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สำ�นักวิจัย
และพัฒน�ประมงทะเล

ร�ยง�นประจำ�ปี





บทนำ�
	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลเป็นหน่วยงำนหนึ่งของกรมประมง	 ที่มีภำรกิจในกำรศึกษำ	 
วิจัย	พัฒนำ	และตรวจสอบรับรองแหล่งประมง	เพื่อส่งเสริม	พัฒนำ	และฟื้นฟูกำรประมงทะเล	ของประเทศ 
ให้มีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืนต่อไปในอนำคต

	 กำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2557	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลได้ด�ำเนินกำรตำม
ภำรกิจหลักในกำรศึกษำ	 วิจัยด้ำนกำรประมงทะเล	 กำรส�ำรวจทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	 แหล่งท�ำกำรประมง	 
ทั้งในและนอกน่ำนน�้ำไทย	 ตลอดจนมีกำรส่งเสริมกำรใช้เคร่ืองมือประมงที่เหมำะสม	 กำรพัฒนำองค์กร 
ชำวประมงเพื่อกำรจัดกำรประมงทะเล	 กำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียม	 กำรขยำยเขตอนุรักษ์ชำยฝั ่ง	 
กำรตรวจสอบรบัรองแหล่งประมง	กำรให้บริกำรออกเอกสำรหรือใบรับรองทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่รองรับกฎระเบยีบ
ของสหภำพยุโรป	 ว่ำด้วยกำรป้องกัน	 ยับยั้ง	 และขจดักำรท�ำกำรประมงทีผ่ดิกฎหมำย	 ขำดกำรรำยงำน	 
และไร้กำรควบคมุ	(IUU	Fishing)	 นอกจำกนี	้ ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ 
และเอกชน	 ร่วมกันจัดท�ำระบบกำรรับรองวัตถุดิบส�ำหรับกำรผลิตอำหำรสัตว์	 เพื่อให้ทรำบถึงแหล่งที่มำ 
ของวัตถุดิบ	(ปลำป่น)	ที่ใช้ในกำรท�ำอำหำรสัตว์	และสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้	

	 ส�ำนกัวจิยัและพฒันำประมงทะเลได้จดัท�ำรำยงำนประจ�ำปี	2557	เพือ่ให้เหน็ภำพรวมกำรปฏบิติังำน	
ของหน่วยงำนในสังกัด	 ตำมแผนงำน	 โครงกำรต่ำงๆ	 ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อทรัพยำกรประมง 
ในอนำคต	หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำรำยงำนฉบบันี	้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องทัง้ภำครัฐและเอกชน	
ตลอดจนผู้ที่สนใจน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(นำยมำโนช		รุ่งรำตรี)
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเล

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
น�ประมงทะเล
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บุคลำกร

งบประมำณ	ประจ�ำปี	2557 ศูนย์ประสำนงำนกำรออก
ใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ

ปริมำณกำรจับสัตว์น�้ำต่อ
หน่วยกำรลงแรงประมง	
(CPUE)	 
ในแหล่งประมงทะเล	ปี	2557

กำรรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น�้ำ

ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเล กำรพัฒนำบุคลำกร

แผนแม่บทกำรจัดกำร 
ประมงทะเลไทย

งำนวิจัยด้ำนกำรประมงทะเล
กำรตรวจสอบรับรองคุณภำพ
สินค้ำประมง

กำรออกใบรับรองกำรน�ำเข้ำ
ปลำทูน่ำชนิดครีบเหลืองและ
ผลิตภัณฑ์จำกปลำทูน่ำ 
ชนิดครีบเหลืองเข้ำมำ 
ในรำชอำณำจักรและ 
ใบรับรองกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก
ทูน่ำตำโตและผลิตภัณฑ์

กำรออกหนังสือรับรองปลำป่นและ
ผลิตภัณฑ์ของปลำป่น

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
น�ประมงทะเล
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สำ�นักวิจัยและพัฒน�ประมงทะเล
ส�ำนกัวิจยัและพฒันำประมงทะเล	จดัตัง้ตำมพระรำชบญัญตักิำรปรับปรุง

กระทรวง	ทบวง	กรม	ปี	พ.ศ.	2545	โดยมีภำรกิจดังนี้คือ

(ก)			ศึกษำ	ค้นคว้ำ	วิจัยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์จำก

ทรพัยำกรสตัว์ทะเล	 และฟ้ืนฟทูรพัยำกรประมงและส่ิงแวดล้อม	 

ในแหล่งท�ำกำรประมงในทะเล

(ข)			ส�ำรวจ	 วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท�ำกำรประมงใน 

น่ำนน�ำ้ไทย	พืน้ทีท่บัซ้อน	น่ำนน�ำ้สำกล	รวมทัง้ร่วมส�ำรวจวจิยั	

ในน่ำนน�้ำต่ำงประเทศ	 เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรท�ำประมง 

ในทะเล	 ศึกษำ	 ทดลอง	 และพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 

เครื่องมือประมง	เรือประมงและวิธีกำรท�ำประมง

(ค)			ศึกษำ	 ทดลอง	 และพัฒนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือและ 

วิธีกำรท�ำประมงทะเล	 ให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพใน 

กำรจับสัตว์น�้ำและไม่ท�ำลำยสัตว์ตัวอ่อน

(ง)			ด�ำเนินกำรตรวจสอบ	 ติดตำม	 เฝ ้ำระวังแหล่งท�ำกำร 

ประมงทะเลเพือ่ให้ได้มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยัต่อผู้บริโภค

และสิ่งแวดล้อม	และให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนประมงทะเล

(จ)			ศึกษำ	ค้นคว้ำ	วิจัยชีวประวัติสัตว์และพืชทะเล	วิจัย	ผลิตและ

ขยำยพันธุ์สัตว์ทะเล	 เพื่อพัฒนำแหล่งประมงทะเลของไทย	

และด�ำเนินกำรเกี่ยวกับสถำนแสดงพันธุ์สัตว์และพืชทะเล
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กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมง กลุ่มงานพัฒนาเทคนิคประมง

กลุ่มงานสมุทรศาสตร์

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก

กลุ่มงานสำารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน

สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง

กลุ่มงานพัฒนาเรือประมง

สำานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
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น�ประมงทะเล
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บุคล�กร
ในปีงบประมำณ	2557	ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลมีบุคลำกรทั้งสิ้น		333	คน	เป็นข้ำรำชกำรทั้งสิ้น	198	คน	
และเป็นลูกจ้ำงประจ�ำทั้งสิ้น	135	คน	โดยบุคลำกรส่วนใหญ่อยู่ภำยใต้สถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีประมงทะเล	
ซึง่ศนูย์วิจยัและพัฒนำประมงทะเลฝ่ังอันดำมนั	(ภเูกต็)	มจี�ำนวนบคุลำกรมำกทีส่ดุ	รองลงมำเป็นศนูย์วจิยัและพฒันำ
ประมงทะเลอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก	(ระยอง)	

เมือ่พจิำรณำตำมระดบักำรศกึษำ	พบว่ำ	ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่มีกำรศกึษำระดบัปริญญำตรี	
สูงถึง	 ร้อยละ	56.06	 รองลงมำคือ	 กำรศึกษำต�่ำกว่ำปริญญำตรี	 ร้อยละ	21.21	 
กำรศึกษำระดับปรญิญำโท	ร้อยละ	20.20	และกำรศกึษำระดบัปรญิญำเอก	ร้อยละ	2.53

4% 1% 2% 5%

ข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�งประจำ�

ระดับก�รศึกษ�ของข้�ร�ชก�ร

21%

72%
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79%
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เมื่อพิจำรณำตำมอำยุ	พบว่ำ	ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในช่วง	40-49	ปี	ร้อยละ	41.41	
รองลงมำคือช่วงอำยุ	30-39	 ปี	 ร้อยละ	29.80	 ช่วงอำยุ	50-60	 ปี	 ร้อยละ	21.72	 และ 
ช่วงอำยุ	20-29	ปี	ซึ่งเป็นช่วงอำยุที่น้อยที่สุดเพียงร้อยละ	7.07

เมือ่พจิำรณำตำมต�ำแหน่ง	พบว่ำ	ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่อยู่ในต�ำแหน่งวชิำกำร	ร้อยละ		71.21	
รองลงมำ	คือต�ำแหน่งทั่วไป	ร้อยละ	28.28	และต�ำแหน่งอ�ำนวยกำร	ร้อยละ	0.51

อ�ยุของข้�ร�ชก�ร
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ก�รพัฒน�บุคล�กร
	 กำรพัฒนำบคุลำกรเป็นเรือ่งทีม่คีวำมส�ำคญัเป็นอย่ำงมำก	
เพรำะกำรบริหำรงำนขององค ์กรใดจะพัฒนำไปอย ่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใดนั้น	 ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภำพของ
บุคลำกร	 หำกมีทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง	 
มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนและมีคุณธรรมจริยธรรม	ย่อมสำมำรถ
น�ำพำองค์กรไปสู่ควำมส�ำเร็จตำมวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์และ
เป้ำหมำยที่ต้องกำรได้
	 ดังนั้นส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลจึงได ้ให  ้
ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง 
โดยกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ	 
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้พัฒนำตนเอง 
ให้มีศักยภำพสูงขึ้น	 ซึ่งในปีงบประมำณ	2557	 มีหลักสูตร 
ในกำรอบรมทั้งหมด	14	 หลักสูตร	 สำมำรถแบ่งได้	3	 ด้ำน	 
ดังต่อไปนี้

จำ�นวนหลักสูตรในแต่ละด้�น

ร้อยละของบุคล�กรในก�รอบรมแต่ละด้�น

0

2

4

6

8

ด้�นคว�มรู้ ด้�นทักษะ ด้�นสมรรถนะ

หลักสูตร

ด้ำนที่มีบุคลำกรอบรมมำกที่สุดถึงร้อยละ	50.00	คือ	ด้ำนทักษะ	
รองลงมำร้อยละ	28.57	 คือ	 ด้ำนควำมรู้	 และล�ำดับสุดท้ำย 
ร้อยละ	21.43	คือ	ด้ำนสมรรถนะ

ในแต่ละด้ำนประกอบด้วยหลักสูตร	ดังนี้	ด้ำนควำมรู้	จ�ำนวน	4	
หลักสูตร	 ด้ำนทักษะ	 จ�ำนวน	7	 หลักสูตร	 และด้ำนสมรรถนะ	
จ�ำนวน	3	หลักสูตร

ด้านความรู้ (Knowledge)

ด้านทักษะ (Skill)

ด้านสมรรถนะ (Competency)

01

02

03

หมำยถึง	ควำมรู้	ควำมสำมำรถที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรปฏิบัติงำนและควำมรู ้ควำมสำมำรถด้ำน
กฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร

หมำยถงึ	กำรน�ำควำมรูม้ำใช้ในกำรปฏบิตังิำนจน
เกดิควำมช�ำนำญและคล่องแคล่ว	หรอื	ควำมเชีย่วชำญ	
ช�ำนำญพเิศษในด้ำนต่ำงๆ	ทีจ่�ำเป็นในกำรปฏบิตังิำน	
ทีพั่ฒนำจำกกำรสัง่สมประสบกำรณ์และกำรฝึกฝน

หมำยถงึ	คณุลกัษณะ	เชงิพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลมำจำก	
ควำมรู	้ทกัษะ	ควำมสำมำรถและคณุลกัษณะอืน่ๆ	
ทีท่�ำให้บุคลำกรบำงกลุม่/บำงคนในองค์กรปฏบิตัิ
งำนได้ผลงำนโดดเด่นกว่ำคนอื่นๆ	ในองค์กร

21.43% 28.57%

50.00%
ด้�นคว�มรู้
ด้�นทักษะ
ด้�นสมรรถนะ
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นอกจำกน้ีทั้ง	3	 ด้ำนยังสำมำรถแบ่งออกเป็นประเภทต่ำงๆ	 
ได้ดังนี้

1.	 ด้ำนควำมรู ้	 ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทวิชำกำร	1	
หลักสูตร	ประเภทกำรวำงแผน	2	หลักสูตร	ประเภทบริหำร/
พัฒนำองค์กร	1	หลักสูตร

2.	 ด้ำนทักษะ	 ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทวิชำกำร	 2	
หลักสูตร	 ประเภทคอมพิวเตอร์	2	 หลักสูตร	 ประเภท 
กำรวำงแผน	3	หลักสูตร	

3.	 ด้ำนสมรรถนะ	ประกอบด้วยหลกัสตูรประเภทบรหิำร/พฒันำ
องค์กร	1	หลกัสตูร	ประเภทกำรวำงแผน	1	หลกัสตูร	ประเภท
คุณธรรม/จริยธรรม	1	หลักสูตร

จำ�นวนประเภทก�รอบรมในแต่ละด้�น

ร้อยละของบุคล�กรในก�รอบรม 
แต่ละประเภทก�รอบรม

0

2

1

4

6

8

7

5

3

ด้�นคว�มรู้ ด้�นทักษะ ด้�นสมรรถนะ

หลักสูตร

	 ประเภทกำรอบรมทีมี่บุคลำกรเข้ำรบักำรอบรมมำกทีสุ่ด
ถงึร้อยละ	42.85	คือประเภทกำรวำงแผน	ส่วนมำกอบรมในหวัข้อ
แนวทำงกำรปฏบิตังิำนตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
เรือ่ง	ห้ำมใช้เครือ่งมอืประมงบำงชนดิในทีจ่บัสตัว์น�ำ้บำงส่วนของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เพชรบุรี	 สมุทรสงครำม	 สมุทรสำคร	
กรุงเทพมหำนคร	สมุทรปรำกำร	ฉะเชิงเทรำ	ชลบุรี	รองลงมำ
ร้อยละ	21.43	 คือประเภทวิชำกำร	 ส่วนมำกอบรมในหัวข้อ
วิทยำลัยกำรทัพเรือ	รุ่นที่	46	ประจ�ำปีงบประมำณ	2557	ถัดมำ
ร้อยละ	14.29	 คือประเภทคอมพิวเตอร์	 และประเภทบริหำร/
พัฒนำองค์กร	ส่วนมำกอบรมในหัวข้อ	Tips	&	Tricks	กับกำรใช้	
Excel	และหัวข้อกำรใช้สถิติส�ำหรับงำนวิจัย	รุ่นที่	2	ตำมล�ำดับ	
และสดุท้ำยร้อยละ	7.14	คอืประเภทคณุธรรม/จรยิธรรม	ส่วนมำก
อบรมในหัวข้อโครงกำรอบรมวิปัสสนำกัมมัฏฐำนแก่ประชำชน
ทั่วไป	เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่	“พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว”	 เนื่องในวโรกำสเฉลิมพระชนมพรรษำ	 
ครบรอบ	86	พรรษำ	ครั้งที่	14	

ก�รว�งแผน
คอมพิวเตอร์
คุณธรรม/จริยธรรม
บริห�ร/พัฒน�องค์กร
วิช�ก�ร

ก�รว�งแผน
คอมพิวเตอร์
คุณธรรม/จริยธรรม
บริห�ร/พัฒน�องค์กร
วิช�ก�ร

42.85%

21.43%

14.29%

7.14%
14.29%

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
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	 ส�ำนกัวจิยัและพฒันำประมงทะเลได้จดัสมัมนำวชิำกำรด้ำนประมงทะเล	

ประจ�ำปี	 2557	 เรื่อง	 “ทิศทำงกำรพัฒนำเพื่อกำรปฏิรูปประมงทะเล”	 

ระหว่ำงวันที่	21	-	25	 กรกฎำคม	2557	 ณ	 โรงแรมเซ็นทำรำคอนเว็นชัน

เซ็นเตอร์	จังหวัดขอนแก่น	ซึ่งผู้เข้ำร่วมสัมมนำประกอบด้วย	ข้ำรำชกำรและ

เจ้ำหน้ำทีจ่ำกส�ำนกัวจัิยและพฒันำประมงทะเล	และเจ้ำหน้ำทีข่องกรมประมง

ที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวนทั้งสิ้น	150	คน	เพื่อให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้	ถ่ำยทอด

ประสบกำรณ์	และแสดงควำมคดิเหน็ระหว่ำงนักวชิำกำรด้วยกนัในระดบัต่ำงๆ	

รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเพิ่มทักษะและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์

เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่นักวิชำกำรรุ่นใหม่	และผู้ร่วมสัมมนำ	ตลอดจน

เป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์อันดีให้เกดิขึน้ควำมในองค์กร	โดยเนือ้หำของงำน

ประกอบไปด้วยกำรบรรยำยพเิศษและกำรน�ำเสนอผลงำนในหวัข้อต่ำงๆ	ดงันี้	

1.	 สถำนกำรณ์ประมงโลกกับกำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำนประมงทะเล

2.	 ก้ำวผ่ำนแผนแม่บทกำรจัดกำรประมงทะเลไทย	สู่ระยะที่	2

3.	 กำรด�ำเนินงำนคณะท�ำงำนวิเครำะห์และประเมินผลควำมเหมำะสมทำง

ทะเลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรแหล่งปะกำรังเทียม

4.	 กำรด�ำเนินงำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรปลำโอใน 

น่ำนน�้ำไทย

5.	 กำรด�ำเนินงำนคณะพฒันำระบบฐำนข้อมลูทรพัยำกรและกำรประมงทะเล

ของประเทศ

6.	 กำรเข้ำสู่ทรัพยำกรในแหล่งประมงใหม่บริเวณกลำงอ่ำวไทย

7.	 กำรด�ำเนินงำนคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรปูม ้ำของ

ประเทศไทยอย่ำงยั่งยืน

8.	 กำรด�ำเนินงำนคณะท�ำงำนศึกษำกำรท�ำประมงเครื่องมือลอบพับได้

9.	 กำรประมงนอกน่ำนน�้ำกับพันธกิจต่อองค์กรประมงต่ำงประเทศ

10.	แนวทำงปฏิบัติตำมระเบียบพัสดุภำครัฐ
11.	ทิศทำงงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประมงทะเล
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	 นอกจำกนี้ยังได้จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยใน

หน่วยงำน	 เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้บุคลำกรได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี	 และลดช่องว่ำงระหว่ำง 

ผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ	 ซึ่งน�ำไปสู่ควำมสมัครสมำน

สำมัคคี	ร่วมแรงร่วมใจกัน	และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในองค์กร

	 และกจิกรรมส่งเสรมิควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ภำยใต้

โครงกำร	 “ทูน่ำจำกทะเลลึก..คืนควำมสุขคู่ครัวไทย”	 ซึ่งส�ำนัก

วิจัยและพัฒนำประมงทะเล	ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำประมง

น�้ำจืดจังหวัดขอนแก่น	 และหน่วยบริหำรจัดกำรประมงน�้ำจืด

เขื่อนอุบลรัตน์	 ขอนแก่น	 มอบผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำ	 อุปกรณ ์

กำรเรียนกำรสอน	 อุปกรณ์กำรกีฬำ	 และเงินสมทบทุนอำหำร

กลำงวันแก่นักเรียน	 พร้อมทั้งให้ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกร 

ปลำทูน่ำแก่นักเรียนและชำวบ้ำน

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
น�ประมงทะเล
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งบประม�ณ ประจำ�ปี 2557
ในปีงบประมำณ	2557	ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลได้รับงบประมำณเพิ่มขึ้นจำก
ปี	2556	ร้อยละ	3.70	โดยได้รับกำรจัดสรรงบบุคลำกร	งบด�ำเนินงำนและงบรำยจ่ำยอื่น	
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	3.02	13.81	 และ	11.95	 ตำมล�ำดับ	 แต่ไม่ได้รับกำรจัดสรร 
งบประมำณในหมวดงบลงทุน	

ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเล	 ได้รับงบประมำณในกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ	
2557	ทั้งหมด	328,220,700	บำท	ใน	3	แผนงำน	โดยส่วนใหญ่อยู่ในแผนงำนส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำภำคกำรเกษตร	 ผลผลิตสินค้ำประมงได้รับกำร
พัฒนำและส่งเสริม	ร้อยละ	49.45	(กิจกรรมวิจัยและพัฒนำกำรประมง	ร้อยละ	47.85	
และกจิกรรมส่งเสรมิและพฒันำสนิค้ำประมง	ร้อยละ	1.60)	แผนงำนอนรุกัษ์และจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ	 ผลผลิตกำรจัดกำรให้เกิดผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชำต	ิ 
คิดเป็นร้อยละ	31.33	(กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น�้ำ	 ร้อยละ	9.48	 กิจกรรมพัฒนำตำม 
แผนแม่บทกำรจัดกำรประมงทะเลไทย	 ร้อยละ	15.75	 และกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยำกร
ชำยฝั่งทะเลโดยกำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียม	 ร้อยละ	6.09)	 และแผนงำนส่งเสริมสินค้ำ
ด้ำนกำรเกษตรและอตุสำหกรรมอำหำร	โครงกำรพฒันำคณุภำพสนิค้ำเกษตรสูม่ำตรฐำน	
ร้อยละ	19.22	(กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง	ร้อยละ	8.67	และ
กิจกรรมด�ำเนินกำรเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้ำ	ร้อยละ	10.55)

180
ล้�นบ�ท

160
140
120
100
80
60
40
20

งบบุคล�กร งบดำ�เนินง�น งบลงทุน งบอุดหนุน งบร�ยจ่�ยอืน่

0

	 แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร	-	โครงการพัฒนา

คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

8.676.09

15.75

9.48

1.60

10.55

47.85

ปีงบประม�ณ 2556
ปีงบประม�ณ 2557

กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง

คุณภาพสินค้าประมง

กิจกรรมดำาเนินการเพื่อ 

รองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง

กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำา

กิจกรรมพัมนาตามแผนแม่บทการจัดการ

ประมงทะเลไทย

กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล	

โดยการจัดสร้างปะการังเทียม

	 แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ

สร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	ผลผลิต 

สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

	 แผนงานอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	-	ผลผลิตการจัดการ

ให้เกิดผลผลิตสัตว์นำ้าในแหล่งนำ้าธรรมชาติ
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งบบุคล�กร

เมื่อพิจำรณำกำรใช้จ่ำยงบประมำณทำงด้ำนค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร	
ผลกำรเบิกจ่ำยตำม	GF	รวมทั้งสิ้น	48,830,085.98	บำท	โดยร้อยละ	60.32	
เป็นกำรเบกิจ่ำยในส่วนภมูภิำค	และร้อยละ	39.68	เป็นกำรเบกิจ่ำยในส่วนกลำง

	 ในส่วนของงบด�ำเนนิงำน	มผีลกำรเบกิจ่ำยตำม	GF	รวมทัง้สิน้	
148,073,436.37	บำท	ซ่ึงในส่วนกลำงมกีำรเบิกจ่ำยร้อยละ	52.29	เป็น
เงินขยำยกันเหลื่อมปีร้อยละ	47.71	 และในส่วนภูมิภำคมีกำรเบิกจ่ำย
ร้อยละ	78.51	เป็นเงนิขยำยกนัเหลือ่มปีร้อยละ	21.49	ในด้ำนงบอดุหนนุ	
มีผลกำรเบิกจ่ำยตำม	GF	 รวมทั้งสิ้น	1,650,000	 	 บำท	 ซึ่งเป็นกำร 
เบิกจ่ำยในส่วนกลำงทั้งหมด	 ส่วนงบรำยจ่ำยอ่ืน	 มีผลกำรเบิกจ่ำย 
ตำม	GF	 รวมทั้งสิ้น	16,836,387.69	 บำท	 โดยเป็นกำรเบิกจ่ำย 
ในส่วนกลำงร้อยละ	80.85	เป็นเงินขยำยกันเหลื่อมปีร้อยละ	19.15

	 เ ม่ื อ พิ จำ รณำ ในรำยละ เอี ยดจะพบว ่ ำ	 
งบประมำณร้อยละ	47.31	เป็นงบบคุลำกร	(ประกอบด้วย
เงินเดือนข้ำรำชกำร	 ร้อยละ	 40.57	 ค่ำตอบแทน 
พนกังำนรำชกำรร้อยละ	37.74	และค่ำจ้ำงประจ�ำร้อยละ	
21.69)	 งบด�ำเนินงำนร้อยละ	46.97	 (ประกอบด้วย 
ค่ำตอบแทนใช้สอยวสัดรุ้อยละ	95.30	และค่ำสำธำรณปูโภค	
ร้อยละ	4.70)	 งบรำยจ่ำยอื่นร้อยละ	5.22	 ซึ่งเป็นค่ำ 
ใช้จ่ำยในกำรส�ำรวจ	ท�ำประมงนอกน่ำนน�ำ้ของเรอืส�ำรวจ	
และงบอดุหนุนร้อยละ	0.50	เป็นค่ำใช้จ่ำยสมำชกิองค์กร
ระหว่ำงประเทศ	(คณะกรรมำธิกำรบริหำรและจัดกำร
ทรัพยำกรปลำทูน่ำในมหำสมุทรอินเดีย)

47.31 	 งบบุคลากร

46.97 	 งบดำาเนินงาน

0.50 	 งบอุดหนุน

5.22 	 งบรายจ่ายอื่น

งบบุคลากร งบดำาเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

เงินเดือน
40.57%

ค่าจ้างประจำา
21.69%

ค่าตอบแทน 
พนักงานราชการ

37.74%

ค่าตอบแทน 
ใช้สอย
วัสดุ

95.30%

สาธารณูปโภค
4.70%

ค่าใช้จ่ายสมาชิก 
องค์กร

ระหว่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการ 
สำารวจทำาการ

ประมง
นอกน่านนำ้า

ของเรือสำารวจ

	 ส่วนภูมิภาค

	 ส่วนกลาง

60.32%

39.68%

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง

47.71% 21.49% 19.15%

52.29% 78.51% 80.85%

งบดำาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น

	 เงินขยายกันเหลื่อมปี

	 เบิกจ่าย

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
น�ประมงทะเล
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แผนแม่บทก�รจัดก�รประมงทะเลไทย

	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ	 ได้แก	่
ส�ำนักงำนประมงจังหวัด	 สมำคมกำรประมงแห่งประเทศไทย	 สมำคม 
กำรประมงในท้องถิ่น	 และกลุ่มชำวประมงในพื้นที่ต่ำงๆ	 ได้ด�ำเนินกำร 
ในกรอบกจิกรรมปีงบประมำณ	2557	ภำยใต้โครงกำรพฒันำตำมแผนแม่บท
กำรจัดกำรประมงทะเลไทย	ได้ผลกำรด�ำเนินกิจกรรม	ดังนี้

ด�ำเนินกำรส ่งเสริมให ้มีองค ์กรระดับ
จังหวัด	 ในพ้ืนที่จังหวัดชำยฝั ่งทะเล
ทั้งหมด	เพื่อจัดท�ำแผนกำรจัดกำรประมง
ทะเลอย่ำงมีส่วนร่วม	 ทั้งภำครัฐ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	เอกชน	และชำวประมง	 
ให้มกีำรบรหิำรจดักำรประมงทะเลในระดบั
จังหวัดที่เป็นรูปธรรม	 พัฒนำศักยภำพ
องค์กรประมงให้มีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรประมงทะเล	 โดยจัดอบรม 
ให้ควำมรู ้ในเชิงวิชำกำรควบคู ่ไปด้วย	 
ซึ่งประกอบด้วย

ด�ำเนินกำรเพื่อลดกำรลงแรงประมงจำก
เครือ่งมอือวนลำกและอวนรุน	หรือเคร่ืองมอื	
ประมงที่มีกำรจับลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจขึ้น
มำใช้อย่ำงไม่คุ ้มค่ำ	 โดยกำรส่งเสริม 
ให้มีกำรจับสัตว์น�้ำขึ้นมำใช้ประโยชน์ใน 
รูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม	 ซึ่งท�ำให้
ทรัพยำกรสัตว์น�้ำในบริเวณชำยฝั่งทะเล 
ได ้รับกำรฟ ื ้นฟูและสำมำรถกลับมำ 
อยู ่ ในสภำพอุดมสมบู รณ ์ ได ้ ต ่ อ ไป	 
ซึ่งประกอบด้วย

ด�ำเนินกำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียมจ�ำนวน	
13	 แห่ง	 และด�ำเนินกำรส่งเสริมให้มีกำร
จัดตั้งธนำคำรสัตว์น�้ำของชุมชน	 จ�ำนวน	
10	 แห่ง	 เพื่อฟื ้นฟูชำยฝั ่งให้มีควำม 
อุดมสมบูรณ์	 ทั้งกำรพัฒนำแหล่งท�ำกำร
ประมงชำยฝั่งให้มีควำมเหมำะสมในกำร
เป็นแหล่งวำงไข่	 และเลี้ยงตัวของสัตว์น�้ำ
วัยอ่อน	 รวมถึงกำรส่งเสริมให้ชำวประมง
มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ประมง	 ป้องกันไม่ให้เกิดกำรท�ำลำย
ทรัพยำกรสัตว ์น�้ำอย ่ำงไม ่เหมำะสม	 
เพื่อรักษำสมดุลของปริมำณสัตว์น�้ำให้มี
ควำมยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วย

•	กิจกรรมกำรขยำยเขตอนุรักษ์ชำยฝั่ง	
•	กจิกรรมกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีป่ะกำรงัเทยีม	
•	กิจกรรมกำรบรหิำรจดักำรประมงโดยชมุชน	

•	กิจกรรมส่งเสริมกำรลดปริมำณกำร 
จับลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจโดยกำรขยำย
ขนำดตำอวนลำก

•	กจิกรรมส่งเสรมิกำรปรบัเปลีย่นเครือ่งมอื	
อวนรุน

•	กิจกรรมกำรจัดสร ้ำงปะกำรังเทียม 
เพื่อกำรประมง	

•	กจิกรรมกำรจดัตัง้ธนำคำรสตัว์น�ำ้ชมุชน	

ก�รส่งเสริมก�รจัดก�ร
ประมงทะเลระดับจังหวัด

ก�รส่งเสริมก�รทำ�ประมง 
ที่เหม�ะสม

ก�รเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ้�
01 02 03
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กิจกรรมขย�ยเขตอนุรักษ์ช�ยฝั่ง
เป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินก�ร

เพื่อขยำยเขตอนุรักษ ์ชำยฝ ั ่ ง	 จำกเดิม	 3,000	 เมตร	 
เป็น	5,400	 เมตร	 โดยก�ำหนดเขตพ้ืนที่ห้ำมท�ำกำรประมงด้วย
เครื่องมือบำงชนิด	และให้ชำวประมง/องค์กร/ชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำควำม
เสื่อมโทรมทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ

ภาพการจดัประชมุหารอืกบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องและพหภุาคี

แผนที่จัดท�าการขยายเขต

การจัดท�าแผนที่ขยายเขตฯของจังหวัด

ส่งเสริมให้มีการพิจารณาขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง 
เพิ่มเติมใน	10	 จังหวัดท่ียังไม่มีกำรด�ำเนินกำร	 โดย 
จัดประชุมกับชำวประมงเพื่อทรำบควำมต้องกำรและ
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ	 รวมถึงผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ถงึควำมเป็นไปได้ในกำรขยำยเขตอนรุกัษ์ชำยฝ่ังออกไปเป็น	
5,400	เมตร	และจดัประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำแก้ไข
ปัญหำควำมเดอืดร้อน	(พหภุำค)ี	ของจงัหวดัเพือ่พจิำรณำ
ข้อเสนอในกำรขยำยเขตอนุรักษ์ชำยฝั่ง

2.2	ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรือ่ง	ก�ำหนดกำร
ห้ำมใช้เครื่องมืออวนลำกที่ใช้ประกอบเครื่องยนต์ท�ำกำร
ประมงในที่จับสัตว์น�้ำบำงแห่ง	ในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี

2.3	ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรือ่ง	ก�ำหนดกำร
ห้ำมใช้เคร่ืองมอืครำดที่ใช้กบัเรือยนต์ท�ำกำรประมงหอย
ชนิดสองฝำในพื้นที่ทะเลบำงส่วน	 ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กำรขยำยเขตอนรุกัษ์ชำยฝ่ังในจงัหวดัที่ได้จดัท�ำประกำศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว	ได้แก่

01

02
2.1	 ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ือง	 ก�ำหนด
ห้ำมใช้เครือ่งมอือวนลำกและอวนรนุที่ใช้ประกอบเรือยนต์	
ท�ำกำรประมงในพื้นที่จับสัตว์น�้ำบำงแห่ง	ในพื้นที่จังหวัด
ต่ำงๆ	ดังนี้	

•	จังหวัดจันทบุรี
•	จังหวัดระยอง
•	จังหวัดชุมพร
•	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
•	จังหวัดนครศรีธรรมรำช
•	จังหวัดนรำธิวำส
•	จังหวัดกระบี่
•	จังหวัดตรัง
•	จังหวัดสตูล ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ

น�ประมงทะเล
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กิจกรรมก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ปะก�รังเทียม
เป้�หม�ย
เพือ่ให้ชำวประมง	และผูม้ส่ีวนได้เสยีในอ�ำเภอชำยฝ่ังทะเลทัง้	20	
จังหวัด	 มีแผนกำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียม	 และมีกำรก�ำหนด
มำตรกำรหรือระเบียบกำรใช้ประโยชน์จำกปะกำรังเทียมรวมถึง
แผนกำรฟื้นฟูแหล่งปะกำรังเทียมเดิมในจังหวัดของตน

ผลก�รดำ�เนินก�ร
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัต ิ
เรื่อง	 กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ปะกำรังเทียมโดยชุมชน	
ส�ำนักงำนประมงจังหวัดร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ประมงทะเล	 จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร	 จ�ำนวน	43	 ครั้ง		
ใน	20	 จังหวัดชำยฝั่งทะเล	 มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำ	 จ�ำนวน	
1,331	รำย	ในช่วงเดือน	มกรำคม	-	มีนำคม	2557	โดย
รับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 
เพื่อพิจำรณำพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมในกำรจัดสร้ำงหรือ
ฟ้ืนฟปูะกำรงัเทยีม	รวมทัง้หำแนวทำงหรอืมำตรกำรร่วมกนั	
ถึงกำรใช ้ประโยชน ์ ในบริ เวณพ้ืนที่ปะกำรังเทียม	 
เพื่อให้เกิดกำรท�ำกำรประมงอย่ำงยั่งยืน

พื้นที่ความต้องการของชาวประมงในการจัดสร ้าง 
ปะการังเทียม
จำกกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร	 ส�ำนักงำนประมงจังหวัด
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเล	 ได้พื้นที่ควำม
ต้องกำรในกำรจดัสร้ำงปะกำรงัเทยีมในจงัหวดัชำยฝ่ังทะเล	
ทั้ง	20	 จังหวัด	 และได้น�ำข้อมูลพิกัดทำงภูมิศำสตร ์
มำลงในระบบแผนที่ดิจิตอล	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
พิจำรณำพื้นที่ในกำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียมของแต่ละ
จังหวัดต่อไป

01

02

แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจดัการพืน้ทีป่ะการงั
เทียมที่ได้จากการสัมมนา
จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชนและชำวประมง 
ในแต่ละจงัหวดัชำยฝ่ังทะเล	ได้เสนอแนวทำง	และมำตรกำร	
ดังนี้

1. มาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังเทียม
1.1	 ควรมีกำรปรับเปลี่ยนทุ ่นให้มำใช้ทุ ่นไฟเบอร์แทน	 

เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุจำกเรือประมงวิ่งชนทุ่น
1.2	 ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำเพิ่มเติมในกองปะกำรังเทียม	 เช่น

ปลำกะพง,	ปู,	กุ้ง
1.3	 ก�ำหนดห้ำมเครื่องมือประเภทท�ำลำยล้ำงต่ำงๆ	 เช่น	 

ยำเบือ่เมำ	ระเบดิ	เป็นตน้	ในบรเิวณกองปะกำรงัเทยีม
1.4	 ท�ำควำมสะอำดปะกำรงัเทยีม	เช่น	เศษอวนและเครือ่งมอื	

ต่ำงๆ	ที่เข้ำมำติดในกองปะกำรังเทียม
1.5	 จัดตั้งกลุ่มอำสำอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น�้ำดูแลปะกำรัง

เทียมหน้ำบ้ำน
1.6	 อบรมเพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกกำรใช้ประโยชน์จำกกอง

ปะกำรังเทียม
1.7	 ควรจัดท�ำแผนกำรทิ้งปะกำรังเทียมเพิ่มเติมเพื่อ

ทดแทนกองที่ช�ำรุดเสียหำยไป

03

2. มาตรการ กฎเกณฑ์ หรือข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จาก
ปะการังเทียม
2.1	 ก�ำหนดห้ำมใช้เคร่ืองมือบำงชนิดบริเวณกองปะกำรัง

เทียม
2.2	 ก�ำหนดชนิด	ช่องตำ	ขนำด	ของเครื่องมือที่ใช้ในกอง

ปะกำรังเทียม
2.3	 ก�ำหนดระยะทำงกำรท�ำประมงจำกกองปะกำรังเทียม
2.4	 ควรมีเรือตรวจกำรณ์	มำเฝ้ำระวังกำรท�ำกำรประมง
2.5	 แบ่งพื้นที่กำรใช้ประโยชน์จำกปะกำรังเทียม	 คือ	 

พื้นที่ตกปลำ	พื้นที่เรือประมงพื้นบ้ำน
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กิจกรรมก�รบริห�รจัดก�รประมงโดยชุมชน
เป้�หม�ย

พื้นที่ดำ�เนินก�ร

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดกฎ	กติกำ	ข้อตกลง	และ
แผนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ประมง	 และสร้ำงจิตส�ำนึกให้กับชุมชนในกำรช่วยกันดูแลรักษำ
ทรัพยำกรในพื้นที่	โดยกำรจัดท�ำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกร
ประมงบริเวณชุมชนชำยฝั ่งให้มีควำมอุดมสมบูรณ์	 และมี
ทรัพยำกรไว้ใช้อย่ำงยั่งยืนต่อไป

ลำาดับ บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ตำาบล อำาเภอ จังหวัด
1 ชุมชนบ้ำนแหลมเทียน 1 อ่ำวใหญ่ เมือง ตรำด
2 ชุมชนบ้ำนสะพำนหิน 5 แหลมกลัด เมือง ตรำด
3 บ้ำนท่ำแฉลบ 9,	10 บำงกะจะ เมือง จันทบุรี
4 บ้ำนเกำะเปริด 1,	2,	3 เกำะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
5 บ้ำนพยูน 4 บ้ำนฉำง บ้ำนฉำง ระยอง
6 บ้ำนอ่ำวอุดม ทุ่งสุขลำ ศรีรำชำ ชลบุรี
7 พันท้ำยนรสิงห์ 8 พันท้ำยนรสิงห์ เมือง สมุทรสำคร
8 บ้ำนคลองสองร่อง 7 แหลมใหญ่ เมือง สมุทรสงครำม
9 บ้ำนหำดเจ้ำส�ำรำญนอก 1 หำดเจ้ำส�ำรำญ เมือง เพชรบุรี
10 บ้ำนฝั่งแดง 6 ทรำยทอง บำงสะพำนน้อย ประจวบคีรีขันธ์
11 บ้ำนบ่อนอก 6 บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์
12 บ้ำนรัตนโกสัย 5 ปำกตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
13 บ้ำนท้องตม 1 ด่ำนสวี สวี ชุมพร
14 บ้ำนเกำะนกเภำ 11 ดอนสัก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี
15 บ้ำนบำงน�้ำจืด 8 ดอนสัก ดอนสัก สุรำษฎร์ธำนี
16 บ้ำนปลำยทอน 7 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมรำช
17 บ้ำนเกำะเพชร 6 เกำะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมรำช
18 บ้ำนพังสำย 7 กระดังงำ สทิงพระ สงขลำ
19 บ้ำนทอนฮีเล 10 โคกเคียน เมือง นรำธิวำส
20 ชุมชนบำนำ 2 บำนำ เมือง ปัตตำนี
21 ชุมชนก�ำปงบูดี 1 แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตำนี
22 บ้ำนหำดทรำยด�ำ 5 หงำว เมือง ระนอง
23 บ้ำนปำกเมง 4 ไม้ฝำด สิเกำ ตรัง
24 บ้ำนเกำะมุกด์ 2 เกำะลิบง กันตัง ตรัง
25 บ้ำนขอนคลำน 1,	2,	3 ขอนคลำน ทุ่งหว้ำ สตูล
26 บ้ำนหลังเกำะ 7 เกำะศรีบอยำ เหนือคลอง กระบี่
27 6 อ่ำวลึกใต้ อ่ำวลึก กระบี่
28 บ้ำนท่ำจูด 3 บำงนำยสี ตะกั่วป่ำ พังงำ
29 บ้ำนสำมช่องเหนือ 9 กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงำ
30 ซอยกิ่งแก้ว 3 รัษฎำ เมือง ภูเก็ต

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
น�ประมงทะเล
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ผลก�รดำ�เนินก�ร
จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการประมงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม” 
ให้กบัชำวประมงในชมุชนทัง้หมด	30	ชมุชน	รวมทัง้หมด	
774	คน	โดยมเีนือ้หำในกำรอบรมเกีย่วกบั	กำรจดัตัง้กลุม่
เพื่อบริหำรทรัพยำกรประมงโดยชุมชน	หลักกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสัตว์น�้ำ	 ตัวอย่ำงปัญหำกำร 
ประมงทีเ่กดิขึน้	และวธิแีก้ไขปัญหำ	และระดมควำมคดิเหน็	
ในกำรท�ำแผนกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ประมงโดยชุมชน

จัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนในการบริหารจัดการ
ประมง 
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรจะประกอบไปด้วย	
ตัวแทนชำวประมง	 กรรมกำรหมู่บ้ำน	 สมำชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	โดยมปีระมงอ�ำเภอ	หรอืผูแ้ทนจำก
ส�ำนักงำนประมงจังหวัดเป็นเลขำนุกำร	และมีเจ้ำหน้ำที่
จำกศูนย์วิจยัและพฒันำประมงทะเลในพืน้ทีท่�ำหน้ำทีเ่ป็น
ทีป่รกึษำทำงวชิำกำรของชมุชน	โดยได้กำรรบัรองกำรจดัตัง้	
คณะกรรมกำรฯ	 ของชุมชนจำกอ�ำเภอ	 เพ่ือกำรบริหำร
จดักำรทรพัยำกรประมง	และกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรในเขต
ชุมชน

การก�าหนดแผนการด�าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ
ประมงโดยชุมชน 
โดยจดัประชมุคณะกรรมกำรชมุชนและผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง	
เพื่อรวมถึงแนวทำงกำรอนุรักษ์หรือกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรประมงในเขตของชุมชน	 ซึ่งโดยสรุปจะมี
กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนำแหล่งอำศัยสัตว์น�้ำ	
กจิกรรมธนำคำรสัตว์น�ำ้ชมุชน	กจิกรรมจดัตัง้ศนูย์เรยีนรู้
ชุมชน	 กิจกรรมแพปลำชุมชน	 กิจกรรมอำสำสมัคร
อนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	 กิจกรรมส่งเสริมรำยได้เสริม	
และกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยำกรสัตว์น�้ำ	เป็นต้น

การก�าหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน 
โดยข้ึนอยู่กับสภำพแวดล้อมและพื้นที่ของชุมชนใน
บรเิวณนัน้ๆ	ซึง่จะมสัีตว์น�ำ้ประจ�ำถิน่	หรือสตัว์น�ำ้ทีส่�ำคญั
อำศัยอยู ่แตกต่ำงกัน	 จึงมีวิธีกำรอนุรักษ์สัตว ์น�้ำที่ 
แตกต่ำงกนัออกไปตำมชนดิสตัว์น�ำ้นัน้ๆ	โดยเขตอนรัุกษ์
ทรัพยำกรที่ชุมชนต่ำงๆ	ด�ำเนินกำร	ได้แก่	กำรก�ำหนด
เป็นพกิดั	มกีำรจดัวำงทุน่แสดงต�ำแหน่งขอบเขตของพืน้ที่	
เขตอนุรักษ์	และมีข้อก�ำหนด	กฎ	กติกำ	ข้อตกลง	ห้ำม
ท�ำกำรประมงบำงประเภทในเขตอนุรักษ์	 ก�ำหนดวิธ ี
ในกำรท�ำกำรประมง	เป็นต้น
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กิจกรรมส่งเสริมก�รลดปริม�ณก�รจับลูกสัตว์น้ำ�เศรษฐกิจ 
โดยก�รขย�ยขน�ดต�อวนล�ก
เป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�น

เพิ่มช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของชำวประมงในกำรทดลอง	 และ 
รบัทรำบควำมส�ำคญัของกำรขยำยขนำดตำอวนก้นถงุทีม่ขีนำดใหญ่ขึน้	
และหำแนวทำงกำรขยำยขนำดตำอวนก้นถงุอวนลำกทีช่ำวประมง	
ได้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ	 อันจะเป็นกำรส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรลดกำรจับลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจในเรือประมง
อวนลำกและเกดิกำรใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรอย่ำงยัง่ยนืต่อไป

 1. การสรุปข้อมูลจากการทดลอง	จำกกำรทดลองร่วม
กับชำวประมงอวนลำกในพื้นที่ต่ำงๆ	ในปี	2556	โดยน�ำเรือของ
ชำวประมงมำทดลองใช้ตำอวนทีม่ขีนำดใหญ่ขึน้เป็น		4	เซนตเิมตร	
และได้ท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล	ได้ผลดังนี้

 2. การน�าเสนอข้อมลูต่อผูเ้กีย่วข้อง	ได้มกีำรประชมุหำ
แนวทำงกำรขยำยขนำดตำอวนก้นถุงอวนลำก	 จำกผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้แก่	 ผู้แทนจำกสมำคมกำรประมงแห่งประเทศไทย	
นำยกสมำคมประมงตำมจังหวัดที่มีเรือประมงอวนลำก	 สมำคม
กำรประมงเรอืลำกเดีย่ว-อวนลำกคู	่และผูแ้ทนจำกสหกรณ์ประมง			
เป็นต้น	 ซึ่งมติที่ประชุมเสนอให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลกำรทดลอง
กำรขยำยขนำดตำอวนก้นถุงอวนลำกไปยังจังหวัด	 เพื่อจัดท�ำ
ประชำพิจำรณ์รับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนพหุภำคีของแต่ละจังหวัด	
เพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรก�ำหนด
มำตรกำรขยำยขนำดตำอวนก้นถุงอวนลำก

 เครื่องมืออวนลากคู่
	 พื้นที่อ่ำวไทยตอนบน	 มีปริมำณกำรจับสัตว์น�้ำเฉลี่ย	
355.40	-	359.20	 กิโลกรัม/ครั้ง	 ปริมำณกำรหลุดลอดเฉลี่ย	
186.70	-	212.50	กิโลกรัม/ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	51.98	-	59.79	
ซึ่งสัตว์น�้ำที่หลุดลอดมีลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ	 
50.95	-	59.54	 และกลุ่มลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่พบมำกที่สุดคือ
ปลำผิวน�้ำ	 รองลงมำคือ	 หมึก	 ปลำหน้ำดิน	 และสัตว์น�้ำอื่นๆ	 
ตำมล�ำดับ
	 พื้นที่อ่ำวไทยตอนล่ำง	 มีปริมำณกำรจับสัตว์น�้ำเฉลี่ย	
204.16	กโิลกรมั/ครัง้	ปรมิำณกำรหลดุลอดเฉลีย่	69.15	กโิลกรมั/
ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	33.87	 ซึ่งสัตว์น�้ำที่หลุดลอดมีลูกสัตว์น�้ำ
เศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ	20.20	 และกลุ่มลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่
พบมำกที่สุดคือ	ปลำหน้ำดิน	รองลงมำคือ	ปลำผิวน�้ำ	หมึก	กุ้ง	
และสัตว์น�้ำอื่นๆ	ตำมล�ำดับ

 เครื่องมืออวนลากเดี่ยว
	 พื้นที่อ่ำวไทยตอนบน	 มีปริมำณกำรจับสัตว์น�้ำเฉลี่ย	
123.50	-	141.19	 กิโลกรัม/ครั้ง	 ปริมำณกำรหลุดลอดเฉลี่ย	 
29.31	-	42.43	กิโลกรัม/ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	20.76	-	34.36	ซึ่ง
สัตว ์น�้ ำที่หลุดลอดมีลูกสัตว ์น�้ ำ เศรษฐกิจคิดเป ็นร ้อยละ	 
11.98	-	24.64	 และกลุ่มลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่พบมำกที่สุดคือ
ปลำหน้ำดิน	รองลงมำคือ	หมึก	กุ้ง	สัตว์น�้ำอื่นๆ	และปลำผิวน�้ำ	
ตำมล�ำดับ
	 พื้นที่อ่ำวไทยตอนล่ำง	 มีปริมำณกำรจับสัตว์น�้ำเฉลี่ย	
303.27	กโิลกรมั/ครัง้	ปรมิำณกำรหลดุลอดเฉลีย่	82.76	กโิลกรมั/
ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	27.29	 ซึ่งสัตว์น�้ำที่หลุดลอดมีลูกสัตว์น�้ำ
เศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ	20.49	 และกลุ่มลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่
พบมำกที่สุดคือ	ปลำหน้ำดิน	รองลงมำคือ	กุ้ง	ปลำผิวน�้ำ	หมึก	
และสัตว์น�้ำอื่นๆ	ตำมล�ำดับ
	 ลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่หลุดลอดมีโอกำสเจริญเติบโต 
ซึง่เป็นกำรเพิม่มลูค่ำสตัว์น�ำ้	อกีทัง้ยงัเป็นกำรใช้ทรพัยำกรสตัว์น�ำ้	
ในรปูแบบและวธิกีำรทีเ่หมำะสม	เกดิประสทิธภิำพ	ลดกำรจับลกู
สัตว์น�้ำเศรษฐกิจขนำดเล็กขึ้นมำใช้ประโยชน์ก่อนขนำดอันควร	
นอกจำกนีย้งัเป็นกำรส่งเสรมิภำพลกัษณ์ทีด่ขีองกำรท�ำประมงไทย	
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
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กิจกรรมส่งเสริมก�รปรับเปลี่ยนเครื่องมืออวนรุน 
เป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�น

เพือ่ส่งเสรมิให้ชำวประมงที่ใช้เครือ่งมอือวนรนุเปลีย่นไปท�ำกำรประมงด้วยเคร่ืองมือทีเ่ลือก
จบัสตัว์น�ำ้และไม่กลบัไปท�ำกำรประมงโดยใช้เครือ่งมอือวนรนุอกี	โดยส่งเสรมิให้ชำวประมง
มีรำยได้จำกอำชีพเสริมด้วยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	 ซึ่งเน้นกิจกรรมที่จะไม่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบกับทรัพยำกรสัตว์น�้ำจำกธรรมชำติอีก

 1. ติดตามผลการปรับเปลี่ยนเครื่องมือของชาวประมงที่ร่วมกิจกรรม	 ส�ำนักงำน
ประมงจงัหวัดตรำดร่วมกบัศนูย์วจิยัและพฒันำประมงทะเลอ่ำวไทยฝ่ังตะวนัออก	ได้ด�ำเนนิ
กำรติดตำมกำรท�ำกำรประมงของชำวประมงที่เข้ำร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น		91	รำย	โดยได้
ตดิตำมผลกำรท�ำประมงด้วยเครือ่งมอืประมงพืน้บ้ำนของกลุ่มชำวประมงที่ได้รับกำรส่งเสริม
ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ	 พบว่ำมีชำวประมงที่ออกจำกภำคประมงไปประกอบอำชีพอื่น	
จ�ำนวน	26	รำย	มีชำวประมงที่ท�ำกำรประมงด้วยเครื่องมือชนิดที่ปรับเปลี่ยน	จ�ำนวน	61	
รำย	และชำวประมงที่กลับไปท�ำประมงอวนรุน	จ�ำนวน	4	รำย	ดังนี้

ตัวอย่างชนิดเครื่องมือประมงที่ปรับเปลี่ยน	จำกกำรติดตำมผล	พบว่ำ	ชำวประมง	 
ใช้เครื่องมือประมงชนิดที่ปรับเปลี่ยน	ดังนี้
-	อวนลอยกุ้งสำมชั้น	
-	อวนจมปู
-	อวนลอยปลำ	
-	อวนลอยติดตำปลำทู	
-	ลอบปูม้ำ	
-	ลอบปลำ
-	เบ็ดตกปลำ

พื้นที่ชุมชน จำานวน(ราย)
ใช้เครื่องมือ
ประมงชนิดที่
ปรับเปลี่ยน

กลับไปทำา
ประมงอวนรุน

ออกจากภาค
ประมง

ชาวประมงเข้าร่วมโครงการ ปี 2555
1.		บ้ำนแหลมหิน	ต.หนองคันทรง	อ.เมือง	จ.ตรำด 6 1 1 4
2.		บ้ำนแหลมสน	ต.อ่ำวใหญ่	อ.เมือง	จ.ตรำด 4 4 0 0
3.		บ้ำนอ่ำวกรูด	ต.ห้วงน�้ำขำว	อ.เมือง	จ.ตรำด 2 0 1 1
4.		ต.แหลมกลัด	อ.เมือง	จ.ตรำด 2 2 0 0
5.	 บ้ำนปำกคลองน�ำ้เชีย่ว	ต.หนองโสน	อ.เมอืง	จ.ตรำด 17 10 0 7
6.	 ต.น�้ำเชี่ยว	อ.แหลมงอบ	จ.ตรำด 17 6 2 9
7.	 บ้ำนแหลมทองหลำง	ต.แหลมงอบ	อ.แหลมหลวง 2 2 0 0
รวม 50 25 4 21

ชาวประมงเข้าร่วมโครงการ ปี 2556
1.	บ้ำนปำกคลองน�้ำเชี่ยว	ต.หนองโสน	อ.เมือง	จ.ตรำด 8 6 0 2
2.	ต.เนินทรำย	อ.เมือง	จ.ตรำด 1 1 0 0
3.	บ้ำนห้วยเขำแหลม	ต.น�้ำเชี่ยว	อ.แหลมงอบ	จ.ตรำด 23 20 0 3
4.	บ้ำนทองหลำง	ต.แหลมงอบ	อ.แหลมงอบ		จ.ตรำด 2 2 0 0
5.	ต.แสนตุ้ง	อ.เขำสมิง	จ.ตรำด 7 7 0 0
รวม 41 36 0 5
รวมทั้งสิ้น 91 61 4 26
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2. ส่งเสรมิให้ชาวประมงทีเ่ข้าร่วมมกีจิกรรมเสรมิ โดยการเพาะเลีย้ง 
สัตว์น�้ารายเดี่ยว และแบบรายกลุ่ม

 2.1 จดัประชมุ	ส�ำนักงำนประมงจังหวดัตรำด	ด�ำเนนิกำร	
สอบถำมควำมต้องกำรในกำรด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่เสรมิรำยได้กบั
ชำวประมงทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร	ในเบือ้งต้นมชีำวประมงสนใจด้ำน
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด	 กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝั่ง	 และกำร
จัดท�ำฟำร์มทะเลในพื้นที่	 เช่น	 กำรอนุรักษ์ปูแสมในพื้นที่เพื่อ
สำมำรถน�ำปูแสมมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
 2.2 จดัอบรมให้ความรู ้ส�ำนกังำนประมงจงัหวดั	จดัฝึก
อบรมหลักสูตรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อเสริมรำยได้จำกกำร
ท�ำกำรประมง	 วันที่	4	 กุมภำพันธ์	2557	 ณ	 ห้องประชุมศูนย์
โอท๊อปเทศบำลต�ำบลน�้ำเชี่ยว	มีผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม	จ�ำนวน	55	
รำย	โดยให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้จดื	กำรเพำะเล้ียง
สัตว์น�้ำชำยฝั่ง	กฎหมำยประมง	เพื่อให้ชำวประมงมีทำงเลือกใน
กำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมรำยได้ให้กับครอบครัวเพิ่มเติมจำก
กำรท�ำประมงโดยกำรจับสัตว์น�้ำเพียงอย่ำงเดียว	 และเพื่อกำร
บริหำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน

กจิกรรมระหว่างการฝึกอบรม	หลกัสตูรกำรเพำะเลีย้งสัตว์น�ำ้เพือ่
เสริมรำยได้จำกกำรท�ำกำรประมง	ได้แก่
	 -	ส�ำนักงำนประมงจงัหวดั	ส่งมอบปัจจยักำรผลิตให้แก่
ผู้ที่เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อเสริมรำยได้
จำกกำรท�ำกำรประมง	เพือ่ส่งเสรมิอำชพีชำวประมงทีป่รับเปล่ียน
เครื่องมืออวนรุน	
	 -	ส�ำนักงำนประมงจังหวดั	มอบปลำนลิ	ปลำกะพง	เป็ด
และอำหำรปลำ	 ให้กับชำวประมงที่เข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยน
เครื่องมืออวนรุนเพื่อส่งเสริมอำชีพชำวประมงที่ปรับเปล่ียน
เครื่องมืออวนรุน	

กจิกรรมการตดิตามผลการปรบัเปลีย่นเครือ่งมอื	ของชำวประมง
ที่ร่วมกิจกรรม
	 -	 ส�ำนักงำนประมงจังหวัดตรำดร่วมกับศูนย์วิจัยและ
พฒันำประมงทะเลอ่ำวไทยฝ่ังตะวนัออก	(ระยอง)	ลงพืน้ทีต่ดิตำม
ผลกำรด�ำเนินโครงกำร	 ในพื้นที่ต่ำงๆเพื่อให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำร
ท�ำประมงให้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง	

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
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กิจกรรมก�รจัดสร้�งปะก�รังเทียมเพื่อก�รประมง
เป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�น

จัดสร้ำงปะกำรังเทียม	จ�ำนวน	13	แห่ง	เพื่อเพิ่มแหล่งอำศัยของสัตว์น�้ำ	เพิ่มแหล่งท�ำกำร
ประมงให้กับชำวประมงพื้นบ้ำน	และเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย

 1. การส�ารวจพืน้ทีแ่ละการท�าการประมง 	ศนูย์วจิยัและพฒันำประมงทะเลท�ำกำร
ส�ำรวจพ้ืนท่ีท่ีได้รบักำรเสนอควำมต้องกำรในกำรจดัสร้ำงปะกำรงัเทยีมจำกชำวประมง	และ
องค์กรส่วนท้องถิน่จำกพืน้ทีต่่ำงๆ	เพือ่พจิำรณำควำมเหมำะสมทำงวชิำกำร	และด�ำเนนิกำร
ส�ำรวจข้อมลูทำงกำรประมงในเบือ้งต้นไว้เพือ่กำรตดิตำมเปรียบเทยีบ	โดยในปีงบประมำณ	
2557	มีพื้นที่เป้ำหมำยจัดสร้ำงปะกำรังเทียม	ดังนี้

 2. ก�าหนดพิกัดและผังการจัดวาง 	 กำรจัดท�ำแผนผังขึ้นอยู่กับลัษณะพื้นที่ที่จะ
ท�ำกำรจัดสร้ำงและลักษณะกำรท�ำประมงในบริเวณน้ัน	 โดยมีกำรหำรือกับกลุ่มชำวประมง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละพื้นที่จะมีผังกำรจัดวำงในรูปแบบต่ำงกัน	 แต่อยู่บนพื้นฐำน 
ทำงวิชำกำรเพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำ	และตำมควำมต้องกำร
ของประชำชนในพื้นที่จัดสร้ำงขึ้น

ลำาดับ พื้นที่เป้าหมาย เครื่องมือประมง อัตราการจับ 
1. บ้ำนเกำะแมว	หมู่ที่	16	ต�ำบลปำกน�้ำแหลมสิงห์	 

อ�ำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี
อวนจมปู
อวนลอยปลำ

12.47	กก./เที่ยว
20.48	กก./เที่ยว

2. ชุมชนปำกน�้ำระยอง	เทศบำลนครระยอง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดระยอง อวนลอยปลำ 26.60	กก./เที่ยว

3. บ้ำนบำงกุฬำ	 หมู่ที่	6	 เทศบำลต�ำบลหำดเจ้ำส�ำรำญ	 อ�ำเภอเมือง
เพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี

อวนลอยกุ้งสำมชั้น
อวนจมปลำจวด
อวนปู

3.33	กก./เที่ยว
11.00	กก./เที่ยว
7.68	กก./เที่ยว

4. บ้ำนเฉวงน้อย	หมูท่ี	่2	ต�ำบลบ่อผดุ	อ�ำเภอเกำะสมยุ	จงัหวดัสรุำษฏร์ธำนี อวนลอยกุ้งสำมชั้น	
(ชนิดอวนด้ำย)
อวนลอยกุ้งสำมชั้น	
(ชนิดอวนเอ็น)

0.77	กก./อวน	100	ม.
1.60	กก./อวน	100	ม.5. บ้ำนแม่น�้ำ	หมู่ที่	1	ต�ำบลแม่น�้ำ	อ�ำเภอเกำะสมุย	จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี

6. บ้ำนปำกดวด	หมู่ที่	1	ต�ำบลกลำย	อ�ำเภอท่ำศำลำ	 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

อวนลอยปลำทู
อวนลอยกุ้งสำมชั้น
อวนลอยปลำเกล็ดขำว

8.52	กก./เที่ยว
5.02	กก./เที่ยว
545.14	กก./เที่ยว

7. บ้ำนท่ำบอน	หมู่ที่	3	ต�ำบลท่ำบอน	อ�ำเภอระโนด	จังหวัดสงขลำ อวนลอยกุ้งสำมชั้น	
อวนจมปลำใหญ่
อวนลอยปลำกุเรำ

13.04	กก./เที่ยว
60.39	กก./เที่ยว
3.05	กก./เที่ยว

8. บ้ำนอู่ตะเภำ	หมู่ที่	2	ต�ำบลท่ำบอน	อ�ำเภอระโนด	จังหวัดสงขลำ

9. บ้ำนศำลำด่ำน	หมูท่ี	่1	ต�ำบลศำลำด่ำน	อ�ำเภอเกำะลันตำ	จงัหวดักระบี่ ลอบหมึก 7.29	กก./เที่ยว

10. บ้ำนเกำะมะพร้ำว	หมู่ที่	6	ต�ำบลเกำะแก้ว	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต อวนจมปู 11.66	กก./เที่ยว

11. บ้ำนห้ำแยก	หมู่ที่	5	ต�ำบลรำไวย์	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต ลอบปลำ 65.50	กก./ลอบ

12. บ้ำนเตรียม	หมู่ที่	4	ต�ำบลคุระ	อ�ำเภอคุระบุรี	จังหวัดพังงำ อวนจมกุ้ง 18.68	กก./เที่ยว

13. บ้ำนภูเขำทอง	หมู่ที่	4	ต�ำบลก�ำพวน	อ�ำเภอสุขส�ำรำญ	จังหวัดระนอง อวนลอยปลำ 41.98	กก./เที่ยว
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ลำาดับ พื้นที่เป้าหมาย พิกัดที่จัดสร้าง
1. บ้ำนเกำะแมว	หมู่ที่	16	ต�ำบลปำกน�้ำแหลมสิงห์	 

อ�ำเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี

12o	22.369	N	,	101o	57.812	E
12o	22.581	N	,	101o	58.014	E
12o	21.751	N	,	101o	58.977	E
12o	21.561	N	,	101o	58.772	E

2. ชุมชนปำกน�้ำระยอง	เทศบำลนครระยอง	อ�ำเภอเมือง	 
จังหวัดระยอง

12o	33.000	N	,	101o	17.280	E
12o	33.000	N	,	101o	18.280	E
12o	32.750	N	,	101o	18.280	E
12o	32.750	N	,	101o	17.280	E

3. บ้ำนบำงกุฬำ	หมู่ที่	6	เทศบำลต�ำบลหำดเจ้ำส�ำรำญ	 
อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี

12o	59.750	N	,	100o	07.750	E
12o	59.250	N	,	100o	07.600	E
12o	58.750	N	,	100o	07.450	E
12o	58.250	N	,	100o	07.300	E
12o	57.750	N	,	100o	07.150	E
12o	57.250	N	,	100o	07.000	E
12o	56.750	N	,	100o	06.850	E

4. บ้ำนเฉวงน้อย	หมู่ที่	2	ต�ำบลบ่อผุด	อ�ำเภอเกำะสมุย	 
จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี

09o	33.400	N	,	100o	05.600	E
09o	33.400	N	,	100o	05.850	E
09o	32.400	N	,	100o	05.850	E
09o	32.400	N	,	100o	05.600	E

5. บ้ำนแม่น�้ำ	หมู่ที่	1	ต�ำบลแม่น�้ำ	อ�ำเภอเกำะสมุย	 
จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี

09o	36.350	N	,	100o	04.200	E
09o	36.350	N	,	100o	05.200	E
09o	36.100	N	,	100o	05.200	E
09o	36.100	N	,	100o	04.200	E

6. บ้ำนปำกดวด	หมู่ที่	1	ต�ำบลกลำย	อ�ำเภอท่ำศำลำ	 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

08o	52.181	N	,	99o	58.570	E
08o	51.652	N	,	99o	58.673	E
08o	51.121	N	,	99o	58.775	E
08o	50.757	N	,	99o	58.570	E
08o	50.460	N	,	99o	58.793	E

7. บ้ำนท่ำบอน	หมู่ที่	3	ต�ำบลท่ำบอน	อ�ำเภอระโนด	 
จังหวัดสงขลำ

07o	51.879	N	,	100o	25.417	E
07o	49.116	N	,	100o	25.917	E

8. บ้ำนอู่ตะเภำ	หมู่ที่	2	ต�ำบลท่ำบอน	อ�ำเภอระโนด	 
จังหวัดสงขลำ

07o	51.938	N	,	100o	25.747	E
07o	49.175	N	,	100o	26.247	E

9. บ้ำนศำลำด่ำน	หมู่ที่	1	ต�ำบลศำลำด่ำน	อ�ำเภอเกำะลันตำ	
จังหวัดกระบี่

07o	35.945	N	,	98o	58.304	E
07o	35.893	N	,	98o	58.537	E
07o	35.654	N	,	98o	58.660	E
07o	35.466	N	,	98o	58.549	E

10. บ้ำนเกำะมะพร้ำว	หมู่ที่	6	ต�ำบลเกำะแก้ว	อ�ำเภอเมือง	 
จังหวัดภูเก็ต

07o	57.120	N	,	98o	28.933	E
07o	56.957	N	,	98o	29.077	E
07o	56.762	N	,	98o	28.998	E
07o	56.716	N	,	98o	28.783	E

11. บ้ำนห้ำแยก	หมู่ที่	5	ต�ำบลรำไวย์	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดภูเก็ต 07o	44.614	N	,	98o	20.216	E
07o	44.905	N	,	98o	20.605	E
07o	45.196	N	,	98o	20.994	E
07o	45.487	N	,	98o	21.383	E
07o	45.778	N	,	98o	21.772	E

12. บ้ำนเตรียม	หมู่ที่	4	ต�ำบลคุระ	อ�ำเภอคุระบุรี	จังหวัดพังงำ 07o	14.467	N	,	98o	14.216	E
07o	14.682	N	,	98o	14.216	E
07o	14.791	N	,	98o	14.432	E
07o	14.682	N	,	98o	14.648	E
07o	14.575	N	,	98o	14.432	E

13. บ้ำนภูเขำทอง	หมู่ที่	4	ต�ำบลก�ำพวน	อ�ำเภอสุขส�ำรำญ	 
จังหวัดระนอง

09o	20.804	N	,	98o	17.134	E
09o	20.588	N	,	98o	17.000	E
09o	20.588	N	,	98o	16.568	E
09o	20.804	N	,	98o	16.702	E
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 3. ด�าเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมง

ทะเลได้ขออนุญำตก่อสร้ำงสิง่ล่วงล�ำ้ล�ำน�ำ้กบักรมเจ้ำท่ำ	ขอควำมเหน็ชอบด้ำนควำมมัน่คง

ทำงทะเลของประเทศกับกองทัพเรือ	 และขออนุญำตเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น�้ำเพื่อกำร 

จัดสร้ำงแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลกับกรมประมง	 ก่อนด�ำเนินกำรจัดสร้ำงปะกำรังเทียม 

ในทุกพื้นที่

 4. ด�าเนินการจัดสร ้างและจัดวางแท่งคอนกรีต	 วัสดุจัดสร ้ำงเป ็นแท่ง

คอนกรีตเสริมเหล็กโครงสี่เหลี่ยม	ขนำดกว้ำง	x	ยำว	x	สูง	เท่ำกับ	1.5	x	1.5	x	1.5	เมตร	

จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น	7,040	แท่ง	และทุ่นลอยเหล็กบอกต�ำแหน่ง	57	ทุ่น	ในพื้นที่	13	แห่ง	

และด�ำเนินกำรจัดวำงในทะเลให้เป็นไปตำมพิกัดและรูปแบบที่ก�ำหนดในผังจัดสร้ำง

 5. ด�าเนินการติดตามผลหลังการจัดสร้างปะการังเทียม	 โดยกำรส�ำรวจควำม

เปลี่ยนแปลงด้ำนกำรท�ำกำรประมง	 เช่น	 ส�ำรวจปริมำณและชนิดของสัตว์น�้ำที่จับได ้

ของชำวประมงที่เข้ำมำใช้ประโยชน์ในบริเวณปะกำรังเทียม	 และควำมพึงพอใจหลังกำร 

จัดสร้ำง	เป็นต้น	ซึ่งจะด�ำเนินกำรหลังมีกำรจัดสร้ำงแล้ว	6	เดือน
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กิจกรรมก�รจัดตั้งธน�ค�รสัตว์น้ำ�ชุมชน
เป้�หม�ย

ผลก�รดำ�เนินง�น

จัดตั้งธนำคำรสัตว์น�้ำของชุมชนจ�ำนวน	10	แห่ง	 เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกของชำวประมงในกำร 
มีส่วนร่วมฟื ้นฟูทรัพยำกรสัตว์น�้ำในกำรเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชำต	ิ 
และเกิดกำรบูรณำกำรในกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงชำวประมงกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ

 1.การคัดเลือกพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลด�ำเนินกำรประสำนงำน 
ร่วมกบัส�ำนกังำนประมงจงัหวดั	เพือ่พจิำรณำคดัเลอืกชมุชนทีม่คีวำมเหมำะสมในกำรด�ำเนนิ
กิจกรรมโดยมีรำยชื่อ	ดังนี้

 2. การจัดฝึกอบรม	ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเล	ฝึกอบรมหลักสูตรธนำคำร
ปูม้ำ	จ�ำนวน	7	แห่ง	ธนำคำรไข่หมึก	2	แห่ง	และธนำคำรหอยชักตีน	1	แห่ง	จ�ำนวนผู้เข้ำ
อบรมรวม		224	รำย	เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทรำบเกี่ยวกับกำร
จัดตั้งธนำคำรสัตว์น�้ำ	วิธีกำรจัดท�ำธนำคำร	ตัวอย่ำงธนำคำรสัตว์น�้ำในพื้นที่ต่ำงๆ	

 3. การจัดท�าธนาคารสัตว์น�้า	ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเล	ด�ำเนินกำรจัดหำ
วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดตั้งธนำคำรสัตว์น�้ำให้กับชุมชนตำมรูปแบบที่เหมำะสมในแต่ละพื้นที่
เพื่อด�ำเนินกำรจัดสร้ำงธนำคำรสัตว์น�้ำชุมชน	จ�ำนวน	10	แห่ง

ชื่อชุมชน ผู้ดำาเนินการ
ชุมชนประมงบ้ำนคลองประมง	ม.8	ต.พันท้ำยนรสิงห์	อ.เมือง	
จ.สมุทรสำคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทย
ตอนบน	(สมุทรปรำกำร)

บ้ำนบ่อนอก		ม.6	ต.บ่อนอก	อ.เมือง	จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทย
ตอนกลำง	(ชุมพร)บ้ำนทุ่งมหำ		ม.1		ต.ปำกคลอง	อ.ปะทิว	จ.ชุมพร

บ้ำนนำแล	ม.12	ต.เสำเภำ	อ.สิชล	จ.นครศรีธรรมรำช ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทย
ตอนล่ำง	(สงขลำ)บ้ำนปลำยทอน		ม.7		ต.ทุ่งปรัง		อ.สิชล		จ.นครศรีธรรมรำช

บ้ำนอ่ำวช่อ	ม.2	ต.อ่ำวใหญ่	อ.เมือง	จ.ตรำด ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทย						
ฝั่งตะวันออก	(ระยอง)บ้ำนท่ำมะขำม		ม.3		ต.วันยำว		อ.ขลุง		จ.จันทบุรี

บ้ำนท่ำค่ำย		ม.1		ต.เกำะยำวน้อย		อ.เกำะยำว	จ.พังงำ ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเล 
ฝั่งอันดำมัน	(ภูเก็ต)

บ้ำนบำกันโต๊ะทิด		ม.7		ต.ละงู		อ.ละงู	จ.สตูล สถำนีประมงทะเลจังหวัดสตูล
บ้ำนคลองของ		ม.6		ต.รำชกรูด		อ.เมือง		จ.ระนอง สถำนีประมงทะเลจังหวัดระนอง
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รูปแบบของธนาคารสัตว์น�้าตามความเหมาะสมของชุมชน มีดังนี้

	 1.	รูปแบบกระชังที่ยึดไว้ในทะเล	จัดท�ำในพื้นที่	

	 	 -	บ้ำนบ่อนอก	ม.6	ต.บ่อนอก	อ.เมือง	จ.ประจวบคีรีขันธ์

	 	 -	บ้ำนทุ่งมหำ	ม.1	ต.ปำกคลอง	อ.ปะทิว	จ.ชุมพร

	 	 -	บ้ำนนำแล	ม.12	ต.เสำเภำ	อ.สิชล	จ.นครศรีธรรมรำช

	 	 -	บ้ำนปลำยทอน		ม.7	ต.ทุ่งปรัง	อ.สิชล	จ.นครศรีธรรมรำช

	 	 -	บ้ำนท่ำมะขำม		ม.3	ต.วันยำว	อ.ขลุง	จ.จันทบุรี

	 	 -	บ้ำนบำกันโต๊ะทิด		ม.7	ต.ละงู	อ.ละงู	จ.สตูล

	 2.	รูปแบบโรงเรือน	จัดท�ำในพื้นที่

	 	 -	ชุมชนประมงบ้ำนคลองประมง	ม.8	ต.พันท้ำยนรสิงห์	อ.เมือง	จ.สมุทรสำคร

	 	 -	บ้ำนอ่ำวช่อ	ม.2	ต.อ่ำวใหญ่	อ.เมือง	จ.ตรำด

	 	 -	บ้ำนคลองของ		ม.6		ต.รำชกรูด		อ.เมือง		จ.ระนอง

	 3.	รูปแบบคอก	จัดท�ำในพื้นที่

	 	 -	บ้ำนท่ำค่ำย		ม.1		ต.เกำะยำวน้อย		อ.เกำะยำว	จ.พังงำ

 4. การติดตามผลการด�าเนินกิจกรรม	ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเล

ได้แนะน�ำให้ชุมชนมีกำรเก็บข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงของสัตว์น�้ำที่มีกำรจัดท�ำ

ธนำคำร	เพื่อใช้ในกำรติดตำมประเมินผลต่อไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลฝั ่งอันดำมัน	 (ภูเก็ต) 

เข ้ ำติดตำมกำรด�ำ เนินกิจกรรมธนำคำรหอยชักตีน	 

ต�ำบลเกำะยำวน้อย		อ�ำเภอเกำะยำว	จงัหวดัพงังำ	ได้ท�ำกำร

ส�ำรวจควำมหนำแน่นของหอยบริเวณธนำคำรหอยชักตีน	

ด้วยกำรวำง	 transect	 line	 เป็นระยะทำง	250	 เมตร	 

โดยยึดธนำคำรสัตว์น�้ำเป็นศูนย์กลำง	มีรัศมีโดยรอบ	4	แนว

จำกนั้นแบ่งจุดเก็บตัวอย่ำงตำมแนว	transect	line	 จ�ำนวน	 

5	 สถำนี	 ห่ำงกันเป็นระยะทำง	50	 เมตร	 สุ่มวำง	Quadrat	

ขนำด	0.5X0.5	ตำรำงเมตร	สถำนีละ	3	ซ�้ำ	เพื่อนับจ�ำนวน

หอยชักตีน	และควำมหนำแน่นของหญ้ำทะเล

สถำนปีระมงทะเลระนอง	เกบ็ข้อมลูปรมิำณลกูปทูีฟั่กเป็นตัว	

ตัง้แต่เดอืนมนีำคมถงึเดอืนมถินุำยนธนำคำรปูไข่นอกกระดอง

บ้ำนคลองของได้ปลอ่ยลกูปูคนืสูธ่รรมชำตแิล้วทัง้หมด	4	รุน่	

รวมประมำณ	8,800,000	ตัว

ตัวอย่างการติดตามผลการด�าเนินกิจกรรม

1 2
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	 สหภำพยุโรปได้ออกกฎระเบียบฉบับที่	1005/2008	ลงวันที่	29	กันยำยน		2551	ว่ำด้วยกำรจัดตั้งระบบของ
ประชำคมยุโรปเพื่อป้องกัน	ยับยั้งและขจัดกำรท�ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	หรือ
กำรท�ำกำรประมงไอยูยู	ซึ่งตำมระเบียบนี้ระบุว่ำ	สินค้ำและผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้จำกกำรท�ำกำรประมงทะเลที่จะส่ง
ไปประชำคมยุโรปจ�ำเป็นจะต้องมีเอกสำรรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ	(Catch	Certificate)	 ว่ำไม่ได้มำจำกกำรท�ำประมง 
ไอยยู	ูนอกจำกนีจ้ะต้องสำมำรถตรวจสอบย้อนกลบั	(Traceability)	ถงึแหล่งทีม่ำของสินค้ำและผลิตภณัฑ์ประมงทะเล
ได้ตลอดสำยกำรผลิต	(Supply	Chain)	ซึ่งกฎระเบียบดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2553	เป็นต้นมำ	

	 กรมประมงได้ด�ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรออกใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ	 ณ	 วันที่	4	 กุมภำพันธ	์
2553	 เพื่อด�ำเนินกำรประเมินและติดตำมผลกำรด�ำเนินกำร	 รวมทั้งแก้ไขปัญหำต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้น	ภำยใต้กำรปฏิบัติ
เพื่อรองรับกฎระเบียบสหภำพยุโรปว่ำด้วยกำรป้องกัน	 ยับยั้ง	 และขจัดกำรท�ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย	 
ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	(IUU	Fishing)

กำรตรวจสอบรบัรองสตัว์น�ำ้ขึน้ท่ำ	
และออกใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ

กำรออกใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ	 ออกไป
แล้วรวม	7,835	ฉบับ	ปริมำณสัตว์น�้ำที่ใช้
ผลิตรวม	51,205.48	ตัน	 โดยออกที่กอง
ตรวจสอบรบัรองมำตรฐำนคณุภำพสตัว์น�ำ้	
และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ	กรุงเทพฯ	จ�ำนวน	
5,488	 ฉบับ	 (ใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ	
4,487	ฉบับ	และใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำ
แบบง่ำย	1,001	ฉบบั)	และออกทีศ่นูย์วจิยั
และตรวจสอบคุณภำพสัตว ์น�้ ำและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำสงขลำ	 จ�ำนวน	2,347	
ฉบบั	(ใบรบัรองกำรจบัสตัว์น�ำ้	1,690	ฉบบั	
และใบรับรองกำรจับสัตว์น�้ำแบบง่ำย	 
657	ฉบับ)	

กำรออกใบรับรองกำรแปรรูปสัตว ์น�้ำ	 
ออกไปแล้วรวม	5,874	ฉบบั	ปรมิำณสตัว์น�ำ้	
ที่ใช้ผลิต	รวม	130,052.29	ตัน

กำรน�ำเข้ำสัตว์น�้ำที่ด่ำน	ในปีงบประมำณ	
2557	มกีำรน�ำเข้ำสตัว์น�ำ้เพือ่ผลติส่งออก
ไปสหภำพยุโรป	จ�ำนวน	 	5	ด่ำน	 ได้แก่	
ด ่ ำนตรวจสัตว ์น�้ ำท ่ ำ เรื อกรุ ง เทพฯ	 
ด่ำนตรวจสัตว์น�้ำท่ำเรือสงขลำ	ด่ำนตรวจ
สัตว์น�้ำลำดกระบัง	 ด่ำนตรวจสัตว์น�้ำ
จังหวัดระนอง	 และด่ำนตรวจสัตว์น�้ำ
จั งหวั ดชลบุ รี 	 จ� ำนวนสั ตว ์ น�้ ำ รวม	
992,466.66	ตัน	จำกทั้งหมด	39	ประเทศ	

ศูนย์ประส�นง�นก�รออกใบรับรองก�รจับสัตว์น้ำ�
(Catch Certification Coordination Center)

ข้อมูลทั่วไป

ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นก�รออกใบรับรอง 
ก�รจับสัตว์น้ำ�ประจำ�ปีงบประม�ณ 2557

01
1.1

1.2

1.3

กำรควบคุมกำรท�ำประมงให ้
สอดคล้องกับกฎระเบียบ	IUU

02

กำรแจกจ่ำย	Fishing	Logbook	 
(ตั้งแต่	1	ม.ค.	2553	-	30	ก.ย.	2557)

ด�ำเนนิกำรแจกจ่ำย		Logbook	ให้ส�ำนกังำน	
ประมงจังหวัดชำยทะเลทั้ง	22	 จังหวัด	
(ส�ำหรับเรือในน่ำนน�้ำ)	 และส�ำนักบริหำร
จดักำรด้ำนกำรประมง	(ส�ำหรับเรือชกัธงไทย	
นอกน่ำนน�้ำ)	รวมทั้งสิ้น	23,178	เล่ม

ส�ำนกังำนประมงจงัหวดั	และส�ำนกับรหิำร
จดักำรด้ำนกำรประมง	แจกจ่ำย	Logbook	
ให้กับเรือประมงที่ขอเบิก	Logbook	รวม	
10,815	เล่ม

เรือประมงรับ	 Logbook	 รวมจ�ำนวน	 
3,578	ล�ำ

ได้รับส�ำเนำ	Logbook	 กลับคืนจำกเรือ
ประมงรวม	128,313	 ฉบับ	 และได้ส่ง
ข้อมลู			เข้ำระบบแล้วรวม	127,344	ฉบบั2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

กำรด�ำเนินกำรเร่งรัดกำรจดทะเบียนเรือ
ประมงไทยและขออำชญำบัตรท�ำกำร
ประมง	(Mobile	Unit)

สำมำรถด�ำเนินกำรจดทะเบยีนเรือเพิม่เตมิ	
ได้จ�ำนวน	3,027	ล�ำ

2.2
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กำรปรบัปรงุสขุลกัษณะเรอืประมง

03
กำรตดิตำมผลกำรปรบัปรงุสขุลกัษณะเรอื
ประมง	ในปีงบประมำณ	2557	มีเป้ำหมำย								
กำรรับรองสุขลักษณะเรือประมง	 จ�ำนวน	
1,100	 ล�ำ	 โดยด�ำเนินกำรตรวจรับรอง
สุขลักษณะเรือประมงแล้ว	จ�ำนวน	1,120	
ล�ำ	คิดเป็นร้อยละ	101.82	ของเป้ำหมำย
กำรรับรองสุขลักษณะเรือประมงทั้งหมด	

กำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนตำมระเบียบ	IUU	

ปัญห�และอุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น

04

ได้ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรตรวจสัตว์น�้ำขึ้นท่ำ	 เช่น	 กำรตรวจเรือและเครื่องมือ
ประมง	สมุดบันทึกท�ำกำรประมง	โดยสัตว์น�้ำที่จับได้ต้องสัมพันธ์กับเครื่องมือประมง	
ตันกรอสเรือ	เเละจ�ำนวนวันที่ท�ำกำรประมง	MCPD	และ	MCTD	ต้องสัมพันธ์กับสมุด
บันทึกกำรท�ำกำรประมง	ในพื้นที่	22	จังหวัดชำยทะเล

ได้ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรจัดระเบียบเรือประมงป้องกันกำรกระท�ำประมง	 
ที่ผิดกฎหมำย	ขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม	(IUU)	ในพื้นที่	22	จังหวัดชำยทะเล	

-		พบปัญหำควำมผิดพลำดของกำรบันทึกปริมำณสัตว์น�้ำในสมุดบันทึกกำรท�ำ 
กำรประมง	 จึงท�ำกำรเดินสำยเพื่อชี้แจง	 กำรตรวจสอบข้อมูลในสมุดบันทึกกำรท�ำ 
กำรประมง	ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนกังำนประมงจงัหวดัและผูป้ระกอบกำร

-		ปัญหำอำชญำบัตรไม่ตรงกับเคร่ืองมือที่ใช้ท�ำกำรประมง	 ด�ำเนินกำรแก้ไข	 โดย 
ตรวจสอบเครื่องมือประมงและเร่งรัดกำรออกใบอนุญำตท�ำกำรประมงให้ครบถ้วน

ก�รตรวจสัตว์นำ้�ขึ้นท่�

ออกหน่วยบริก�รเคลื่อนที่ Mobile Unit ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
น�ประมงทะเล
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ง�นวิจัยด้�นก�รประมงทะเล
ชุดโครงก�รวิจัย

 ทรัพย�กร  อื่นๆ

	 ปีงบประมำณ	2557	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ
ประมงทะเลได้ด�ำเนินงำนโครงกำรวิจัย
จ�ำนวน	12	ชุดโครงกำร	แบ่งเป็นชุดโครงกำร
ต่อเนือ่ง	7	โครงกำร	ประกอบด้วยงำนวจัิย	31	
เรื่อง	 และชุดโครงกำรใหม่	 5	 โครงกำร	
ประกอบด้วยงำนวิจัย	20	เรื่อง	รวมเป็นงำน
วิจัยทั้งหมด	51	 เรื่อง	 ซ่ึงประกอบด้วยงำน
วิจัยด้ำนทรัพยำกรมำกที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	
43	 ของงำนวิจัยท้ังหมด	 โดยมุ่งเน้นศึกษำ
ทรพัยำกรทีมี่ควำมส�ำคญัทำงเศรษฐกจิ	ได้แก่	
ปลำผวิน�ำ้	ปลำหน้ำดิน	หอยลำย	และกัง้	รอง
ลงมำคืองำนวิจัยด้ำนอื่นๆ	(ร้อยละ	15)	ด้ำน
ชีววิทยำ	(ร้อยละ	14)	 ด้ำนเศรษฐกิจสังคม	
(ร้อยละ	12)	 ส่วนงำนวิจัยด้ำนเครื่องมือ
ประมง	 ด้ำนสิ่งแวดล้อมและด้ำนกำรประมง	
คิดเป็นร้อยละ	6	6	และ	4	ตำมล�ำดับ

•	สภำวะทรัพยำกรและกำรประมงปลำโอ 
ในอ่ำวไทย

•	สภำวะทรัพยำกรและกำรประมงปลำโอ 
ทำงฝั่งทะเลอันดำมันของประเทศไทย

•	ทรัพยำกรประมงจำกเรืออวนด�ำบริเวณ 
อ่ำวไทยตอนใน

•	ทรัพยำกรประมงจำกเรืออวนล้อมจับ 
ปลำกะตักบริเวณอ่ำวไทยตอนใน

•	ทรัพยำกรประมงจำกเรืออวนลำกคู่บริเวณ
อ่ำวไทยตอนใน

•	ทรพัยำกรประมงจำกเรอือวนลำกแผ่นตะเฆ่	
บริเวณอ่ำวไทยตอนใน

•	ทรัพยำกรประมงจำกกำรประมงพื้นบ้ำน
บริเวณอ่ำวไทยตอนใน

•	สภำวะทรัพยำกรหอยลำยในแหล่งฟื้นฟ ู
พ่อแม่พันธุ์	บริเวณจังหวัดตรำด

•	กำรเติบโตและพลวัตประชำกรของ 
หอยลำยบรเิวณแหล่งหอยลำยจงัหวดัตรำด

•	ทรัพยำกรสัตว์น�้ำและกำรประมงจำก 
เครื่องมือประมงพำณิชย์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

•	สภำวะทรัพยำกรสัตว์น�้ำจำกกำรประมง 
พื้นบ้ำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

•	สภำวะทรัพยำกรสัตว์น�้ำจำกเรือส�ำรวจ
ประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

•	ควำมชุกชุมและกำรแพร่กระจำยของ 
สัตว์น�้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

•	กำรประเมินสภำวะทรัพยำกรกั้งกระดำน	
(Thenus unimaculatus	Burton	and	
Davie,	2007)	ทำงฝั่งทะเลอันดำมันของ
ประเทศไทย

•	กำรจ�ำแนกประชำกรและแหล่งแพร ่
ขยำยพันธุ์ของปลำทูและปลำลังบริเวณ
อ่ำวไทย

•	ทรัพยำกรปลำทูลังที่เกิดขึ้นทดแทนใน
พื้นที่มำตรกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น�้ำ

•	ควำมชุกชุมและกำรแพร่กระจำยของ 
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว ์
ในบริเวณอ่ำวไทยตอนกลำง

•	ประชำคมปลำในปะกำรังเทียมที่จัดวำงใน
ระดับควำมลึกน�้ำต่ำงกันบริเวณจังหวัด
ปัตตำนี

•	ชนิดและปริมำณของสัตว์เกำะติด 
ขนำดใหญ่บนพื้นผิวปะกำรังเทียมที่จัดวำง
ในระดับควำมลึกน�้ำต่ำงกันบริเวณ 
จังหวัดปัตตำนี

•	กำรศึกษำควำมหนำแน่นและกำรแพร่
กระจำยสัตว์น�้ำทำงฝั่งทะเลอันดำมันด้วย
วิธีไฮโดรอะคลูสติก

•	กำรประเมินสภำวะทรัพยำกรปูจักจั่น 
ทำงฝั่งทะเลอันดำมันของประเทศไทย

•	ควำมชุกชุมและกำรแพร่กระจำยของ 
ปลำทูน่ำท้องแถบบริเวณแหล่งประมง 
อวนล้อมปลำทูน่ำในมหำสมุทรอินเดีย
ตะวันออก

•	รปูแบบกำรใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรหอยลำย
•	กำรประยุกต์ใช้ระบบ	Vessel	Monitoring	
System	(VMS)	เพื่อวิเครำะห์สภำวะ
ทรัพยำกรและกิจกรรมท�ำประมง 
ปลำผิวน�้ำทำงฝั่งทะเลอันดำมันของ
ประเทศไทย

•	กำรใช้ข้อมูลระบบระบุต�ำแหน่งเรือ	(VMS)	
และกำรส�ำรวจภำคสนำมในกำรจัดท�ำ
แผนที่แหล่งประมงบริเวณอ่ำวไทย

•	กำรวิเครำะห์องค์ประกอบอำหำรใน
กระเพำะปลำทูบริเวณอ่ำวไทยตอนใน

•	ลักษณะพื้นทะเลที่เหมำะสมในกำรสร้ำง
ปะกำรังเทียมจังหวัดเพชรบุรี

•	กำรเปรียบเทียบโครงสร้ำงประชำคมและ
ผลจับสัตว์น�้ำบริเวณปะกำรังเทียมขนำด
ใหญ่	(คอมเพล็กซ์)	และขนำดเล็กบริเวณ
จังหวัดพังงำ

•	ผลกำรจัดวำงตำมจ�ำนวนแท่งคอนกรีตที่
ต่ำงกันในแหล่งอำศัยสัตว์ทะเลจังหวัด
ระยอง

•	กำรศึกษำกำรจมตัวของแท่งปะกำรังเทียม
โดยเปรียบเทียบจำกลักษณะพื้นท้องทะเล
บริเวณอ่ำวไทยตอนกลำง
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 ชีววิทย�

 สิ่งแวดล้อม

 เศรษฐกิจสังคม

 ก�รประมง

 เครื่องมือประมง
•	ชีววิทยำกำรสืบพันธุ์ของปลำโอลำย	 
โอแกลบ	และโอด�ำในอ่ำวไทย

•	ชีววิทยำกำรสืบพันธุ์ของปลำโอลำย	 
โอแกลบ	และโอด�ำทำงทะเลอันดำมันของ
ประเทศไทย

•	แหล่งและฤดูวำงไข่ของปลำเศรษฐกิจใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

•	ชีววิทยำกำรสืบพันธุ์ของกั้งกระดำน	
Thenus unimaculatus	(Burton	and	
Davie,	2007)	ทำงฝั่งทะเลอันดำมันของ
ประเทศไทย

•	กำรเจริญเติบโตของอนุประชำกรปลำทู
บริเวณอ่ำวไทย

•	ชีววิทยำสืบพันธุ์ปลำทูในบริเวณอ่ำวไทย
ตอนใน

•	ชีววิทยำบำงประกำรของปลำทูน่ำ 
ท้องแถบที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ
ปลำทนู่ำบรเิวณมหำสมทุรอนิเดยีตะวนัออก

•	ควำมอดุมสมบรูณ์	และคณุภำพสิง่แวดล้อม	
ของแหล่งหอยลำย	จังหวัดตรำด

•	สภำวะแวดล้อมบำงประกำรบริเวณแหล่ง
ประมงอวนล้อมจับปลำทูน่ำในมหำสมุทร
อินเดียตะวันออก	พ.ศ.	2557

•	ปริมำณโลหะหนักบำงชนิดใน 
ปลำทูน่ำท้องแถบที่จับด้วยอวนล้อมจับ
ปลำทนู่ำบรเิวณมหำสมทุรอนิเดยีตะวนัออก

•	กำรประมงโป๊ะน�้ำตื้นทำงฝั่งทะเลอันดำมัน
ของประเทศไทย

•	กำรประมงและวิถีตลำดกั้งกระดำนทำง 
ฝั่งทะเลอันดำมันของประเทศไทย

•	ทัศนคติของชำวประมงพื้นบ้ำนต่อกำร
จดักำรทรพัยำกรหอยลำยโดยกำรมส่ีวนร่วม	
ของชุมชนในจังหวัดตรำด

•	สมรรถนะของชุมชนต่อกำรจัดกำรควำมรู้
ด้ำนกำรประมง

•	ควำมเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ำย
ชุมชนเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรหอยลำย
บริเวณแหล่งหอยลำย	จังหวัดตรำด

•	ทัศนคติของชำวประมงต่อกำรขยำยเขต
มำตรกำรอนรุกัษ์ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

•	ทัศนคติของชำวประมงต่อมำตรกำร
ควบคุมกำรประมงโป๊ะน�้ำตื้นทำงฝั่งทะเล
อันดำมัน

•	กำรศึกษำทัศนคติของชำวประมงต่อ 
กำรใช้ระบบ	Vessel	Monitoring	System	
(VMS)		

•	กำรเปรียบเทียบขนำดตำอวนที่เหมำะสม	
ในกำรท�ำกำรประมงโป๊ะน�้ำตื้น

•	กำรวัดขนำดของสัตว์น�้ำในกลุ่มปลำ 
หน้ำดินเศรษฐกิจทำงฝั่งทะเลอันดำมัน
จำกค่ำกำรสะท้อนกลับของคลื่นเสียง 
โดยใช้เครื่องมืออะคลูสติก

•	ประสิทธิภำพของอวนติดตำปูจักจั่นที่มี
ขนำดตำอวนต่ำงกัน
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โครงก�รวิจัยเดี่ยว
โครงกำรวิจัยเด่ียวประจ�ำปีงบประมำณ	
2557	ประกอบด้วยงำนวิจัย	17	เรื่อง	เป็น
งำนวิจัยต่อเน่ือง	12	 เรื่อง	 และงำนวิจัย
ใหม่	5	 เรื่อง	 ซึ่งโครงกำรวิจัยเดี่ยวนั้น
ประกอบด้วยงำนวิจัยด้ำนทรัพยำกร	และ
ด้ำนอื่นๆ	มำกที่สุด	คือ	ร้อยละ	29	ของ
งำนวิจัยเ ด่ียวทั้ งหมด	 รองลงมำคือ 
งำนวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม	 (ร้อยละ	24)	 
ด้ำนกำรประมง	(ร้อยละ	12)	ส่วนงำนวิจัย
ด้ำนเศรษฐกิจสังคม	คิดเป็นร้อยละ	6	

 ทรัพย�กร  อื่นๆ  สิ่งแวดล้อม 

 ก�รประมง  เศรษฐกิจสังคม

•	ทรัพยำกรหอยหลอดบริเวณทุ่งคำ-สวี	
จังหวัดชุมพร

•	สภำวะทรัพยำกรหอยลำยและคุณภำพน�้ำ
บริเวณแหล่งหอยลำย	จังหวัด
นครศรีธรรมรำช

•	กำรประเมินสภำวะทรัพยำกรปลำทู	
Rastrelliger brachysoma	(Bleeker,	
1851)	ทำงฝั่งทะเลอันดำมันตอนล่ำงของ
ประเทศไทย

•	สภำวะทรัพยำกรและกำรประมงอวนล้อม
ตะเกียงบริเวณอ่ำวไทยตอนกลำง

•	กำรประเมินสภำวะกุ้งโอคักทำงฝั่งทะเล
อันดำมันของประเทศไทย

•	กำรศึกษำกำรประมงบริเวณอ่ำวบ้ำนดอน	
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

•	กำรประมงและควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจ
ของสัตว์น�้ำจำกกำรท�ำประมงอวนล้อมซั้ง
ทำงฝั่งทะเลอันดำมันของประเทศไทย

•	กำรศึกษำระดับกำรมีส่วนร่วมของ 
ชำวประมงในกำรจัดสร้ำงและบริหำร
จัดกำรปะกำรังเทียม	จังหวัดเพชรบุรี

•	แบบจ�ำลองทำงเศรษฐกิจ-ชีววิทยำเพื่อ
กำรจัดกำรประมงปลำทู	บริเวณอ่ำวไทย
ฝั่งตะวันตก

•	ผลส�ำเร็จของปะกำรังเทียมที่สร้ำงจำก 
รถถังในจังหวัดนรำธิวำส	โดยใช้ประชำคม
ปลำเป็นตัวชี้วัด

•	กำรศึกษำเปรียบเทียบพรรณปลำบริเวณ
ปะกำรังเทียม	ที่จัดสร้ำงด้วยวัสดุต่ำงกัน	
ในจังหวัดปัตตำนีและนรำธิวำส

•	กำรก�ำหนดควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่และ
เวลำระหว่ำงคุณภำพน�้ำทะเลกับทรัพยำกร
สัตว์น�้ำหน้ำดินในน่ำนน�้ำไทยเนื่องจำก
ควำมแปรปรวน	สภำพภูมิอำกำศในรอบ
ทศวรรษ	(พ.ศ.	2546-2556)	ด้วยเทคนิค
กำรท�ำเหมืองข้อมูล

•	กำรเปลี่ยนแปลงผลจับสัตว์น�้ำจำกเรือ
ส�ำรวจประมงบริเวณทะเลฝั่งอ่ำวไทยและ
ฝั่งทะเลอันดำมันในรอบทศวรรษ	ปี	พ.ศ.	
2546	-	2556	เนื่องจำกควำมแปรปรวน
สภำพภูมิอำกำศ

•	ปริมำณโลหะหนักในน�้ำ	ตะกอนดิน	และ
สัตว์น�้ำ	บริเวณทะเลสำบสงขลำตอนนอก
จังหวัดสงขลำ	ปี	2556

•	กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพ 
น�้ำทะเลในแหล่งประมงบริเวณน่ำนน�้ำไทย	
ในรอบทศวรรษ	(พ.ศ.	2546-2556)	
เนื่องจำกควำมแปรปรวนสภำพภูมิอำกำศ

•	กำรปนเปื้อนโลหะหนักบำงชนิดใน 
ดินตะกอนและหอยแครงบริเวณปำกแม่น�้ำ
อ่ำวไทยตอนใน

•	กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะแวดล้อม	และ
ประชำคมปลำบริเวณแหล่งอำศัยสัตว์ทะเล
ตำมโครงกำรพระรำชด�ำริบริเวณ 
อ่ำวคุ้งกระเบน	จังหวัดจันทบุรี
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ชีววิทย�

33%
ทรัพย�กร

33%

ก�รประมง

17%

สิ่งแวดล้อม

17%

ผลง�นวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในปีงบประมำณ	2557	 ที่ผ่ำนมำ	 มีผลงำนวิจัยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนวิชำกำรของส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลให้สำมำรถตีพิมพ์เอกสำร
วิชำกำรเผยแพร่ได้	18	เรื่อง	เมื่อพิจำรณำประเภทของงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์	พบว่ำ
เป็นงำนวิจัยด้ำนทรัพยำกร	และด้ำนชีววิทยำมำกที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	33	ของงำนวิจัยที่
ได้รับกำรตีพิมพ์ทั้งหมด	 รองลงมำ	 คือ	 งำนวิจัยด้ำนกำรประมง	 และด้ำนสิ่งแวดล้อม	 
ร้อยละ	17	

เมื่อพิจำรณำระยะเวลำในกำรท�ำวิจัยพบว่ำ	 งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในปีงบประมำณ	
2557	เริ่มด�ำเนินกำรในปี	2552	มำกที่สุด	(5	เรื่อง)	รองลงมำคือปี	2553	(4	เรื่อง)	ปี	2550	
2551	และ	2554	(2	เรื่องเท่ำกัน)	และมีงำนวิจัยที่เริ่มด�ำเนินกำรในปี	2548	2549	และ	
2555	จ�ำนวนปีละ	1	เรื่อง

4
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2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

ปีที่เริ่มดำ�เนินก�ร
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เลขที่เอกสาร
วิชาการ

เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย
ปีเริ่ม
ด�าเนิน
การ

วันที่รับรองผลงาน
วิชาการ

18/2556
กำรประมงพ้ืนบ้ำนในเขตมำตรกำรอนุรักษ์สัตว์น�้ำในฤดูปลำมีไข่

และวำงไข่เลี้ยงลูกทำงฝั่งทะเลอันดำมัน
53-0411-53017-003 2552 9	ตุลำคม	2556

19/2556
ทรพัยำกรปลำทนู่ำในมหำสมทุรอนิเดยีโดยเรอืส�ำรวจประมงมหดิล	

พ.ศ.	2550-2551
50-0415-50088-001 2549 9	ตุลำคม	2556

20/2556
ชีววิทยำของกุ้งแชบ๊วย	(Penaeus merguiensis	De	Man,	1888)	 

ในบริเวณอ่ำวพังงำ
53-0411-53086 2551 27	ธันวำคม	2556

1/2557 กำรประมงลอบหมึกทำงฝั่งทะเลอันดำมันของประเทศไทย 53-0411-53018-001 2552 19	มีนำคม	2557

2/2557
ชีววิทยำกำรสืบพันธุ์ของกุ้งตะกำดชนิด	Metapenaeus affinis  

(H.	Milne	Edward,	1837)	บริเวณอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก
55-0408-55008 2554 19	มีนำคม	2557

3/2557
ผลจับปลำทูน่ำจำกเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหำสมุทร

อินเดียระหว่ำงปี	2551-2552
54-0412-54018 2553 19	มีนำคม	2557

4/2557
ควำมชุกชุมและกำรแพร่กระจำยของสัตว์น�้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนตำม

ระยะห่ำงฝั่งทำงฝั่งทะเลอันดำมันของประเทศไทย
53-0411-53019-008 2552 20	มีนำคม	2557

5/2557
ชีววิทยำกำรสืบพันธุ ์ของกุ้งแชบ๊วย	 (Penaeus merguiensis  

De	Man,	1888)	บริเวณอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก
55-0408-55006 2554 3	เมษำยน	2557

6/2557
สภำวะแวดล้อมบำงประกำรในแหล่งประมงบริเวณไหล่ทวีป 

ทะเลอันดำมัน
49-0412-49135-003 2548 2	เมษำยน	2557

7/2557
กำรแพร่กระจำย	 และควำมชุกชุมของหอยลำยในพ้ืนท่ีอ่ำวไทย 

ตอนใน	ปี	2550-2551
51-0407-51077-002 2550 3	เมษำยน	2557

8/2557

ทรพัยำกรสตัว์น�ำ้จำกเรอืส�ำรวจประมงในเขตมำตรกำรอนรุกัษ์สตัว์น�ำ้	

ในฤดูปลำที่มีไข่	 วำงไข่เลี้ยงลูก	 และพื้นที่ใกล้เคียงทำงฝั่งทะเล

อันดำมัน

53-0411-53017-005 2552 22	เมษำยน	2557

9/2557 กำรประมำณอำยุและกำรเติบโตของปลำทูจำกกระดูกหู 55-0409-55114 2555 23	เมษำยน	2557

10/2557
ชวีวิทยำกำรสบืพนัธุข์องปลำกะตกัชนดิ	Encrasicholina punctifer,	

E. heteroloba	และ	E. devisi	ทำงฝ่ังทะเลอนัดำมนัของประเทศไทย
53-0411-51075-006 2550 26	เมษำยน	2557

11/2557
ควำมชุกชุมและกำรแพร่กระจำยของปลำวัยอ่อนสกุลทู-ลังบริเวณ

อ่ำวไทยตอนล่ำง
54-0410-54024-001 2553 20	มิถุนำยน	2557

12/2557 ผลกระทบของกำรประมงลอบหมึกสำยบริเวณอ่ำวไทยตอนกลำง 54-0409-54006 2553 26	มิถุนำยน	2557

13/2557

ชวีวิทยำบำงประกำรของปลำทนู่ำท้องแถบ	(Katsuwonus pelamis)	

และปลำทูน่ำครีบเหลือง	 (Thunnus albacares)	 ท่ีจับได้จำก 

เครื่องมืออวนล้อมจับของเรือส�ำรวจประมงมหิดล	 บริเวณ

มหำสมุทรอินเดียตะวันออก

54-0412-54020-004 2553 26	มิถุนำยน	2557

14/2557

ควำมชกุชมุและกำรแพร่กระจำยของสตัว์น�ำ้เศรษฐกจิวยัอ่อนในเขต

มำตรกำรอนุรักษ์สัตว์น�้ำในฤดูปลำที่มีไข่	และวำงไข่	เลี้ยงลูก	และ

พื้นที่ใกล้เคียงทำงฝั่งทะเลอันดำมัน

53-0411-53017-002 2552 1	กรกฎำคม	2557

15/2557
คุณภำพน�้ำและแพลงก์ตอนบริเวณแหล่งแปรรูปแมงกะพรุน 

ในจังหวัดระนอง
53-0411-53089 2551 29	สิงหำคม	2557

ผลง�นวิช�ก�รปี 2557
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จำกข้อมูลผลงำนวิชำกำรของส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในรอบ	5	 ปีที่ผ่ำนมำ	
(2553	-	2557)	พบว่ำงำนวิจัยที่ด�ำเนินกำรเสร็จและมีกำรพิมพ์เผยแพร่มำก	ได้แก่	งำนวิจัยด้ำนชีววิทยำ	
ทรัพยำกร	 และกำรประมง	 ซ่ึงมีสัดส่วนมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของงำนวิจัยในแต่ละปี	 งำนวิจัยที่มีกำรพิมพ์ 
เผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง	 คือ	 ด้ำนชีววิทยำ	 และด้ำนกำรท�ำประมง	 ในขณะที่ผลงำนด้ำนส่ิงแวดล้อม	 
และด้ำนกำรประเมินสภำวะน้ันยังขำดควำมต่อเนื่องค่อนข้ำงมำก	 จำกผลงำนวิจัยในรอบ	5	 ปีที่ผ่ำนมำ 
จะเห็นได้ว่ำ	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลยังขำดงำนวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกที่สุด	 ซึ่งเมื่อพิจำรณำ
ควบคู ่กับโครงกำรวิจัยปี	 2557	 คำดว่ำงำนวิจัยจะมีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมด้ำนต่ำงๆ	 
ของกำรประมงทะเลมำกขึ้น

2553 2554 2555 2556 2557

อื่นๆ
ก�รประเมินสภ�วะ
สิ่งแวดล้อม
เครื่องมือประมง
เศรษฐกิจและสังคม
ก�รประมง
ทรัพย�กร
ชีววิทย�

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
น�ประมงทะเล
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ปริม�ณก�รจับสัตว์น้ำ�ต่อหน่วยก�รลงแรง
ประมง (CPUE) ในแหล่งประมงทะเล ปี 2557
คว�มเป็นม�

วัตถุประสงค์

วิธีก�รสำ�รวจ

จำกกำรทีม่กีำรเร่งรดักำรพฒันำกำรประมงทะเลเพือ่เพิม่ผลผลิต
ทำงกำรประมงให้สูงขึ้นตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดในแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่	1	และ	2	ในปี	พ.ศ.	2504	
กรมประมงจึงได้มีกำรน�ำอวนลำกแผ่นตะเฆ่จำกสหพันธ์
สำธำรณรฐัเยอรมนัพร้อมผูเ้ช่ียวชำญเข้ำมำทดลองใช้ในอ่ำวไทย
ซึง่ปรำกฏว่ำอวนลำกแผ่นตะเฆ่เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิำพใน
กำรจับสัตว์น�้ำหน้ำดินสูงและเหมำะสมกับสภำพของอ่ำวไทย	 
ส่งผลให้กิจกำรประมงอวนลำกขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว	 โดยในปี	
พ.ศ.	2503	 ประเทศไทยมีเรือประมงอวนลำกเพียง	99	 ล�ำ	 
เพยีง	5	ปีถดัมำ	(ปี	พ.ศ.	2508)	เรอืประมงอวนลำกในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นเป็น	2,392	ล�ำ	ในขณะที่ปริมำณกำรจับสัตว์น�้ำต่อหน่วย
กำรลงแรงประมง	(Catch/Unit	of	Effort)	ทีส่�ำรวจโดยเรอืประมง	2	
ได้ลดลงลงเป็นล�ำดบัจำก	298	กิโลกรมัต่อชัว่โมงในปี	พ.ศ.		2504	
เหลือเพียง	 179	 กิ โลกรัมต ่อชั่ ว โมงในป ี	 พ.ศ.	 2508	 
จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำวกรมประมงจงึได้ก�ำหนดแนวทำงกำรให้
มีติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณทรัพยำกรสัตว์น�้ำใน 
น่ำนน�้ำไทย	 โดยกำรส�ำรวจกำรแพร่กระจำยควำมชุกชุมของ 
สัตว์น�้ำหน้ำดิน	 เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยำกรสัตว์น�้ำทำงหน่ึง	 ซ่ึงด�ำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 
พ.ศ.	2509	ถึงปัจจุบัน

กำรประเมนิปรมิำณสตัว์น�ำ้โดยใช้เรอืส�ำรวจประมง	1	2		4		9		และ	
16	 ของส�ำนกัวจิยัและพฒันำประมงทะเล	 กรมประมง	 ด�ำเนนิกำร
ส�ำรวจโดยใช้เครื่องมืออวนลำกแผ่นตะเฆ่	 ขนำดตำอวน	2.5	
เซนติเมตร	ท�ำกำรลำกอวนเป็นเวลำ	1	ชั่วโมง	ในสถำนีส�ำรวจ
ทั้งสิ้น	85	 สถำนี	 ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่อ่ำวไทยจ�ำนวน	64	 สถำนี	 
ในพื้นที่	115,270	ตำรำงกิโลเมตร	โดยแบ่งออกเป็น		9	เขต	และ
ฝั ่งทะเลอันดำมัน	 จ�ำนวน	 21	 สถำนี	 ในพื้นที่	 60,327	 
ตำรำงกิโลเมตร	 แบ่งออกเป็น	4	 เขต	 โดยจะท�ำกำรส�ำรวจ 
ในช่วงมกรำคม	-	มิถุนำยน	ของทุกปี

เพือ่ประเมนิผลปรมิำณกำรจับสตัว์น�ำ้ต่อหน่วยกำรลงแรงประมง	
(CPUE)	ในแหล่งประมงทะเล
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 < 10

 10.0 - 19.9

 20.0 - 29.9

 30.0 - 39.9

กิโลกรัม/ชั่วโมง

ปริมำณกำรจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยกำรลงแรงประมง	 (CPUE)	 
ในพื้นที่อ่ำวไทยเพิ่มขึ้น	 โดยพบว่ำมีปริมำณ	19.893	 กก./ชม.	
ซึ่งสูงกว่ำในปี	2556	(14.688	 กก./ชม.)	 โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	
35.437	และเมื่อพิจำรณำย้อนหลังจะพบว่ำ	CPUE	ของอ่ำวไทย	
ตัง้แต่ปี	2549	เป็นต้นมำ	พบว่ำมีควำมถ่ีในกำรผนัแปรเพิม่มำกขึน้	
แต่ในปี	2556	มปีรมิำณต�ำ่ลงมำกกว่ำทกุปีและเพิม่ขึน้ในปี	2557	
แต่ยังต�่ำกว่ำตั้งแต่ปี	2549	จนถึงปี	2554

และเม่ือพิจำรณำในแต่ละเขตกำรส�ำรวจที่มีค่ำ	CPUE	 สูงที่สุด 
ยังคงเป็น	เขต	5	ซึง่เป็นพืน้ทีบ่ริเวณจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์	ชมุพร	 
มีค่ำ	CPUE	 อยู่ที่	30.884	 กก./ชม	 ซึ่งสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 
ร้อยละ	28.812	และเขตที่มี	CPUE	ต�่ำที่สุด	คือ	เขต	3	(อ่ำวไทย
ตอนใน)	และเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบกับปี	2556	พบว่ำมีเพียง
พื้นที่เดียวที่มี	CPUE	 ลดลง	 คือ	 เขต	3	 (อ่ำวไทยตอนใน)	 
มีอัตรำลดลงถึงร้อยละ	26.071	ในขณะที่	8	เขตพื้นที่ที่เหลือพบ
ว่ำ	 CPUE	 เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร ้อยละ	 90.748	 
(เขต	1	ตรำด)	รองลงมำร้อยละ	70.232	(เขต	2	ระยอง	จันทบุรี)

ปริมาณ CPUE  จ�าแนกรายเขตการประมง ฝ่ังอ่าวไทย  
(หน่วย : กก./ชม.)

เขตส�ำรวจ 2556 2557 +/- %

1 9.641 18.390 8.749 90.748%

2 13.145 22.377 9.232 70.232%

3 10.318 7.628 (-2.690) (-26.071%)

4 12.261 12.944 0.683 5.571%

5 23.976 30.884 6.908 28.812%

6 20.727 30.546 9.819 47.373%

7 8.378 10.354 1.976 23.586%

8 11.893 15.434 3.541 29.774%

9 13.959 16.286 2.327 16.670%

อ่ำวไทย 14.688 19.893 5.205 35.437%

ปริม�ณก�รจับสัตว์นำ้�ต่อหน่วยก�ร
ลงแรงประมง (CPUE) 
ในอ่�วไทย :

ปรมิาณ CPUE  รายกลุม่สตัว์น�า้ฝ่ังอ่าวไทย (หน่วย : กก./ชม)

กลุ่มสัตว์น�้ำ 2556 2557 +/- %

ปลำผิวน�้ำ 0.783 0.622 (-0.161) (-20.562%)

ปลำหน้ำดิน 5.928 6.475 0.547 9.227%

ปลำหมึก 3.274 4.509 1.235 37.721%

กุ้ง 0.031 0.039 0.008 25.806%

ปู 0.266 0.430 0.164 61.654%

หอย 0.304 0.632 0.328 107.895%

สัตว์น�้ำอื่นๆ 0.094 0.043 (-0.051) (-54.255%)

ปลำเป็ด 4.007 7.144 3.137 78.288%

ร�ยง�นประจำ�ปี 2557  สำ�นักวิจัยและพัฒ
น�ประมงทะเล
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	 ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดำมันในปี	2557	 มีปริมำณกำรจับ
สัตว์น�้ำต่อหน่วยกำรลงแรงประมง	(CPUE)	58.327	 กก./ชม	 
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี	2556	(32.045	 กก./ชม)	 
ถึงร้อยละ	82.016	และเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังพบว่ำแนวโน้ม
ของ	CPUE	ในฝั่งทะเลอันดำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

	 แต่เมื่อพิจำรณำในรำยเขตพบว่ำ	CPUE	ของทุกเขตมี
ปริมำณเพิ่มขึ้นโดยเฉพำะในเขตส�ำรวจที่	3	(พังงำ	กระบี่	ตรัง)	
มปีรมิำณเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ	150.998	ในเขตส�ำรวจที	่4	(ตรงั	สตลู)	
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	109.836	 เขตส�ำรวจที่	1	 (ระนอง	 พังงำ)	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	42.724	 และเขตส�ำรวจที่	 2	 (ภูเก็ต	 พังงำ)	 
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	31.550	

ปริมำณ	CPUE		จ�ำแนกรำยเขตกำรประมง	ฝั่งอันดำมัน	 
(หน่วย	:	กก./ชม)
เขตส�ำรวจ 2556 2557 +/- %

1 31.486 44.938 13.452 42.724%
2 30.263 39.811 9.548 31.550%
3 25.342 63.608 38.266 150.998%
4 35.958 75.453 39.495 109.836%

อันดำมัน 32.045 58.327 26.282 82.016%

 < 40.00

 40.00 - 49.99

 50.00 - 59.99

 60.00 - 69.99

 70.00 - 79.99

กิโลกรัม/ชั่วโมง

ปริม�ณก�รจับสัตว์นำ้�ต่อหน่วยก�ร
ลงแรงประมง (CPUE) 
ในฝั่งทะเลอันด�มัน :

	 ปลาเป็ด
	 ปลาผิวน�้า
	 ปลาหน้าดิน
	 ปลาหมึก

	 ปู
	 หอย
	 สัตว์น�้าอื่นๆ
	 กุ้ง

3.18% 35.91%

3.12%

0.20%

0.22%

32.55%

22.66%

2.16%

0.41%

และเมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มสัตว์น�้ำพบว่ำในปี	2557	 กลุ่มสัตว์น�้ำ
ส่วนใหญ่มีปริมำณเพิ่มขึ้น	 ยกเว้นปลำผิวน�้ำและสัตว์น�้ำอื่นๆ	 
โดยปลำผวิน�ำ้ลดลงร้อยละ	20.562	และสตัว์น�ำ้อืน่ๆ	ลดลงร้อยละ	
54.255	 ในขณะท่ีสัตว์น�้ำอีก	6	 กลุ่มที่เหลือมีปริมำณเพิ่มขึ้น	 
โดยเฉพำะกลุม่หอยและปลำเป็ด	โดยกลุม่หอยมปีรมิำณเพิม่ขึน้
ถงึร้อยละ	107.895	และกลุม่ปลำเปด็มปีริมำณเพิม่ขึ้นถึงร้อยละ	
78.288	

และเมื่อพิจำรณำจำกองค์ประกอบสัตว์น�้ำที่จับได้จำกกำรส�ำรวจ
โดยใช้อวนลำกแผ่นตะเฆ่พบว่ำ	ในอ่ำวไทยจับปลำหน้ำดินได้ถึง
ร้อยละ	32.55	และร้อยละ	22.66	เป็นกลุ่มปลำหมึก	 ในขณะที่
ปริมำณปลำเป็ดที่จับได้มีมำกถึงร้อยละ	35.91	 ของปริมำณ 
สัตว์น�้ำที่จับได้ทั้งหมด
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	 เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มสัตว์น�้ำพบว่ำในพื้นที่ฝั ่งทะเล
อันดำมันสัตว์น�้ำทุกกลุ่มมีปริมำณเพิ่มขึ้นโดยเฉพำะกลุ่มหอย
และกลุม่กุ้ง	โดยในกลุม่หอยมปีรมิำณเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ	200.000	
และกลุ่มกุ้งมีปริมำณเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	172.289	 ส่วนในกลุ่ม 
ปลำผิวน�้ำพบว่ำมีปริมำณเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	0.139

	 เม่ือพิจำรณำจำกสัดส่วนของสัตว์น�้ำที่จับได้จำกเรือ
ส�ำรวจพบว่ำร้อยละ	58.28	 เป็นสัตว์น�้ำหน้ำดิน	 ร้อยละ	11.28	
เป็นกลุ่มปลำหมึกและเป็นกลุ่มปลำเป็ด	ร้อยละ	24.90

ปริมาณ CPUE รายกลุ่มสัตว์น�้าฝั่งอันดามัน 

กลุม่สตัว์น�ำ้ 2556 2557 +/- %

ปลำผิวน�้ำ 2.156 2.159 0.003 0.139%

ปลำหน้ำดิน 17.971 33.994 16.023 89.160%
ปลำหมึก 4.353 6.578 2.225 51.114%

กุ้ง 0.083 0.226 0.143 172.289%
ปู 0.334 0.693 0.359 107.485%

หอย 0.025 0.075 0.050 200.000%
สตัว์น�ำ้อืน่ๆ 0.049 0.074 0.025 51.020%
ปลำเป็ด 7.074 14.527 7.453 105.358%

ปริม�ณก�รจับสัตว์นำ้�ต่อหน่วยก�ร
ลงแรงประมง (CPUE)  
ในทะเล
	 เมือ่น�ำปรมิำณ	CPUE	แต่ละฝ่ังมำถ่วงน�ำ้หนกัท่ีค�ำนวณ
จำกปริมำณพื้นที่ส�ำรวจในแต่ละฝั่ง	พบว่ำ	CPUE	ของทะเลไทย
ปี	2557	มีค่ำเท่ำกับ	32.961	กก./ชม.	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมำณ	2556	(20.589	กก./ชม)	ร้อยละ	60.090

	 ปลาผิวน�้า
	 ปลาหน้าดิน
	 ปลาหมึก
	 กุ้ง
	 ปู
	 หอย
	 สัตว์น�้าอื่นๆ
	 ปลาเป็ด

3.70%

1.83%

0.13%
0.13%

1.19%

0.39%

24.90%

58.28%

11.28%
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ก�รตรวจสอบรับรองคุณภ�พสินค้�ประมง
	 ส�ำหรบัภำรกจิในกำรตรวจสอบรบัรองคณุภำพสนิค้ำประมง	ในปีงบประมำณ	2557	ซึง่ส�ำนกั
วิจัยและพัฒนำประมงทะเลได้รับมอบหมำยจำกกรมประมงให้ด�ำเนินงำนนั้น	มีรำยละเอียดดังนี้
	 กิจกรรมตรวจสอบเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำและสัตว์น�้ำจำกแหล่งธรรมชำติในพื้นที่	10	 ล้ำนไร	่
ด�ำเนนิกำรตรวจสอบคณุภำพน�ำ้ในแหล่งประมงทัง้ในอ่ำวไทยและอนัดำมนั	มุง่เน้นตรวจสอบกำรสะสม
ของโลหะหนัก	อำทิเช่น	แคดเมี่ยม	ตะกั่ว	ปรอท	และสังกะสี	เป็นต้น	โดยมีเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบ
ทัง้สิน้	4,500	ตวัอย่ำง	ซึง่ผลกำรด�ำเนนิงำนตรวจสอบได้ทัง้ส้ิน	4,510	ตวัอย่ำง	จงึอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน	
และพบว่ำในช่วงเดือนมกรำคม	-	พฤษภำคม	2557	สำมำรถท�ำกำรประมงได้มำกที่สุด	ส่วนช่วงอื่น
ท่ีท�ำกำรประมงได้น้อยจนถึงออกท�ำกำรประมงไม่ได้นั้น	 มีสำเหตุมำจำกเป็นช่วงลมมรสุมและเรือที่
ออกปฏิบัติกำรรวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆ	ช�ำรุดเสียหำยจนต้องซ่อม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน

ผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละหน่วยง�น

0 200 400 600 800 1000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมงทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก

ร้อยละของผลก�รดำ�เนินง�นในแต่ละเดือน
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ก�รรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ�
	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเลได้ให้บริกำรในกำร
รับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเล	 ซ่ึงให้บริกำรในลักษณะของกำรออก
ใบรับรองสำยพันธุ์และกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ผู้มำรับบริกำรมี
ทั้งหน่วยงำนของภำครัฐ	ภำคเอกชน	และประชำชนทั่วไป
	 ในปี	 พ.ศ.	2557	 ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมงทะเล 
ได้ให้บริกำรรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น�้ำ	408	ตัวอย่ำง	โดยตัวอย่ำง
สัตว์น�้ำที่มำขอรับบริกำรส่วนใหญ่เป็นหอยทะเล	 ร้อยละ	62.99	
ซึ่งเป็นตัวอย่ำงหอยฝำเดียวเป็นส่วนมำก	 ตัวอย่ำงสัตว์น�้ำ 
รองลงมำคือ	กลุ่มกุ้ง	ร้อยละ	12.50	

 

ประเภทตัวอย่�ง จำ�นวน ร้อยละ
หอย 257 62.99
หอยฝำเดียว 160 39.22
หอยสองฝำ 97 23.77

ปลำทะเล 29 7.11
กุ้ง 51 12.50
ปลำหมึก 18 4.41
ปูทะเล 12 2.94
ปลำกระเบน 10 2.45
งูทะเล 4 0.98
ดำวทะเล 21 5.15
แมงดำทะเล 1 0.25
เม่นทะเล 2 0.49
กัลปังหำ 3 0.74
รวม 408

 
หอยฝำเดียว
หอยสองฝำ
ปลำทะเล
กุ้ง
ปลำหมึก
ปูทะเล
ปลำกระเบน
งูทะเล
ดำวทะเล
กัลปังหำ
เม่นทะเล
แมงดำทะเล

หอย  62.99%
หอยฝาเดียว
39.22% หอยสองฝา

23.77%

ปลาทะเล  7.11%

กุ้ง  12.50%

ปลาหมึก  4.41%

ปูทะเล  2.94%

ปลากระเบน  2.45%

งูทะเล  0.98%

ดาวทะเล  5.15%

กัลปังหา  0.74%

เม่นทะเล  0.49%

แมงดาทะเล  0.25%
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ก�รออกใบรับรองก�รนำ�ปล�ทูน่�ครีบเหลืองและ
ผลิตภัณฑ์จ�กปล�ทูน่�ชนิดครีบเหลือง
เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรและใบรับรองก�รนำ�เข้� – ส่งออก 
ปล�ทูน่�ต�โตและผลิตภัณฑ์
	 ส�ำนักวจิยัและพฒันำประมงทะเลได้ด�ำเนนิงำนด้ำนกำร

ให้บรกิำร	ซึง่แบ่งเป็น	งำนกำรให้บรกิำร	กำรออกใบรบัรองกำรน�ำ

ปลำทูน่ำครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จำกปลำทูน่ำชนิดครีบเหลือง

เข้ำมำในรำชอำณำจักรและใบรับรองกำรน�ำเข้ำ	 -	 ส่งออก 

ปลำทูน่ำตำโตและผลิตภัณฑ์	ซึ่งกำรให้บริกำรกำรออกใบรับรอง

กำรน�ำเข้ำปลำทูน่ำชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จำกปลำทูน่ำ

ชนิดครีบเหลืองเข้ำมำในรำชอำณำจักรแบ่งออกเป็นกำรให้

บริกำรในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	ซึ่งกำรด�ำเนินกำรให้บริกำร

ในส่วนกลำงให้บริกำร	ณ	กลุ่มวิชำกำร	(กวช.)	ส่วนภูมิภำคให้

บริกำร	 ณ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง	

(ศพท.สงขลำ)	และศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลฝั่งอันดำมัน	

(ศพท.ภูเก็ต)	โดยผู้รับบริกำรทั้งหมดเป็นภำคเอกชน

	 ในปีงบประมำณ	2557	ส�ำนักวจัิยและพฒันำประมงทะเล

ได้ให้บริกำรออกใบรับรองกำรน�ำเข้ำ	 ปลำทูน่ำชนิดครีบเหลือง	

จ�ำนวนทั้งสิ้น	2,676	ฉบับ	 เป็นกำรให้บริกำรกำรออกใบรับรอง 

ที่กลุ่มวิชำกำร	(กวช.)	1,712	ฉบับ	(ร้อยละ	63.98)	ศูนย์วิจัยและ

พัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง	(ศพท.สงขลำ)	307	 ฉบับ	

(ร้อยละ	11.47)	และศูนย์วจิยัและพฒันำประมงทะเลฝ่ังอนัดำมนั	

(ศพท.ภูเก็ต)	657	ฉบับ	(ร้อยละ	24.55)

กวช.

การให้บริการออกใบรับรองการนำาปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง 
และผลิัตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง

ศพท. สงขลา

63.98%
11.47%

24.55%

ศพท. ภูเก็ต
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	 ส่วนกำรออกใบรับรองกำรน�ำเข้ำ	-	 ส่งออกปลำทูน่ำตำโตและผลิตภัณฑ์	 แบ่งออกเป็นกำรให้

บริกำรในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	ซึ่งกำรด�ำเนินกำรให้บริกำรในส่วนกลำงให้บริกำร	ณ	สถำบันวิจัยและ

พัฒนำเทคโนโลยีประมงทะเลลึก	(สพทล.)	ส่วนภูมิภำคให้บริกำร	ณ	ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลฝั่ง

อันดำมัน	(ศพท.ภูเก็ต)	ในปีงบประมำณ	2557	มีภำคเอกชนมำขอรับบริกำรกำรออกใบรับรองกำรน�ำเข้ำ	

-	ส่งออก	ปลำทูน่ำตำโตและผลิตภัณฑ์จ�ำนวนทั้งสิ้น	56	ฉบับ	เป็นกำรให้บริกำรที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ

เทคโนโลยีประมงทะเลลึก	(สพทล.)	27	 ฉบับ	(ร้อยละ	48.21)	 และศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลฝั่ง

อันดำมัน	(ศพท.ภูเก็ต)	29	ฉบับ	(ร้อยละ	51.79)

การให้บริการออกใบรับรองการนำาปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า
ชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร

ฉบับ

การออกใบรับรองการนำาเข้า-ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์
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การออกใบรับรองการนำาเข้า-ส่งออก
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ก�รออกหนังสือรับรองปล�ป่น 
และผลิตภัณฑ์ของปล�ป่น
	 สืบเนื่องจำกนโยบำยของกรมประมงที่มีกำรผลักดันให้กำรผลิตสัตว์น�้ำตลอดสำยกำรผลิต	 
ทั้งจำกกำรจับจำกธรรมชำติและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำให้ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกล	 ดังนั้น
อำหำรสตัว์ซึง่เป็นปัจจยัหลกัของกำรเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้	และเป็นสิง่หนึง่ที่ได้เริม่มกีำรจบัตำมองเป็นพเิศษ
จำกประเทศผู้น�ำเข้ำถึงที่มำของวัตถุดิบที่น�ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต	 จึงได้มีกำรริเริ่มให้บริกำรกำรออก
หนังสือรับรองปลำป่นและผลิตภัณฑ์ของปลำป่น	โดยกลุ่มวิชำกำร	(กวช.)	ส�ำนักวิจัยและพัฒนำประมง
ทะเล	กรมประมง	ขึน้ตัง้แต่วนัที่	10	มถิุนำยน	2556	ซึง่ผูร้ับบริกำรขณะนั้นเป็นโรงงำนผูผ้ลิตอำหำรสัตว์	
	 กำรให้บริกำรได้ด�ำเนินมำเรื่อยมำจนมำถึงช่วงเดือนกรกฎำคม	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยได้ถูก
โจมตีจำกสื่อต่ำงชำติว่ำสินค้ำอำหำรทะเลจำกประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์	 ซึ่งจังหวะ
เดียวกันนั้นเองทำงกระทรวงต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำก็ประกำศขึ้นบัญชีด�ำให้ประเทศไทยติดกลุ่มแย่
ที่สุด	 ระดับเดียวกับเกำหลีเหนือและอิหร่ำน	ที่โดนข้อหำกำรค้ำมนุษย์มำกที่สุด	 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่
ส่งผลกระทบและสร้ำงควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงของประเทศและผลิตภัณฑ์จำกแหล่งผลิตของไทยเป็น
อย่ำงมำก	ด้วยสำเหตุนี้ทำงกรมประมงร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน	กระทรวงแรงงำน	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	กองทพัเรอื	ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต	ิและหน่วยงำน
เอกชนที่เกี่ยวข้อง	 จึงได้ท�ำกำรหำรือกันเพื่อหำทำงแก้ไขและป้องกันปัญหำกำรค้ำมนุษย์	 และน�ำมำสู่
กำรปรับรูปแบบกำรออกหนังสือรับรองปลำป่นและผลิตภัณฑ์ของปลำป่นโดยมีกำรเพิ่มเติมในส่วนของ
กำรรำยงำนกำรออก-เข้ำท่ำของเรือประมง	 ณ	 เวลำจริง	 โดยเรือประมงที่จะท�ำกำรขำยสัตว์น�้ำแก่ 
โรงปลำป่นต้องถ่ำยรูปบุคลำกรประจ�ำเรือพร้อมทั้งเรือประมงที่ใช้ในกำรออก-เข้ำท่ำ	 รวมถึงแนบรำย
ละเอียดกำรออก-เข้ำท่ำในแต่ละครัง้ส่งมำทีก่ลุม่วชิำกำร	ณ	เวลำจรงิ	นอกจำกนี้โรงงำนปลำป่นและเรอื
ประมงจะต้องมีหนังสือรับรองจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน	 ว่ำไม่มีกำรใช้แรงงำนเด็กผิด
กฎหมำยและกำรบงัคับใช้แรงงำนแนบมำในกำรตรวจหนงัสอืรบัรองปลำป่นและผลติภณัฑ์ของปลำป่นด้วย	
ซึ่ งจำกกำรปรับรูปแบบกำรออกหนังสือรับรองปลำป ่นและผลิตภัณฑ์ของปลำป ่น	 ครั้ งนี	้ 
ท�ำให้มผู้ีรับบริกำรมกีำรเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้	ได้แก่	โรงงำนผูผ้ลิตอำหำรสัตว์	และโรงงำนปลำป่น	นัน่เอง
	 จำกกำรด�ำเนินงำนออกหนังสือรับรองปลำป่นและผลิตภัณฑ์ของปลำป่น	 ประจ�ำปีงบประมำณ	
2557	ตัง้แต่วนัที	่1	ตลุำคม	พ.ศ.	2556	-	30	กนัยำยน	พ.ศ.	2557	มีผูรั้บบริกำรเป็นโรงงำนผูผ้ลิตอำหำรสัตว์	
ทั้งสิ้นจ�ำนวน	4	รำย	โรงงำนปลำป่นจ�ำนวน	38	รำย	และมีจ�ำนวนหนังสือรับรองปลำป่นและผลิตภัณฑ์
ของปลำป่นทั้งสิ้น	3,366	ฉบับ	ซึ่งมีรำยละเอียด	ดังนี้

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ฉบับ ปริมาณวัตถุดิบ (กิโลกรัม) ปริมาณปลาป่น (กิโลกรัม)

1.	กำรท�ำประมง 2,358 158,366,524 41,098,841

2.	เศษเหลือจำกวัตถุดิบในประเทศ	(Surimi) 69 3,674,309 1,066,106

3.	เศษเหลือจำกวัตถุดิบน�ำเข้ำ	(ทูน่ำ) 483 34,035,209 8,695,684

4.	เศษเหลือจำกกำรน�ำเข้ำ 5 239,232 79,743

5.	เศษเหลือจำกหลำยแหล่ง 451 24,574,102 6,953,850

รวมทั้งหมด 3,366 220,889,376 57,894,224
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ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก	 :	นำยมำโนช		รุ่งรำตรี		

หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป	 :	นำงบังอร		วงษ์ทองค�ำ

หัวหน้ำกลุ่มวิชำกำร	 :	นำงสำวสุชำดำ		บุญภักดี

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีประมงทะเลลึก

	 :	นำงภัทธิรำ		เลิศวิทยำประสิทธิ	

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีประมงทะเล

	 :	นำงเพรำลัย		นุชหมอน		

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทยตอนบน

	 :	นำงจินดำ		ซ้ำยเกลี้ยง			 	

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทยฝั่งตะวันออก

	 :	นำงรัตนำ		มั่นประสิทธิ		(21	มกรำคม	2553	-	25	กุมภำพันธ์	2557)

	 :	นำยวุฒิชัย		วังคะฮำต		(26	กุมภำพันธ์	2557	-	ปัจจุบัน)

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทยตอนกลำง

	 :	นำยสุชำติ		แสงจันทร์			(21	มกรำคม	2553	-	25	กุมภำพันธ์	2557)

	 :	นำงรัตนำ		มั่นประสิทธิ		(26	กุมภำพันธ์	2557	-	30	สิงหำคม	2557)

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลอ่ำวไทยตอนล่ำง

	 :	นำยเพิ่มศักดิ์		เพิงมำก		

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงทะเลฝั่งอันดำมัน

	 :	นำยวุฒิชัย		วังคะฮำต			(21	มกรำคม	2553	-	25	กุมภำพันธ์	2557)	

	 :	นำยสุชำติ		แสงจันทร์		 (26	กุมภำพันธ์	2557	-	ปัจจุบัน)

ผู้บริห�รสำ�นักวิจัยและพัฒน�ประมงทะเล
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