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สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	เป็น	1	ใน	5	ส�ำนักงำนฝำ่ยเทคนิคของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2511	ปัจจุบันตั้งอยู่ที่	ต�ำบลแหลมฟ้ำผ่ำ	อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปรำกำร	โดยมีวัตถุประสงค์	

เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงให้ทันสมัยส�ำหรับกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น�้ำได้ดีขึ้นและลดปัญหำกำร

ขำดแคลนแรงงำนทำงกำรประมงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 มุ่งสู่ควำมเป็นองค์กรที่มีเสถียรภำพในกำรเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

และมีเครือขำ่ยควำมร่วมมือทั่วโลก

	 1.	มุ่งวิจัย	พัฒนำ	เผยแพร่	และส่งเสริมกำรท�ำประมงทะเลในเขตร้อนอย่ำงรับผิดชอบ

	 2.	สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในภูมิภำคและทั่วโลก

	 3.	บริหำรงำนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ	และสร้ำงงำนจำกบริกำรในรำคำทุนเพื่อควำมมีเสถียรภำพขององค์กร

	 4.	พัฒนำศักยภำพขององค์กร

	 5.	สร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

	 1.	โครงกำรเผยแพร่	ประชำสัมพันธ์และสร้ำงภำพลักษณ์	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

(Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

	 2.	โครงกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและกำรศึกษำดูงำน	(Tailor-made	Training	Programs)

	 3.	โครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีทำงกำรประมงและกำรลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง	(Improvement	of	 

Fisheries	Technology	and	Reduction	of	the	Impact	from	Fishing)

	 1.	โครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำ	(Rehabilitation	of	Fisheries	Resources	

and	Habitat/Fishing	Grounds	for	Resources	Enhancement)

	 2.	โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรจัดกำรประมง	เพื่อควำมยั่งยืนดำ้นกำรประมง	(HRD	Programs	on	

Fisheries	Management	Approaches	for	Sustainable	Fisheries)

วิสัยทัศน์ของสำานักงาน

พันธกิจของสำานักงาน

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย
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	 3.	โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมง	(Optimizing	 

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

	 4.	โครงกำรเสริมสร้ำงกลยุทธ์	ส�ำหรับกำรจัดกำรกำรจับสัตว์น�้ำที่ไม่ใช่เป้ำหมำย	ในกำรท�ำประมงอวนลำก	 

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

	 5.	โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	(Promotion	

of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	Fishing)

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

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

	 7.	โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Offshore	Fisheries	 

Resources	Exploration	in	the	Southeast	Asia)

	 8.	โครงกำรฟื้นฟูกำรรวบรวมและกำรใช้ประโยชน์ทำงสถิติและสำรสนเทศกำรประมง	เพื่อกำรจัดกำรและ

พัฒนำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	of	 

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

Southeast	Asian	Region)

	 9.	โครงกำรกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอำ่วไทย	(Establishment	and	 

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

โครงการอื่นๆ

	 โครงกำรฟื้นฟูศักยภำพพื้นที่ชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Coastal	Area	Capability	 

Enhancements	in	Southeast	Asia)
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 1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

	 ในป	ีพ.ศ.	2557	ได้ผลิตวำรสำร	Advance	Fisheries	Technology	จ�ำนวน	3	ฉบับ	ภำยใต้หัวข้อเทคโนโลยีกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	เทคโนโลยีกำรส�ำรวจและติดตำมผลทำงกำรประมง	และเทคโนโลยีกำรผลิตและเก็บรักษำสัตว์น�้ำ	โดย

วำรสำรดังกล่ำวได้เผยแพร่ให้กับหน่วยงำนภำครัฐ	สมำคมประมง	และห้องสมุดมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนทำงกำรประมงใน

ประเทศไทย	จ�ำนวน	110	แห่ง	ผลิตวีดิทัศน์แนะน�ำศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในภำษำ	Bahasa	

และผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	จ�ำนวน	3	เล่ม	ได้แก่	หนังสือกำร์ตูนเรื่องเล่ำชำวเล,	เรื่องเล่ำของ	ด.ช.	ปอ,	และเรื่องเล่ำของ

ตำนุ	ซึ่งเปิดให้ดำวน์โหลดที่เว็บไซต์ของส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	(www.seafdec.or.th)

	 ในป	ีพ.ศ.	2557	โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และสรำ้งภำพลักษณ์	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต	้ด�ำเนินงำน	ดังนี้

	 โครงกำรฯ	ได้เขำ้ร่วมจัดนิทรรศกำรด้ำนกำรประมง	เนื่องในงำนวันเด็กแห่งชำติ	ประจ�ำปี	2557	ณ	กองเรือทุ่น

ระเบิด	จังหวัดสมุทรปรำกำร	และส�ำนักงำนสหกรณ์ปทุมธำนี	จังหวัดปทุมธำนี	นิทรรศกำรงำนวันประมงน้อมเกล้ำฯ	ครั้ง

ที	่26	ณ	ห้ำงสรรพสินค้ำฟิวเจอร์ปำร์ค	รังสิต	จังหวัดปทุมธำนี	และนิทรรศกำรงำนสัมมนำวิชำกำรวิทยำศำสตร์ทำงทะเล	ณ	

จังหวัดสงขลำ	โดยได้จัดแสดงกำรด�ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ	ของส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	เช่น	ธนำคำรปูม้ำ	วงจรชีวิตปูม้ำ	

กำรเพำะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวน	หญ้ำทะเลเทียมจัดแสดงสัตว์น�้ำ	เช่น	ปูม้ำ	แมงดำทะเล	และปลำกะพงรวมทั้งเผยแพร่

เอกสำรและหนังสือวิชำกำร	แผ่นพับและโปสเตอร์ควำมรู้ทำงกำรประมงให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

	 นอกจำกนี้	คณะอำจำรย์จำก	Hiroshima	University	ประเทศญี่ปุ่น	คณะเจ้ำหน้ำที่จำกสถำนทูตญี่ปุ่น	ประจ�ำ

ประเทศไทย	คณะอำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์	และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร	์จ�ำนวนทั้งสิ้น	92	คน	

โดยเข้ำดูงำนและเยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรจัดกำรฝึกอบรมของส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม	

เช่น	โรงฝึกปฏิบัติกำรเครื่องมือประมงและเครื่องกลเรือ,	เรือ	M.V.	SEAFDEC	และ	M.V.	SEAFDEC	2,	ห้องสมุด	เป็นต้น

	 •	การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 •	การผลิตและเผยแพร่ความรู้ทางการประมง

นิทรรศการงานวันประมงน้อมเกล้าฯ นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมเรือ M.V. SEAFDEC

3



	 •	การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

	 •	การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

	 ผลจากการดำาเนินโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสารสนเทศทางการประมง	ปี	พ.ศ.	2557

	 ส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมร่วมกับส�ำนักงำนเลขำธิกำร	ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จัดท�ำและ

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลในกำรจัดกำรโครงกำรต่ำงๆ	ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ซึ่งเป็นกำร

รวบรวมข้อมูลด้ำนกำรฝึกอบรม	เช่น	รำยชื่อกำรฝึกอบรมที่จัด	รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม	และกำรดำวน์โหลดเอกสำร 

กำรฝึกอบรม	เป็นต้น

	 นอกจำกนี้ได้จัดส่งหนังสือวิชำกำรให้แก่หน่วยงำนที่ร้องขอ	เช่น	หนังสือ	Early	Stages	of	Marine	Fishes	in	

Southeast	Asian	Region	และหนังสือ	Guidelines	and	Standard	Method	of	Data	Collection	and	Fisheries	 

Indicators	for	Fisheries	Management	in	Myanmar	เป็นต้น

	 เจ้ำหนำ้ที่โครงกำรฯ	ได้เขำ้ร่วมกำรสัมมนำด้ำนโอกำสของห้องสมุดในอนำคต	และสัมมนำกำรเชื่อมโยงควำมรู้:	ห้อง

สมุด	สื่อใหม	่และเทคโนโลยี	เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้	สร้ำงสรรค์ควำมคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงดำ้นนวัตกรรม

ใหม่ๆในกำรพัฒนำห้องสมุด	กำรเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ตำ่งๆ	ผ่ำนแนวคิดและควำมเชี่ยวชำญของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 •	กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส�ำนักงำนต่ำงๆของศูนย์ฯ

	 •	กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทและกิจกรรมของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และส�ำนักงำนต่ำงๆของศูนย์ฯ

	 •	กำรถ่ำยทอดควำมรู้และข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรประมงไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชน

	 •	กำรพัฒนำและจัดท�ำเครื่องมือและระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรม

เอกสารเผยแพร่

ระบบฐานข้อมูลในการจัดการโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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	 •	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชน

	 •	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ประมง

	 ผลจากการดำาเนินโครงการจัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานประจำาปี	พ.ศ.	2557

	 โครงกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและกำรศึกษำดูงำนเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของประเทศสมำชิก

และประเทศที่สนใจในหัวข้อหลักสูตรและกิจกรรมเฉพำะดำ้นที่ครอบคลุมถึงสำขำวิชำและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรประมง		

ทั้งนี้จะเป็นหลักสูตรที่นอกเหนือจำกที่ทำงส�ำนักงำนฝ่ำยฝึกอบรมได้วำงแผนกำรจัดไว้ภำยใต้โครงกำรต่ำงๆของแต่ละป	ี			

อีกทั้งกำรวำงเนื้อหำหลักสูตรและกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้สอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำรของประเทศที่แสดงควำมจ�ำนง 

ขอให้จัดหลักสูตรดังกล่ำวเป็นส�ำคัญ	ในปี	พ.ศ.	2557	ได้ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรม	ดังนี้

	 กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพให้แก่เยำวชน	ประกอบด้วย

	 	 o	กำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	ส�ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย	รุ่นที	่57	โดยจัดขึ้นในเดือนมิถุนำยน	

	 	 o	กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรควบคุมเรือประมง	ส�ำหรับนักศึกษำวิทยำลัยประมงติณสูลำนนท	์

	 o	กำรฝึกอบรม	A	Study	Visit	Program	on	Sustainable	Coastal	Community	and	Ecosystem	Service	

ส�ำหรับนักศึกษำจำก	Asian	Technology	Institute	(AIT)

	 o	โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเดินเรือและบ�ำรุงรักษำเรือ	ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรมประมง

	 •	บุคลำกรด้ำนกำรประมงได้รับควำมรู้และกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรประมง	ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของควำม

ต้องกำรและวัตถุประสงค์	ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม

 2. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน (Tailor-made Training Programs)

 3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการทำาการประมง  

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

	 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรประมงและลดผลกระทบจำกกำรท�ำกำรประมง	มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอด

เทคโนโลยีและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนที่เหมำะสมด้ำนกำรจับสัตว์น�้ำ	วิศวกรรมทำงทะเล	และสำรสนเทศทำงกำรประมง	

รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับชำติและระดับภูมิภำคปี	พ.ศ.	2557	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

นักศึกษาฝึกการทำาประมงลอบปูพับได้ เจ้าหน้าที่กรมประมงฝึกการเดินเรือบนเรือ M.V. SEAFDEC
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	 •	การลดใช้พลังงานในเรือประมงอวนลาก

	 •	การจัดทำาคู่มือการสำารวจเครื่องมือประมง

	 •	การวิจัยตะกอนพื้นท้องนำ้าในพื้นที่โครงการโป๊ะเชือก	จังหวัดระยอง

	 •	การพัฒนาระบบสารสนเทศการสำารวจทรัพยากรประมงนำ้าลึก

	 โครงกำรฯ	ได้ท�ำกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ

ศึกษำองค์ประกอบชนิดของสัตว์น�้ำ	และทดสอบทำงสถิติเปรียบ

เทียบระหว่ำงกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงกับโครงสร้ำงของอวนลำก

แต่ละแบบ	ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ระหว่ำงกำรวิเครำะห์และสรุปผล

กำรทดลอง

	 ในปีนี้	โครงกำรฯได้จัดท�ำ	แก้ไขและตรวจร่ำงคู่มือฯ	เป็นรอบสุดท้ำย	โดยในขั้นตอนต่อไปจะท�ำกำรขออนุมัติและจัด

พิมพ์ต่อไป

	 โครงกำรฯ	ได้ท�ำกำรเก็บข้อมูลตะกอนพื้นท้องน�้ำในพื้นที่โครงกำรโป๊ะเชือก	ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำชำยฝั่งทะเล

ตะวันออก	จังหวัดระยอง	คณะเทคโนโลยีทำงทะเล	มหำวิทยำลัยบูรพำ	และสถำบัน	Research	Institute	of	Humanity	

and	Nature	ประเทศญี่ปุ่น	ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน�ำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลตะกอนบริเวณรอบๆ	โครงกำรโป๊ะเชือก	เพื่อศึกษำ

ควำมสัมพันธ์และควำมแตกต่ำงซึ่งกันและกัน

	 เจ้ำหนำ้ที่โครงกำรฯ	ได้พัฒนำและทดสอบระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำว	โดยได้ทดสอบกำรน�ำเข้ำข้อมูลของกำรส�ำรวจ

จำกเรือวิจัยจุฬำภรณ์	เรือวิจัยมหิดล	เรือวิจัย	M.V.	SEAFDEC	และเรือวิจัย	M.V.	SEAFDEC	2	เพื่อหำข้อบกพร่องของระบบ

จำกกำรใช้งำนจริง	และจะได้ด�ำเนินกำรแก้ไข	ซึ่งกำรด�ำเนินกิจกรรมดังกลำ่วเป็นกำรด�ำเนินงำนร่วมกับสถำบันวิจัยและ

พัฒนำเทคโนโลยีประมงน�้ำลึก	กรมประมง

	 ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมงและลดผลกระทบจากการทำาการประมง	 

ประจำาป	ีพ.ศ.	2557
	 •	รำยงำนกำรทดลองกำรลดใช้พลังงำนในเรือประมงอวนลำก

	 •	คู่มือกำรส�ำรวจเครื่องมือประมง

	 •	กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรส�ำรวจและวิจัยทรัพยำกรประมง

6



	 โครงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำ	มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภำวะทรัพยำกร

ประมงในแหล่งท�ำประมงที่อยู่ในขั้นวิกฤติและในแหล่งอำศัยสัตว์น�้ำ	เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เศรษฐสังคม	ใน

กำรน�ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรฟื้นฟูทรัพยำกร	และพัฒนำกำรจัดกำรประมงในระดับภูมิภำคฯ	ในปี	พ.ศ.	2557	โครงกำรฯ	มุ่ง

เน้นให้กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคในกำรจัดตั้งโครงกำรน�ำร่องส�ำหรับกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงทั้งให้แก่ประเทศสมำชิก	ดังนี้

	 •	ส�ำรวจพื้นที่ศึกษำและประเมินผลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมง	รวมทั้งผลกระทบของปะกำรังเทียมต่อทรัพยำกร

ประมงและสิ่งแวดล้อม	ที่ซึ่งได้ท�ำกำรติดตั้งไว้	ณ	จังหวัดระยอง	นอกจำกนี้ได้ติดตั้งซั้งเชือกในพื้นที่ปะกำรังเทียมเพื่อเพิ่มกำร

ฟื้นฟูทรัพยำกรประมง

	 •	จัดตั้งพื้นที่ฟื้นฟูและอนุรักษ์หอยชักตีน	ณ	เกำะศรีบอยำ	จังหวัดกระบี	่ซึ่งเป็นพื้นที่โครงกำรน�ำร่องในกำรฟื้นฟู

หญ้ำทะเล	และจัดกำรสัมมนำกำรบริหำรจัดกำรหอยชักตีนทำงฝั่งทะเลอันดำมัน	ครั้งที	่2	ณ	จังหวัดกระบี่เพื่อหำข้อตกลง

ร่วมกันจำกผู้ใช้ทรัพยำกรหอยชักตีนในด้ำนมำตรกำรกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรหอยชักตีน	รวมทั้งหำรือกำรจัดตั้ง

พื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่	บริเวณเกำะสำหร่ำย	จังหวัดสตูล

	 •	กำรเก็บตัวอยำ่งและส�ำรวจควำมหลำกหลำยของชนิดสัตว์น�้ำ	ลูกปลำวัยอ่อน	และส�ำรวจผลจับสัตว์น�้ำจำก 

แพปลำ	ในบริเวณอ่ำงเก็บน�้ำน�้ำหุม	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	โดยข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำร 

คัดเลือกชนิดพันธุ์สัตว์น�้ำที่ต้องกำรฟื้นฟูในบริเวณอ่ำงเก็บน�้ำดังกลำ่ว	รวมทั้งสำธิต	ฝึกอบรมและติดตั้งที่อำศัยส�ำหรับสัตว์น�้ำ	 

(Fish	Apartment)	บริเวณอ่ำงเก็บน�้ำ

	 ผลจากการดำาเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้าประจำาปี	พ.ศ.	2557

	 •	ให้ควำมช่วยเหลือและแนะน�ำทำงด้ำนเทคนิคในกำรจัดตั้งและออกแบบพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท�ำกำร

ประมงให้แก่ประเทศสมำชิก

	 •	รวบรวมข้อมูล	แนวทำงกำรออกแบบ	กำรส่งเสริมและกำรประเมินพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท�ำกำรประมง	

	 •	เผยแพร่ข้อมูลด้ำนกำรฟื้นฟูทรัพยำกรประมงและแหล่งท�ำกำรประมง	

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC  

Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

 1. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำ้า (Rehabilitation of  

Fisheries Resources and Habitat/Fishing Grounds for Resources Enhancement)

การสัมมนาบริหารจัดการหอยชักตีน ครั้งที่ 2 การติดตั้งที่อาศัยสำาหรับสัตว์นำ้า บริเวณอ่างเก็บนำ้านำ้าหุม
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 2. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมง เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resource Development (HRD) Programs on Fisheries Management Approaches 

for Sustainable Fisheries)

 3. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการทำาประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรจัดกำรประมง	เพื่อควำมยั่งยืนด้ำนกำรประมง	มีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้ำง

ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรประมงอย่ำงเหมำะสมส�ำหรับแต่ละพื้นที่ของประเทศสมำชิก	ด้วยกำรจัดฝึกอบรมแนวคิดและกำร

ปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรประมงอย่ำงยั่งยืนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิก

	 โครงกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและส่งเสริมควำมปลอดภัยในกิจกรรมกำรท�ำประมง	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมรู้ด้ำนกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและควำมปลอดภัยในกำรท�ำประมงให้แก่ชำวประมงและ

เจำ้หน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิก	ในปี	พ.ศ.	2557	ได้ด�ำเนินกิจกรรมดังนี้

	 โครงกำรฯ	ได้จัดกำรฝึกอบรม	ใน	2	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศอินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส	์โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

	 ในปี	พ.ศ.2557	ได้จัดกำรฝึกอบรม	The	Regional	

Training	Course	on	Essential	Ecosystem	Approach	to	

Fisheries	Management	(EAFM)	and	Extension	 

Methodologies	ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจใน

แนวคิดด้ำน	EAFM	เสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้เพื่อน�ำไปพัฒนำ	

ส่งเสริมและตรวจสอบกำรวำงแผน	EAFM	ซึ่งน�ำไปสู่กำรจัดกำร

กำรประมงแบบบูรณำกำรและยั่งยืน	รวมทั้งกำรเสริมสร้ำง

ทักษะด้ำนกำรส่งเสริมกำรประมง	แนวคิด	วิธีกำร	เครื่องมือและ

	 ผลจากการดำาเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการประมง	เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	ประจำาปี	

พ.ศ.	2557
	 •	เสริมสรำ้งทักษะและพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนประมงของประเทศสมำชิก	ในกำรประยุกต์และน�ำ

แนวคิดด้ำน	Ecosystem	Approach	to	Fisheries	Management	(EAFM)	ไปใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรประมง	เพื่อ

ก่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืนและกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร

	 •	เสริมสรำ้งทักษะด้ำนกำรส่งเสริมกำรประมงให้กับเจ้ำหน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิกเพื่อกำรน�ำไปใช้ใน

ประเทศของตน

	 •	การฝึกอบรมระดับภูมิภาคด้านการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยทางทะเล

คุณลักษณะที่ดีของกำรส่งเสริมกำรประมง
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	 	 กำรฝึกอบรมดังกล่ำว	ทำงโครงกำรฯ	ต้องกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรและเทคนิคกำรใช้พลังงำน

อยำ่งเหมำะสมและควำมปลอดภัยทำงทะเลในกิจกรรมประมงที่มีอยู่ในปัจจุบัน	สรำ้งควำมตระหนักกำรใช้พลังงำนอย่ำง

เหมำะสมและควำมปลอดภัยทำงทะเล	และส่งเสริมกำรท�ำงำนบนเรือประมงขนำดเล็ก	พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและสื่อ 

สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้พลังงำนอย่ำงเหมำะสมและควำมปลอดภัยทำงทะเล

	 	 กำรฝึกอบรมดังกล่ำว	ก่อให้เกิดควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรและเทคนิคในกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ควำมปลอดภัยทำงทะเลและวิธีกำรวัดขนำดแบบ	Gross	Tonnage	อย่ำงงำ่ยส�ำหรับเรือประมงขนำดเล็ก	สรำ้งควำม

ตระหนักในกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ควำมปลอดภัยทำงทะเล	และกำรพัฒนำกำรท�ำงำนบนเรือประมง

  การฝึกอบรม On-site Training on Optimizing Energy and Safety at Sea for Fishing  

  Vessel จัดขึ้น ณ ประเทศอินโดนีเซีย

  การฝึกอบรม On-site Training on Optimizing Energy and Safety at Sea for Fishing  

  Vessels จัดขึ้น ณ ประเทศฟิลิปปินส์

	 นอกจำกนี้ในกำรแต่ละกำรฝึกอบรม	ทำงโครงกำรฯ	ได้เผยแพร่หนังสือ	Guideline	on	Optimizing	Energy	for	

Fishing	Vessels	และหนังสือ	Guideline	on	Safety	at	Sea	for	Small	Fishing	Vessels	แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม	โดย

คู่มือทั้งสองได้ถูกแปลเป็นภำษำท้องถิ่น	เพื่อสะดวกในกำรน�ำไปใช้งำนและถำ่ยทอดควำมรู้ต่อไป

	 ผลจากการดำาเนินโครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการทำา

ประมง	ประจำาปี	พ.ศ.	2557
	 •	สร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำ	รวมทั้งส่งเสริมกำรท�ำประมงอย่ำงปลอดภัยให้แก่

ชำวประมงและเจ้ำหน้ำที่ด้ำนประมงของประเทศสมำชิก
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	 โครงกำรดังกล่ำวสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรประมงและระบบนิเวศทำงทะเลอย่ำงยั่งยืนในบริเวณ	Coral	Triangle	

และนำ่นน�้ำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกำรลดกำรจับสัตว์น�้ำที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำย	สัตว์น�้ำที่ไม่ต้องกำรและลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรท�ำประมงอวนลำก	ในปี	พ.ศ.2557	ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

	 	 o	กำรฝึกอบรม	Training	Course	on	Essential	Ecosystem	Approach	for	Fisheries	 

Management	(EAFM)	and	Training	of	Trainers	for	EAFM	เพื่อเสริมสร้ำงให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเข้ำใจแนวคิดและ

หลักกำรของ	EAFM	เรียนรู้และฝึกกำรวำงแผนในกำรพัฒนำแผน	EAFM	รวมทั้งเรียนรู้และเสริมสรำ้งทักษะดำ้นกำรจัดกำร

ประมงแบบบูรณำกำร	ลดควำมขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้ทรัพยำกร	เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรท�ำงำนกับกลุ่มผู้ได้และเสียผล

ประโยชน	์และเรียนรู้กำรแก้ปัญหำทำงกำรประมง	นอกจำกนี้ได้ฝึกกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และฝึกกำรจัดกำรกับ

ควำมขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้ทรัพยำกร

	 	 o	กำรฝึกอบรม	Regional	Training	Course	on	Essential	Ecosystem	Approaches	for	Fisheries	

	 	 o	กำรฝึกอบรม	Regional	Training	on	Project	Planning,	Monitoring	and	Evaluation	เป็นกำร

พัฒนำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ	Logical	Framework	Analysis	(LFA),	Results-based	Management	(RBM)	และ	Project	

Monitoring	and	Evaluation

 4. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ สำาหรับการจัดการการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย ในการทำาประมง

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

	 	 •	การฝึกอบรม	ทางโครงการฯ	จัดการฝึกอบรม	ดังต่อไปนี้

Management	(EAFM)	with	a	Special	Focus	on	Southeast	 

Asian	Trawl	Fisheries	เพื่อเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ด้ำน	EAFM	

และสำมำรถน�ำควำมรู้ดังกล่ำวไปปรับใช้ในกำรจัดกำรประมงอวนลำก

ในประเทศของตนได้	จัดท�ำร่ำงแผนงำนตำมแนวทำง	EAFM	เพื่อใช้

พัฒนำกำรประมงอวนลำกพื้นบ้ำน	ซึ่งจะน�ำไปปรับใช้ในปีสุดทำ้ยของ

โครงกำร	REBYC-II	CTI	หรือร่ำงแผนพัฒนำกำรประมงอวนลำกในบำง

ประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร	REBYC-II	CTI	โดยยึดหลักตำมแนวทำง	EAFM
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	 	 o	กำรฝึกอบรม	Regional	Workshop	and	Training	on	Application	of	Resources	Mapping	and	

Geographic	Information	System	(GIS)	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย		มุ่งเน้นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล	ควำมรู้	และกรณีศึกษำด้ำน

กำรท�ำแผนที่ด้ำนทรัพยำกรระหว่ำงประเทศสมำชิกในโครงกำร	Strategies	for	Trawl	Fisheries	By-catch	Management	

(REBYC-II	CTI)	เสริมสร้ำงควำมเขำ้ใจด้ำนแนวคิดและกำรใช้ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำหรับจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ	นอกจำกนี้ได้เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมคุ้นเคยกับกำรใช้โปรแกรม	QGIS	ส�ำหรับใช้ในกำรจัดกำร

ทรัพยำกร

	 	 o	กำรประชุม	FAO/GEF	Regional	Workshop	

REBYC-II	CTI	Work	Planning:	2557-2558	จำกกำรประชุมดังกลำ่ว

ท�ำให้ทรำบถึงแผนกำรด�ำเนินงำนในระดับชุมชนและประเทศส�ำหรับปี	

2557	และร่ำงกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี	2558

	 	 o	กำรประชุม	FAO/GEF	Regional	Meeting	REBYC-II	

CTI	Project	Steering	Committee	2014	กำรประชุมดังกล่ำวก่อให้เกิด

กำรปรับปรุงแผนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับประเทศเวียดนำม	ในปี	2557-

	 	 •	การประชุม	ทางโครงการฯ	ได้จัดการประชุม	ดังนี้

	 ผลจากการดำาเนินโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์	สำาหรับการจัดการการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการทำา

ประมงอวนลากประจำาปี	พ.ศ.	2557
	 •	เกิดกำรพัฒนำกิจกรรมตำมแนวคิดด้ำนนโยบำยและกำรจัดกำรกำรท�ำประมงอวนลำก	โดยยึดหลักของ	

International	Guideline	on	Bycatch	Management	and	Reduction	of	Discards	และ	APFIC	Trawl	Fisheries	

Guideline	and	Ecosystem	Approach	to	Fisheries	Management	(EAFM)	

	 •	คู่มือค�ำแนะน�ำกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรกลำงปี	เพื่อควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

โครงกำรฯ

	 •	แผนกำรด�ำเนินงำนในปี	2558

2558	และข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรโครงกำรและกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรในพื้นที่ประเทศเวียดนำม	
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	 โครงกำรส่งเสริมมำตรกำรกำรลดกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำน	และไร้กำรควบคุม	มีวัตถุประสงค์	

เพื่อหำแนวทำงในกำรลดกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	(กำรท�ำประมง	IUU)	ในภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต	้เพื่อก่อให้เกิดกำรท�ำประมงอย่ำงยั่งยืน	มำตรกำรกำรแก้ไขกำรท�ำประมง	IUU	โดยในปี	พ.ศ.	2557	

ได้ด�ำเนินงำนดังนี้

	 •	จัดฝึกอบรม	On-site	Training		and	Workshop	on	Offshore	and	High	Sea	Fisheries	Management	 

and	Reducing	IUU	Fishing	Activities	ให้แก่ประเทศสมำชิก	ได้แก่	ประเทศมำเลเซีย	และพมำ่	เพื่อมุ่งเน้นกำรสรำ้ง

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกรอบกำรจัดกำรทรัพยำกรและส่งเสริมกำรจัดกำรประมงนอกชำยฝั่งและทะเลลึก	เพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยว

กับกำรจัดกำรทรัพยำกรนอกชำยฝั่งและทะเลลึก	กิจกรรมระดับภูมิภำคและนำนำชำติในกำรป้องกันกำรท�ำประมง 

ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	รวมทั้งหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรประมงนอกชำยฝั่งและทะเลลึก

	 •	กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำค	(Regional	Fishing	Vessels	Record:	RFVR)	ทำงโครงกำรฯได้

จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	Technical	Workshop	on	Regional	Fishing	Vessels	Record	(RFVR)	Database	 

Development	and	Management	in	Southeast	Asia	เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะใช้บันทึกลงในฐำนข้อมูล	

เพื่อเป็นกำรพัฒนำฐำนข้อมูล	Regional	Fishing	Vessels	Record	(RFVR)	ในไตรมำสสุดทำ้ยของปี	สรำ้งเสริมควำมเข้ำใจ

กับประเทศสมำชิกที่เกี่ยวข้องด้ำนควำมต้องกำรในกำรรวบรวม	แลกเปลี่ยนและกำรใช้ฐำนข้อมูล	RFVR	เพื่อป้องกันกำรท�ำ

ประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควำมคุม	(IUU	Fishing)	รวมทั้งวำงแผนกำรด�ำเนินงำนในขั้นตอนต่อไป	

ส�ำหรับกำรส่งเสริมระบบฐำนข้อมูล	RFVR	เพื่อกำรจัดกำรศักยภำพในกำรท�ำประมงและกำรป้องกันกำรท�ำประมง	IUU

 5. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

(Promotion of Countermeasures to Reduce IUU Fishing)

ระบบฐานข้อมูลเรือประมงในภูมิภาค
การประชุม Technical	Workshop	on	RFVR	Database	

Development	and	Management	in	Southeast	Asia
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	 โครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและวำงแผนกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	มีวัตถุประสงค์	เพื่อ

สนับสนุนกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงในประเทศสมำชิกของศูนย์ฯ	และเสริมสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ	

เช่น	เทคนิคกำรเก็บรักษำสัตว์น�้ำ	กำรเก็บตัวอย่ำงและคัดแยกชนิดสัตว์น�้ำ	กำรเดินเรือ	กำรส�ำรวจสมุทรศำสตร	์เป็นต้น

	 ในปี	พ.ศ.	2557	เรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ได้ออกส�ำรวจทรัพยำกรปลำทูน่ำและส�ำรวจสมุทรศำสตร์บริเวณทะเล	

Sulu-Sulawesi	ซึ่งทะเลดังกล่ำวครอบคลุม	3	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศมำเลเซีย	ฟิลิปปินส	์และอินโดนีเซียโดยได้ท�ำกำร

วิจัยเกี่ยวกับชีวประวัติของปลำทูน่ำ	ซึ่งกำรวิจัยนี้จะท�ำกำรเก็บตัวอย่ำงลูกปลำวัยอ่อน	บริเวณชำยฝั่งและนอกชำยฝั่ง	รวม

ทั้งหำควำมสัมพันธ์ของควำมชุกชุมและกำรองค์ประกอบของชนิดลูกปลำวัยอ่อน	กำรส�ำรวจทำงสมุทรศำสตร์ด้วยเครื่องมือ	

Integrated	Conductivity	Temperature	and	Depth	(ICTD)	กำรส�ำรวจเครื่องล่อฝูงปลำหรือซั้ง	พร้อมเก็บตัวอย่ำง 

สัตว์น�้ำที่มำอำศัยบริเวณซั้ง	เป็นต้น

	 •	จัดพิมพ์รำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	Technical	Workshop	on	Regional	Fishing	Vessels	Record	

(RFVR)	Database	Development	and	Management	in	Southeast	Asia	และเผยแพร่ให้แก่ประเทศสมำชิกและบุคคล

ที่สนใจ	

	 ผลจากการดำาเนินโครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การ

ควบคุม	ประจำาปี	พ.ศ.	2557
	 •	พัฒนำระบบบันทึกข้อมูลเรือประมงในภูมิภำค	(Regional	Fishing	Vessels	Record)	

	 •	เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนมำตรกำรป้องกันกำรท�ำประมง	IUU	และมำตรกำรเฝ้ำระวังอื่นให้แก่ประเทศ

สมำชิก

 6. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2 

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

	 ผลจากการดำาเนินโครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ	 

M.V.	SEAFDEC	2	ประจำาปี	พ.ศ.	2557
	 •	ข้อมูลทรัพยำกรประมงและสมุทรศำสตร	์บริเวณทะเล	Sulu-Sulawesi
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 7. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(Offshore Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asia)

	 โครงกำรดังกล่ำว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลและสนับสนุนดำ้นเทคนิคในกำรส�ำรวจ

ทรัพยำกรประมงนอกชำยฝั่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้	สนับสนุนทำงเทคนิคในกำรส�ำรวจทรัพยำกรนอกชำยฝั่ง

ให้แก่ประเทศสมำชิก	รวมทั้งฝึกอบรมเทคนิคกำรขนย้ำยสัตว์น�้ำหลังกำรจับให้แก่เจำ้หน้ำที่ประมงของประเทศสมำชิก	ในปี	

พ.ศ.	2557	โครงกำรได้ด�ำเนินกำรต่ำงๆ	ดังนี้

	 •	เสริมสรำ้งศักยภำพทรัพยำกรบุคคลในงำนด้ำนส�ำรวจและ

วิจัยประมงนอกชำยฝั่งนั้น	ทำงโครงกำรฯ	ได้ส่งนักวิจัยเข้ำร่วมท�ำกำร

ส�ำรวจและวิจัยบนเรือ	Koyo	Maru	ซึ่งเป็นเรือวิจัยจำก	National	

Fisheries	University	ของประเทศญี่ปุ่น	โดยได้ออกท�ำกำรวิจัยร่วม

บริเวณน่ำนน�้ำของประเทศกัมพูชำ

	 •	รวบรวมและปรับปรุงหนังสือ	Technical	Handbook	and	

Guideline	on	Sampling	Gears	and	Survey	Methodology	for	

Offshore	Fisheries	Resources	Exploration

	 •	จัดกำรประชุมระดับอนุภูมิภำคด้ำนกำรส�ำรวจทรัพยำกร

ปลำทูน่ำ	บริเวณทะเล	Sulu-Sulawesi	ได้แก่	กำรประชุม	 

Sub-regional	Technical	Working	Group	Meeting	of	SEAFDEC	

Joint	Program	for	Tuna	Research	in	Sulu-Sulawesi	Seas	 

และ	กำรประชุม	Sub-regional	Technical	Meeting	for	 

Finalizing	Work	Plan	of	Activities	for	SEAFDEC	Joint	 

Program	on	Tuna	Research	in	Sulu	and	Sulawesi	Seas		จัด

ขึ้น	ณ	ประเทศมำเลเซียกำรประชุมดังกล่ำว	เป็นกำรน�ำเสนอข้อมูล
และสำรสนเทศของทรัพยำกรปลำทูน่ำในปัจจุบัน	หำรือแผนกำรด�ำเนินงำนและกิจกรรมในป	ี2557-2559	จัดท�ำมำตรฐำน 

วิธีกำรกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสรุปขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนมำตรฐำนของ	4	หัวข้อกำรวิจัยได้แก	่Tuna	Stock	

Assessment,	Tuna	Spawning	Ground,	FADs	for	Tuna	Study	และ	Genetics	Study	รวมทั้งให้กำรสนับสนุนดำ้น

เทคนิคและเจ้ำหนำ้ที่ในกำรวิจัยและส�ำรวจร่วมด้ำนกำรประเมินทรัพยำกรปลำทูน่ำในทะเล	Sulu-Sulawesi	ซึ่งเป็นทะเลที ่

ครอบคลุมนำ่นน�้ำของประเทศมำเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	โดยเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	ซึ่งรำยงำนกำรประชุม 

ดังกล่ำว	ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่ให้แก่ประเทศสมำชิก	และผู้ที่สนใจ

	 ผลจากการดำาเนินโครงการสำารวจทรัพยากรประมงทะเลนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ประจำาป	ีพ.ศ.	2557
	 •	ด�ำเนินกำรส�ำรวจทรัพยำกรประมงและสิ่งแวดล้อม	ในบริเวณทะเล	Sulu-Sulawesi	

	 •	ปรับปรุงหนังสือ	Technical	Handbook	and	Guideline	on	Sampling	Gears	and	Survey	 

Methodology	for	Offshore	Fisheries	Resources	Exploration

	 •	เสริมสรำ้งและเพิ่มพูนศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรส�ำรวจและวิจัยประมงนอกนำ่นน�้ำ
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 8. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการ

จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the  

Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable  

Development and Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

	 กิจกรรมย่อยดังกล่ำว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพดำ้นกำรส่งเสริมกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงสถิติกำร

ประมง	และกำรรวบรวมชนิดของปลำฉลำมที่มีประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2557	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้

	 	 โครงกำรฯ	ร่วมกับ	Marine	Fishery	Resources	Development	and	Management	Department	

ประเทศมำเลเซีย	จัดกำรฝึกอบรม	Regional	Training	of	the	Trainers	on	Elasmobranch	Taxonomy	ณ	ประเทศ

มำเลเซีย	โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถจ�ำแนกชนิดของปลำกระดูกอ่อน	ได้แก	่ปลำฉลำม	และปลำกระเบน	ได้

อยำ่งถูกต้อง	เพิ่มศักยภำพและจ�ำนวนนักอนุกรมวิธำนในภูมิภำค	เพิ่มจ�ำนวนชนิดปลำกระดูกอ่อนในฐำนข้อมูลของ	Marine	

Fishery	Resources	Development	and	Management	Department	อีกทั้งได้เก็บรวบรวมข้อมูลชนิดปลำกระดูกอ่อน 

จำกแพปลำที่เข้ำร่วมในโครงกำรน�ำร่อง

	 โครงกำรดังกล่ำว	ประกอบด้วย	3	กิจกรรมย่อย	ซึ่งในป	ีพ.ศ.	2557	แต่ละกิจกรรมย่อยมีกำรด�ำเนินงำนดังนี้

 8.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ้าที่ถูกคุกคาม (Improving 

the Data Collection of the Commercially Exploited Aquatic Species and Threatened Species)

	 	 •	ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 	 •	ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 โครงกำรฯ	ได้จัดกำรประชุม	Regional	Technical	Working	Group	Meeting	on	Data	Collection	for	Sharks	

in	Southeast	Asian	Region	ขึ้น	ณ	จังหวัดภูเก็ต	โดยกำรประชุมดังกลำ่วเป็นกำรหำรือเกี่ยวกับกำรก�ำหนดหัวข้อในกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำมจำกแพปลำ	วำงแผนกำรด�ำเนินงำนในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำม	และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

กำรขึ้นบัญชีรำยชื่อในอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	ซึ่งชนิดสัตว์ปำ่และพืชปำ่ที่ใกล้จะสูญพันธุ์	(CITES)	ของ 

ปลำฉลำมและปลำกระเบนว่ำจะมีผลกระทบต่อกำรจับสัตว์น�้ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่ำงไร	ซึ่งน�ำไปสู่ควำม

เขำ้ใจเบื้องต้นระหว่ำงประเทศสมำชิก
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	 •	การฝึกอบรม	Mobile	On-site	Training	on	Facilitating	Fisheries	Information	Gathering	

through	Introduction	of	Community-based	Fisheries	Management

	 •	การฝึกอบรม	On-site	Local	Training	Course	on	Practical	Approach	to	Co-management	in	

Marine	and	Inland	Fisheries	of	Cambodia

	 กำรฝึกอบรมดังกล่ำวจัดขึ้น	ณ	จังหวัดสกลนคร	เพื่อส่ง

เสริมให้เจำ้หน้ำที่ประมงในพื้นที่ได้ฝึกกำรจัดท�ำโครงกำรดำ้นกำร

จัดกำรทรัพยำกรประมงแบบมีส่วนร่วม	ฝึกรวบรวมและวิเครำะห์

ข้อมูลจำกพื้นที่โครงกำรน�ำร่องอีกทั้งชุมชนประมงที่เกี่ยวข้อง

สำมำรถวำงแผนจัดกำรทรัพยำกรได้ด้วยตนเอง	เข้ำใจสภำวะ

ทรัพยำกรของชุมชนประมงและสำมำรถจัดกำรได้จนน�ำไปสู่ควำม

ยั่งยืน

	 ใน	ปี	พ.ศ.	2557	กิจกรรมย่อยดังกล่ำว	ได้ด�ำเนินงำนส่งเสริมกำรฝึกอบรมด้ำนกลไกกำรมีส่วนร่วมของชุมชนบน 

พื้นฐำนกำรจัดกำรทรัพยำกรแบบมีส่วนร่วม	โครงกำรฯ	ได้จัดกำรฝึกอบรมภำยใต้หัวข้อดังกลำ่ว	ดังนี้

	 กำรฝึกอบรมจัดขึ้น	ณ	ประเทศกัมพูชำ	ซึ่งวัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันและจัดกำรแหล่งที่อยู่อำศัยทำงกำรประมงที่อยู่ในขั้น

วิกฤติ	เพื่อก่อให้เกิดทรัพยำกรทำงกำรประมงที่ยั่งยืน	โดยมุ่งเน้นให้

ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมเข้ำใจและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำร

ด้ำนสิทธิทำงกำรประมงของเจ้ำหน้ำที่ประมง	กำรวำงแผนและกำร

ด�ำเนินแผนกำรจัดกำรประมงน�้ำจืดอย่ำงเหมำะสม	กำรรวบรวม

ข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรประมง	รวมทั้งเข้ำใจดัชนีชี้วัดของ

สภำวะทำงกำรประมง	เช่น	ผลจับ	รำคำสัตว์น�้ำ	กำรลงแรงประมง

	 ผลจากการดำาเนินการการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิด

สัตว์นำ้าที่ถูกคุกคามประจำาปี	พ.ศ.	2557
	 •	เก็บรวบรวมข้อมูลและกำรประเมินสภำวะทรัพยำกรปลำฉลำมในประเทศสมำชิก	ได้แก่	ประเทศอินโดนีเซีย	

มำเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และไทย	

	 •	แผนกำรด�ำเนินงำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปลำฉลำมในประเทศสมำชิก	ได้แก	่ประเทศอินโดนีเซีย	มำเลเซีย	

ฟิลิปปินส์	และไทย

 8.2 การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating Fisheries Activities 

Information Gathering through Introduction of Community-based Management)

และข้อมูลด้ำนเศรษฐสังคม		แนะน�ำและหำรือเกี่ยวกับกรอบกฎหมำย	พระรำชกฤษฎีกำ	และข้อแนะน�ำในกำรด�ำเนินงำน

และกำรจัดกำรของชุมชนประมง
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	 •	การฝึกอบรม	Training	of	Trainers	(ToT)	on	Facilitating	Fisheries	Information	Gathering	

through	Introduction	of	Community-based	Fisheries	Management:	Legislative	and	Institutional	

Aspects	of	Right-based	Fisheries	Management	

	 กำรฝึกอบรมฯ	จัดขึ้น		ณ	ประเทศเวียดนำม	ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและกำรจัดกำรสิทธิทำงกำร

ประมง	จัดหำควำมรู้ทำงกฎหมำยด้ำนกำรจัดกำรสิทธิทำงกำรประมงเพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขกฎหมำยประมงในประเทศ

เวียดนำม	สนับสนุนกำรจัดตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรประมงชำยฝั่ง	จัดหำเครื่องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

และกำรวิเครำะห์ทำงกำรประมงขนำดเล็ก	ในกำรพัฒนำและจัดกำรทรัพยำกรประมงชำยฝั่งเพื่อน�ำไปสู่ควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

ส�ำหรับชุมชนประมง	และจัดหำคู่มือและกรณีศึกษำด้ำนกฎหมำยและกำรจัดกำรสิทธิทำงกำรประมง

	 ผลจากการรวมรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชนประจำาปี	พ.ศ.	2557

	 •	เสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรโดยชุมชน	และวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทำงกำรประมง

	 •	เข้ำใจเครื่องมือที่จะน�ำมำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรโดยชุมชน	

	 •	พัฒนำทักษะและรูปแบบกำรจัดกำรโดยชุมชมในกำรประมงชำยฝั่งขนำดเล็กและประมงน�้ำจืด

 8.3 การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of Fishery Statistics 

in the Southeast Asian Region)

	 ใน	ปี	พ.ศ.	2557	ได้เขำ้ร่วมประชุม	The	25th	Session	of	the	Asia	and	Pacific	Commission	on	 

Agricultural	Statistics	ณ	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	ในเดือนกุมภำพันธ์	ผลิตและเผยแพร่หนังสือ	List	of	

Aquatic	Animals	and	Plants	in	Southeast	Asia	นอกจำกนี้ได้ร่วมมือกับประเทศสมำชิก	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน

กำรสนับสนุนกำรรวบรวมข้อมูลทำงสถิติของแต่ละประเทศ

	 ผลจากการปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประจำาปี	พ.ศ.	2557

	 •	เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กับประเทศสมำชิกและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรรวบรวมข้อมูลทำงสถิติ

	 •	ผลิตและเผยแพร่หนังสือ	List	of	Aquatic	Animals	and	Plants	in	Southeast	Asia
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	 โครงกำรดังกล่ำว	มีวัตถุประสงค์	เพื่ออนุรักษ์	รวมทั้งกำรใช้

ประโยชน์และจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ	ระบบนิเวศและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ	ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	โดยในปี	พ.ศ.	

2557	ได้จัดกำรประชุมหำรือเกี่ยวกับสภำวะแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์

สัตว์น�้ำในภูมิภำค	และร่ำงเอกสำรโครงกำรกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำร

ขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอ่ำวไทย	ในช่วงเดือนมกรำคม	และ

เมษำยน	2557

	 ผลจากโครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์นำ้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย	ประจำาปี	พ.ศ.	

2557

	 •	เสริมสรำ้งควำมร่วมมือระหว่ำงศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กับประเทศสมำชิกและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในภูมิภำค

	 •	ร่ำงโครงกำรกำรจัดตั้งแหล่งคุ้มครองกำรขยำยพันธุ์สัตว์น�้ำในทะเลจีนใต้และอำ่วไทย

 9. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์นำ้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

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

China Sea and Gulf of Thailand)
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	 โครงกำรดังกล่ำว	จัดตั้งเพื่อศึกษำระบบนิเวศชำยฝั่งของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		ควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ	ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสังคมชุมชนประมงชำยฝั่งกับระบบนิเวศ	ในปี	พ.ศ.	2557	ได้ด�ำเนินงำน	ดังนี้

o	ติดตั้งเครื่องมือ	Current/Depth	Loggers	ในพื้นที่โครงกำรโป๊ะเชือก	จังหวัดระยอง	

o	ส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลกำรท�ำประมงจำกสมุดปูมกำรท�ำประมง	ข้อมูลผลจับของโป๊ะเชือกและเครื่องมือ	

			ประมงอื่นๆ	และสภำวกำรณ์ปัจจุบันของกิจกรรมประมงในบริเวณพื้นที่ติดกับโครงกำรโป๊ะเชือกเชือก	รวมทั้ง	

			หำรือเกี่ยวกับเครื่องมือประมงและวิธีกำรท�ำประมงของชุมชนประมง		ณ	จังหวัดระยอง

o	เก็บตัวอย่ำงน�้ำ	บริเวณโครงกำรโป๊ะเชือก	ตั้งแต่บริเวณผิวน�้ำ	กลำงน�้ำ	และพื้นท้องน�้ำ	เพื่อน�ำมำวิเครำะห์หำ

			อุณหภูมิน�้ำ	ควำมเค็ม	ออกซิเจน	ควำมโปร่งใส	สำรอำหำร	และคลอโรฟิลล	์เอ	เป็นต้น	รวมทั้งเก็บตัวอย่ำง

			สัตว์พื้นท้องน�้ำและตะกอนพื้นท้องน�้ำด้วยเครื่องมือ	Ekman	Grab	ทั้งในพื้นที่โครงกำรและรอบๆ	โครงกำร 

			โป๊ะเชือก

o	เก็บข้อมูลด้ำนสังคมเศรษฐกิจของชุมชนประมง	และกำรจ�ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำของชุมชนประมง	จังหวัด	

			ระยอง	จำกกลุ่มชำวประมง	ผู้น�ำกลุ่มชำวประมงและพ่อค้ำคนกลำง	ศึกษำและดูงำนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	

			และศูนย์ศึกษำระบบนิเวศปำ่ชุมชนบ้ำนเปร็ดใน	ณ	กลุ่มชุมชนบ้ำนเปร็ดใน	จังหวัดตรำด	และส�ำรวจตลำด

			จ�ำหน่ำยและรับซื้อสัตว์น�้ำบริเวณใกล้ๆ	กรุงเทพฯ

 โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area  

Capability Enhancements in Southeast Asia)

โครงการอื่นๆ

	 •	การสำารวจทรัพยากรประมง	สังคม	เศรษฐกิจและการประเมินสิ่งแวดล้อมได้ดำาเนินงานดังนี้
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o	จัดกำรประชุม	Hydro-acoustic	Working	Group	Meeting	ในเดือนมีนำคม	2557	ณ	มหำวิทยำลัย

			เกษตรศำสตร์	เพื่อหำรือเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผลข้อมูล	Hydro-acoustic	ร่วมวำงแผนกำรด�ำเนินงำนใน

			อนำคต	รวมทั้งกำรจัดเตรียมรำยงำนผลของโครงกำรส�ำหรับปี	2014	

o	ส�ำรวจ	Hydro-acoustic	รอบๆ	พื้นที่โครงกำรโป๊ะเชือก	จังหวัดระยอง

	 โครงกำรได้ส่งเจ้ำหน้ำที่เขำ้ร่วมกำรฝึกอบรม	Training	Course	on	Social	Survey	and	Analysis	ณ	เมือง	 

Kanagawa	ประเทศญี่ปุ่นเพื่ออบรมเกี่ยวกับกำรเก็บข้อมูล	กำรท�ำชุดข้อมูลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดำ้นสังคม	รวมทั้งได้มีกำร

ศึกษำดูงำน	ณ	Tsukiji	Wholesale	เพื่อศึกษำระบบกำรประมูลสินคำ้ประมง

	 •	การพัฒนาระบบและเครื่องมือสำารวจทรัพยากรประมงทางโครงการฯ	ดำาเนินงานดังนี้

	 •	การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล

	 ผลจากการดำาเนินโครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประจำาปี	พ.ศ.	

2557

	 •	พัฒนำเครื่องมือส�ำรวจด้วยคลื่นเสียง

	 •	กำรตรวจสอบและประเมินสภำวะสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อกำรท�ำประมงโป๊ะเชือก
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แผนการดำาเนินงานปี พ.ศ. 2558

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 1.	โครงการเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์	ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

(Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

	 2.	โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน	(Tailor-made	Training	Programs)

	 3.	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง	(Improvement	of	

Fisheries	Technology	and	Reduction	of	the	Impact	from	Fishing)

	 1.	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมง	เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	(HRD	Programs	on	

Fisheries	Management	Approaches	for	Sustainable	Fisheries)

	 2.	โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง	(Optimizing	 

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

	 3.	โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์	ส�าหรับการจัดการการจับสัตว์น�า้ที่ไม่ใช่เป้าหมาย	ในการท�าประมงอวนลาก	 

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

	 4.	โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	(Promotion	

of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	Fishing)

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

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

	 6.	โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Offshore	Fisheries	 

Resources	Exploration	in	the	Southeast	Asia)

	 7.	โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง	เพื่อการจัดการและ

พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	of	 

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

Southeast	Asian	Region)

	 8.	โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤต

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Promotion	of	Sustainable	Fisheries	Resources	Enhancement	Measures	in	

Critical	Habitats/Fishing	Grounds	in	Southeast	Asia)

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย
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โครงการอื่นๆ

	 โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Coastal	Area	Capability	 

Enhancements	in	Southeast	Asia)

	 9.	โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย	(Establishment	and	 

Operation	of	a	Regional	System	of	Fisheries	Refugia	in	the	South	China	Sea	and	Gulf	of	Thailand)
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	 โครงการฯ	มีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริม	เผยแพร	่ประชาสัมพันธ์	บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการประมง

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก	องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ	และสาธารณชน

	 การจัดฝึกอบรม	ด�าเนินการตามความต้องการ	และงบประมาณจากหน่วยงานทั้งประเทศสมาชิก	และนอกประเทศ

สมาชิก	เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง	ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

	 การฝึกอบรมจะจัดตามค�าร้องขอของประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ประชาสัมพันธ	์เผยแพร่	บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของ	ศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการจัดนิทรรศการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

มกราคม	–	ธันวาคม

2.	ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง

			-	วารสาร	Advance	Fisheries	Technology	

			-	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและความ

ปลอดภัยทางทะเล

			-	เอกสารการส่งเสริมความตระหนักด้านการท�าประมงอย่างรับผิดชอบ

			-	วีดิทัศน์บทบาทและกิจกรรมของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในภาษาของประเทศสมาชิก

มกราคม	–	ธันวาคม

3.	พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม	–	ธันวาคม

4.	เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

มกราคม	–	ธันวาคม

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

 1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

 2. โครงการจัดฝึกอบรม (Tailor-made Training Programs)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   
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	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับ 

สัตว์น�า้	วิศวกรรมทางทะเล	และสารสนเทศทางการประมง	รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ

และระดับภูมิภาค

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	วิเคราะห์และจัดท�ารายงานการทดสอบการลดใช้พลังงานในเรือประมงอวนลาก มกราคม-กรกฎาคม

2.	เผยแพร่คู่มือการส�ารวจเครื่องมือประมง มิถุนายน

3.	ส่งเสริมการส�ารวจอวนลากด้วยระบบถ่ายภาพใต้น�้า มกราคม-มิถุนายน

4.	เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการใช้พลังงานในอวนลาก มกราคม-มีนาคม

5.	เก็บข้อมูลการวิจัยตะกอนพื้นท้องน�้ารอบพื้นที่โครงการโป๊ะเชือก	จังหวัด 

ระยอง

มกราคม-ธันวาคม

6.	เก็บข้อมูลด้านการจับสัตว์น�้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการท�าประมงอวนลอย 

พื้นท้องน�า้บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง

มกราคม-ธันวาคม

7.	พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส�าหรับการจัดการข้อมูลการส�ารวจ มกราคม-ธันวาคม

 3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการทำาการประมง  

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   
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	 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	มีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการ

ประมงอย่างเหมาะสมส�าหรับแต่ละพื้นที่หรือประเทศผ่านการใช้เครื่องมือ	แนวคิดและการปฏิบัติด้านการจัดการประมงอย่าง

ยั่งยืนให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงของประเทศสมาชิก

	 โครงการดังกล่าว	วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ที่เหมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่ประมง

ในการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยทางการท�าประมงส�าหรับเรือประมงส�าหรับประเทศสมาชิก

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านพัฒนาวิธีการและคู่มือการส่งเสริมการประมง	

			-	การฝึกอบรม	In-house	Workshop	for	Outline	of	theTraining	Toolkit	

on	Fishery	Extension	Methodologies	 	 	 	

			-	ผลิตคู่มือการฝึกอบรม		 	 	

			-	การฝึกอบรม	In-house	Workshop	to	Finalize	of	the	Training	Toolkit	

มีนาคม-กรกฎาคม

มีนาคม

3	เดือน

กรกฎาคม

2.	การฝึกอบรม	Regional	Training	Course	on	Essential	EAFM	and	 

Extension	Methodologies

ตุลาคม

3.	ผลิตเครื่องมือการฝึกอบรมด้านการใช้	Participatory		Rural		Appraisal	

(PRA)	

มกราคม-ธันวาคม

 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมง เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resources Development (HRD) Programs on Fisheries Management Approaches 

for Sustainable Fisheries)

 2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการทำาประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC  

Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	จัดท�าคู่มือและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง

			-	คู่มือ	FAO	Guideline	on	Safety	at	Sea	for	Small	Fishing	Vessels

			-	คู่มือ	FRA	Guideline	on	Optimizing	Energy	for	Optimizing	Energy	for	

Fishing 

มกราคม-กุมภาพันธ์
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	 โครงการดังกล่าวสนับสนุนการใช้ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในบริเวณ	Coral	Triangle	

และน่านน�า้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการลดการจับสัตว์น�้าพลอยได้	สัตว์น�้าที่ไม่ต้องการและลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมจากการท�าประมงอวนลาก

	 โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	มีวัตถุประสงค์	

เพื่อหาแนวทางในการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	(การท�าประมง	IUU)	ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต	้เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืน	มาตรการการแก้ไขการท�าประมง	IUU

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม มิถุนายน

2.	สนับสนุนกิจกรรมในโครงการให้แก่ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ	REBYC	I	

(ปาปัวนิวกิน	ีไทยและเวียดนาม)	

กุมภาพันธ์

3.	เผยแพร่กิจกรรมและผลการด�าเนินงานโครงการฯ มกราคม-ธันวาคม

 3. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ สำาหรับการจัดการการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย ในการประมง

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

 4. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU fishing)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรือประมงในระดับภูมิภาคที่มีขนาดความยาว	24	เมตร

หรือมากกว่า

มกราคม-ธันวาคม

2.	หารือเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลเรือประมงในระดับภูมิภาคที่มีขนาดความ

ยาวน้อยกว่า	24	เมตร

มิถุนายน

3.	จัดการฝึกอบรม	On-site	Training	and	Workshop	on	Strengthen	of		

PSMs	and	Other	Surveillance	Measures	to	Reduce	IUU	Fishing	in	the	

Region

เมษายน	และกันยายน

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

กิจกรรม  ระยะเวลา

	-	คู่มือ	SEAFDEC	Handbook	ที่รวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษาด้านการใช้พลังงาน

อย่างเหมาะสมและความปลอดภัยทางทะเลส�าหรับเรือประมงในประเทศสมาชิก

2.	การเผยแพร่คู่มือและเอกสารวิชาการ มกราคม-ธันวาคม
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	 โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการด�าเนินงานส�าหรับเรือ	M.V.	SEAFDEC	2	มีวัตถุประสงค์	เพื่อ

สนับสนุนการส�ารวจทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ	และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ	เช่น	

เทคนิคการเก็บรักษาสัตว์น�า้	การเก็บตัวอย่างและคัดแยกชนิดสัตว์น�า้	การเดินเรือ	การส�ารวจสมุทรศาสตร	์เป็นต้น

	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนด้านเทคนิคในการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		สนับสนุนทางเทคนิคในการส�ารวจทรัพยากรนอกชายฝั่งให้

แก่ประเทศสมาชิก	รวมทั้งฝึกอบรมเทคนิคการขนย้ายสัตว์น�้าหลังการจับให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงของประเทศสมาชิก

 5. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2  

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

 6. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore 

Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asia)

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส�ารวจทรัพยากรประมงบริเวณทะเล	Sulu-Sulawesi ตุลาคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	สนับสนุนการส�ารวจทรัพยากรนอกชายฝั่งและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ

เก็บรักษาและขนย้ายสัตว์น�้า

มกราคม-ธันวาคม

2.	พัฒนาเครื่องมือและคู่มือการเก็บตัวอย่างสัตว์น�้านอกชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม

3.	สนับสนุนด้านเทคนิคในการออกส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม

กิจกรรม  ระยะเวลา

4.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มกราคม-ธันวาคม

	 โครงการดังกล่าว	มีกิจกรรมหลักอยู่	3	กิจกรรมดังนี	้

 7. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการ

จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the  

Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable  

Development and Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)
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กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล	 มกราคม

2.	เก็บรวบรวมข้อมูล	 มกราคม-ธันวาคม

3.	เผยแพร่กิจกรรมและผลการด�าเนินโครงการฯ	 ธันวาคม

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมง

ขนาดเล็กและการประมงน�้าจืดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

				-	ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อแนะน�ากลไกการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศพม่า	

มิถุนายน-ธันวาคม

2.	ส�ารวจและให้การสนับสนุนกิจกรรม	ในด้านการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม

และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการประมงแก่ประเทศสมาชิก

			-	ติดตามและสนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมและ

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการประมงแก่ประเทศเวียดนาม

			-	ศึกษาด้านการจัดการประมงโดยชุมชนแก่ประเทศไทย

			-	ศึกษาด้านการจัดการประมงโดยชุมชนแก่ประเทศเวียดนาม

มกราคม-มิถุนายน

มิถุนายน-ธันวาคม

มกราคม-มิถุนายน

 7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ้าที่ถูกคุกคาม (Improving 

the Data Collection of the Commercially Exploited Aquatic Species and Threatened Species)

 7.2 การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating Fisheries Activity  

Information Gathering through Introduction of Community-based Management)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ร่วมมือในการด�าเนินงานและเข้าร่วมการประชุมหรือหารือกับหน่วยงานต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

มกราคม-ธันวาคม

2.	การเก็บรวบรวมหรือจัดท�ารายงานสถิติทางการประมง มกราคม-ธันวาคม

3.	ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ		 มกราคม-ธันวาคม

 7.3 การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of Fishery Statistics 

in the Southeast Asian Region)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   
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	 โครงการดังกล่าว	มุ่งเน้นการจ�าแนกเครื่องมือในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เหมาะสมส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	รวมทั้งพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า	

และพิจารณามาตรการ	กลยุทธ์และคู่มือที่มีประสิทธิภาพผ่านการหารือหรือประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค	เสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก	ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการ

อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้า

 8. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัย

ที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries  

Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast 

Asia)

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	พัฒนาด้านการพิจารณาและประเมินแหล่งประมงที่วิกฤตโดยแนวทางการฟื้นฟู

ทรัพยากร

			-	พิจารณาสภาวะแหล่งท�าการประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่วิกฤตในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 	 	 	 	 		

			-	รวบรวมข้อมูลการฟื้นฟูทรัพยากร	รวมทั้งการประเมินและการส่งเสริมการ

ฟื้นฟูทรัพยากร	 	 			

			-	หารือหรือประชุมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรการที่เหมาะสมส�าหรับการฟื้นฟู

ทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย

มกราคม-ธันวาคม

มกราคม-ธันวาคม

ตุลาคม-พฤศจิกายน

2.	สนับสนุนด้านเทคนิคในโครงการน�าร่องและเสริมสร้างศักยภาพด้านการฟื้นฟู

ทรัพยากรประมงและแหล่งท�าการประมง

			-	สนับสนุนด้านเทคนิคในโครงการน�าร่องเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการ

ฟื้นฟูทรัพยากร	 	

		-	สนับสนุนด้านเทคนิคในโครงการน�าร่องเกี่ยวกับการพิจารณาแหล่งท�าการ

ประมงและประเมินการจัดการระบบนิเวศทางการประมง

มีนาคม-กรกฎาคม

กุมภาพันธ์-สิงหาคม

3.	สนับสนุนและส่งเสริมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งประมงในภูมิภาค

อาเซียน

-	เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งท�าการประมง

หรือแหล่งที่อยู่อาศัยแก่สาธารณชน			 	 	 	

มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   
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	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่ออนุรักษ์	รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	

ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย

 9. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์นำ้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

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

China Sea and Gulf of Thailand)

กิจกรรม  ระยะเวลา

การด�าเนินงานเพื่ออนุรักษ์	รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลาย

ทางชวีภาพ	ระบบนเิวศและทรพัยากรธรรมชาต	ิในบรเิวณทะเลจนีใต้และอ่าวไทย

มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   

โครงการอื่นๆ

	 โครงการดังกล่าว	จัดตั้งเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	ความเชื่อมโยงระหว่างสังคมชุมชนประมงชายฝั่งกับระบบนิเวศ

 โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area  

Capability Enhancements in Southeast Asia)

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส�ารวจศักยภาพการจับสัตว์น�้าของการประมงชายฝั่ง มีนาคม

2.	ส�ารวจและวิจัยด้านชีววิทยาของทรัพยากร	 กุมภาพันธ์-เมษายน

3.	ส�ารวจและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและส�ารวจระบบนิเวศ พฤษภาคม-มิถุนายน

4.	ส�ารวจด้านสังคม มกราคม-ธันวาคม

5.	ส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้าด้วยคลื่นเสียง	 มกราคม-ธันวาคม

6.	ส�ารวจทรัพยากรประมงบริเวณเครื่องมือประมงโป๊ะเชือก มกราคม-ธันวาคม

7.	การจัดการประชุมความคืบหน้าของโครงการ พฤศจิกายน

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2558	มีดังนี ้   
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แผนการดำาเนินงานในปี พ.ศ. 2559

สำานักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 1.	โครงการเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์	ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 

(Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

	 2.	โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษและการศึกษาดูงาน	(Tailor-made	Training	Programs)

	 3.	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการท�าการประมง	(Improvement	of	

Fisheries	Technology	and	Reduction	of	the	Impact	from	Fishing)

	 1.	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมง	เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	(HRD	Programs	on	

Fisheries	Management	Approaches	for	Sustainable	Fisheries)

	 2.	โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการท�าประมง	(Optimizing	 

Energy	Use	and	Improving	Safety	in	Fishing	Activities)

	 3.	โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์	ส�าหรับการจัดการการจับสัตว์น�า้ที่ไม่ใช่เป้าหมาย	ในการท�าประมงอวนลาก	 

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

	 4.	โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	(Promotion	

of	Countermeasures	to	Reduce	IUU	Fishing)

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

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

	 6.	โครงการส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Offshore	Fisheries	 

Resources	Exploration	in	the	Southeast	Asia)

	 7.	โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง	เพื่อการจัดการและ

พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Enhancing	the	Compilation	and	Utilization	of	 

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

Southeast	Asian	Region)

	 8.	โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในขั้นวิกฤต

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Promotion	of	Sustainable	Fisheries	Resources	Enhancement	Measures	in	

Critical	Habitats/Fishing	Grounds	in	Southeast	Asia)

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic  

Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย
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โครงการอื่นๆ

	 โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Coastal	Area	Capability	 

Enhancements	in	Southeast	Asia)

	 9.	โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์น�้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย	(Establishment	and	 

Operation	of	a	Regional	System	of	Fisheries	Refugia	in	the	South	China	Sea	and	Gulf	of	Thailand)
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	 โครงการฯ	มีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริม	เผยแพร	่ประชาสัมพันธ์	บทบาทและภาพลักษณ์ของศูนย์พัฒนาการประมง

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อประเทศสมาชิก	องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ	และสาธารณชน

	 การจัดฝึกอบรม	ด�าเนินการตามความต้องการ	และงบประมาณจากหน่วยงานทั้งประเทศสมาชิก	และนอกประเทศ

สมาชิก	เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านการประมง	ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ

	 การฝึกอบรมจะจดัตามค�าร้องขอและสนบัสนนุงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ						ทัง้ในและนอกประเทศสมาชกิ

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ประชาสัมพันธ	์เผยแพร่	บทบาทหน้าที่และภาพลักษณ์ของ	ศูนย์พัฒนาการ

ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการจัดนิทรรศการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ

มกราคม	–	ธันวาคม

2.	ผลิตสื่อสารสนเทศทางการประมง มกราคม	–	ธันวาคม

3.	พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มกราคม	–	ธันวาคม

4.	เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

มกราคม	–	ธันวาคม

โครงการภายใต้โปรแกรมของสำานักงานฝ่ายฝึกอบรม ประกอบด้วย

 1. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Image)

 2. โครงการจัดฝึกอบรม (Tailor-made Training Programs)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสมด้านการจับสัตว์

น�า้	วิศวกรรมทางทะเล	และสารสนเทศทางการประมง	รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ

ระดับภูมิภาค

 3. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการประมงและการลดผลกระทบจากการทำาการประมง  

(Improvement of Fisheries Technology and Reduction of the Impact from Fishing)
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กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	วิเคราะห์และจัดท�ารายงานการทดสอบการลดใช้พลังงานในเรือประมงอวนลาก มกราคม-ธันวาคม

2.	เผยแพร่คู่มือการส�ารวจเครื่องมือประมง มกราคม-ธันวาคม

3.	ส่งเสริมการส�ารวจอวนลากด้วยระบบถ่ายภาพใต้น�้า มกราคม-ธันวาคม

4.	เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการใช้พลังงานในอวนลาก มกราคม-ธันวาคม

5.	เก็บข้อมูลการวิจัยตะกอนพื้นท้องน�้ารอบพื้นที่โครงการโป๊ะเชือก	จังหวัด 

ระยอง

มกราคม-ธันวาคม

6.	เก็บข้อมูลด้านการจับสัตว์น�้าที่ไม่ใช่เป้าหมายในการท�าประมงอวนลอย 

พื้นท้องน�า้บริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง

มกราคม-ธันวาคม

7.	พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลส�าหรับการจัดการข้อมูลการส�ารวจ มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้
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	 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง	มีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการ

ประมงอย่างเหมาะสมส�าหรับแต่ละพื้นที่หรือประเทศผ่านการใช้เครื่องมือ	แนวคิดและการปฏิบัติด้านการจัดการประมงอย่าง

ยั่งยืนให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงของประเทศสมาชิก

	 โครงการดังกล่าว	วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ที่เหมาะสมให้แก่ชาวประมงและเจ้าหน้าที่ประมง

ในการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและความปลอดภัยทางการท�าประมงส�าหรับเรือประมงส�าหรับประเทศสมาชิก

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านพัฒนาวิธีการและคู่มือการส่งเสริมการประมง	 มกราคม-ธันวาคม

2.	การฝึกอบรม	Regional	Training	Course	on	Essential	EAFM	and	 

Extension	Methodologies

กันยายน

3.	ผลิตเครื่องมือการฝึกอบรมด้านการใช้	Participatory		Rural		Appraisal	

(PRA)	

มกราคม-ธันวาคม

 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการจัดการประมง เพื่อความยั่งยืนด้านการประมง  

(Human Resources Development (HRD) Programs on Fisheries Management Approaches 

for Sustainable Fisheries)

 2. โครงการการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจกรรมการทำาประมง 

(Optimizing Energy Use and Improving Safety in Fishing Activities)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

โครงการภายใต้โปรแกรม Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC  

Strategic Partnership (FCG/ASSP) Mechanism ประกอบด้วย

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	จัดท�าคู่มือและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง มกราคม-ธันวาคม

2.	การเผยแพร่คู่มือและเอกสารวิชาการ มกราคม-ธันวาคม
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	 โครงการดังกล่าวสนับสนุนการใช้ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนในบริเวณ	Coral	Triangle	

และน่านน�า้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการลดการจับสัตว์น�้าพลอยได้	สัตว์น�้าที่ไม่ต้องการและลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมจากการท�าประมงอวนลาก

	 โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	มีวัตถุประสงค์	

เพื่อหาแนวทางในการลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	(การท�าประมง	IUU)	ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต	้เพื่อก่อให้เกิดการท�าประมงอย่างยั่งยืน	มาตรการการแก้ไขการท�าประมง	IUU

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	สนับสนุนกิจกรรมในโครงการให้แก่ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ	REBYC	I	

(ปาปัวนิวกิน	ีไทยและเวียดนาม)	

มกราคม-ธันวาคม

2.	เผยแพร่กิจกรรมและผลการด�าเนินงานโครงการฯ มกราคม-ธันวาคม

 3. โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ สำาหรับการจัดการการจับสัตว์นำ้าที่ไม่ใช่เป้าหมาย ในการประมง

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

 4. โครงการส่งเสริมมาตรการการลดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ

ควบคุม (Promotion of Countermeasures to Reduce IUU Fishing)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรือประมงในระดับภูมิภาคที่มีขนาดความยาว	24	เมตร

หรือมากกว่า

มกราคม-ธันวาคม

2.	พัฒนาฐานข้อมูลเรือประมงในระดับภูมิภาคที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า	24	

เมตร

มกราคม-ธันวาคม

3.	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

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

สนับสนุนการส�ารวจทรัพยากรประมงในประเทศสมาชิกของศูนย์ฯ	และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ	เช่น	

เทคนิคการเก็บรักษาสัตว์น�า้	การเก็บตัวอย่างและคัดแยกชนิดสัตว์น�้า	การเดินเรือ	การส�ารวจสมุทรศาสตร	์เป็นต้น

 5. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงและวางแผนการดำาเนินงานสำาหรับเรือ M.V. SEAFDEC 2  

(Fisheries Resources Survey and Operational Plan for M.V. SEAFDEC 2)
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	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนด้านเทคนิคในการส�ารวจ

ทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		สนับสนุนทางเทคนิคในการส�ารวจทรัพยากรนอกชายฝั่งให้

แก่ประเทศสมาชิก	รวมทั้งฝึกอบรมเทคนิคการขนย้ายสัตว์น�้าหลังการจับให้แก่เจ้าหน้าที่ประมงของประเทศสมาชิก

 6. โครงการสำารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Offshore 

Fisheries Resources Exploration in the Southeast Asia)

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส�ารวจทรัพยากรประมงในน่านน�้าประเทศสมาชิก	 ก่อนฤดูมรสุม

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	สนับสนุนการส�ารวจทรัพยากรนอกชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม

2.	พัฒนาเครื่องมือและคู่มือการเก็บตัวอย่างสัตว์น�้านอกชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม

3.	สนับสนุนด้านเทคนิคในการออกส�ารวจทรัพยากรประมงนอกชายฝั่ง มกราคม-ธันวาคม

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล	 มกราคม-ธันวาคม

2.	เก็บรวบรวมข้อมูล	 มกราคม-ธันวาคม

3.	เผยแพร่กิจกรรมและผลการด�าเนินโครงการฯ	 ธันวาคม

	 โครงการดังกล่าว	มีกิจกรรมหลักอยู่	3	กิจกรรมดังนี	้

 7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์นำ้าที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชนิดสัตว์นำ้าที่ถูกคุกคาม (Improving 

the Data Collection of the Commercially Exploited Aquatic Species and Threatened Species)

 7. โครงการฟื้นฟูการรวบรวมและการใช้ประโยชน์ทางสถิติและสารสนเทศการประมง เพื่อการ

จัดการและพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Enhancing the  

Compilation and Utilization of Fishery Statistics and Information for Sustainable  

Development and Management of Fisheries in the Southeast Asian Region)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้
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กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมง

ขนาดเล็กและการประมงน�้าจืดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มิถุนายน-ธันวาคม

2.	ส�ารวจและให้การสนับสนุนกิจกรรม	ในด้านการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม

และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการประมงแก่ประเทศสมาชิก

มกราคม-ธันวาคม

	 โครงการดังกล่าว	มุ่งเน้นการจ�าแนกเครื่องมือในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงที่เหมาะสมส�าหรับภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต	้รวมทั้งพัฒนามาตรการหรือการวิเคราะห์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า	

และพิจารณามาตรการ	กลยุทธ์และคู่มือที่มีประสิทธิภาพผ่านการหารือหรือประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค	เสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศสมาชิก	ผ่านการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและวิธีการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและมาตรการ

อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้า

 7.2 การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านประมงเพื่อการจัดการโดยชุมชน (Facilitating Fisheries Activity  

Information Gathering through Introduction of Community-based Management)

 8. โครงการส่งเสริมมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนในแหล่งประมงหรือแหล่งที่อยู่อาศัย

ที่อยู่ในขั้นวิกฤตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Promotion of Sustainable Fisheries  

Resources Enhancement Measures in Critical Habitats/Fishing Grounds in Southeast 

Asia)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ร่วมมือในการด�าเนินงานและเข้าร่วมการประชุมหรือหารือกับหน่วยงานต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

มกราคม-ธันวาคม

2.	รวบรวมหรือจัดท�ารายงานสถิติทางการประมง มกราคม-ธันวาคม

3.	ผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ		 มกราคม-ธันวาคม

 7.3 การปรับปรุงสถิติการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Harmonization of Fishery Statistics 

in the Southeast Asian Region)

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้
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กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	พัฒนาด้านการพิจารณาและประเมินแหล่งประมงที่วิกฤตโดยแนวทางการฟื้นฟู

ทรัพยากร

มกราคม-ธันวาคม

2.	สนับสนุนด้านเทคนิคในโครงการน�าร่องและเสริมสร้างศักยภาพด้านการฟื้นฟู

ทรัพยากรประมงและแหล่งท�าการประมง

มกราคม-ธันวาคม

3.	สนับสนุนและส่งเสริมด้านการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและแหล่งประมงในภูมิภาค

อาเซียน		 	 	

มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้

	 โครงการดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์	เพื่ออนุรักษ์	รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	

ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	ในบริเวณทะเลจีนใต้และอ่าวไทย

 9. โครงการการจัดตั้งแหล่งคุ้มครองการขยายพันธุ์สัตว์นำ้าในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  

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

China Sea and Gulf of Thailand)

กิจกรรม  ระยะเวลา

การด�าเนินงานเพื่ออนุรักษ์	รวมทั้งการใช้ประโยชน์และจัดการความหลากหลาย

ทางชวีภาพ	ระบบนเิวศและทรพัยากรธรรมชาต	ิในบรเิวณทะเลจนีใต้และอ่าวไทย

มกราคม-ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้
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โครงการอื่นๆ

	 โครงการดังกล่าว	จัดตั้งเพื่อศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	ความเชื่อมโยงระหว่างสังคมชุมชนประมงชายฝั่งกับระบบนิเวศ

 โครงการฟื้นฟูศักยภาพพื้นที่ชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coastal Area  

Capability Enhancements in Southeast Asia)

กิจกรรม  ระยะเวลา

1.	ส�ารวจศักยภาพการจับสัตว์น�้า มกราคม-ธันวาคม

2.	ส�ารวจและวิจัยด้านชีววิทยา มกราคม-ธันวาคม

3.	ส�ารวจและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม มกราคม-ธันวาคม

4.	ส�ารวจด้านสังคม มกราคม-ธันวาคม

5.	ส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้าด้วยคลื่นเสียง	 มกราคม-ธันวาคม

6.		ส�ารวจทรัพยากรประมงบริเวณเครื่องมือประมงโป๊ะเชือก มกราคม-ธันวาคม

7.	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูล ธันวาคม

	 แผนการดำาเนินโครงการปี	พ.ศ.	2559	มีดังนี้
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