้นระหว่�งวันที่	19-22	ธันว�คม	2554	และร่�งคู่มือ

คว�มปลอดภัยท�งทะเลสำ�หรับเรือประมง

ผลจากการดำาเนินโครงการความปลอดภัยทางทะเล สำาหรับเรือประมงขนาดเล็กในปี พ.ศ. 2554

	 -	สร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มตระหนักถึงก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัยท�งทะเล	รวมทั้งพัฒน�ทรัพย�กร

บุคคลในด้�นนี้

	 -	เจ้�หน้�ที่ประมงที่เกี่ยวข้องส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้และคว�มเข้�ใจด้�นคว�มปลอดภัยท�งทะเลไปสู่ช�ว

ประมงของประเทศตน	
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ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2554

• การฝึกอบรมชาวประมงโครงการโป๊ะเชือกครั้งที่ 3

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมร่วมกับกรมประมง	จัดก�รฝึก

อบรมช�วประมงโครงก�รโป๊ะเชือก	ครั้งที่	3		ณ	อำ�เภอ

บ�งสะพ�นน้อย	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ระหว่�งวันที่	17-21	

มกร�คม	2554	โดยมีผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมจำ�นวน	60	คน	ซึ่งผู้เข้�

รับก�รฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแบบและก�รสร้�ง

โครงคร่�วหลักของโป๊ะเชือก	ก�รถักเชือก	ก�รต่อเชือก	ก�รแทง

เชือกและก�รผูกเชือกขน�ดใหญ่	ก�รเตรียมถุงทร�ยเพื่อใช้ยึดโครง

คร่�วโป๊ะเชือก	รวมทั้งตรวจสอบเครื่องมือโป๊ะเชือกในส่วนที่
ประกอบเสร็จแล้วจ�กก�รฝึกอบรมเมื่อครั้งที่	2	ซึ่งโป๊ะเชือกจะมีก�รดำ�เนินก�รติดตั้งในทะเลช่วงระหว่�ง 

เดือนกุมภ�พันธ์	ถึง	มีน�คม	2554	และเริ่มจับสัตว์นำ้�ได้ทันทีหลังก�รติดตั้งเสร็จ			

• เรือ M.V.SEAFDEC ร่วมกับกรมประมงออกปฏิบัติภารกิจบริเวณน่านนำ้ามหาสมุทรอินเดีย

	 เรือ	M.V.	SEAFDEC	ของศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ปฏิบัติภ�รกิจออกสำ�รวจแหล่งประมง

ปล�ทูน่�	ณ	มห�สมุทรอินเดีย	ระหว่�งวันที่	15	มกร�คม-15	

กุมภ�พันธ์	2554	ก�รปฏิบัติภ�รกิจดังกล่�วเป็นคว�มร่วมมือ

ระหว่�งศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และ

กรมประมงไทย	โดยมีนักวิจัยจ�กกรมประมง	12	คน	และนักวิจัย

จ�กสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เข้�ร่วมปฏิบัติง�น	สำ�รวจทรัพย�กรปล�ผิวนำ้�
และปล�ทูน่�	สำ�หรับก�รประมงพ�ณิชย์ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	รวมทั้งส่งเสริมแหล่งก�รทำ�ประมง 

ปล�ทูน่�ใหม่ๆ	ให้แก่ช�วประมงไทย

• ซีฟเดคร่วมกับกรมประมงจัดฝึกอบรมการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์นำ้า

	 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ซีฟเดค)	ร่วมกับกรมประมง	

จัดก�รฝึกอบรมหลักสูตรก�รเก็บรักษ�คุณภ�พสัตว์นำ้�	ณ	จังหวัดสงขล�	ในวันที่	1	มีน�คม	2554		

	 ก�รฝึกอบรมดังกล่�วเป็นคว�มร่วมมือระหว่�งสองหน่วยง�น	ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมก�รเก็บรักษ�คุณภ�พ

สัตว์นำ้�	และมีช�วประมงพื้นบ้�นจ�กจังหวัดสงขล�	และจังหวัดปัตต�นี	เข้�ร่วมฝึกอบรมจำ�นวนทั้งสิ้น	43	คน	ก�ร

ฝึกอบรมมุ่งเน้นให้คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มสดและคุณภ�พของสัตว์นำ้�	ก�รลดคว�มสูญเสียคุณภ�พสัตว์นำ้�หลังก�รจับ	

ก�รเก็บรักษ�สัตว์นำ้�ให้มีคุณภ�พ	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภ�พของสัตว์นำ้�	ก�รเจริญเติบโตของแบคทีเรียและ

จุลินทรีย์ในตัวสัตว์นำ้�ซึ่งใช้วิธีก�รเก็บรักษ�ที่แตกต่�งกัน	หลักก�รเก็บรักษ�คุณภ�พสัตว์นำ้�บนเรือประมงภ�ยหลัง

กิจกรรมร่วมต่างๆ ที่ซีฟเดคร่วมดำาเนินการกับกรมประมง ประกอบด้วย 
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ก�รจับ	เทคนิคและวิธีก�รต่�งๆในก�รเก็บรักษ�คุณภ�พสัตว์นำ้�	

คว�มรู้ในก�รเก็บรักษ�สัตว์นำ้�ด้วยกรรมวิธีก�รชีล	ก�รควบคุม

คว�มเย็นและก�รดูแลรักษ�คว�มเย็นขณะสัตว์นำ้�อยู่บนเรือ	ก�ร

ประยกุต์และก�รนำ�เทคโนโลยมี�ใช้ในก�รเกบ็รกัษ�คณุภ�พสตัว์นำ�้	

เทคนิคก�รปฏิบัติ	ก�รดูแลและก�รเก็บรักษ�ที่ถูกสุขลักษณะ	ซึ่ง

จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภ�พคว�มสดและคว�มสะอ�ดของสัตว์นำ้�	

ก�รฝึกอบรมดังกล่�วได้รับคว�มสนใจจ�กช�วประมงเป็นอย่�ง

ม�ก	มีก�รสอบถ�มเพื่อคว�มเข้�ใจในก�รนำ�ไปปฏิบัติจริง	โดย

เฉพ�ะวิธีก�รเก็บรักษ�สัตว์นำ้�ด้วยก�รชีล	และวิธีก�รเก็บรักษ�ปูนิ่ม	ซึ่งเป็นสัตว์นำ้�ที่มีคว�มต้องก�รสูงของตล�ด

สัตว์นำ้�	เป็นต้น	จ�กก�รฝึกอบรมดังกล่�วทำ�ให้ช�วประมงได้รับคว�มรู้ตรงต�มคว�มต้องก�รและทั่วถึง	เนื่องจ�ก

เป็นก�รจัดก�รฝึกอบรมที่เข้�ถึงช�วประมงอย่�งแท้จริง	และตรงต�มอ�ชีพในพื้นที่นั้นๆ	นอกจ�กนี้	ซีฟเดคได้	

มอบถังพล�สติกสำ�หรับบรรจุสัตว์นำ้�ขน�ดคว�มจุ	100	ลิตร	จำ�นวน	43	ใบให้กับช�วประมงที่เข้�ร่วมอบรม	เพื่อ

นำ�ไปใช้ประโยชน์สำ�หรับก�รเก็บรักษ�คุณภ�พสัตว์นำ้�ต่อไป

• การสาธิตและวางโป๊ะเชือก ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ระหว่�งวันที่	28	กุมภ�พันธ์	-	9	มีน�คม	2554	เจ้�

หน้�ที่สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมเดินท�งไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

เพื่อดำ�เนินง�นโครงก�รโป๊ะเชือก	ซึ่งเป็นโครงก�รคว�มร่วมมือ

กับกรมประมง	ก�รดำ�เนินง�นในครั้งนี้เป็นก�รว�งโป๊ะเชือกใน

ทะเล	ส�ธิตก�รทำ�ประมงและก�รซ่อมบำ�รุงโป๊ะเชือก	ให้กับช�ว

ประมงที่เข้�ร่วมโครงก�ร	โดยได้ออกสำ�รวจพื้นที่และว�งทุ่น 

เป้�หม�ย	12	ทุ่น	จัดตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์	ดำ�เนิน
ก�รว�งโครงคร่�ว	ติดตั้งและประกอบอวนเข้�กับส่วนต่�งๆของโครงคร่�ว	ส�ธิตก�รทำ�ประมงโป๊ะเชือก	และปรับ

แต่งส่วนต่�งๆ	ประชุมนัดหม�ยก�รดำ�เนินก�รทำ�ประมง	รวมทั้งดำ�เนินก�รเปิดก�รทำ�ประมงของโครงก�รฯ

• ดำาเนินการปรับแต่งโครงคร่าวและซ่อมแซมโป๊ะเชือก อำาเภอบางสะพาน

	 ระหว่�งวันที่	5	-	6	เมษ�ยน	2554	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึก

อบรมเดินท�งไปสำ�รวจคว�มเสียห�ยของโป๊ะเชือก	ในพื้นที่

โครงก�รโป๊ะเชือก	อำ�เภอบ�งสะพ�น	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 

ที่ได้ถูกพ�ยุตะวันออกเฉียงเหนือพัดถล่มในช่วงเดือนมีน�คม	 

ที่ผ่�นม�	พบว่�	ตำ�แหน่งของโป๊ะเคลื่อนไปจ�กตำ�แหน่งเดิม	

100	เมตร	รูปทรงของโป๊ะหย่อนและย่นไปรวมกัน	ทุ่นหลักและ

ทุ่นพยุงคร่�วหลักข�ดห�ยไป	ถุงทร�ยยึดผืนอวนข�ดและรั่ว 

ใช้ง�นไม่ได้	วัสดุประมงอื่น	ๆ	เช่น	เชือกผูกถุงทร�ย,	เชือกผูกผืนอวน	และเชือกยึดถุงทร�ยข�ด	ซึ่งท�งสำ�นักง�นฯ	ได้

ดำ�เนินก�รซ่อมแซมและปรับแต่งโครงคร่�วหลักของโป๊ะเชือกไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่	22-25	เมษ�ยน	2554

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลการดำาเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2554

• สำารวจความเสียหายโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง

	 ระหว่�งวันที่	25-26	เมษ�ยน	2554	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

เดินท�งไปอำ�เภอบ้�นแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อสำ�รวจคว�มเสียห�ย

ของแพหอยแมลงภู่	ในโครงก�รฟ�ร์มทะเลตัวอย่�งแบบผสมผส�น

ต�มพระร�ชดำ�ริในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ	จำ�นวน	4	แปลง	ซึ่งได้รับ

คว�มเสียห�ยจ�กก�รทำ�ประมงของช�วประมงพื้นบ้�นในพื้นที ่

โครงก�รฯ	โดยเก็บรวบรวมข้อมูลคว�มเสียห�ยเพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์

ว�งแผนก�รซ่อมแซมต่อไป

• ซีฟเดคดำาเนินการจัดวางหญ้าทะเลเทียมและแพเลี้ยงหอยแมลงภู่

	 ระหว่�งวันที่	23	พฤษภ�คม	-	1	มิถุน�ยน	2554	เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมเดินท�งไปพื้นที่

โครงก�รฟ�ร์มทะเลตัวอย่�งแบบผสมผส�นต�มพระร�ชดำ�ริในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์พระบรมร�ชินีน�ถ	

จังหวัดเพชรบุรี	เพื่อจัดว�งหญ้�ทะเลเทียม	จำ�นวน	1	แปลง	พร้อมทั้งทำ�ก�รซ่อมแซมแพเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบ

ห้อยแขวน	จำ�นวน	4	แปลง	ซึ่งได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รทำ�ประมงอวนรุน	และอวนล�กของช�วประมงในเขต

พื้นที่โครงก�รฯ			

• การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านข้อมูลที่จะจัดเก็บในระบบสารสนเทศด้านการสำารวจทรัพยากร

ประมงทะเลลึก

	 ในวันที่	27	มิถุน�ยน	2554	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	จัดก�ร

ประชุมเชิงปฏิบัติก�รด้�นข้อมูลที่จะจัดเก็บในระบบส�รสนเทศก�ร

สำ�รวจทรัพย�กรประมงทะเลลึก	โดยมีผู้เข้�ร่วมประชุมเป็นนักวิช�ก�ร

จ�กสำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมและสถ�บันวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี

ประมงทะเลลึก	กรมประมง	จำ�นวน	20	คน	ก�รประชุมดังกล่�วมี

วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดม�ตรฐ�นในเก็บข้อมูล	ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยว

กับคว�มต้องก�รของกลุ่มผู้ใช้ง�น	และรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�คู่มือ

ก�รเก็บข้อมูลทรัพย�กรประมงทะเลลึก
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2555

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

1. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา (Tailor-made Training Courses and Study Tour 

Programs)

	 โครงก�รจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษ�	เป็นโครงก�รฯ	ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อรองรับคว�มต้องก�รในด้�นก�รฝึกอบรม

ของประเทศสม�ชิก	รวมทั้งหน่วยง�นต่�งๆ	โดยก�รหลักสูตรก�รฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับคว�มต้องก�รของประเทศ

สม�ชิกและหน่วยง�นต่�งๆ	ที่ร้องขอ	

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

	 -	โครงก�รฯ	จะจัดก�รฝึกอบรมต�มคำ�ร้องขอจ�กประเทศสม�ชิก	หรือหน่วยง�นต่�งๆ

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศการประมง

	 โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�ส�รสนเทศก�รประมงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมของ

ศูนย์ฯ	รวมทั้งเผยแพร่บทบ�ท	หน้�ที่	ภ�พลักษณ์ของศูนย์ฯ	ไปสู่ส�ธ�รณชน	โดยใช้ช่องท�งต่�งๆที่เหม�ะสม

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ส่งเสริมคว�มรู้ท�งก�รประมง มกร�คม-ธันว�คม

2.	ผลิตว�รส�รเทคโนโลยีก�รประมง เมษ�ยน	สิงห�คม	และธันว�คม

3.	สร้�งเครือข่�ยส�รสนเทศก�รประมง มิถุน�ยน
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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการประมงและลดผลกระทบจากการทำาประมง

	 โครงก�รดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�นก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีก�รทำ�ประมงที่เหม�ะสม	เพื่อนำ�

ไปสู่ก�รทำ�ประมงอย่�งยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยก�รดำ�เนินง�นของแต่ละกิจกรรมจะนำ�ร่องที่

ประเทศไทยก่อนเป็นลำ�ดับแรก	

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รส่งเสริมก�รขนย้�ยสัตว์นำ้�บนเรือประมง	โดยก�รใช้นำ้�แข็งเกล็ดหิมะ

-	พัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รขนย้�ยสัตว์นำ้�บนเรือประมงแก ่

ช�วประมง	เจ้�หน้�ที่ประมง	และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

มกร�คม-ธันว�คม

2.	ก�รหมุนเวียนพลังง�นคว�มร้อน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นบนเรือ

ประมง

-	จัดก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับก�รหมุนเวียนพลังง�นคว�มร้อน	ภ�ยใต้คว�ม

ร่วมมือกับกรมประมงและองค์ก�รสะพ�นปล�

มกร�คม-ธันว�คม

3.	ก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงบริเวณซั้งเชือกในทะเลอันด�มัน

-	รวบรวมข้อมูลและถ่�ยทอดคว�มรู้สู่ช�วประมง

มกร�คม-ธันว�คม			

4.	ก�รส่งเสริมข้อมูลส�รสนเทศด้�นทรัพย�กรประมงทะเลลึก

-	จัดก�รประชุมระดับช�ติ	เพื่อพัฒน�ส�รสนเทศก�รประมงปล�ทูน่�

มกร�คม-ธันว�คม

5.	ก�รศึกษ�เพื่อลดก�รใช้พลังง�นในก�รทำ�ประมงอวนล�ก

-	ดำ�เนินก�รทดลองเพื่อลดก�รใช้พลังง�นในก�รทำ�ประมงอวนล�ก

มกร�คม-ธันว�คม

7.	ก�รศึกษ�ผลกระทบของก�รประมงแสงไฟล่อต่อทรัพย�กรประมงในพื้นที่

บริเวณรอบๆปะก�รังเทียม

-	เก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มตัวอย่�งในพื้นที่บริเวณรอบๆปะก�รังเทียม

มกร�คม-ธันว�คม	
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC 

Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing  

Technologies and Practice (Fishing in harmony with nature))

	 ศูนย์ฯ	ได้ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รประมงอย่�งรับผิดชอบ	ม�อย่�งต่อเนื่อง	เพร�ะตระหนัก

ถึงคว�มสำ�คัญของก�รทำ�ประมงอย่�งรับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดคว�มยั่งยืนในภูมิภ�คฯ	โดยให้สอดคล้องกับศักยภ�พ

ก�รผลิตท�งธรรมช�ติ	โดยลดผลกระทบและผลเสียต่อระบบนิเวศวิทย�	

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รพัฒน�เทคนิค	เครื่องมือประมงเลือกจับและลดก�รติดจับสัตว์นำ้�ที่

ไม่ใช่เป้�หม�ยในภูมิภ�ค

มกร�คม-ธันว�คม

2.	ติดต�มผลและเก็บรวบรวมข้อมูลก�รประมงแสงไฟล่อในภูมิภ�คฯ	เพื่อ

ประเมินผลกระทบของเครื่องมือประมงต่อทรัพย�กรประมง	สิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศ

มกร�คม-ธันว�คม

3.	ก�รศึกษ�สัตว์ทะเลที่อยู่ในภ�วะวิกฤตกับก�รประมง

-	รวบรวมข้อมูลสถิติก�รต�ยโดยอุบัติเหตุของเต่�ทะเล

-	 เข้�ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	

มกร�คม-ธันว�คม

4.	เผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศ	ผ่�นเว็บไซต์สำ�นักง�น	เอกส�รวิช�ก�ร	 

แผ่นพับ	และซีดีรอม	เป็นต้น

มกร�คม-ธันว�คม

2. โครงการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืนและการลดการสูญเสียหลัง

การจับ (Sustainable Utilization of Potential Fisheries Resources and Reduction of 

Post-harvest Losses)

	 โครงก�รดังกล่�วฯ	มีวัตถุประสงค์เพื่อลดคว�มเสียห�ยทั้งคุณภ�พและร�ค�	พร้อมทั้งนำ�ทรัพย�กรสัตว์นำ้�ที่

จับได้ม�ใช้ประโยชน์อย่�งคุ้มค่�	รวมถึงก�รถ่�ยทอดคว�มรู้	ก�รให้ก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับก�รเก็บรักษ�คุณภ�พสัตว์นำ้�	

โดยคำ�นึงถึงคว�มสด	มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร	ข�ยได้ร�ค�	มีคว�มสะดวกในก�รปฏิบัติง�นบนเรือ	ประหยัดในท�ง

เศรษฐศ�สตร์	เพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รประมงอย่�งยั่งยืน	และส่งเสริมให้ช�วประมงมีส่วนร่วมในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม
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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลด้�นทรัพย�กรประมง

-	ปรึกษ�ห�รือ/ว�งแผนก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงต�มคำ�ร้องขอของ

ประเทศสม�ชิก	

-	สำ�รวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพย�กรประมงต�มคำ�ร้องขอของ

ประเทศสม�ชิก

มีน�คม-ธันว�คม

2.	วิจัยและพัฒน�เครื่องมือเก็บตัวอย่�งที่เหม�ะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-	พัฒน�เครื่องมือประมง	เพื่อใช้สำ�รวจแหล่งประมงใหม่ๆ

-	พัฒน�และส่งเสริมเทคโนโลยีก�รขนย้�ยสัตว์นำ้�หลังก�รจับแก่ประเทศ

สม�ชิก

-	ทดลองและทดสอบเครื่องมือเก็บตัวอย่�ง	พร้อมเทคนิคก�รขนย้�ย 

สัตว์นำ้�บนเรือวิจัยของสำ�นักง�นฯ	หรือเรือวิจัยอื่นๆ

มกร�คม-ธันว�คม

3.	ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล	โดยก�รฝึกอบรม	และก�รแลกเปลี่ยนเจ้�หน้�ที่

ที่เกี่ยวข้อง

มกร�คม-ธันว�คม

4.	ก�รเผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศ กรกฏ�คม-ธันว�คม

3. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V.SEAFDEC2  

(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC2)

	 ตั้งแต่ปี	2547	สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรมร่วมกับประเทศสม�ชิก	ดำ�เนินก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงในน่�นนำ้�

ประเทศสม�ชิก	โดยเรือ	M.V.SEAFDEC2	ภ�ยใต้คว�มร่วมมือและก�รร้องขอในโครงก�รต่�งๆ	ซึ่งรวมแล้วม�กกว่�	

30	ภ�รกิจ

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงในน่�นนำ้�ประเทศเวียดน�ม มกร�คม-ธันว�คม

4. โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีการอพยพย้ายถิ่นสูงในน่านนำ้าภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Information Collection of Highly Migratory Species in Southeast Asian  

Waters: Tuna)

	 เพื่อก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรปล�ผิวนำ้�ที่มีก�รอพยพย้�ยถิ่นสูง	(Highly	migratory	species)	โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งปล�ผิวนำ้�จำ�พวก	ปล�ทูน่�	ที่จัดเป็นปล�ที่สำ�คัญท�งเศรษฐกิจของภูมิภ�คเป็นอย่�งม�ก		แต่ยังข�ดข้อมูลที่
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำ�คัญในเรื่องแหล่งทำ�ประมงฯ		และยังไม่มีข้อมูลกำ�ลังผลิตท�งธรรมช�ติของปล�ทูน่�ในภูมิภ�คฯ			โครงก�รนี้จึง

ดำ�เนินก�รเพื่อส่งเสริมและพัฒน�ให้มีระบบก�รเก็บและก�รจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ก�รใช้ข้อมูลทันต่อ

สถ�นก�รณ์อันจะเป็นประโยชน์ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรปล�ทูน่�	(ทั้งปล�ทูน่�ช�ยฝั่งขน�ดเล็ก	และปล�ทูน่�

ในทะเลเปิด)		โดยมีกิจกรรมหลักในก�รพัฒน�และก�รปรับปรุงระบบข้อมูลของประเทศที่มีก�รจับ/ผลิต	ปล�ทูน่�

เป็นปริม�ณม�กในภูมิภ�คฯ

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลปล�ทูน่�	 มกร�คม-ธันว�คม

2.	ก�รเก็บรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูล	 มิถุน�ยน-ธันว�คม

5. การสนับสนุนโครงการสำารวจทรัพยากรประมงทะเลลึกในภูมิภาคฯ (Deep-sea Fisheries 

Resources Exploration in the Southeast Asian Waters)

	 เนื่องจ�กมีหล�ยประเทศในภูมิภ�คได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อนโยบ�ยในก�รนำ�เอ�ทรัพย�กร 

สัตว์นำ้�จ�กทะเลลึกม�ใช้ให้ม�กขึ้นเพื่อช่วยบรรเท�ปัญห�ที่เกิดจ�กก�รทำ�ประมงเกิดกำ�ลังก�รผลิตในช�ยฝั่งทะเลฯ		

โครงก�รนี้จึงได้ถูกดำ�เนินก�ร	เพื่อบรรเท�ปัญห�ดังกล่�ว

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รพัฒน�และส่งเสริมเครื่องมือเก็บตัวอย่�งที่เหม�ะสมและวิธีก�รสำ�รวจ

-	ออกแบบและจัดทำ�เครื่องมือเก็บตัวอย่�งทะเลลึก	เช่น	อวนลอย	 

เบ็ดร�ว	

มกร�คม-มิถุน�ยน

2.	สนับสนุนก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงทะเลลึก

-	ก�รจัดประชุม/ห�รือด้�นเทคนิค

-	สนับสนุนเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องเข้�ร่วมสำ�รวจทรัพย�กรประมงทะเลลึก

กับประเทศสม�ชิก

มีน�คม-มิถุน�ยน
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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555

3.	พัฒน�และเสริมสร้�งทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมง

ทะเลลึก

-	ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รเกี่ยวกับก�รจัดทำ�แผนที่แหล่งก�รทำ�ประมง	

-	ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รระดับภูมิภ�คเกี่ยวกับก�รจัดทำ�แผนที่แหล่ง

ก�รทำ�ประมง

เมษ�ยน-พฤษภ�คม

4.	ก�รเผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศ	

-	ผลิตเอกส�รวิช�ก�รและร�ยง�นกิจกรรมของโครงก�รฯ

-	ปรับปรุงข้อมูลด้�นก�รประมงทะเลลึก	และเผยแพร่ข้อมูลผ่�นเว็บไซต์

โครงก�รฯ

มกร�คม-ธันว�คม

6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสำาหรับการจัดการทรัพยากรประมง (Development of Regional 

Database for Fishery Management)

	 ก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงในภูมิภ�คนี้ได้มีก�รริเริ่มขึ้นทั้งโดยซีฟเดค,	ประเทศ,	หน่วยง�นหรือองค์กรอื่นๆ	

ม�เป็นเวล�น�น	แต่ข้อมูลจำ�นวนม�กเหล่�นั้นส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปไฟล์เป็นข้อมูลแยกส่วน	หรืออ�จอยู่ในกระด�ษ

บันทึกข้อมูล	ซึ่งค่อนข้�งยุ่งย�กและใช้เวล�ม�กในก�รเข้�ถึงข้อมูล		ในขณะที่ก�รศึกษ�วิจัยในปัจจุบันมีคว�ม

ต้องก�รที่ต้องใช้ข้อมูลระยะย�วเป็นอย่�งม�ก	ดังนั้นซีฟเดคจึงได้ดำ�เนินโครงก�รนี้เพื่อสนับสนุนให้มีก�รรวบรวม	

พัฒน�	และจัดเก็บข้อมูลผลผลิตก�รจับสัตว์นำ้�ของประเทศสม�ชิกฯ			โดยก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลของภูมิภ�คเพื่อ

สนับสนุนก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน�ก�รประมงอย่�งยั่งยืนในภูมิภ�คฯ

	 นอกจ�กนี้แล้ว	โครงก�รนี้ยังประกอบด้วยกิจกรรมนำ�ร่องเพื่อสนับสนุนก�รนำ�ข้อมูลที่มีอยู่ในภูมิภ�ค	ทั้งที่

ได้จ�กข้อมูลสถิติ	กิจกรรมที่ดำ�เนินก�รโดยซีฟเดคและจ�กแหล่งอื่นๆ	เพื่อประมวลภ�พสภ�วะก�รประมงของ

ภูมิภ�ค	และประเด็นปัญห�ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งแนวท�งนี้จะเป็นก้�วที่จะช่วยผลักดันให้หน่วยง�นต่�งๆ	โดยเฉพ�ะ

สำ�นักง�นต่�งๆของซีฟเดค	นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กกิจกรรมของศูนย์ม�ประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ

ประเทศสม�ชิกให้ม�กที่สุด

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลในภูมิภ�ค

-	ปรับปรุงและส่งเสริมระบบฐ�นข้อมูลสถิติก�รประมงในภูมิภ�ค

-	ปรับปรุงและส่งเสริมระบบฐ�นข้อมูลก�รติดเครื่องหม�ยสัตว์นำ้�ใน

ภูมิภ�ค

-	ปรับปรุงและส่งเสริมก�รจัดทำ�แผนที่ออนไลน์ก�รสำ�รวจของเรือ	

M.V.SEAFDEC	และ	เรือ	M.V.SEAFDEC	2	

มกร�คม-ธันว�คม
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.	เสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรบุคคลด้�นก�รใช้ประโยชน์ระบบฐ�นข้อมูล เมษ�ยน	-	พฤษภ�คม

3.	เผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศ	ผ่�นเว็บไซต์สำ�นักง�น	ซีดีรอม	และสื่อ

อื่นๆ	

มกร�คม	-	ธันว�คม

7. โครงการส่งเสริมสิทธิทางการประมงและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง  

(Promotion of Right-based Fisheries and Co-management towards Institutional 

Building and Participatory Mechanism for Coastal Fisheries Management)

	 วัตถุประสงค์ของโครงก�ร	คือ	ก�รส่งเสริมก�รจัดก�รประมงร่วมและก�รประมงต�มกรอบสิทธิสำ�หรับก�ร

จัดก�รทรัพย�กรประมงช�ยฝั่งในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดยทั้งสองกลยุทธ์นี้เป็นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งและ

เพิ่มศักยภ�พในก�รจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝั่งให้กับชุมชน	หน่วยง�น	และองค์กรต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมให้เกิดก�ร

ทำ�ง�นร่วมกัน	รวมทั้งก�รแบ่งอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รจัดก�รทรัพย�กรประมงให้กับผู้ใช้ทรัพย�กร

ด้วย	โดยผู้ใช้ทรัพย�กรหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะได้เรียนรู้และประสบก�รณ์ในกระบวนก�รก�รตัดสินใจร่วมกัน	

ก�รแบ่งหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดก�รทรัพย�กรประมงผ่�นก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	นอกจ�กนี้	กลไกก�รมีส่วนร่วม

ในก�รจัดก�รประมงร่วม	มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมแนวท�งระดับภูมิภ�คในก�รใช้ตัวชี้วัดเพื่อก�รจัดก�รและพัฒน�ก�ร

ประมงอย่�งยั่งยืนในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งกลไกก�รมีส่วนร่วมที่เหม�ะสมในก�รจัดก�รประมงร่วม	จะ

ต้องรวมก�รมีส่วนร่วมของสม�ชิกในกระบวนก�รก�รตัดสินใจ	เพื่อเลือกข้อมูลที่ดีที่สุด	หรือปรับปรุงนโยบ�ยเพื่อก�ร

จัดก�รทรัพย�กรประมงอย่�งยั่งยืน

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รส่งเสริมก�รจัดก�รประมงแบบก�รมีส่วนร่วมในก�รสนับสนุน	

บทบ�ทท�งเพศให้มีท�งเลือกในก�รประกอบอ�ชีพ	และก�รส่งเสริมก�ร

จัดก�รประมงแบบก�รมีส่วนร่วม	

ตุล�คม

2.	ก�รส่งเสริมให้มีก�รสนับสนุนบทบ�ทท�งเพศให้มีท�งเลือกในก�ร

ประกอบอ�ชีพและส่งเสริมให้มีก�รบริก�รด้�นสินเชื่อขน�ดเล็ก	

-	ก�รส่งเสริมให้มีก�รสนับสนุนบทบ�ทท�งเพศให้มีท�งเลือกในก�ร

ประกอบอ�ชีพ

-	ก�รส่งเสริมให้มีบริก�รสินเชื่อขน�ดเล็ก	

มกร�คม-ธันว�คม
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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555

8. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้า (Rehabilitation of Fisheries 

Resources and Habitat/Fishing Grounds through Resources Enhancement)

	 สภ�วะของระบบนิเวศช�ยฝั่งทะเลในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสื่อมโทรมลงอันเป็นผลม�จ�ก

กิจกรรมและก�รกระทำ�ของมนุษย์โดยตรง		ศูนย์ฯ	จึงเป็นศูนย์กล�งเพื่อประส�นคว�มร่วมมือกับประเทศสม�ชิกใน

ภูมิภ�คฯ	โดยใช้นโยบ�ยก�รจัดสรรทุนร่วมกันเพื่อดำ�เนินกิจกรรมก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมง	แหล่งที่อยู่อ�ศัยและ

แหล่งทำ�ก�รประมง	ตลอดจนดำ�เนินโครงก�รนำ�ร่องและจะได้ถ่�ยทอดเทคโนโลยีไปยังประเทศสม�ชิกในภูมิภ�ค 

ต่อไป

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รพัฒน�ก�รจำ�แนกแหล่งประมงวิกฤตและประเมินผลโดยกิจกรรมก�ร

เพิ่มพูนทรัพย�กร

-	ก�รตรวจสอบ	ทบทวนสถ�นะของแหล่งประมงวิกฤตในภูมิภ�คเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

-	ก�รเก็บข้อมูลเกี่ยวกับก�รเลือกใช้วิธีก�รหรือกิจกรรมที่เหม�ะสมสำ�หรับ

กิจกรรมก�รเพิ่มพูนทรัพย�กร	รวมถึงก�รประเมินผลและก�รส่งเสริม

-	ก�รจัดสัมมน�	ประชุมเชิงปฏิบัติก�รเกี่ยวกับกิจกรรมก�รเพิ่มพูน

ทรัพย�กร	

มกร�คม-ธันว�คม

มกร�คม-ธันว�คม

ตุล�คม

2.	ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งเทคนิคโดยผ่�นท�งโครงก�รนำ�ร่องและก�ร

พัฒน�บุคล�กร	ในเรื่องก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมง	แหล่งที่อยู่อ�ศัยสัตว์นำ้�และ

แหล่งทำ�ประมง

-	ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งเทคนิคในโครงก�รนำ�ร่องสำ�หรับก�รออกแบบ

และเลือกใช้กิจกรรมก�รเพิ่มพูนทรัพย�กรที่เหม�ะสม

-	ก�รให้คว�มช่วยเหลือท�งเทคนิคในโครงก�รนำ�ร่องสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์

แหล่งทำ�ประมงและประเมินผลก�รจัดก�รระบบนิเวศท�งก�รประมง

-	ก�รพัฒน�บุคล�กรสำ�หรับกิจกรรมก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมง	แหล่งที่

อยู่อ�ศัยสัตว์นำ้�และแหล่งทำ�ประมง	

มีน�คม	พฤษภ�คม	และ

กันย�ยน

กุมภ�พันธ์-พฤศจิก�ยน

ธันว�คม

3.	ก�รส่งเสริมและเผยแพร่คว�มรู้ท�งด้�นก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมง	แหล่งที่

อยู่อ�ศัยสัตว์นำ้�และแหล่งประมงในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-	ก�รเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับก�รฟื้นฟูทรัพย�กรประมง	แหล่งที่อยู่อ�ศัย

สัตว์นำ้�และแหล่งประมง	

มกร�คม-ธันว�คม
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9. โครงการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลสำาหรับการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Improvement of information  

gathering system for IUU fishing related countermeasures in Southeast Asia)

	 ทรัพย�กรประมงทะเลทั้งในทะเลอ�ณ�เขตของรัฐช�ยฝั่งและในทะเลหลวงกำ�ลังเผชิญกับสภ�วะทรัพย�กร

ประมงทะเลเสื่อมโทรมลง	ปัญห�เกิดจ�กก�รที่รัฐช�ยฝั่งและองค์ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรในเขตทะเลหลวง	ที่ 

รับผิดชอบดูแลทรัพย�กรสิ่งมีชีวิตในทะเล	ไม่ส�ม�รถใช้ม�ตรก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรประมงทะเลได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พอันมีส�เหตุหลักม�จ�กกิจกรรมก�รประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม	 

(IUU-fishing)

	 กิจกรรมของโครงก�รนี้ครอบคลุมเรื่องก�รพัฒน�ระบบก�รรวบรวมข้อมูลเพื่อขจัด/ลด	IUU-fishing	โดย 

ผลที่ได้รับจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรมของโครงก�รนี้จะถูกนำ�ไปใช้เพื่อก�รปรับปรุงระเบียบและม�ตรก�รที่เกี่ยวข้อง

ต่�งๆ			เพื่อให้	IUU-fishing	นั้นน้อยลงหรือหมดไปทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภ�คฯ

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ส่งเสริมระบบก�รเก็บรวบรวมข้อมูลแนวท�งก�รแก้ไขก�รทำ�ประมงที่ผิด

กฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	ผ่�นก�รจัดก�รประชุม	ก�ร

ห�รือด้�นเทคนิค	ก�รฝึกอบรม	รวมทั้งก�รรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มกร�คม-ธันว�คม

2.	ส่งเสริมก�รเก็บรวบรวมข้อมูลด้�นก�รประมงขน�ดเล็กทั้งนำ้�เค็มและ 

นำ้�จืด	เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ก�รประมงที่ยั่งยืนในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	โดย

-	จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รระดับช�ติเพื่อส่งเสริมเครื่องมือและวิธี

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติก�รประมงนำ้�จืดของประเทศกัมพูช�

-	ศึกษ�เครื่องมือและวิธีก�รเก็บข้อมูลสถิติก�รประมงนำ้�จืดของ

ประเทศล�ว

-	จัดก�รประชุมสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ประมงประเทศล�ว	เพื่อพัฒน� 

เครื่องมือและวิธีก�รเก็บข้อมูลสถิติก�รประมงนำ้�จืดประเทศล�ว	และ

สรุปเพื่อนำ�เป็นข้อมูลในก�รจัดประชุมระดับช�ติต่อไป

-	จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รระดับช�ติ	เพื่อส่งเสริมเครื่องมือและวิธี

ก�รเก็บข้อมูลสถิติก�รประมงนำ้�จืดประเทศล�ว	

มกร�คม-ธันว�คม

3.	ส่งเสริมก�รเก็บข้อมูลปล�ทูน่�ในประเทศสม�ชิก	และสนับสนุนแนวท�ง

ก�รแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�ร

ควบคุมในก�รทำ�ประมงปล�ทูน่�	

มกร�คม-ธันว�คม
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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555

10. โครงการส่งเสริมใบอนุญาตทำาการประมง การจดทะเบียนเรือ และมาตรการของท่าเทียบเรือ 

(Promotion on Fishing License, Boat Registration System and Port State Measures)

	 ปัจจุบันทุกประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้รับผลกระทบจ�กก�รลดลงของปริม�ณทรัพย�กร

สัตว์นำ้�	อันเนื่องม�จ�กก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	(Illegal,	Unreported	and	

Unregulated	fishing:	IUU)	ประกอบกับกฎระเบียบ	ข้อกำ�หนดด้�นก�รค้�ก�รส่งออกสินค้�สัตว์นำ้�สู่ประเทศ

สม�ชิกสหภ�พยุโรป	ว่�ด้วยก�รจัดตั้งระบบประช�คมยุโรปในก�รป้องกัน	ยับยั้งและขจัดก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	

ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	กฎระเบียบดังกล่�วส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มประเทศสม�ชิกในภูมิภ�คเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	ที่เป็นกลุ่มส่งออกสินค้�และผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้�ร�ยใหญ่สู่ประเทศในทวีปยุโรป	อีกทั้งก�รป้องกัน

และยับยั้งเรื่องดังกล่�ว	ยังเป็นประโยชน์ต่อก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรประมงของแต่ละประเทศ	จึงทำ�ให้ประเทศ

ในภูมิภ�คฯ	ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญ	เพื่อกำ�หนดม�ตรก�ร	วิธีก�รเพื่อป้องกัน	ยับยั้งและขจัดก�รทำ�ประมงที ่

ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	โดยหนึ่งในหล�ยๆม�ตรก�รเพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว	ได้แก่		ก�ร

กำ�หนดให้มีใบอนุญ�ตก�รทำ�ประมง	ระบบจดทะเบียนเรือ	ม�ตรก�รก�รตรวจสอบสัตว์นำ้�ที่ขึ้นที่ท่�เทียบเรือ	เป็นต้น			

	 เพื่อเป็นก�รเตรียมก�รและเผยแพร่เรื่องดังกล่�วที่เป็นหัวข้อสำ�คัญและใหม่สำ�หรับประเทศในภูมิภ�คฯ	

สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม	จึงได้ดำ�เนินโครงก�รส่งเสริมใบอนุญ�ตทำ�ก�รประมง	ก�รจดทะเบียนเรือ	และม�ตรก�รของ

ท่�เทียบเรือขึ้น	เพื่อประโยชน์ในก�รจัดก�รทรัพย�กรประมง	ตลอดจนก�รป้องกัน	ยับยั้งและขจัดก�รทำ�ประมงที ่

ผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�นและไร้ก�รควบคุม	ของประเทศสม�ชิก

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ส่งเสริมใบอนุญ�ตทำ�ก�รประมง	ก�รจดทะเบียนเรือ	และม�ตรก�รของ 

ท่�เทียบเรือ

-	ปรึกษ�ห�รือและว�งแผนก�รดำ�เนินง�นร่วมกับหน่วยง�นระดับภูมิภ�ค

หรือน�น�ช�ติ

-	จัดก�รประชุมผู้เชี่ยวช�ญ	เพื่อพัฒน�คู่มือด้�นใบอนุญ�ตก�รทำ�ประมง	

ก�รจดทะเบียนเรือและม�ตรก�รของท่�เทียบเรือในภูมิภ�คเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

-	จัดก�รประชุม	เพื่อสรุปและจัดทำ�คู่มือด้�นใบอนุญ�ตก�รทำ�ประมง	ก�ร

จดทะเบียนเรือและม�ตรก�รของท่�เทียบเรือในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

-	ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศ	

มกร�คม-ธันว�คม

มีน�คม	และ	กันย�ยน

พฤศจิก�ยน

มกร�คม-ธันว�คม
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.	ก�รป้องกันสินค้�ส่งออกที่ได้จ�กก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	ข�ดก�ร

ร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม

-	 เก็บรวบรวมข้อมูล	เพื่อพัฒน�คู่มือก�รป้องกันสินค้�ส่งออกที่ได้จ�กก�ร

ทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม

-	จัดก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	เพื่อพัฒน�คู่มือก�รป้องกันสินค้�ส่งออกที่

ได้จ�กก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	ข�ดก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุม

มกร�คม-ธันว�คม

มิถุน�ยน-ธันว�คม

11. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง (Human Resource  

Development for Sustainable Fisheries)

	 ก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคคลเป็นวิธีก�รที่สำ�คัญในก�รสร้�งคว�มเข้�ใจและตระหนักถึงเรื่องที่สำ�คัญต่�งๆ	

โครงก�รนี้เป็นก�รแนะนำ�	สนับสนุนและแผ่ขย�ยคว�มรู้	และเพิ่มพูนเทคโนโลยี/คว�มรู้ให้แก่ทรัพย�กรบุคคลใน

ภูมิภ�คผ่�นก�รฝึกอบรม	โดยก�รฝึกอบรมนั้นจะมุ่งเน้นด้�นก�รส่งเสริมแผนง�นที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบก�รตรวจสอบ	ควบคุมและติดต�มอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	

มีน�คม-เมษ�ยน

2.	ก�รฝึกอบรมด้�นก�รจัดก�รประมงเพื่อลดก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	ข�ด

ก�รร�ยง�น	และไร้ก�รควบคุมและก�รผลิตสื่อส่งเสริมก�รประมง	

มิถุน�ยน

3.	ก�รฝึกอบรมด้�นระบบนิเวศวิทย�ประมงและก�รผลิตสื่อส่งเสริมก�ร

ประมง	

สิงห�คม

4.	ก�รฝึกอบรมสถิติและส�รสนเทศก�รประมงสำ�หรับผู้จัดก�รประมงทะเล	 พฤศจิก�ยน

5.	ผลิตและเผยแพร่สื่อประช�สัมพันธ์ก�รฝึกอบรม มกร�คม-ธันว�คม
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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555

โครงการอื่นๆ ประกอบด้วย

1. โครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วาฬ) ในน่านนำ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Cetacean  

Research in Southeast Asian Waters: Cetacean Sighting Program)

	 โครงก�รดังกล่�ว	มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งที่อยู่อ�ศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	ในภูมิภ�คฯ	โดย

เก็บข้อมูลร่วมกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเรือ	M.V.SEAFDEC	2

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รเข้�ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก�ร/ปรึกษ�ห�รือเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

หม�ยเหตุ:	เข้�ร่วมประชุมระดับน�น�ช�ติเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จัดขึ้น

โดยองค์กรระหว่�งประเทศ	เช่น	International	Whale	Commission	หรือ	

สถ�บันวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโครงก�รฯ		

มกร�คม-ธันว�คม

2.	ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและก�รสำ�รวจ

หม�ยเหตุ:	ดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เรือ	M.V.SEAFDEC	หรือเรือ

วิจัยอื่นๆ	

มกร�คม-ธันว�คม

3.	ก�รวิเคร�ะห์และเผยแพร่ข้อมูล มิถุน�ยน	–	ธันว�คม
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการ/กิจกรรมร่วมกับกรมประมง ประจำาปี พ.ศ. 2555

1. การจัดการประมงชายฝั่งโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รศึกษ�ผลกระทบจ�กก�รทำ�ก�รประมงโป๊ะนำ้�ตื้นต่อสภ�วะ 

สิ่งแวดล้อม	บริเวณแหล่งทำ�ก�รประมง	จังหวัดพังง�-ภูเก็ต	

มกร�คม-ธันว�คม

2.	ก�รศึกษ�ผลกระทบจ�กก�รใช้แสงไฟประกอบก�รทำ�ก�รประมงบริเวณ

แหล่งทำ�ก�รประมงอ่�วไทย	

มกร�คม-ธันว�คม

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ศึกษ�วิเคร�ะห์ระบบก�รทำ�ง�นของเครื่องทำ�คว�มเย็นแบบดูดกลืน

สำ�หรับก�รติดตั้งบนเรือประมง

มกร�คม-ธันว�คม

2.	เพื่อพัฒน�ระบบและรูปแบบก�รดักจับสำ�หรับแลกถ่�ยเทคว�มร้อน	

(Generator)	เพื่อนำ�คว�มร้อนในขน�ดที่เหม�ะสมม�ใช้สำ�หรับสร้�งแรงดัน

ให้แก่ระบบทำ�คว�มเย็นแทนก�รใช้เครื่องอัดไอ	(Compressor)

มกร�คม-ธันว�คม

3.	ดำ�เนินก�รพัฒน�เครื่องควบแน่น(Condenser)	สำ�หรับก�รกลั่นตัวและ

แยกตัวของไอส�รทำ�คว�มเย็นออกจ�กไอส�รดูดกลืนให้ออกม�ในรูป

ของเหลว	(แอมโมเนียเหลวและนำ้�)

มกร�คม-ธันว�คม

4.	พัฒน�และศึกษ�เพื่อห�ขน�ดและคว�มเหม�ะสมของอุปกรณ์ที่ใช้

สำ�หรับดูดกลืน	คว�มร้อนหรือให้คว�มเย็นแก่สัตว์นำ้�

มกร�คม-ธันว�คม

5.	พัฒน�เครื่องดูดซึม	(Absorber) มกร�คม-ธันว�คม

6.	ก�รศึกษ�ทดสอบเดินระบบเครื่องทำ�คว�มเย็นแบบดูดซึม	เพื่อเก็บข้อมูล

และข้อบกพร่อง	สำ�หรับก�รพัฒน�แก้ไขหรือดัดแปลงให้มีคว�มสมบูรณ์และ

มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

2. การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์นำ้า

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้
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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555

7.	นำ�ระบบเครื่องทำ�คว�มเย็นแบบดูดกลืนไปติดตั้งบนเรือประมงที่ได้

ทำ�ก�รติดต่อไว้เพื่อเป็นเรือประมงต้นแบบที่ใช้ระบบเครื่องทำ�คว�มเย็นแบบ

ดูดกลืน	และศึกษ�วิเคร�ะห์จุดคุ้มทุน

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ฝึกอบรมเรื่องก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องยนต์	เพื่อลดก�รใช้พลังง�นนำ้�มัน	

และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำ�หรับก�รทำ�ประมง	(operation	and	

maintenance	of	engine	for	low	fuel	low	impact	fishing)

มกร�คม-ธันว�คม

2.	พัฒน�เครื่องมือและถ่�ยทอดเทคโนโลยีเพื่อก�รประหยัดพลังง�นสำ�หรับ

ก�รทำ�ประมงให้กับช�วประมงที่เข้�ร่วมโครงก�ร

มกร�คม-ธันว�คม

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	โครงก�รติดต�มผลของอุปกรณ์รวบรวมฝูงปล�ใต้นำ้�แบบติดตั้งอยู่กับที่

ในทะเลอันด�มัน

มกร�คม-ธันว�คม

2.	ก�รศึกษ�ผลกระทบท�งชีววิทย�จ�กก�รทำ�ประมงเบ็ดร�วปล�ทูน่�ต่อ

กลุ่มสัตว์นำ้�พลอยได้	(Bycatch)

มกร�คม-ธันว�คม

3.	ระบบส�รสนเทศก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงทะเลลึก มกร�คม-ธันว�คม

4.	ก�รพัฒน�อุปกรณ์และวิธีก�รเก็บรักษ�สัตว์นำ้�บนเรือประมงภ�ยหลัง

ก�รจับ	(Fish	Handling	Technology)

มกร�คม-ธันว�คม

5.	ก�รพัฒน�และส่งเสริม,	ก�รลดก�รใช้พลังง�น	และก�รใช้พลังง�น 

ท�งเลือกในภ�คอุตส�หกรรมประมง

มกร�คม-ธันว�คม

3. การฝึกอบรมนอกสถานที่เรื่อง การซ่อมบำารุงเครื่องยนต์ เพื่อใช้นำ้ามันอย่างประหยัด และลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทำาประมง

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

4. การพัฒนา,ส่งเสริมการทำาประมงทะเลและปรับปรุงวิธีการทำาประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับ 

สภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้



48

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2555 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	สร้�งเครื่องทำ�นำ้�แข็งเหลวต้นแบบ	เพื่อส่งเสริมก�รใช้เครื่องมือสำ�หรับ

เก็บสัตว์นำ้�อย่�งถูกสุขอน�มัย

มกร�คม-ธันว�คม

2.	พัฒน�ประสิทธิภ�พ	และจัดก�รฝึกอบรมช�วประมงผู้เกี่ยวข้องฯ มกร�คม-ธันว�คม

3.	จัดทำ�วัสดุสิ่งพิมพ์	คู่มือ	แผ่นพับ	วีดีทัศน์	และจัดก�รฝึกอบรมเพื่อเผย

แพร่คว�มรู้แก่ช�วประมงและผู้เกี่ยวข้อง

มกร�คม-ธันว�คม

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงและมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ	เพื่อก�รจัดก�ร

ทรัพย�กรประมงในพื้นที่ช�ยฝั่งกัดเซ�ะ	(จังหวัดสมุทรส�คร,	ฉะเชิงเทร�	

และ	เพชรบุรี)

-	ประเมินทรัพย�กรประมงและก�รแก้ปัญห�ก�รกัดเซ�ะในพื้นที่ที่

กำ�หนด

-	ประเมินมูลค่�ท�งเศรษฐศ�สตร์ของทรัพย�กรที่มีก�รใช้ประโยชน์ใน

ท�งประมง

-	ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รสำ�หรับชุมชน/กลุ่ม/องค์กรประมงและ

ถ่�ยทอดผลของก�รเก็บและวิเคร�ะห์ข้อมูล

มกร�คม-ธันว�คม

2.	ก�รส่งเสริมก�รฟื้นฟูทรัพย�กรปูม้�จ�กก�รเรียนรู้แนวท�งก�รเพิ่ม

โอก�สและลดอุปสรรค	(จังหวัดชลบุรี	จันทบุรี	และชุมพร)

-	ศึกษ�โอก�สและอุปสรรคในก�รส่งเสริมก�รฟื้นฟูทรัพย�กรปูม้�	

(กิจกรรมธน�ค�รปู)

-	ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รสำ�หรับชุมชน/กลุ่ม/องค์กรประมงและ

ถ่�ยทอดผลของก�รเก็บและวิเคร�ะห์ข้อมูล

-	ก�รประเมินทรัพย�กรปูม้�ในพื้นที่ดำ�เนินโครงก�รธน�ค�รปูโดยก�ร

ใช้เครื่องมือประมง	และวิธีก�รที่เหม�ะสมในก�รดำ�เนินก�รจัดสร้�ง

ธน�ค�รปูม้�

มกร�คม-ธันว�คม

5. การส่งเสริมการจัดการประมงด้วยแนวทางสู่ระบบนิเวศ เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรและเศรษฐกิจ

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้

6. การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555 มีดังนี้
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สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2556

แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2556

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

1. โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา (Tailor-made Training Courses and Study Tour 

Programs)

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

-	โครงก�รฯ	จะจัดก�รฝึกอบรมต�มคำ�ร้องขอจ�กประเทศสม�ชิก	หรือหน่วยง�นต่�งๆ

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศการประมง

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ส่งเสริมและฟื้นฟูคว�มรู้ท�งก�รประมง มกร�คม-ธันว�คม

2.	ผลิตว�รส�รเทคโนโลยีก�รประมง	 เมษ�ยน	สิงห�คม	และ

ธันว�คม

3.	จัดตั้งเครือข่�ยส�รสนเทศก�รประมง	 มิถุน�ยน

3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการประมงและลดผลกระทบจากการทำาประมง

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รส่งเสริมก�รขนย้�ยสัตว์นำ้�บนเรือประมง	โดยก�รใช้นำ้�แข็งเกล็ดหิมะ มกร�คม-ธันว�คม

2.	ก�รหมุนเวียนพลังง�นคว�มร้อน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น

บนเรือประมง

มกร�คม-ธันว�คม

3.	ก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงบริเวณซั้งเชือกในทะเลอันด�มัน	 มกร�คม-ธันว�คม
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2556 สำ�นักง�นฝ่�ยฝึกอบรม

ศูนย์พัฒน�ก�รประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

แผนการดำาเนินงานของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา

1.	ก�รสำ�รวจทรัพย�กรประมงในน่�นนำ้�ประเทศสม�ชิก มกร�คม-ธันว�คม

4.	ก�รส่งเสริมข้อมูลส�รสนเทศด้�นทรัพย�กรประมงทะเลลึก

-	จัดก�รประชุมระดับช�ติ	เพื่อพัฒน�ส�รสนเทศก�รประมงปล�

ทูน่�		

มกร�คม-ธันว�คม

5.	ก�รศึกษ�ก�รลดก�รใช้พลังง�นในก�รทำ�ประมงอวนล�ก	 มกร�คม-ธันว�คม

6.	โป๊ะเชือกโดยก�รจัดก�รของชุมชนประมง		 มกร�คม-ธันว�คม

7.	ก�รศึกษ�ผลกระทบของก�รประมงแสงไฟล่อต่อทรัพย�กรประมงใน

พื้นที่บริเวณรอบๆปะก�รังเทียม	

มกร�คม-ธันว�คม

โครงการภายใต้โปรแกรม Fishery Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC 

Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fishing  

Technologies and Practice (Fishing in harmony with nature))

กิจกรรม/หลักสูตร ระยะเวลา
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มกร�คม-ธันว�คม
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มกร�คม-ธันว�คม
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(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC2)
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มกร�คม-ธันว�คม
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ประมง	

สิงห�คม

3.	ผลิตและเผยแพร่สื่อประช�สัมพันธ์ก�รฝึกอบรม	 มกร�คม-ธันว�คม


	cover (2)
	AN2011

