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บทนำ�

	 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมง	ที่มีภารกิจในการศึกษา	วิจัย	พัฒนา	ติดตาม	และ
เฝ้าระวังแหล่งท�าการประมงทะเล	เพื่อส่งเสริม	พัฒนา	และฟื้นฟูแหล่งการประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์	และมีความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต
	 จากการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	กองวจิยัและพฒันาประมงทะเลได้ด�าเนนิการตามภารกจิหลกัในการศึกษา	
วิจัยด้านการประมงทะเล	 การส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้า	 แหล่งท�าการประมง	 ทั้งในและนอกน่านน�้าไทย	 ตลอดจนมีการส่งเสริม 
การใช้เครือ่งมือประมงทีเ่หมาะสม	การส่งเสรมิ/พฒันาศกัยภาพองค์กรประมงให้มคีวามสามารถในการบรหิารจดัการประมงทะเล	
การจัดสร้างปะการังเทียม	 การขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง	 การตรวจสอบรับรองแหล่งประมง	 การจัดท�าระบบติดตามเรือ	(VMS)	
การให้บริการออกเอกสารหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป	 ว่าด้วยการป้องกัน	 ยับยั้ง	 
และขจัดการท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	(IUU	Fishing)
	 กองวิจยัและพฒันาประมงทะเลได้จดัท�ารายงานประจ�าปี	2558	 ขึน้เพือ่ให้เหน็ภาพรวมการปฏบิตังิานของหน่วยงานในสงักดั	
ตามแผนงาน	โครงการต่างๆ	ที่ได้ด�าเนินการมาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และประเมินผล	เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงาน	
ต่อไป	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ี	 จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 ตลอดจนผู้ที่สนใจ 
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(นายมาโนช		รุ่งราตรี)
				ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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กองวิจัยและพัฒน�ประมงทะเล
ปัจจุบันกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	 
ตามกฎกระทรวง	แบ่งส่วนราชการกรมประมง	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	พ.ศ.	2557	โดยมีอ�านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้

1.	 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน�้าไทย	 พื้นที่ทับซ้อน	
และน่านน�้าสากล	 ในด้านทรัพยากรสัตว์น�้าและปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมง	 ตลอดจนร่วมส�ารวจวิจัยในน่านน�้าต่างประเทศ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�า
ประมงทะเลของไทย

2.	 ศกึษา	ทดลอง	และพฒันาเทคโนโลยีเกีย่วกบัเครือ่งมอืประมงและวธิกีารท�าการประมง
ทะเลให้มีเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น�้า	 ไม่ท�าลายพันธุ์สัตว์น�้า
และสอดคล้องกับการท�าการประมงแบบมีความรับผิดชอบ

3.	 ศึกษา	ค้นคว้า	และวจัิยชวีประวตัสิตัว์ทะเลและพชืทะเล	เพือ่พฒันาแหล่งประมงทะเล
ของไทย	และด�าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล

4.	 วิจัย	พัฒนา	และฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์
5.	 พัฒนา	และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชาวประมงในการประกอบอาชพีการประมง

ทะเล
6.	 ตรวจสอบ	 ติดตาม	 และเฝ้าระวังแหล่งท�าการประมงทะเลและเรือประมง	 เพื่อให้ได้

มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
7.	 ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านเครื่องมือประมงและวิธีการท�าการประมงทะเล
8.	 ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรือที่ได้

รับมอบหมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มวิชาการ

กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมง

สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง

สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน

กลุ่มงานพัฒนาเรือประมง

กลุ่มงานพัฒนาเทคนิคประมง

กลุ่มงานสมุทรศาสตร์

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากร 
และการประมงทะเลลึก

กลุ่มงานสำารวจ 
และวิจัยทรัพยากรทะเลลึก



รายงานประจ�าปี 2558  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล2

ในปีงบประมาณ	2558	 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมี
บุคลากรทั้งสิ้น	330	คน	เป็นข้าราชการทั้งสิ้น	195	คน	และ
เป็นลูกจ้างประจ�าทั้งสิ้น	135	 คน	 โดยบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ 
ภายใต ้สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล	 
ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั ่งอันดามัน	 (ภูเก็ต)	 
มีจ�านวนบุคลากรมากที่สุด	 รองลงมาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	(ระยอง)	

 ผอ.สำ�นัก/ผชช.

 สพทท.

 สพทล.

 กวช.

 บริห�รง�นทั่วไป

เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา	พบว่า	ข้าราชการส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงถึงร้อยละ	58.97	รองลงมาคือ
การศึกษาปริญญาโทร้อยละ	20.51	 การศึกษาระดับต�่ากว่า
ปริญญาตรีร้อยละ	18.46	 และการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ร้อยละ	2.05

เมื่อพิจารณาตามอายุ	พบว่า	ข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ใน
ช่วง	40-49	ปีร้อยละ	40.51	รองลงมาคือช่วงอายุ	30-39	ปี	
ร้อยละ	30.77	ช่วงอายุ	50-60	ปีร้อยละ	21.54	และ	ช่วงอายุ	
20-29	ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่น้อยที่สุดเพียงร้อยละ	7.18

เม่ือพิจารณาตามต�าแหน่ง	 พบว่า	 ข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ใน
ต�าแหน่งวชิาการร้อยละ	70.77	รองลงมาคอืต�าแหน่งทัว่ไปร้อย
ละ	28.72	และต�าแหน่งอ�านวยการร้อยละ	0.51

บุคล�กร

ข้าราชการ
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/ผชช.

ผอ.สำานัก
/ผชช.

ฝ่าย
บริหาร

ฝ่าย
บริหาร

กวช.

กวช.

0

0

0

5

5

10

10

10

20

15

15

30

20

20

40

25

25

50

30

30

60

35

35

70

40

40

สพทล.

สพทล.

ส่วนกลาง

ส่วนกลาง
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 ปริญญ�เอก

 ปริญญ�โท

 ปริญญ�ตรี

 ต่ำ�กว่�ปริญญ�ตรี

 50-60 ปี

 40-49 ปี

 30-39 ปี

 20-29 ปี

ระดับก�รศึกษ�ของข้�ร�ชก�ร

อ�ยุของข้�ร�ชก�ร

กลุ่มตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�ร

ปฎิบัติงาน ชำานาญงาน

ทั่วไป วิชาการ อำานวยการ

อาวุโส ปฏิบัติการ ชำานาญการ ชำานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ระดับสูง
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ก�รพัฒน�บุคล�กร

	 การพัฒนาบคุลากรเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก	
เพราะการบริหารงานขององค์กรใดจะพัฒนาไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น	ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
บุคลากร	 หากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง	 
มีทักษะในการปฏิบัติงาน	ย่อมสามารถน�าพาองค์กรไปสู่ความ
ส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	กลยทุธ์และเป้าหมายทีต้่องการได้

	 ดังนั้นกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงได้ให้ความ
ส�าคญักบัการพัฒนาบคุลากรให้เป็นทัง้คนดแีละคนเก่งโดยการ
จดัส่งบคุลากรเข้ารบัการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ	เพือ่เป็นการ
ส่งเสรมิและสนับสนนุให้บคุลากรได้พฒันาตนเองให้มศีกัยภาพ
สงูขึน้	ซึง่ในปีงบประมาณ	2558	มหีลกัสตูรในการอบรมทัง้หมด	
10	หลักสูตร	สามารถแบ่งได้	3	ด้าน	ดังต่อไปนี้

หมายถึง	 คุณลักษณะ	 เชิงพฤติกรรม	 ที่เป็นผลมาจากความรู้	
ทักษะ	 ความสามารถ	 และคุณลักษณะอื่นๆ	 ที่ท�าให้บุคลากร 
บางกลุม่/บางคนในองค์กรปฏบัิตงิาน	ได้ผลงานโดดเด่นกว่าคน
อื่นๆ	ในองค์กร

หมายถึง	ความรู้	ความสามารถที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน
และความรูค้วามสามารถ	ด้านกฎหมายและกฎระเบยีบราชการ

หมายถึง	 การน�าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความ
ช�านาญและคล่องแคล่ว	หรือ	ความเชี่ยวชาญ	ช�านาญพิเศษใน
ด้านต่างๆ	 ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานที่พัฒนาจากการส่ังสม
ประสมการณ์และการฝึกฝน

1. ด้�นคว�มรู้ (Knowledge)

2. ด้�นทักษะ (Skill) 

3. ด้�นสมรรถนะ (Competency)

ในแต่ละด้านประกอบด้วยหลักสูตร	ดังนี้	 ด้านความรู้	 จ�านวน	
4	หลักสูตร	ด้านทักษะ	จ�านวน	3	หลักสูตร	และด้านสมรรถนะ	
จ�านวน	3	หลักสูตร

ด้านทีม่บีคุลากรอบรมมากทีส่ดุถงึร้อยละ	40.00	คอื	 ด้านความรู	้
รองลงมาร้อยละ	30.00	คือ	ด้านทักษะและด้านสมรรถนะ

นอกจากนี้ทั้ง	3	ด้านยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ
ได้ดังนี้

1.	 ด้านความรู้	ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทวิชาการ	 
2	หลักสูตร	ประเภทการวางแผน	2	หลักสูตร	

2.	 ด้านทักษะ	ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทวิชาการ	 
1	หลักสูตร	ประเภทบริหาร/พัฒนาองค์กร	1	หลักสูตร	
ประเภทการวางแผน	1	หลักสูตร	

3.	 3.ด้านสมรรถนะ	ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทบริหาร/
พัฒนาองค์กร	1	หลักสูตร	ประเภทวิชาการ	2	หลักสูตร

จำานวนหลักสูตรในแต่ละด้าน

หลักสูตร

0

2

4

6

8

ด้�นคว�มรู้ ด้�นทักษะ ด้�นสมรรถนะ

ร้อยละของบุคล�กร
ในก�รอบรม
แต่ละด้�น

40%

30%

30%

 ด้�นคว�มรู้

 ด้�นทักษะ

 ด้�นสมรรถนะ

ประเภทการอบรมที่มีบุคลากรเข้ารับการอบรมมากที่สุด
ถึงร้อยละ	50.00	คือ	ประเภทวิชาการ	รองลงมาร้อยละ	
30.00	คอื	ประเภทการวางแผน	และสุดท้ายร้อยละ	20.00	
คือ	ประเภทบริหาร/พัฒนาองค์กร

จำานวนประเภทการอบรมในแต่ละด้าน
หลักสูตร

4.5
4

3.5
3

2.5
2

1.5
1

0.5
0

ด้�นคว�มรู้

 ก�รว�งแผน

 บริห�ร/พัฒน�องค์กร

 วิช�ก�ร

ด้�นทักษะ ด้�นสมรรถนะ

 ก�รว�งแผน

 บริห�ร/พัฒน�องค์กร

 วิช�ก�ร

50%

30%

20%

ร้อยละของบุคล�กร 
ในก�รอบรม
แต่ละประเภท
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	 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้จัดการสัมมนา
วิชาการด้านประมงทะเล	ประจ�าปี	2558	ในระหว่างวันที่	9	-	13	
มีนาคม	2558	ณ	โรงแรมคุ้มภูค�า	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งผู้เข้า
ร่วมสมัมนาประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าทีจ่ากกองวจิยั
และพัฒนาประมงทะเล	 และเจ ้าหน้าที่ของกรมประมง	 
ทีเ่กีย่วข้อง	จ�านวนรวม	150	คน	เพือ่ให้มกีารแลกเปลีย่นความรู้	
ถ ่ายทอดประสบการณ์	 และแสดงความคิดเห็นระหว่าง 
นักวิชาการด้วยกันในระดับต่างๆ	 รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	
เพ่ิมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์เป็นการเพิ่มพูนความรู้

ให้แก่นักวิชาการรุ่นใหม่และผู้ร่วมสัมมนา	 ตลอดจนเป็นการ
สร้างความสมัพันธ์อนัดีให้เกดิขึน้ในองค์กรเพือ่ประโยชน์บงัเกดิ
คุณภาพของการท�างานต่อไป	
โดยเนื้อหาของงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ	ดังนี้
1.	 สถานการณ์การประมง	IUU	ของประเทศไทย	
2.	 สถานการณ์การประมงนอกน่านน�า้ของกองเรอืประมงไทย
3.	 การจัดท�าแผนพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน
และการน�าเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ	ดังนี้
1.	 การประเมินความเหมาะสมทางทะเล	เพื่อบริหารจัดการ

แหล่งปะการังเทียม	
2.	 พระราชบญัญตักิารประมง	ฉบบัใหม่	และงานทางด้าน

ประมง

	 นอกจากน้ียังได้จดักิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน	
เป็นกจิกรรมทีท่�าให้บคุลากรได้มปีฏสิมัพนัธ์ร่วมกนั	เพือ่สร้างความ
สัมพนัธ์อนัด	ี และลดช่องว่างระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบั
บญัชา	ซึง่น�าไปสูค่วามสมานสามคัคใีนองค์กร

	 กจิกรรมส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ปล่อยพนัธุป์ลา	
มอบผลิตภณัฑ์ปลาทนู่าและอุปกรณ์เคร่ืองเขยีนตลอดจนอปุกรณ์
กีฬาให้กบันักเรียน	 พร้อมทัง้ให้ความรู้เกีย่วกบัทรัพยากรปลาทนู่า
แก่นกัเรยีนและชาวบ้าน
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งบประม�ณ ประจำ�ปี 2558

	 ในปีงบประมาณ	2558	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับงบประมาณลดลงจากปี	2557	
ร้อยละ	1.25	โดยได้รับการจัดสรรงบบุคลากรและงบด�าเนินงาน	ลดลงคิดเป็นร้อยละ	9.93	และ	2.66	
ตามล�าดับ	แต่ในปีงบประมาณ	2558	นี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดงบลงทุนเพิ่มเข้ามา

	 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	ได้รับงบประมาณในการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	2558	
ทั้งหมด	324,108,200	 บาท	 ใน	6	 แผนงาน	 โดยส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น�้าในแหล่งน�้าธรรมชาติ	 ร้อยละ	59.86	
(กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น�้า	ร้อยละ	12.13	กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	
ร้อยละ	34.41	และกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม	ร้อยละ	13.33)	
แผนงานส่งเสรมิสนิค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	โครงการพฒันาคณุภาพสนิค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน	ร้อยละ	26.54	(กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	ร้อยละ	17.62	และ
กิจกรรมด�าเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	8.92)		แผนงานส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา	 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาการประมง	 ร้อยละ	8.74	(กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง	 
ร้อยละ	8.74)			แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต	สร้างมูลค่าภาคการเกษตร	และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	 ผลผลิตเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	 
ร้อยละ	3.46	(กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	 ร้อยละ	3.46)	 	แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร	โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ร้อยละ	0.88	(กจิกรรม
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ร้อยละ	0.88)	และแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	
โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์	ร้อยละ	0.52	
(กิจกรรมส่งเสรมิความรูต้ามแนวทางปฏบิตักิารใช้แรงงานทีด่แีละต่อต้านการค้ามนษุย์	ร้อยละ	0.52)	
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 แผนง�นส่งเสริมสินค้�ด้�นก�รเกษตรและอุตส�หกรรมอ�ห�ร - โครงก�รพัฒน�คุณภ�พสินค้�เกษตรสู่ม�ตรฐ�น

 แผนง�นพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร - โครงก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

 แผนง�นป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์ - โครงก�รส่งเสริมคว�มรู้ต�มแนวท�งปฏิบัติก�รใช้แรงง�นที่ดีและต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

 แผนง�นส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รผลิต สร้�งมูลค่�ภ�คก�รเกษตร และเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่�งเป็นระบบ  

- ผลผลิตเกษตรได้รับก�รส่งเสริม

 แผนง�นส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน� - ผลผลิตวิจัยและพัฒน�ก�รประมง

 แผนง�นอนุรักษ์และจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ - ผลผลิตก�รจัดก�รให้เกิดผลผลิตสัตว์นำ้�ในแหล่งนำ้�ธรรมช�ติ

	 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า	งบประมาณร้อยละ	46.30	เป็นงบด�าเนินงาน	ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดถุงึร้อยละ	93.51	งบบคุลากรร้อยละ	43.15	ซึง่เป็นเงนิเดอืนของข้าราชการ
ร้อยละ	46.28	งบรายจ่ายอื่นร้อยละ	5.29	ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการส�ารวจ	ท�าประมงนอกน่านน�้าของ
เรอืส�ารวจ	งบลงทนุร้อยละ	4.75	ซ่ึงเป็นค่าครภุณัฑ์	และงบอดุหนนุร้อยละ	0.51	เป็นค่าใช้จ่ายสมาชกิ
องค์การระหว่างประเทศ	(คณะกรรมาธกิารบรหิารและจดัการทรัพยากรปลาทนู่าในมหาสมุทรอินเดยี)

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

กิจกรรมวิจัยและพัฒน�ประมงทะเล

กิจกรรมฟื้นฟูทรัพย�กรช�ยฝั่งทะเล
โดยก�รจัดสร้�งปะก�รังเทียม

กิจกรรมพัฒน�เทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ�

กิจกรรมส่งเสริมคว�มรู้ต�มแนวท�งปฏิบัติก�รใช้แรงง�นที่ดี
และต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒน�สินค้�ประมง

กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
คุณภ�พสินค้�ประมง

กิจกรรมดำ�เนินก�รเพื่อรองรับ
กฎระเบียบของประเทศคู่ค้�

กิจกรรมพัฒน�ต�มแผนแม่บทก�ร
จัดก�รประมงทะเลไทย

8.74% 3.46%
0.52%

13.33%

34.41%
12.13%

17.62%

0.88%

8.92%

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

ค่�ตอบแทน
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ร�ชก�ร

ค่�ตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ

ค่�ครุภัณฑ์
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สม�ชิก
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ระหว่�ง
ประเทศ

ค่�ใช้จ่�ย
ในก�ร
สำ�รวจ
ทำ�ก�ร 
ประมง 
นอก  

น่�นน้ำ�
ของเรือ
สำ�รวจ

ส�ธ�รณูปโภค

ค่�จ้�งประจำ�

เงินเดือน

30.08%
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6.49%
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	 เม่ือพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณทางด้านค่าตอบแทนพนกังานราชการ	ผลการเบกิจ่ายตาม	
GF	รวมทั้งสิ้น	50,116,302.14	บาท	โดยร้อยละ	62.32	เป็นการเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค	และร้อยละ	
37.68	เป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลาง

	 ในส่วนของงบด�าเนินงาน	มีผลการเบิกจ่ายตาม	GF	รวมทั้งสิ้น	135,484,496	บาท	ซึ่งใน
ส่วนกลางมีการเบิกจ่ายร้อยละ	37.56	เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ	62.44	และในส่วนภูมิภาคมี
การเบิกจ่ายร้อยละ	79.38	เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ	20.62	ในด้านงบลงทุนมีผลการเบิกจ่าย
ตาม	GF	รวมทั้งสิ้น	24,539,685	บาท	ซึ่งในส่วนกลางมีการเบิกจ่ายร้อยละ	59.78	เป็นเงินขยายกัน
เหลื่อมปีร้อยละ	40.22	และในส่วนภูมิภาคไม่กันเงินขยายกันเหลื่อมปี	ส่วนงบรายจ่ายอื่น	มีผลการ
เบิกจ่ายตาม	GF	รวมทั้งสิ้น	18,492,725.71	บาท	โดยเป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลางร้อยละ	68.50	
เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ	31.50	 และในส่วนภูมิภาคไม่กันเงินขยายกันเหลื่อมปี	 ส่วนงบ
อุดหนุน	 มีผลการเบิกจ่ายตาม	GF	 รวมทั้งสิ้น	1,650,000	 บาท	 ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลาง
ทั้งหมด

ส่วนภูมิภ�ค

62.32%

ส่วนกล�ง

37.68%

งบบุคลากร

ส่วนกล�ง

62.44 20.62 31.50 100.00 100.0040.22

79.38 68.50 59.7837.56

ส่วนกล�ง ส่วนกล�งส่วนภูมิภ�ค

งบดำ�เนินง�น งบร�ยจ่�ยอื่น งบลงทุน

ส่วนภูมิภ�ค ส่วนภูมิภ�ค

 เงินขย�ยกันเหลื่อมปี

 เบิกจ่�ย
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	 จากผลการด�าเนินงานในกรอบกิจกรรมปีงบประมาณ	2558	 ภายใต้โครงการพัฒนา
ตามแผนแม่บทการจดัการประมงทะเลไทย	ของกองวจิยัและพฒันาประมงทะเลร่วมกบัหน่วยงาน	
ต่างๆ	ได้แก่	ส�านักงานประมงจังหวัด	สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย	สมาคมการประมง
ในท้องถิ่น	และกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ต่างๆ	ได้ผลการด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้
1. การส่งเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด 

ด�าเนินการส่งเสริมให้มีองค์กรระดับจังหวัด	 ได้แก่	 องค์กรประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด	 
ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งหมด	เพื่อจัดท�าแผนการจัดการประมงทะเลอย่างมีส่วนร่วม	
ทั้งภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เอกชน	 และชาวประมง	 ให้มีการบริหารจัดการ
ประมงทะเลในระดับจังหวดัทีเ่ป็นรปูธรรม	พฒันาศกัยภาพองค์กรประมงให้มคีวามสามารถ
ในการบริหารจัดการประมงทะเล	 โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเชิงวิชาการควบคู่ไปด้วย	 
ซึ่งประกอบด้วย

•	 กิจกรรมการส�ารวจและจัดท�าท�าเนียบกลุ่มประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด
•	 กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม
•	 กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน

2. การเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้า 
ด�าเนินการฟื้นฟูชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์	 ทั้งการพัฒนาแหล่งท�าการประมงชายฝั่ง 
ให้มีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งวางไข่	และเลีย้งตวัของสัตว์น�า้วยัอ่อน	รวมถงึการส่งเสริม	
ให้ชาวประมงมีความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง	 ป้องกันไม่ให้เกิดการท�าลาย
ทรัพยากรสัตว์น�้าอย่างไม่เหมาะสม	 เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น�้าให้มีความยั่งยืน	
ซึ่งประกอบด้วย

•	 กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
•	 กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น�้าชุมชน

3.  การจัดท�าฐานข้อมูลประมงทะเล
รวบรวมข้อมูลทางด้านการประมงทะเล	 ได้แก่	 ทรัพยากรสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	 
จ�านวนเรือที่ท�าการประมงทะเล	การประมงด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ	เป็นต้น	มาจัดอยู่
ในระบบฐานข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจได้อย่างกว้างขวาง	 และสามารถใช้เป็น
ข้อมลูส�าคัญทีถ่กูต้องและทนัต่อสถานการณ์	ให้แก่ผู้บริหารในการวางแผนก�าหนดมาตรการ
บริหารจัดการประมงทะเล

	 ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ	web	application	 ที่สามารถเรียกดูในระบบ	 
on	line	โดยได้เริม่น�าเข้าข้อมลูในเรือ่งจ�านวนเรอืทีท่�าการประมงทะเล	เรือ่งการจดัสร้างปะการงั
เทียม	เรื่องการส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	เป็นต้น

แผนแม่บทก�รจัดก�รประมงทะเลไทย
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กิจกรรมก�รสำ�รวจและจัดทำ�ทำ�เนียบกลุ่มประมงท้องถิ่น
ระดับจังหวัด
เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินการ

	 ด�าเนินการส�ารวจกลุม่หรอืองค์กรประมงท้องถิน่ระดบั
จงัหวดั	ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ	เพือ่ส่งเสริมให้เกดิ
การจัดท�าท�าเนียบหรือองค์กรประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด	และ
จดัหาผูแ้ทนจากกลุม่หรอืองค์กรประมงท้องถิน่ระดบัจงัหวดัใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการประมงทะเล

	 ส�านักงานประมงจังหวัด	22	 จังหวัดชายฝั่งทะเล	
ลงพ้ืนทีด่�าเนินการส�ารวจกลุม่หรอืองค์กรประมงท้องถิน่ในพืน้ที่
รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด	 และรายงานสรุปผลการส�ารวจ 
เข้ามายังโครงการแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย	 
โดยทางจงัหวัดจดัท�าฐานข้อมลูองค์กรหรอืกลุม่ประมงท้องถิน่	

บนัทกึลงในเวบ็ไซต์	www.platalay.com	ซ่ึงจากการส�ารวจกลุม่
หรือองค์กรประมงท้องถิ่นระดับจังหวัดทั้ง	22	 จังหวัด	 พบว่า 
มีกลุ่มหรือองค์กร	ทั้งหมด	286	กลุ่ม/องค์กร	
	 โดยฐานข้อมูลกลุ ่มหรือองค ์กรประมงท้องถิ่น	 
พ.ศ.	2558	มีรายละเอียดดังนี้
1.	 ชื่อกลุ่มหรือองค์กร	 เช่น	 กลุ่มประมงพื้นบ้าน	 ธนาคารปู	

กลุ่มผู้เลี้ยงหอยแครง	กลุ่มเลี้ยงปลากะพงขาว	เป็นต้น
2.	 ที่ตั้งของกลุ่มหรือองค์กรประมงดังกล่าว
3.	 ชื่อผู้ประสานงาน	ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
4.	 จ�านวนสมาชิกของกลุ่มที่สังกัดอยู่
5.	 คณะท�างานหรือแกนน�าของกลุ่ม	ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อ

และต�าแหน่งภายในกลุ่ม
6.	 เครื่องมือประมงที่สมาชิกในกลุ่มใช้ประกอบอาชีพ
7.	 กิจกรรมของกลุ่มที่ได้ด�าเนินการ
8.	 การได้รบัการสนบัสนนุจากหน่วยงานต่างๆทีเ่ข้ามาภายในกลุม่
9.	 ปัญหา	อุปสรรค	และความต้องการของกลุ่ม
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เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินการ

กิจกรรมก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ปะก�รังเทียม

	 ชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลใน
จังหวัด	 ได้มีเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม	 เพื่อเป็น
แกนน�าในการก�าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่
แหล่งปะการังเทียม	 รวมถึงเข้าร่วมในการบูรณะฟื้นฟูแหล่ง
ปะการังเทียมในท้องถิ่น

 1. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ	เรื่อง	การบริหารจัดการ
พื้นที่ปะการังเทียมระดับจังหวัด	 โดยส�านักงานประมงจังหวัด
ร่วมกบัศนูย์วิจยัและพฒันาประมงทะเล	จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	
จ�านวน	20	ครั้ง	ใน	20	จังหวัดชายฝั่งทะเล	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	
จ�านวน	412	ราย	ในช่วงเดือนมกราคม	-มีนาคม	2558	โดยรับ
ฟังความคิดเห็น	 ของชาวประมงในการก�าหนดแนวทาง 
การใช้ประโยชน์ในบรเิวณพืน้ทีแ่หล่งปะการงัเทยีม	รวมถงึการ
ฟ้ืนฟูแหล่งปะการงัเทยีมทีเ่สือ่มโทรมในพืน้ทีข่องตน	พร้อมทัง้
ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม	
ในพื้นที่	20	จังหวัดชายฝั่งทะเล
 2. การจัดตั้งเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม 
ด�าเนินการจดัต้ังเครอืข่ายชาวประมงรกัษ์ปะการงัเทยีม	ในพืน้ที	่
20	จังหวัดชายฝั่งทะเล	ประกอบไปด้วย	จังหวัดตราด	จังหวัด
จันทบรุ	ีจงัหวัดระยอง	จงัหวดัชลบรุ	ีจงัหวดัสมทุรสาคร	จงัหวดั
สมทุรสงคราม	จงัหวดัเพชรบุร	ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	จงัหวดั
ชุมพร	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 จังหวัด
สงขลา	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดนราธิวาส	จังหวัดสตูล	จังหวัด
ตรงั	จงัหวดักระบี	่จงัหวดัภเูก็ต	จังหวดัพงังา	และจังหวดัระนอง	
เพือ่ก�าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์	และการบรูณะฟ้ืนฟแูหล่ง
ปะการังเทียมในท้องถิ่น
 3. การจัดกิจกรรมฟื ้นฟูแหล่งปะการังเทียมที่
เสื่อมโทรม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ใน
บรเิวณพ้ืนทีป่ะการงัเทยีมอย่างยัง่ยนื	จากการได้จดัตัง้เครือข่าย
ชาวประมงรกัษ์ปะการงัเทยีม	 ใน	20	จังหวัดชายฝั่งทะเล	 โดย
แต่ละเครือข่ายมีการด�าเนินกิจกรรมที่หลายหลายแตกต่างกัน
ไปตามความเหมาะสมของพื้นที่	ได้แก่

3.1	กจิกรรมการด�าน�า้ท�าความสะอาดแหล่งปะการังเทยีม
3.2	กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า
3.3	กิจกรรมท�าซั้งเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น�้า
3.4	จดัท�าเอกสารเผยแพร่แหล่งปะการงัเทยีมภายใน

จังหวัดและแนวทางการใช้ประโยชน์
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เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินการ

	 เพ่ือให้ชุมชนประมงมีศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้า	 มีแผนงานในการบริหาร
จัดการประมงโดยชุมชน	จ�านวน	40	ชุมชน	และสร้างจิตส�านึกให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่	ให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

ลำาดับ บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ตำาบล อำาเภอ จังหวัด
1 บ้านหาดศาลเจ้า 3 หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด
2 บ้านห้วงบอน 5 ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด
3 บ้านอ่าวหมู 9 บางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี
4 บ้านตะกาดเง้า 1 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
5 ชุมชนชายทะเล	ต.ปากน�้า ปากน�้า เมือง ระยอง
6 บ้านหาดวอนนภา แสนสุข เมือง ชลบุรี
7 บ้านคลองหงษ์ทอง 9 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
8 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 1 บางกระเจ้า เมือง สมุทรสาคร
9 บ้านสามัคคี 10 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
10 บ้านโคกตาหอม 9 อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
11 บ้านเขาตะเกียบ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
12 บ้านหินกบ 6 ชุมโค ประทิว ชุมพร
13 ชุมชนบ้านทองโข-เกาะพิทักษ์ 13,	14 บางน�้าจืด หลังสวน ชุมพร
14 บ้านคันธุลี 2 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
15 บ้านละไม 4 มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
16 ชุมชนบ้านแหลมตะลุมพุก 2,	3 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
17 บ้านในเพลา 8 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
18 บ้านสนามชัยระวาง 3 สนามชัย สทิงพระ สงขลา
19 บ้านวัดกระชายทะเล 2 ชุมพล สทิงพระ สงขลา
20 บ้านตือลาฆอปาลัส 11 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
21 ชุมชนชายทะเล	ต.ตะลุบัน ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
22 บ้านล่าง 4 หงาว เมือง ระนอง
23 บ้านแหลมนาว 6 นาคา สุขส�าราญ ระนอง
24 บ้านท่าไทร 7 บ่อแสน ทับปุด พังงา
25 บ้านมอร์แกน	บ้านทับตะวัน 7 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
26 บ้านเกาะนก 2 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
27 บ้านหัวควน 5 เกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต
28 บ้านทุ่งสาคร 4 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่
29 บ้านเกาะปอ 4 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
30 บ้านท่าเรือ 1 วังวน กันตัง ตรัง
31 บ้านบาตูปูเต๊ะ 4 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
32 บ้านยะระโตดนุ้ย 4 เกาะสาหร่าย เมือง สตูล
33 บ้านบุโบย 3 แหลมสน ละงู สตูล
34 บ้านอ่าวมะขามป้อม 6 กร�่า แกลง ระยอง
35 บ้านชายทะเลบางพระ 3 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี
36 ชุมชนชายทะเล	ต.พุมเรียง พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
37 บ้านปะนาเระ 5 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
38 บ้านอ่าวปอ 6 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
39 บ้านคลองของ 6 ราชกรูด เมือง ระนอง
40 บ้านแหลมไทร 3 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง

กิจกรรมก�รบริห�รจัดก�รประมงโดยชุมชน
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ผลการดำาเนินการ

 1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการประมง
โดยชุมชนมีส่วนร่วม”	 ให้กับชาวประมงในชุมชนทั้งหมด	 
40	ชุมชน	รวมทั้งหมด	1,062	คน	โดยมีเนื้อหาในการอบรม
เกี่ยวกับ	การจัดตั้งกลุ่มเพื่อบริหารทรัพยากรประมงโดยชมุชน	
หลกัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสตัว์น�า้	ตวัอย่างปัญหา
การประมงทีเ่กดิขึน้	และวธิแีก้ไขปัญหา	และการจดัท�าแผนการ
ด�าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงของชุมชน
 2. จดัตัง้คณะกรรมการของชมุชนในการบรหิารจดัการ
ประมง	โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบไปด้วย	
ตัวแทนชาวประมง	กรรมการหมู่บ้าน	สมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 โดยมีประมงอ�าเภอ	 หรือผู้แทนจากส�านักงาน
ประมงจงัหวัดเป็นเลขานกุาร	และมเีจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์วจิยัและ
พัฒนาประมงทะเลในพื้นที่ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ
ของชุมชน	 โดยได้การรับรองการจัดต้ังคณะกรรมการฯ	 
ของชุมชนจากอ�าเภอ	เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	
และการอนุรักษ์ทรัพยากรในเขตชุมชน
 3. การก�าหนดแผนการด�าเนินกิจกรรมการบริหาร
จัดการประมงโดยชุมชน	 โดยจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เพื่อจัดท�าแนวทางการอนุรักษ์หรือการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในเขตของชุมชน	 โดยสรุป 
จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดท�าซั้งเชือก	ซั้งกอ	กร�่า	แนวเขต
หญ้าเทียม	 การก�าหนดขนาดตาอวน	 จัดตั้งธนาคารสัตว์น�้า	 
ห้ามใช้เครือ่งมอืบางชนดิในเขตอนรุกัษ์	และกจิกรรมปล่อยพนัธุ์
สัตว์น�้า	เป็นต้น
 4. การก�าหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน	โดย
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ของชุมชนในบริเวณนั้นๆ	 
ซึ่งจะมีสัตว์น�้าประจ�าถิ่น	หรือสัตว์น�้าที่ส�าคัญอาศัยอยู่แตกต่าง
กัน	 จึงมีวิธีการอนุรักษ์สัตว์น�้าที่แตกต่างกันออกไปตามชนิด
สัตว์น�้าน้ันๆ	 โดยจะท�าการก�าหนดพิกัดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์
ของชมุชน	มกีารจดัวางทุน่หรอืสญัญาลกัษณ์แสดงเขตอนรุกัษ์	
รวมทัง้มีการก�าหนดกฎ	กตกิา	ข้อตกลงในการท�าประมงบริเวณ
พื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน	
รปูแบบของเขตอนรุกัษ์ทรพัยากรของชมุชนทีไ่ด้ด�าเนนิการใน
ปี 2558	ได้แก่
	 การก�าหนดเขตอนุรักษ์หอยแมลงภู ่	 โดยปักเสา
คอนกรีตหรือปักหลักไม้ไผ่แสดงเขตอนุรักษ์มีข้อตกลงดังนี้

•	 ห้ามเก็บหอยแมลงภู่ในเขตอนุรักษ์

	 การก�าหนดเขตอนุรักษ์หอยแครง	โดยปักไม้ไผ่แสดง
แนวเขตอนุรักษ์มีข้อตกลงดังนี้

•	 ห้ามใช้เคร่ืองมือคราดหอยแครงในเขตอนรุกัษ์
•	 ห้ามจับหอยแครงขนาดเล็ก
•	 สามารถจบัหอยแครงในเขตอนรัุกษ์ได้ด้วยมอื

เท่านั้น
	 การก�าหนดเขตอนุรักษ์ปูม้าและปูทะเล	 โดยจัดวาง 
ซั้งเชือก	 ซั้งกอ	 ท�าแนวเขตหญ้าเทียมแสดงเขตอนุรักษ	์ 
มีข้อตกลงดังนี้

•	 ห้ามวางลอบปูและอวนจมปูขนาดตาต�่ากว่า	 
3	นิ้วในเขตอนุรักษ์

•	 ห้ามอวนลากและอวนรนุเข้ามาท�าการประมง
ในเขตอนุรักษ์

•	 ห้ามใช้ลอบปูขนาดช่องตาท้องลอบต�่ากว่า	
2.5	นิ้ว

•	 น�าปู ไข ่นอกกระดองที่จับได ้มาฝากไว ้ที่
ธนาคารปู

	 การก�าหนดเขตอนรุกัษ์หอยชกัตนี	โดยใช้แกลลอนผกู
เป็นทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์มีข้อตกลงดังนี้

•	 ห้ามวางอวนคราดหน้าดิน
•	 ห้ามจับหอยโดยใช้เคร่ืองลม	 และลากด้วย

เครื่องยนต์
•	 ห้ามจับหอยขนาดต�่ากว่า	6	เซนติเมตร

	 การก�าหนดเขตอนรุกัษ์สตัว์น�า้อืน่ๆ	 โดยใช้ทุน่หรอืไม้
ปักแสดงแนวเขตอนรุกัษ์มข้ีอตกลงดงันี้

•	 ห้ามอวนลาก	 อวนรุน	 และอวนล้อมเข้ามา 
ในเขตอนุรักษ์

•	 ห้ามจับสัตว์น�้าขนาดเล็ก	และสัตว์น�้ามีไข่
•	 ห้ามท�าการประมงชนิดสัตว์น�้าที่อนุรักษ์ 

ในเขตอนุรักษ์
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เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินการ

กิจกรรมก�รจัดสร้�งปะก�รังเทียมเพื่อก�รประมง

	 ในปีงบประมาณ	2558	กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล	ได้รบัจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ	
เพือ่ด�าเนนิการจดัสร้างปะการงัเทยีม	จ�านวน	11	แห่ง	เพือ่เพิม่แหล่งอาศยัของสตัว์น�า้เพิม่แหล่งท�าการ	
ประมงให้กับชาวประมงพื้นบ้าน	และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย

 1. การส�ารวจพื้นที่และการท�าการประมง	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลท�าการส�ารวจ
พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการเสนอความต้องการในการจดัสร้างปะการังเทยีมจากชาวประมง	และองค์กรส่วนท้องถิน่	
จากพ้ืนท่ีต่างๆ	เพ่ือพจิารณาความเหมาะสมทางวชิาการ	และด�าเนนิการส�ารวจข้อมลูทางการประมง
ในเบื้องต้นไว้เพื่อการติดตามเปรียบเทียบ	ดังนี้

ลำาดับ พื้นที่เป้าหมาย
เครื่องมือประมงหลัก

ที่พบพื้นที่
อัตราการจับ

1. เทศบาลต�าบลสนามไชย	อ.นายายอาม	จ.จันทบุรี อวนจมปู
อวนลอยปลา

12.14	กก./เที่ยว
44.20	กก./เที่ยว

2. เทศบาลต�าบลปากน�้าประแส	อ.แกลง	จ.ระยอง อวนจมปู
อวนลอยปลา

9.62	กก./เที่ยว
22.00	กก./เที่ยว

3. บ้านอ�าเภอ	ม.3	เทศบาลต�าบลนาจอมเทียน	
อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี

อวนจมปู 11.23	กก./เที่ยว

4. บ้านนาจอมเทยีน	ม.1	เทศบาลต�าบลนาจอมเทยีน	
อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี

อวนจมปู 11.23	กก./เที่ยว

5. บ้านหนองบัว	ม.6	ต.สวนแตง	อ.ละแม	จ.ชุมพร ลอบปูแบบพับได้ 0.56	กก./ลอบ	10	ลูก

6. บ้านทะเลงาม	ม.9	ต.สวนแตง	อ.ละแม	จ.ชุมพร ลอบหมึก 1.67	กก./ลอบ	10	ลูก

7. บ้านปลายทอน	ม.7	ต.ทุ่งปรัง	อ.สิชล	
จ.นครศรีธรรมราช

อวนจมปู
อวนลอยปลาทู

9.30	กก./เที่ยว
24.00	กก./เที่ยว

8. บ้านศาลาหลวงบน	ม.4	ต.ท่าบอน	อ.ระโนด	
จ.สงขลา

อวนลอยปลากุเรา
อวนจมปลาใหญ่
อวนลอยปลาทู

18.84	กก./เที่ยว
22.15	กก./เที่ยว
20.75	กก./เที่ยว

9. บ้านท่านุ่น	ม.7	ต.โคกกลอย	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา อวนหมึก 7.95	กก./เที่ยว

10. บ้านหานบัว	ม.5	ต.โคกกลอย	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา ลอบหมึก 2.74	กก./ลอบ	10	ลูก

11. บ้านยามู	ม.7	ต.ป่าคลอก	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต อวนจมกุ้งสามชั้น 3.84	กก./เที่ยว
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 2. ก�าหนดพกิดัและผงัการจดัวาง		การจดัท�าแผนผังขึน้อยูก่บัลักษณะพืน้ทีท่ีจ่ะท�าการจดัสร้าง	
และลักษณะการท�าประมงในบริเวณนั้น	 โดยมีการหารือกับกลุ่มชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
แต่ละพื้นที่จะมีผังการจัดวางในรูปแบบต่างกัน	 แต่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า	และตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่จัดสร้างนั้น

ลำาดับ พื้นที่เป้าหมาย พิกัดที่จัดสร้าง
1. เทศบาลต�าบลสนามไชย	อ.นายายอาม	จ.จันทบุรี 12o	33.367	N	,	 101o	46.065	E	

12o	32.678	N	,	 101o	46.909	E	
12o	32.475	N	,	 101o	46.731	E	
12o	33.177	N	,	 101o	45.886	E	

2. เทศบาลต�าบลปากน�้าประแส	อ.แกลง	จ.ระยอง 12o	33.266	N	,	 101o	42.703	E	
12o	33.092	N	,	 101o	42.914	E	
12o	32.269	N	,	 101o	42.183	E	
12o	32.448	N	,	 101o	41.984	E	

3. บ้านอ�าเภอ	 ม.3	 เทศบาลต�าบลนาจอมเทียน	
อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี

12o	52.200	N	,	 100o	50.000	E	
12o	52.100	N	,	 100o	50.000	E
12o	52.000	N	,	 100o	50.000	E
12o	52.000	N	,	 100o	50.100	E
12o	52.000	N	,	 100o	50.200	E
12o	52.000	N	,	 100o	50.300	E

4. บ้านนาจอมเทียน	ม.1	เทศบาลต�าบลนาจอมเทียน	
อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี

12o	52.200	N	,	 100o	50.100	E	
12o	52.200	N	,	 100o	50.300	E	
12o	52.100	N	,	 100o	50.300	E	
12o	52.100	N	,	 100o	50.100	E	

5. บ้านหนองบัว	ม.6	ต.สวนแตง	อ.ละแม	จ.ชุมพร 09o	46.800	N	,	 99o	14.800	E	
09o	46.800	N	,	 99o		15.050	E	
09o	45.800	N	,	 99o	15.050	E	
09o	45.800	N	,	 99o	14.800	E	

6. บ้านทะเลงาม	ม.9	ต.สวนแตง	อ.ละแม	จ.ชุมพร 09o	44.800	N	,	 99o	14.800	E	
09o	44.800	N	,	 99o	15.050	E	
09o	43.800	N	,	 99o	15.050	E	
09o	43.800	N	,	 99o	14.800	E	

7. บ้านปลายทอน	ม.7	ต.ทุ่งปรัง	อ.สิชล	
จ.นครศรีธรรมราช

08o	58.003	N	,	 99o	57.577	E	
08o	57.627	N	,	 99o	57.473	E	
08o	55.685	N	,	 99o	57.553	E	

8. บ้านศาลาหลวงบน	ม.4	ต.ท่าบอน	อ.ระโนด	
จ.สงขลา

07o	52.619	N	,	 100o	24.993	E	
07o	52.647	N	,	 100o	25.147	E	
07o	52.676	N	,	 100o	25.301	E	
07o	52.704	N	,	 100o	25.455	E	
07o	52.732	N	,	 100o	25.609	E	
07o	52.761	N	,	 100o	25.763	E	
07o	52.789	N	,	 100o	25.917	E	
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ลำาดับ พื้นที่เป้าหมาย พิกัดที่จัดสร้าง
9. บ้านท่านุ่น	ม.7	ต.โคกกลอย	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา 08o	13.622	N,	 98o	15.003	E

08o	13.488	N,	 98o	15.225	E
08o	12.952	N,	 98o	15.371	E
08o	13.086	N,	 98o	15.151	E

10. บ้านหานบัว	ม.5	ต.โคกกลอย	อ.ตะกั่วทุ่ง	จ.พังงา 08o	17.216	N,	 98o	14.473	E
08o	17.350	N,	 98o	14.740	E
08o	16.816	N,	 98o	14.850	E
08o	16.682	N,	 98o	14.583	E

11. บ้านยามู	ม.7	ต.ป่าคลอก	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต 07o	59.865	N,	 98o	28.741	E
07o	59.865	N,	 98o	29.275	E
07o	59.598	N,	 98o	29.275	E
07o	59.598	N,	 98o	28.741	E

 3. ด�าเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ขอ
อนุญาตก่อสร้างสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้กบักรมเจ้าท่า	ขอความเหน็ชอบด้านความม่ันคงทางทะเลของประเทศ

กับกองทพัเรอื	และขออนญุาตเปลีย่นแปลงทีจ่บัสตัว์น�า้เพือ่การจดัสร้างแหล่งอาศยัสตัว์ทะเลกบักรมประมง	
ก่อนด�าเนินการจัดสร้างปะการังเทียมในทุกพื้นที่
 4. ด�าเนินการจัดสร้างและจัดวางแท่งคอนกรีต	 วัสดุจัดสร้างเป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสี่เหลี่ยม	ขนาดกว้าง	x	ยาว	x	สูง	เท่ากับ	1.5	x	1.5	x	1.5	เมตร	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	6,035	แท่ง	
และทุ่นลอยเหล็กบอกต�าแหน่ง	50	ทุ่น	ในพื้นที่	11	แห่ง	และด�าเนินการจัดวางในทะเลให้เป็นไปตาม
พิกัดและรูปแบบที่ก�าหนดในผังจัดสร้าง
 5. ด�าเนินการติดตามผลหลังการจัดสร้างปะการังเทียม	โดยการส�ารวจความเปลี่ยนแปลง
ด้านการท�าการประมง	 เช่น	 ส�ารวจปริมาณและชนิดของสัตว์น�้าที่จับได้ของชาวประมงที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในบริเวณปะการังเทียม	และความพึงพอใจหลังการจัดสร้าง	เป็นต้น	ซึ่งจะด�าเนินการหลัง
มีการจัดสร้างแล้ว	6	เดือน
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เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินการ

กิจกรรมก�รจัดตั้งธน�ค�รสัตว์น้ำ�ชุมชน

	 จัดตั้งธนาคารสัตว์น�้าของชุมชนจ�านวน	10	 แห่ง	 เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้าในแหล่งน�้า
ธรรมชาติ	 และส่งเสริมให้	 ชาวประมงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าได้อย่างถูกต้อง	 
เกิดความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น�้าในท้องถิ่น	 อันจะส่งผลต่อการท�าประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป	 
โดยมีการบูรณการในการท�างานร่วมกันระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ชื่อชุมขน ผู้ดำาเนินการ
บ้านหาดวอนนภา	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน	

(สมุทรปราการ)

บ้านเนินฆ้อ	ม.4	ต.เนินฆ้อ	อ.แกลง	จ.ระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย 
ฝั่งตะวันออก	(ระยอง)บ้านอ่าวหมู	ม.9	ต.บางกะไชย	อ.แหลมสิงห์	

จ.จันทบุรี

บ้านเขาตะเกียบ	ต.หนองแก	อ.หัวหิน	
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย 
ตอนกลาง	(ชุมพร)

บ้านหัวคุ้ง	ม.5	ต.ท่าบอน	อ.ระโนด	จ.สงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย 
ตอนล่าง	(สงขลา)บ้านหนองหงษ์	ม.6	ต.เกาะเพชร	อ.หัวไทร	

จ.นครศรีธรรมราช

บ้านท่าสนุก	ม.3	ต.มะรุ่ย	อ.ทับปุด	จ.พังงา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย 
ฝั่งอันดามัน	(ภูเก็ต)บ้านบ่อม่วง	ม.4	ต.ทรายขาว	อ.คลองท่อม	

จ.กระบี่

บ้านแหลมมะขาม	ต.เขาไม้แก้ว	อ.สิเกา	
จ.ตรัง

สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล

บ้านแหลมนาว		ม.	6		ต.นาคา		อ.สุขส�าราญ	
จ.ระนอง

สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง

 1. การคัดเลือกพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลด�าเนินการประสานงานร่วมกับ

ส�านักงานประมงจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสมในการด�าเนินกิจกรรม  

โดยมีรายชื่อดังนี้

 2. การจัดฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ฝึกอบรมหลักสูตรธนาคารสัตว์น�้า จ�านวน 10 แห่ง ประกอบ

ด้วย ธนาคารปูม้า 8 แห่ง ธนาคารหอยแครง 1 แห่ง และ

ธนาคารหอยนางรม 1 แห่ง จ�านวนผู้เข้าอบรมรวม 266 ราย 

เพือ่ถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัข้อมลูเบือ้งต้นทีค่วรทราบเกีย่วกบั

การจัดตั้งธนาคารสัตว์น�้า วิธีการจัดท�าธนาคาร ตัวอย่าง

ธนาคารสัตว์น�้าในพื้นที่ต่างๆ
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 3. การจัดท�าธนาคารสัตว์น�้า ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงทะเล ด�าเนินการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ในการจดัตัง้ธนาคาร

สัตว์น�้าให้กับชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อ

ด�าเนินการจัดสร้างธนาคารสัตว์น�้าชุมชน จ�านวน 10 แห่ง

 4. การติดตามผลการด�าเนินกิจกรรม ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงทะเลได้แนะน�าให้ชุมชนมีการเก็บข้อมูลจ�านวน

สัตว์น�้าที่มาฝากเข้าธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น�้า

ชนิดทีมี่การจดัท�าธนาคาร เพือ่ใช้ในการตดิตามประเมนิผลต่อไป

ตัวอย่างการติดตามผลการดำาเนินกิจกรรม
• ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

มีการติดตามการด�าเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าไข่ บ้าน

หนองหงษ์ ต�าบลเกาะเพชร อ�าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรธีรรมราช โดยมกีารจดบนัทกึจ�านวนแม่พนัธุป์มู้าไข่ 

ที่เข้าธนาคารในแต่ละเดือน เช่น ในเดือนพฤษภาคม  

มีการฝากแม่พันธุ์ปูม้าไข่ จ�านวน 131 ตัว เดือนมิถุนายน 

มีการฝากแม่พันธุ์ปูม้าไข่ จ�านวน 490 ตัว เป็นต้น

• สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล มีการติดตามการด�าเนิน

กจิกรรมธนาคารปมู้าไข่ บ้านแหลมมะขาม ต�าบลเขาไม้แก้ว 

อ�าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั โดยมกีารจดบนัทกึจ�านวนแม่พนัธุ์

ปูม้าไข่ที่เข้าธนาคารในแต่ละเดือน เช่น ในเดือนมกราคม 

8 ตัว เดือนมีนาคม 15 ตัว และเดือนพฤษภาคม 15 ตัว 

เป็นต้น

ลำาดับ ชื่อชุมขน ชนิดสัตว์นำ้า รูปแบบธนาคาร
1 บ้านหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ปูม้า โรงเรือน

2 บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปูม้า โรงเรือน

3 บ้านหัวคุ้ง ม.5 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ปูม้า กระชัง

4 บ้านหนองหงษ์ ม.6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ปูม้า กระชัง

5 บ้านเนินฆ้อ ม.4 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ปูม้า กระชัง

6 บ้านอ่าวหมู ม.9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ปูม้า โรงเรือน

7 บ้านท่าสนุก ม.3 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา หอยนางรม ท่อซีเมนต์ล่อหอย

8 บ้านบ่อม่วง ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลอง - ท่อม จ.กระบี่ หอยแครง คอก

9 บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ปูม้า โรงเรือน

10 บ้านแหลมนาว  ม. 6  ต.นาคา อ.สุขส�าราญ  จ.ระนอง ปูม้า กระชัง

รูปแบบของธนาคารสัตว์นำ้าที่ได้ดำาเนินการ มีดังนี้
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เป้าหมาย 

ผลการดำาเนินกิจกรรม

กิจกรรมก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลประมงทะเล

		 เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านการประมงทะเล	 ได้แก่	 ทรัพยากรสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	
จ�านวนเรือที่ท�าการประมงทะเล	 การประมงด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ	 เป็นต้น	 มาจัดอยู่ในระบบ
ฐานข้อมลูทีส่ามารถเผยแพร่ให้แก่ผูส้นใจได้อย่างกว้างขวาง	 และสามารถใช้เป็นข้อมลูส�าคญัทีถ่กูต้อง	
และทันต่อสถานการณ์ให้แก่ผู้บริหารในการวางแผนก�าหนดมาตรการบริหารจัดการประมงทะเล	 
โดยได้มีการจัดท�าฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ	web	application	ที่สามารถเรียกดูในระบบ	on	line	ได้

 1. ระบบที่ดำาเนินการแล้วเสร็จ
1.1	 ระบบฐานข้อมลูเรอืประมงทะเลไทยภายใต้แผน

แม่บทการจดัการประมงทะเลไทย	ปี	2554			
	 	 เป็นข้อมูลจ�านวนเรือจากการส�ารวจจ�านวน
เรือประมงปี	2554	 มีรายละเอียดของจ�านวนเรือที่แบ่งตาม
จังหวัด	และจ�านวนเรือตามรายเครื่องมือประมง	
สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่	เว็บไซด์แผนแม่บท	http://www.
platalay.com/boatsurvey2554/

ระบบฐานข้อมลูเรอืประมงทะเลไทยภายใต้แผนแม่บทการจดัการประมงทะเลไทย	ปี	2554

ระบบฐานข้อมลูกลุม่หรอืองค์กรประมงท้องถิน่	พ.ศ.	2558

1.2		ระบบฐานข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรประมงท้องถิ่น	
พ.ศ.	2558

	 	 เป็นข้อมลูกลุม่หรอืองค์กรประมงท้องถิน่ใน
จังหวัด	22	 จังหวัดชายฝั่งทะเล	 จากการส�ารวจโดยเจ้าหน้าที่
ส�านักงานประมงจงัหวดัในปี	2558	ซึง่มข้ีอมลูของชือ่กลุ่มหรือ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้น	รายชื่อ	ที่อยู่	และเบอร์ติดต่อของผู้ประสาน
งานกลุ่ม	 จ�านวนสมาชิกในกลุ่ม	 และกิจกรรมการด�าเนินงาน
ของกลุ่มหรือองค์กรประมงนั้นๆ	 สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที	่ 
เว็บไซด์แผนแม่บท	http://www.platalay.com/Fisheries 
GroupList2558
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1.3	 Fishery	Resource	Survey	Data	Management	
System

	 	 น�าเสนอข้อมลูจากการส�ารวจโดยเรอืส�ารวจ
ประมง	 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก	
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการประมงนอกน่านน�้า	รายละเอียดประกอบ
ด้วย	

•	 ข้อมลูเรอืส�ารวจในส่วนของกรมประมง
และเรือประมงพาณิชย์	 เคร่ืองมือ
ประมง	วันเวลาที่ท�าการประมง	ผลจับ
รวมและชนิดที่ ได ้จากการท�าการ
ประมงนอกน่านน�้า	

•	 ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์	 ได้แก่	 พิกัด	
ความลึกน�้า	 กระแสน�้า	 และอุณหภูมิ
บริเวณที่ท�าการประมง

•	 ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่	http://www.platalay.com/Fisher-
ySurvey/index.php

Fishery	Resource	Survey	Data	Management	System

ระบบฐานข้อมลูทรพัยากรสตัว์น�า้และสิง่แวดล้อมจากเรอืส�ารวจประมง

 2. ระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

2.1	 ระบบฐานข้อมลูทรัพยากรสัตว์น�า้และส่ิงแวดล้อม
จากเรอืส�ารวจประมง

	 เป็นการน�าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น�้า	
และข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมจากเรอืส�ารวจประมงโดยด�าเนนิการ
ในส่วนของระบบเรียบร้อย	อยูร่ะหว่างการรวบรวมข้อมูลน�าเข้า	
สามารถเข้าดูได้ที่	http://www.platalay.com/TS/index.php

2.2	ระบบฐานข้อมลูทรัพยากรสัตว์น�า้จากการสุ่มตวัอย่าง
ตามท่าเทยีบเรอื

	 น�าเสนอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น�้าที่ถูกจับ
จากเรือประมงประเภทต่างๆ	 จากการสุ่มตัวอย่างโดยนักวิจัย
ของกองวจิยัและพฒันาประมงทะเล	โดยด�าเนนิการในส่วนของ
การส�ารวจความต้องการระบบ	 และน�าเสนอเพื่อพัฒนาระบบ	 
ร่วมกับระบบ	e-logbook	เรียบร้อยแล้ว
 3. ระบบฐานข้อมูลที่จะดำาเนินการต่อไป

3.1		ระบบภมูสิารสนเทศการบรหิารจดัการทรัพยากร
ประมงด้านการปิดอ่าว

	 	 กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล	จดัให้มกีาร
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การรวบรวมข้อมลูเชงิพืน้ทีเ่พือ่น�า
เข้าระบบฐานข้อมูล	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2558	โดยมีผู้เข้า
ร่วม	ได้แก่	ส�านักงานประมงจงัหวดั	กองบริหารและจดัการด้าน
การประมง	ศนูย์สารสนเทศการประมง	และกองวจิยัและพฒันา
ประมงทะเล	จ�านวน		51	ท่าน	เพือ่รวบรวมและรบัฟังข้อคิดเห็น	
/ข้อเสนอแนะต่างๆ	 จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าต้องการใช้ข้อมูล
ในลักษณะใด	ส�าหรับการจดัท�าระบบภมิูสารสนเทศการบรหิาร
จัดการทรัพยากรประมงด้านการปิดอ่าว	 โดยจะพัฒนาระบบ 
ให้สามารถประมวลและแสดงผลได้อย่างรวดเรว็	ทนัสมยับนเครอืข่าย	
อินเตอร์เน็ตต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป

ผลการดำาเนินงานของศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์นำ้า (CIUU) 
ประจำางบประมาณปี 2558

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

	 การด�าเนนิงานของศนูย์ประสานงานการออกใบรับรองการสหภาพยโุรปได้ออกกฎระเบยีบ
ฉบบัที	่1005/2008	ลงวนัที	่29	กนัยายน	2551	ว่าด้วยการจดัตัง้ระบบของประชาคมยโุรปเพือ่ป้องกนั	
ยับยั้งและขจัดการท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	หรือการท�าการ
ประมงไอยูยู	ซึ่งตามระเบียบนี้ระบุว่า	สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้จากการท�าการประมงทะเลที่
จะส่งไปประชาคมยุโรปจ�าเป็นจะต้องมีเอกสารรับรองการจับสัตว์น�้า	(Catch	Certificate)	ว่าไม่ได้มา
จากการท�าประมงไอยูยู	นอกจากนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับ	(Traceability)	ถึงแหล่งที่มา
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเลได้ตลอดสายการผลิต	(Supply	Chain)	ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2553	เป็นต้นมา	
	 กรมประมงได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น�้า	ณ	วันที่	
4	กุมภาพันธ์	2553	เพื่อด�าเนินการประเมินและติดตามผลการด�าเนินการ	รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ
ทีเ่กิดข้ึน	ภายใต้การปฏบิตัเิพือ่รองรบักฎระเบยีบของสหภาพยโุรปว่าด้วยการป้องกนั	ยบัยัง้และขจดั

การท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	(IUU	Fishing)

 1. การตรวจสอบรับรองสัตว์น�้าขึ้นท่าและออกใบรับรองการจับสัตว์น�้า
1.1		การออกใบรับรองการจับสัตว์น�้า	ออกไปแล้วรวม	6,090	ฉบับ	ปริมาณสัตว์น�้าที่ใช้

ผลติรวม	46,532.80	ตนั	โดยออกทีก่องตรวจสอบรบัรองมาตรฐานคณุภาพสตัว์น�้า	
และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า	 กรุงเทพฯ	 จ�านวน	4,380	 ฉบับ	(ใบรับรองการจับสัตว์น�้า	
3,424	ฉบับ	และใบรับรองการจับสัตว์น�้าแบบง่าย	956	ฉบับ)	และออกที่ศูนย์วิจัย
และตรวจสอบคุณภาพสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าสงขลา	 จ�านวน	1,710	 ฉบับ	
(ใบรับรองการจับสัตว์น�้า	1,160	ฉบับ	 และใบรับรองการจับสัตว์น�้าแบบง่าย	550	
ฉบับ)	

1.2		การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น�้า	ออกไปแล้วรวม	4,969	ฉบับ
1.3		การน�าเข้าสัตว์น�้าที่ด่าน	 ในปีงบประมาณ	2558	 มีการน�าเข้าสัตว์น�้าเพื่อผลิตส่ง

ออกไปสหภาพยุโรป	จ�านวน	5	ด่าน	ได้แก่	ด่านตรวจสัตว์น�้าท่าเรือกรุงเทพฯ	ด่าน
ตรวจสัตว์น�้าท่าเรือสงขลา	ด่านตรวจสัตว์น�้าลาดกระบัง	ด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัด
ระนอง	 และด่านตรวจสัตว์น�้าจังหวัดชลบุรี	 จ�านวนสัตว์น�้ารวม	981,882.65	 ตัน	
จากทั้งหมด	39	ประเทศ	
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	 2. การควบคุมการท�าประมงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU
2.1		การแจกจ่าย	Fishing	Logbook
	 ด�าเนินการแจกจ่าย	Logbook	ให้ส�านักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง	22	จังหวัด	

(ส�าหรับเรือในน่านน�้า)	และส�านักบริหารจัดการด้านการประมง	(ส�าหรับเรือชักธง
ไทยนอกน่านน�้า)	รวมทั้งสิ้น	35,258	เล่ม

2.2		ด�าเนนิการเกบ็และรวบรวมและบนัทกึใบอนญุาต/Logbook/MCPD	น�าเข้าระบบได้
จ�านวน	39,102	ฉบับ

 3. การจัดส่งรายงานการสุ่มตรวจสัตว์น�้าขึ้นท่าของส�านักงานประมงจังหวัด
3.1		ได้ด�าเนินการสุ่มตรวจจ�านวน	2	 คร้ังต่อสัปดาห์	 ทั้ง	20	 จังหวัดชายทะเล	 รวม

ทั้งหมด	960	ครั้ง	และจัดส่งรายงานเป็นประจ�าทุกเดือนๆ	ละ	2	ครั้ง	รวมทั้งสิ้น	
480	ครั้ง

 4. การปรับปรุงสุขลักษณะเรือประมง
4.1		การตดิตามผลการปรบัปรงุสขุลกัษณะเรอืประมง	ในปีงบประมาณ	2558	มเีป้าหมาย	

การรับรองสุขลักษณะเรือประมง	 จ�านวน	1,100	 ล�า	 โดยด�าเนินการตรวจรับรอง
สุขลักษณะเรือประมงแล้ว	จ�านวน	1,172	ล�า	คิดเป็นร้อยละ	106.54	ของเป้าหมาย
การรับรองสุขลักษณะเรือประมงทั้งหมด		

 5. ด�าเนินการออกพื้นที่ตรวจสัตว์น�้า และการเขียน Logbook และ MCPD ที่ท่าเทียบเรือ

 6. ด�าเนินการประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานตามระเบียบ IUU 
6.1		การตรวจสัตว์น�้าขึ้นท่า	 ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์การตรวจสัตว์น�้าขึ้นท่า	 เช่น	

การตรวจเรือและเครื่องมือประมง	 สมุดบันทึกท�าการประมง	 โดยสัตว์น�้าที่จับได้
ต้องสมัพนัธ์กบัเครือ่งมอืประมง	ตนักรอสเรือ	เเละจ�านวนวนัทีท่�าการประมง	MCPD	
และ	MCTD	 ต้องสัมพันธ์กับสมุดบันทึกการท�าการประมง	 ในพื้นที่	22	 จังหวัด
ชายทะเล
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ข้อมูลทั่วไป

การดำาเนนิงานของโครงการจดัทำาระบบตดิตามเรอืประมง
ไทยประจำาปีงบประมาณ 2558

โครงก�รจัดทำ�ระบบติดต�มเรือประมงไทย
Vessel Monitoring System (VMS)

	 การจัดท�าระบบติดตามเรือ	หรือ	Vessel	Monitoring	
System	(VMS)	 เป็นการจัดท�าระบบที่น�าเอาเทคโนโลยีของ
อินเทอร์เน็ต	ระบบก�าหนด	จุดพิกัด	(GPS)	และเครือข่ายของ
โทรศัพท์มือถือ	(Global	Service	Mobile;	GSM)	 รวมเป็น
อุปกรณ์ก�าหนดจุดพิกัด	VPS	(Vessel	Positioning	System)	
มาช่วยระบุต�าแหน่งเรือประมง	 ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบ
ติดตาม	(VMS)	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบในการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังสหภาพยุโรป
ตามกฎระเบียบที่ออกโดยสหภาพยุโรปว่าด้วยการป้องกัน	 
ต่อต้านและขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ไม่รายงาน	และ
ไร้การควบคุมหรือกฎระเบียบ	IUU	(Illegal,	Unreported	and	
Unregulated	Fishing)	ซึ่งคณะมนตรียุโรปได้ประกาศบังคับใช้
เมือ่วนัที	่29	กนัยายน	2551	และบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	
2553	ที่ผ่านมา
	 นอกจากนีย้งัเป็นแนวทางทีส่�าคญัในการแก้ปัญหาการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในน่านน�้าทะเลไทยซึ่งไม่ได้
เกดิจากการจบัสตัว์น�า้ขึน้มาใช้มากเกนิไปเท่านัน้แต่ยงัเกดิจาก
การใช้เครื่องมือประมงที่ท�าลายล้างทรัพยากรชายฝั่ง	 เช่น	
แหล่งหญ้าทะเล	แนวปะการงั	และดอนหอย	ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์	
และอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น�้า	 ดังนั้นระบบติดตามนี้จะช่วย 
เสริมสร้างการบริหารการจัดการด้านประมงทะเลไทย	 ท�าให้
สามารถรกัษาทรพัยากรประมงทะเลทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้ยัง่ยนื
ต่อไปได้	 ลดความขัดแย้งของชาวประมงที่นับวันอาจจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นและยังจะท�าให้กรมประมงได้ข้อมูลที่ถูก
ต้องและทนัเวลาทีจ่ะน�าไปใช้ประกอบในขบวนการตัดสนิใจเพือ่
สนบัสนนุชาวประมงของประเทศให้ท�าการประมงอย่างรับผิดชอบ	
และมีประสิทธิภาพต่อไปได้	 สอดคล้องตามแผนแม่บทการ
จัดการประมงทะเลไทย	พ.ศ.2552	-	พ.ศ.2561	กลยุทธ์ที่	3	
พฒันาและส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรประมงทะเลอย่างรบัผดิชอบ
และยัง่ยนื	มาตรการที	่2	ควบคุมการท�าประมงอย่างผดิกฎหมาย	
และท�าลายทรัพยากรสัตว์น�้าและถิ่นที่อยู ่อาศัย	 แนวทาง
ปรับปรุงมาตรการการติดตามผล	 การควบคุมและเฝ้าระวัง	
(MSC)	 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 รวมถึงการใช้มาตรการ
ควบคุมของรัฐท่าเรือ	(port	state	control)	และการติดตั้งระบบ
ติดตามเรือ	 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชาว
ประมงมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการตามมาตรการ	ต่างๆ	ด้วย

1.	 จ�านวนเรือที่ติดตั้ง	VMS	 ทั้งหมดจ�านวน	2,253	 ล�า	 
(ข้อมูล	ณ	วันที่	10	กันยายน	2558)

•	 เรือที่มีขนาด	60	ตันกรอสขึ้นไป
•	 เรือที่มีขนาด	30-60	ตันกรอส

2.	 ปรับปรุงระบบโปรแกรมประยกุต์ระบตุ�าแหน่งเรือประมงไทย
3.	 จัดตั้งศูนย์ห้องปฏิบัติการควบคุมและติดตามต�าแหน่ง 

เรือประมง	(VMS	Control	Room)	
4.	 พัฒนาระบบจอแสดงข้อมูลเพื่อการติดตาม	 ควบคุม 

และเฝ้าระวังเรือประมง
5.	 เพิ่มอัตราก�าลัง	รวมทั้งสิ้น	10	ต�าแหน่ง

•	 นักวิชาการประมง	(จ้างเหมา)	 
จ�านวน	8	ต�าแหน่ง

•	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	1	ต�าแหน่ง
•	 ธุรการ	1	ต�าแหน่ง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน
•	 ระบบของฐานข้อมูลระบบติดตามเรือ 

ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
•	 บรษิทัเอกชนผูต้ดิตัง้	VMS	กบัทางเจ้าของเรอื 

ไม่ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูเท่าทีค่วร
•	 งบประมาณที่จ�ากัดท�าให้มีผลต่อการจ้าง 

บุคคลากร	และการใช้งานระบบ
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ชุดโครงการวิจัย

ง�นวิจัยด้�นก�รประมงทะเล

	 ปีงบประมาณ	2558	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ได้ด�าเนินงานโครงการวิจัยจ�านวน	5	ชุดโครงการ	แบ่งเป็นชุด
โครงการต่อเนื่องทั้งหมด	 เป็นงานวิจัยทั้งหมด	16	 เร่ือง	 ซึ่ง
ประกอบด้วยงานวิจัยด้านประเมินสภาวะทรัพยากรมากที่สุด	
คิดเป็นร้อยละ	44	 ของงานวิจัยทั้งหมด	 โดยมุ่งเน้นศึกษา
ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น�้าที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	
รองลงมาคืองานวิจัยด้านชีววิทยา	 ด้านอื่นๆ	 ด้านทรัพยากร	
และด้านการประมง	คิดเป็นร้อยละ	19		19		16	และ	6	ตาม
ล�าดับ	

ทรัพยากร
12%

ชีววิทยา
19%

การประมง
6%

อื่นๆ
19%

ประเมินสภาวะทรัพยากร
44%

 อื่นๆ
•	 การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารในกระเพาะปลาทูบริเวณอ่าวไทย

ตอนใน
•	 ลักษณะพื้นทะเลที่เหมาะสมในการสร้างปะการังเทียมจังหวัด

เพชรบุรี
•	 การศึกษาการจมตัวของแท่งปะการังเทียมโดยเปรียบเทียบจาก

ลักษณะพื้นท้องทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

 ทรัพยากร
•	 ทรัพยากรสัตว์น�้าและการประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
•	 ทรัพยากรปลาทูลังที่เกิดขึ้นทดแทนในพื้นที่มาตรการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์น�้า

 ประเมินสภาวะทรัพยากร
•	 สภาวะทรัพยากรสัตว์น�้าจากการประมงพื้นบ้านจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
•	 สภาวะทรัพยากรสัตว์น�้าจากเรือส�ารวจประมงในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
•	 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น�้าเศรษฐกิจวัยอ่อนใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
•	 การประเมินสภาวะทรัพยากรกั้งกระดาน	(Thenus unimaculatus 

Burton	and	Davie,	2007)	ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
•	 การจ�าแนกประชากรและแหล่งแพร่ขยายพนัธุข์องปลาทบูรเิวณอ่าวไทย
•	 ความชกุชมุและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพชืและแพลงก์ตอน	

สัตว์ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
•	 การศึกษาความหนาแน่นและการแพร่กระจายสัตว์น�้าทางฝั่งทะเล

อันดามันด้วยวิธีไฮโดรอะคลูสติก

 ชีววิทยา
•	 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกั้งกระดาน	Thenus unimaculatus 

(Burton	and	Davie,	2007)	ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
•	 การเจริญเติบโตของอนุประชากรปลาทูบริเวณอ่าวไทย
•	 ชีววิทยาสืบพันธุ์ปลาทูในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

 การประมง
•	 การประมงและวิถีตลาดกั้งกระดานทางฝั่งทะเลอันดามันของ

ประเทศไทย
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 อื่นๆ
•	 ผลส�าเร็จของปะการังเทียมที่สร้างจากรถถังในจังหวัดนราธิวาส	 

โดยใช้ประชาคมปลาเป็นตัวชี้วัด
•	 การศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาบริเวณปะการังเทียม	 

ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่างกัน	ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
•	 การติดตามผลมาตรการปิดอ่าวไทยตอนใน	จากเครื่องมือประมงอวนลากคู่
•	 ความหลากหลายของม้าน�้า	และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ	 

เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา	CITES
•	 การศึกษาปลาฉลามกบ	(Chiloscyllium punctatum)	ในระบบการเลีย้ง 

ที่แตกต่างกัน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
	 ในปีงบประมาณ	2558	ที่ผ่านมา	มีผลงานวิจัยที่ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ
ของกองวจิยัและพฒันาประมงทะเลให้สามารถตพีมิพ์เผยแพร่
ได้	16	เรื่อง	โดยแบ่งเป็นเอกสารวิชาการ	13	เรื่อง	และเอกสาร
เผยแพร่	3	เรื่อง	เมื่อพิจารณาประเภทของงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์	 พบว่าเป็นงานวิจัยด้านทรัพยากรมากที่สุด	 คิดเป็น 
ร้อยละ	25	 ของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด	 รองลงมา	
คอื	งานวจิยัด้านการประเมนิสภาวะทรพัยากร	ด้านสิง่แวดล้อม	
ด้านเครื่องมือประมง	ด้านการประมง	ด้านชีววิทยา	และด้าน
เศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	19	19	13	12	6	และ	6	ตามล�าดับ

ทรัพยากร
25%

ชีววิทยา
6%

การประมง
12/%

เศรษฐกิจและสังคม
6%เครื่องมือประมง

13%

สิ่งแวดล้อม
19%

การประเมินสภาวะ
ทรัพยากร

19%

	 เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการท�าวิจัยพบว่า	 งานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีงบประมาณ	2558	 เริม่ด�าเนนิการในปี	
2553	มากทีส่ดุ	(4	 เรือ่ง)	 รองลงมา	คอื	 ปี	2550	และ	2554	 
(3	เรือ่งเท่ากนั)	ปี	2551	(2	เรื่อง)	และมีงานวิจัยที่เริ่มด�าเนิน
การในปี	2545		2547		2552	และ	2555	จ�านวนปีละ	1	เรื่อง	

อื่นๆ
16%

ทรัพยากร
22%

ประเมินสภาวะ
ทรัพยากร
16%

ชีววิทยา
6%

การประมง
16%เครื่องมือประมง

9%

สภาวะการประมง
9%

สิ่งแวดล้อม
6%

 ทรัพยากร
•	 การส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้าจากการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณ

อ่าวไทยตอนใน
•	 ทรัพยากรสัตว์น�้าจากการประมงอวนลากคานถ่างบริเวณอ่าวไทยตอนใน
•	 ทรัพยากรสัตว์น�้าจากการประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
•	 ทรัพยากรสัตว์น�้าที่จับได้จากอวนติดตาปลาทู
•	 สัตว์น�้าวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
•	 สัตว์ทะเลเศรษฐกิจวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช	 

และสงขลา
•	 ทรัพยากรสัตว์น�้าและคุณภาพแหล่งประมงบริเวณชายฝั่งของจังหวัด

นครศรีธรรมราช	และสงขลา

 ประเมินสภาวะทรัพยากร
•	 สภาวะทรัพยากรและการประมงอวนล้อมตะเกียงบริเวณอ่าวไทยตอน

กลาง
•	 การประเมินสภาวะกุ้งโอคักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
•	 การศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์น�้าและคุณภาพแหล่งประมง	เพื่อก�าหนด

เขตการประมง	(Zoning)	บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช	และสงขลา
•	 ความชุกชุมของทรัพยากรปลาหมึกในเชิงเวลา	บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์

ทะเลบ้านบางขยะ	อ�าเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา
•	 ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแหล่ง

อาศัยสัตว์ทะเลบ้านเกาะมุก	อ�าเภอกันตัง	จังหวัดตรัง

 ชีววิทยา
•	 ความสมบูรณ์เพศของสัตว์น�้าชนิดที่มีส�าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่ง

จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
•	 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากุเราชนิดที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ	

บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช	และสงขลา

 การประมง
•	 การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น�้าจากการท�าประมง

อวนล้อมซั้งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
•	 การประมงอวนรุนเคยบริเวณอ่าวไทยตอนใน
•	 การประมงอวนด�าบริเวณอ่าวไทยตอนใน
•	 การประมงของปลายอดจาก	บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
•	 การประมงลอบกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 เครื่องมือประมง
•	 การประยกุต์ใช้เคร่ืองมอื	By	catch	Reduction	Devices	(BRDs)	 

กบัเครื่องมืออวนลากกุ้งเพื่อลดปริมาณสัตว์น�้าพลอยจับ: 
กรณีศึกษาจังหวัดตราด

•	 การเปรียบเทียบขนาดตาอวนก้นถุงในการท�าประมงอวนลากกุ้งทะเล 
จากเรือส�ารวจบริเวณอ่าวพังงา

•	 การศึกษาก�าลังไฟ	(ความสว่าง)	และสีของแสงไฟต่อการท�าประมง 
อวนครอบหมึก	และอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ

 สภาวะการประมง
•	 สภาวะการประมงและการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการ 

ใช้ประโยชน์สัตว์น�้าขนาดเล็กของเรือประมงพาณิชย์ในเขตชายฝั่ง 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช	และสงขลา

•	 สภาวะการท�าประมงปลากุเรา	Eleutheronema tetradactylum 
(Shaw,	1804)	ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

•	 สภาวะการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่ง	 
บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

 สิ่งแวดล้อม
•	 การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม	และประชาคมปลาบริเวณแหล่งอาศัย

สัตว์ทะเลขนาดใหญ่	จังหวัดระยอง
•	 การปนเปื้อนโลหะหนักบางชนิดในดินตะกอนและหอยแครงบริเวณ 

ปากแม่น�้าอ่าวไทยตอนใน

โครงการวิจัยเดี่ยว
	 โครงการวจิยัเดีย่วประจ�าปีงบประมาณ	2558	ประกอบ
ด้วยงานวิจัย	32	 เรื่อง	 เป็นงานวิจัยต่อเนื่อง	7	 เรื่อง	 และ 
งานวิจัยใหม่	25	 เรื่อง	 ซ่ึงโครงการวิจัยเด่ียวน้ันประกอบด้วย
งานวิจัยด้านทรัพยากร	มากที่สุด	ร้อยละ	22	ของงานวิจัยเดี่ยว
ทั้งหมด	 รองลงมาคืองานวิจัยด้านประเมินสภาวะทรัพยากร	
ด้านการประมง	ด้านอืน่ๆ	ด้านสภาวะการประมง	ด้านเครือ่งมอืประมง	
ด้านชีววิทยา	และด้านสิ่งแวดล้อม	คิดเป็นร้อยละ	16		16		16		
9		9		6	และ	6	ตามล�าดับ



รายงานประจ�าปี 2558  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 25

ผลงานวิชาการปี 2558
เลขที่เอกสาร

วิชาการ เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย ปีเริ่ม 
ดำาเนินการ วันที่รับรองผลงานวิชาการ

16/2557 องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้�าจาก
เครื่องมือเบ็ดราวทูน่าบริเวณ	Ninety	East	Ridge	ใน
มหาสมุทรอินเดีย

54-0412-54019-001 2553 30	ธันวาคม	2557

17/2557 การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักในอ่าวไทย 51-0409-51075-003 2550 30	ธันวาคม	2557
18/2557 แหล่งและฤดูท�าการประมงของเครื่องมือประมงพาณิชย์

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
54-0408-54021-001 2553 30	ธันวาคม	2557

1/2558 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่และปลากะตัก 
วัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

53-0411-51075-009 2551 26	มกราคม	2558

2/2558 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนวงศ์ที่
มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจในเขตชายฝั่ง	10	ไมล์ทะเล	
บริเวณอ่าวไทย

53-0410-53019-004 2553 20	กุมภาพันธ์	2558

3/2558 โครงสร้างประชาคมสัตว์น้�าจากเครื่องมือโพงพางบริเวณ
ปากแม่น้�าบางปะกง

52-0407-52056-003 2552 3	มีนาคม	2558

4/2558 ศึกษาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้�า	และแหล่งประมง
บริเวณชายฝั่ง	จังหวัดสงขลา	ปี	2554

54-0410-54023-001 2554 6	มีนาคม	2558

5/2558 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกั้งตั๊กแตนวัยอ่อน
ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

55-0411-55024-003 2555 10	มีนาคม	2558

6/2558 สภาวะทรัพยากรและการประมงอวนลากพาณิชย์ทางฝั่ง
ทะเลอันดามัน

45-1405-45004-005 2545 1	เมษายน	2558

7/2558 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	และสังคม	ที่มีผลต่อทัศนคติในการ
จัดการประมงชายฝั่งของชุมชนประมงบ้านเกาะสินไห	
จังหวัดระนอง

54-0422-54012 2554 28	เมษายน	2558

8/2558 ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต	 
(Selar crumenophthalmus)	ในอ่าวไทย

50-0410-50090-006 2550 29	เมษายน	2558

9/2558 ชีววิทยากุ้งกุลาลาย	(Penaeus semisulcatus	De	Haan,	
1844)	ทางฝั่งทะเลอันดามัน

54-0411-54011 2554 10	กันยายน	2558

10/2558 สภาวะแวดล้อมในแหล่งประมงเขตชายฝั่งทะเลอันดามัน 53-0411-53019-009 2553 24	กันยายน	2558

เลขที่เอกสาร 
เผยแพร่ เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย ปีเริ่ม 

ดำาเนินการ วันที่รับรองผลงานวิชาการ

1/2557 สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์บริเวณ	Ninety	East	
Ridge	พ.ศ.	2550-2551

50-0416-50088-003 2550 2	ธันวาคม	2557

2/2557 สภาวะการท�าประมงหอยลาย	และเศรษฐกิจ	-	สังคม 
ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน

51-0400-51077 2551 30	ธันวาคม	2557

1/2558 การประมงอวนลอยปลาทูในอ่าวไทย 
และฝั่งทะเลอันดามัน

48-0410-48118-006 2547 24	สิงหาคม	2558

จากข้อมูลผลงานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้พิมพ์
เผยแพร่ในรอบ	5	ปีที่ผ่านมา	(2554-2558)	พบว่างานวิจัยที่ด�าเนินการ
เสร็จและมีการพิมพ์เผยแพร่มาก	ได้แก่	งานวิจัยด้านชีววิทยา	ทรัพยากร	
และการประมง	ซึง่มสีดัส่วนมากกว่าครึง่หนึง่ของงานวิจยัในปี	2554-2557	
งานวิจัยที่มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเน่ือง	 คือ	 ด้านชีววิทยา	 และด้าน
การประมง	ในขณะทีผ่ลงานด้านเศรษฐกจิและสงัคม	และด้านการประเมิน
สภาวะนั้นยังขาดความต่อเนื่องค่อนข้างมาก	จากผลงานวิจัยในรอบ	5	ปี
ทีผ่่านมาจะเหน็ได้ว่า	กองวจิยัและพฒันาประมงทะเลยงัขาดงานวจิยัด้าน
การประเมินสภาวะทรัพยากรมากที่สุด	 และปี	2558	 งานวิจัยมีความ 
หลากหลายและครอบคลมุด้านต่างๆ	ของการประมงทะเลมากขึน้	ซึง่เม่ือ
พิจารณาควบคู่กับโครงการวิจัยปี	 2558	 คาดว่างานวิจัยจะมีความ 
หลากหลายและครอบคลมุด้านต่างๆ	ของการประมงทะเลมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง

	ชีววิทยา
	ทรัพยากร
	การประมง
	การประเมินสภาพวะทรัพยากร
	เศรษฐกิจและสังคม
	เครื่องมือประมง
	สิ่งแวดล้อม
	อื่นๆ

0
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ปริม�ณก�รจับสัตว์นำ้�ต่อหน่วยก�รลงแรงประมง 
(CPUE) ในแหล่งทะเล ปี 2558

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

วิธีการสำารวจ

	 จากการที่มีการเร่งรัดการพัฒนาการประมงทะเลเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการประมงให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก�าหนดใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	1	และ	2		ในปี	
พ.ศ.	2504	 กรมประมงจึงได้มีการน�าอวนลากแผ่นตะเฆ่จาก
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันพร้อมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทดลองใช้
ในอ่าวไทยซึ่งปรากฏว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่เป็นเครื่องมือที่มี
ประสทิธภิาพในการจบัสตัว์น�า้หน้าดนิสงูและเหมาะสมกบัสภาพ
ของอ่าวไทย	 ส่งผลให้กิจการประมงอวนลากขยายตัวอย่าง
รวดเร็วโดยในปี	พ.ศ.	2503	ประเทศไทยมีเรือประมงอวนลาก
เพยีง	99	ล�า	เพยีง	5	ปีถัดมา	(ปี	พ.ศ.	2508)	เรอืประมงอวนลาก
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น	2,392	ล�า	ในขณะที่ปริมาณการจับ
สัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรงประมง	(Catch/Unit	of	Effort)	 ที่
ส�ารวจโดยเรอืประมง	2	ได้ลดลงลงเป็นล�าดบัจาก	298	กโิลกรมั
ต่อชั่วโมงในปี	พ.ศ.	2504	เหลือเพียง	179	กิโลกรัมต่อชั่วโมง	
ในปี	 พ.ศ.	2508	 จากสถานการณ์ดังกล่าวกรมประมงจึงได้
ก�าหนดแนวทางการให้มีติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ทรพัยากรสตัว์น�า้ในน่านน�า้ไทย	โดยการส�ารวจการแพร่กระจาย
ความชุกชุมของสัตว์น�้าหน้าดิน	 เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้าทางหนึ่ง	 ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2509	ถึงปัจจุบัน

เพื่อประเมินผลปริมาณการจับสัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรง
ประมง	(CPUE)	ในแหล่งทะเล

การประเมินปริมาณสัตว์น�้าโดยใช้เรือส�ารวจประมง		1		2		4		9		
และ	16	 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	 กรมประมง		
ด�าเนินการส�ารวจโดยใช้เครือ่งมอือวนลากแผ่นตะเฆ่	ขนาดตาอวน	
2.5	 เซนติเมตร	ท�าการลากอวนเป็นเวลา	1	ชั่วโมง	 ในสถานี
ส�ารวจทัง้สิน้	85	สถานี		ซ่ึงอยู่ในพืน้ทีอ่่าวไทยจ�านวน	64	สถานี	
ในพ้ืนที	่115,270	ตารางกโิลเมตร	โดยแบ่งออกเป็น	9	เขต	และ	
ฝั่งทะเลอันดามันจ�านวน	21	สถานี	ในพื้นที่		60,327	ตาราง
กิโลเมตร	 แบ่งออกเป็น	4	 เขต	 ซ่ึงจะท�าการส�ารวจในช่วง
มกราคม	-	มิถุนายน	ของทุกปี

ปริมาณการจับสัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรงประมง	(CPUE)	ใน
พื้นที่อ่าวไทยเพิ่มขึ้น	โดยพบว่ามีปริมาณ		22.586	กิโลกรัม/
ชั่วโมง	 ซึ่งสูงกว่าในปี	2557	 	(19.893	 กก./ชม.)	 ถึงร้อยละ	
13.60	และเม่ือพจิารณาย้อนหลังจะพบว่า	CPUE	ของอ่าวไทย	
ตัง้แต่ปี	2549	เป็นต้นมา	พบว่ามคีวามถีใ่นการผนัแปรเพิม่มากขึน้	
แต่ในปี	2556	 มีปริมาณต�่าลงมากกว่าทุกปีและเพิ่มขึ้นในป	ี
2557	 และ	2558	 ซึ่งในปีนี้พบว่าค่า	CPUE	 ในอ่าวไทย	 
มีค่าสูงกว่า	 ค่า	CPUE	 เฉลี่ย	 ระหว่าง	 พ.ศ.	2546	-	2558	 
ซึ่งมีค่าเพียง	21.158	กิโลกรัม/ชั่วโมง
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ปริมาณ CPUE  จำาแนกรายเขตการประมง ฝ่ังอ่าวไทย  
(หน่วย : กก./ชม.)

เขตส�ารวจ 2557 2558 +/- %

1 18.390 13.724 (-4.666) (-25.37%)

2 22.377 19.645 (-2.732) (-12.21%)

3 7.628 7.858 0.230 3.02%	

4 12.944 13.991 1.047 8.09%	

5 30.884 48.325 17.441 56.47%	

6 30.546 32.808 2.262 7.41%	

7 10.354 9.920 (-0.434) (-4.19%)

8 15.434 14.151 (-1.283) (-8.31%)

9 16.286 16.943 0.657 4.03%	

อ่าวไทย 19.893 22.586 2.693 13.54%	

ปริมาณ CPUE  รายกลุ่มสัตว์น้ำาฝ่ังอ่าวไทย (หน่วย : กก./ชม)

กลุ่มสัตว์น้�า 2557 2558 +/- %

ปลาผิวน�้า 0.622 0.622 0.000 0.00%

ปลาหน้าดนิ 6.475 7.475 1.000 15.44%

ปลาหมึก 4.509 4.178 (-0.331) (-7.34%)

กุ้ง 0.039 0.031 (-0.008) (-20.51%)

ปู 0.430 0.473 0.043 10.00%

หอย 0.632 0.623 (-0.009) (-1.42%)

สัตว์น�า้อืน่ๆ 0.043 0.053 0.010 23.26%

ปลาเป็ดแท้ 7.144 9.132 1.988 27.83%
	 และเมื่อพิจารณาในแต่ละเขตส�ารวจพบว่าค่า	CPUE	
สูงที่สุดยังคงเป็น	เขต	5	ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบฯ	
ชุมพร	มีค่า	CPUE	อยู่ที่	48.325	กก./ชม	ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่าน
มาถึงร้อยละ	56.47	และเขตที่มี	CPUE	ต�่าที่สุดคือเขต	3	(ประ
จวบฯ)	 ในปี	2557	 แม้จะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ	3.02	
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปี	2557	พบว่ามีถึง	4	เขตที่	
CPUE	มีค่าลดลง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เขต	1	(ฝั่งตะวันออก)	 
มค่ีา	CPUE	ลดลงถงึร้อยละ	25.37	และเมือ่พจิารณาในระยะยาว	
แล้วจะพบว่าเขต	5	 	(ประจวบฯ	 ชุมพร)	 และเขต	6	(ชุมพร	 
สุราษฎร์ฯ)	 เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของสัตว์น�้าสูงมากกว่า 
ในเขตอืน่ๆ	ตลอดมา	ซึง่ประเทศไทยต้องให้ความส�าคญัอย่างยิง่	
และเมื่อพิจารณาในแนวโน้มพบว่าเขต	2	 มีแนวโน้มที่จะมี	
CPUE	 เพิ่มขึ้น	 นอกจากน้ียังมีข้อน่าสังเกตอีกว่า	CPUE	 
ในเขต	1		2		5	และ	เขต	6	มีความผันผวนมากกว่าในเขตอื่นๆ

	 และเม่ือพิจารณารายกลุ่มสัตว์น�้าพบว่าในปี	2558	
กลุม่สตัว์น�า้ส่วนใหญ่มปีรมิาณเพิม่ขึน้	ยกเว้นปลาหมกึ	กุง้	และ
หอย	 โดยกุ้งลดลงร้อยละ	20.51	 ในขณะที่สัตว์น�้าอีก	5	กลุ่ม 
ที่เหลือมีปริมาณเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะกลุ่มปลาเป็ด	สัตว์น�้าอื่นๆ	
มีค่า	CPUE	เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	27.83	และ	23.26	ตามล�าดับ

	 และเมือ่พจิารณาจากองค์ประกอบสตัว์น�า้ทีจ่บัได้จาก
การส�ารวจโดยใช้อวนลากแผ่นตะเฆ่พบว่า	 ในอ่าวไทยจับปลา
หน้าดนิได้ถงึร้อยละ	33.09	และร้อยละ	18.50	เป็นกลุ่มปลาหมกึ	
ในขณะที่ปริมาณปลาเป็ดแท้ที่จับได้มีมากถึงร้อยละ	40.43	 
ของปริมาณสัตว์น�้าที่จับได้ทั้งหมด
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ปริมาณการจับสัตว์นำ้าต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(CPUE) ในฝั่งทะเลอันดามัน :
	 ในพ้ืนที่ฝ ั ่งทะเลอันดามันในปี	 2558	 มีปริมาณ 
การจบัสตัว์น�า้ต่อหน่วยการลงแรงประมง	(CPUE)	59.607	กก./ชม	
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2557	(58.327	กก./ชม)	ร้อยละ	2.19	และเมื่อ
เปรียบเทียบย้อนหลังพบว่าแนวโน้มของ	CPUE	 ในฝั่งทะเล
อันดามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง	12	ปีที่ผ่านมา	ยกเว้นในปี	
2550

	 แต่เมือ่พจิารณาในรายเขตพบว่า	CPUE	ในเขตส�ารวจ
ที	่1	(ระนอง	พงังา)	และ	2		(ภเูกต็	พงังา)	มค่ีาเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ	
46.03	และ	36.16	แต่ขณะ	CPUE	ของเขตส�ารวจอีก	2	เขต 
มีค่าลดต�่าลง	 ร้อยละ	20.62	 และ	16.69	 และเมื่อพิจารณา 
ในระยะยาวแล้วจะเหน็ว่า	CPUE	ของเขต	1	และเขต	2	มกัจะมี	
ทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน	เช่นเดียวกับเขต	3	และเขต	4

40.43%
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 ปู
 ปลาหน้าดิน
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0.14%

0.23%

 หมึก
 สัตว์น้ำาอื่นๆ
 กุ้ง
 ปลาเป็ด

ปริมาณ CPUE  จำาแนกรายเขตการประมง ฝ่ังอันดามัน  
(หน่วย : กก./ชม)

เขตส�ารวจ 2557 2558 +/- %

1 44.938 65.625 20.687 46.03%

2 39.811 54.207 14.396 36.16%

3 63.608 50.493 (-13.115) (-20.62%)

4 75.453 62.858 (-12.595) (-16.69%)

อันดามัน 58.327 59.607 1.280 2.19%
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	 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสัตว์น�้าพบว่าในพื้นที่ฝั่งทะเล
อันดามันสัตว์น�้าทุกกลุ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะกลุ่มกุ้ง	 
มปีรมิาณเพ่ิมขึน้ถงึร้อยละ	288.05	และกลุม่หอยมปีรมิาณเพิม่ขึน้
ถงึร้อยละ	122.67	ขณะที	่CPUE	 ในกลุม่ของปลาผวิน�า้และปลา
หน้าดนิมค่ีาลดลง	ร้อยละ	27.70	และ	12.02	ตามล�าดบั

	 เม่ือพจิารณาจากสัดส่วนของสัตว์น�า้ทีจ่บัได้จากเรือส�ารวจ
พบว่าร้อยละ	50.18	 เป็นปลาหน้าดนิ	 ร้อยละ	12.89	 เป็นกลุม่
ปลาหมกึ	และเป็นกลุม่ปลาเป็ด	ร้อยละ	30.93	

ปริมาณ CPUE รายกลุ่มสัตว์น้ำาฝ่ังอันดามัน 

กลุม่สตัว์น�า้ 2557 2558 +/- %

ปลาผิวน�้า 2.159 1.561 (-0.598) (-27.70%)

ปลาหน้าดิน 33.994 29.909 (-4.085) (-12.02%)

ปลาหมึก 6.578 7.683 1.105 16.80%

กุ้ง 0.226 0.877 0.651 288.05%

ปู 0.693 0.897 0.204 29.44%

หอย 0.075 0.167 0.092 122.67%

สัตว์น�า้อืน่ๆ 0.074 0.077 0.003 4.05%

ปลาเป็ด 14.527 18.436 3.909 26.91%

 ปลาผิวน้ำา
 ปู
 ปลาหน้าดิน
 หอย

50.18%

12.89%

30.93%

1.47%
1.50%
0.28%
0.13%

2.62%

 หมึก
 สัตว์น้ำาอื่นๆ
 กุ้ง
 ปลาเป็ด

ปริมาณการจับสัตว์น้ำาต่อหน่วยการลงแรง ประมง (CPUE) ในทะเล
	 เมื่อน�าปริมาณ	CPUE	 แต่ละฝั่งมาถ่วงน�้าหนักที่ค�านวณจากปริมาณพื้นที่ส�ารวจใน
แต่ละฝั่ง	พบว่า	CPUE	ของทะเลไทยปี	2558	มีค่าเท่ากับ		35.173	กก./ชม.	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีงบประมาณ	2557	(32.961	กก./ชม)		ร้อยละ	6.8	
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	 ส�าหรับภารกิจในการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง	 ในปีงบประมาณ	2558	 ซึ่ง	 กองวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ด�าเนินงานนั้น	มีรายละเอียดดังนี้
	 กจิกรรมตรวจสอบเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้และสตัว์น�า้จากแหล่งธรรมชาติในพืน้ที	่10	ล้านไร่	ด�าเนินการตรวจ
สอบคุณภาพน�้าในแหล่งประมงทั้งในอ่าวไทยและอันดามัน	 มุ่งเน้นตรวจสอบการสะสมของโลหะหนัก	 อาทิเช่น	
แคดเมี่ยม	ตะกั่ว	ปรอท	และสังกะสี	 เป็นต้น	โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบทั้งสิ้น	4,500	ตัวอย่าง	ซึ่งผลการ
ด�าเนินงานตรวจสอบได้ทั้งสิ้น	4,513	 ตัวอย่าง	 จึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 และพบว่าในเดือนพฤษภาคม	2558	
สามารถท�าการประมงได้มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 เดือนสิงหาคม	2558	 ส่วนช่วงอื่นที่ท�าการประมงได้น้อยจนถึง
ออกท�าการประมงไม่ได้นั้น	 มีสาเหตุมาจากเป็นช่วงลมมรสุมและเรือที่ออกปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆช�ารุด
เสียหายจนต้องซ่อม

ร้อยละของผลการดำาเนินงานในแต่ละเดือน
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กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมงทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก

ก�รตรวจสอบรับรองคุณภ�พสินค้�ประมง
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ก�รรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ�

	 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ให้บริการในการ
รบัรองชนิดพันธ์ุสตัว์ทะเล	ซึง่ให้บรกิารในลกัษณะของการออก
ใบรับรองสายพันธุ์และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ผู้มารับบริการ
มีทั้งหน่วยงานของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไป
	 ในปี	พ.ศ.	2558	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้
ให้บรกิารรบัรองชนิดพนัธุส์ตัว์น�า้	506	ตวัอย่าง	โดยตวัอย่างสัตว์น�า้	
ที่มาขอรับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหอย	ร้อยละ	39.3	ซึ่งเป็น
ตัวอย่างหอยฝาเดียวเป็นส่วนมาก	 ตัวอย่างสัตว์น�้ารองลงมา 
คือ	กลุ่มปลาหมึก	ร้อยละ	23.3

ประเภทตัวอย่าง จำานวน ร้อยละ
หอย 199 39.32

หอยฝาเดียว 125 24.70

หอยสองฝา 74 14.62

หมึก 118 23.32

ปลาทะเล 81 16.01

กุ้ง 63 12.45

เม่นทะเล 23 4.55

ปลากระเบน 10 1.98

งูทะเล 9 1.78

ดาวทะเล 2 0.40

เคย 1 0.20

รวม 506

หอยฝ�เดียว

หอยสองฝ�

หมึก

ปล�ทะเล

กุ้ง

เม่นทะเล

ปล�กระเบน

งูทะเล

ด�วทะเล

เคย

24.70%

14.62%

23.32%

16.01%

12.45%4.55%
1.98%

0.40%
0.20%

1.78%
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การให้บริการออกใบรับรองการนำาปลาทูน่า 
ชนิดครีบเหลือง เข้ามาในราชอาณาจักร 
และผลิัตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง

	 กองวิจยัและพฒันาประมงทะเลได้ด�าเนนิงานด้านการ
ให้บรกิาร	ซึง่แบ่งเป็นงานการให้บรกิารการออกใบรบัรองการน�า
ปลาทนู่าครบีเหลอืงและผลติภณัฑ์จากปลาทนู่าชนดิครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักรและใบรับรองการน�าเข้า-ส่งออกปลา
ทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์	 ซ่ึงการให้บริการการออกใบรับรอง
การน�าเข้าปลาทนู่าชนดิครบีเหลอืงและผลติภณัฑ์จากปลาทนู่า
ชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักรแบ่งออกเป็นการให้
บรกิารในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	ซึง่การด�าเนนิการให้บริการ
ในส่วนกลางให้บริการ	ณ	กลุ่มวิชาการ	(กวช.)	ส่วนภูมิภาคให้
บริการ	 ณ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง	
(ศพท.สงขลา)	และศูนย์วจัิยและพฒันาประมงทะเลฝ่ังอนัดามนั	
(ศพท.ภูเก็ต)	โดยผู้รับบริการทั้งหมดเป็นภาคเอกชน
	 ในปีงบประมาณ	2558	กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล
ได้ให้บริการออกใบรับรองการน�าเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง	
จ�านวนทั้งสิ้น	3,219	ฉบับ	เป็นการให้บริการการออกใบรับรอง
ที่กลุ่มวิชาการ	(กวช.)	1,871	ฉบับ	(ร้อยละ	58.12)	ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง	(ศพท.สงขลา)	242	ฉบบั	
(ร้อยละ	7.52)	และศนูย์วจิยัและพฒันาประมงทะเลฝ่ังอนัดามนั	
(ศพท.ภูเก็ต)	1,106	ฉบับ	(ร้อยละ	34.36)

	 ส่วนการออกใบรับรองการน�าเข้า	-	ส่งออกปลาทูน่า
ตาโตและผลติภณัฑ์	แบ่งออกเป็นการให้บริการในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค	ซึ่งการด�าเนินการให้บริการในส่วนกลางให้บริการ	
ณ	 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก	(สพทล.)	
ส่วนภูมิภาคให้บริการ	 ณ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่ง
อันดามัน	(ศพท.ภูเก็ต)	 ในปีงบประมาณ	2558	มีภาคเอกชน
มาขอรับบริการการออกใบรับรองการน�าเข้า	-	ส่งออก	ปลาทนู่า
ตาโตและผลิตภัณฑ์จ�านวนทั้งสิ้น	38	ฉบับ	เป็นการให้บริการที่
สถาบนัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยปีระมงทะเลลึก	(สพทล.)	28	ฉบบั	
(ร้อยละ	73.68)	 และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั ่ง
อันดามัน	(ศพท.ภูเก็ต)	10	ฉบับ	(ร้อยละ	26.32)
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การออกใบรับรองการนำาเข้า-ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์

สพทล.

ร้อยละ 73.68
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ก�รออกหนังสือรับรองปล�ป่นและผลิตภัณฑ์ของปล�ป่น

	 สืบเนื่องจากนโยบายของกรมประมงที่มีการผลักดัน
ให้การผลิตสัตว์น�้าตลอดสายการผลิต	 ทั้งจากการจับจาก
ธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล	 ดังนั้นอาหารสัตว์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	และเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เริ่มมีการจับตามองเป็น
พิเศษจากประเทศผู ้น�าเข้าถึงที่มาของวัตถุดิบที่น�าเข้าสู ่
กระบวนการผลิต	 จึงได้มีการริเริ่มให้บริการการออกหนังสือ
รับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น	 โดยกลุ่มวิชาการ	
(กวช.)	กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล	กรมประมง	ขึ้นตั้งแต่
วันที่	10	มิถุนายน	2556	ซึ่งผู้รับบริการขณะนั้นเป็นโรงงานผู้
ผลิตอาหารสัตว์	
	 การให้บริการได้ด�าเนินมาเรื่อยมาจนมาถึงช่วงเดือน
กรกฎาคม	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยได้ถูกโจมตีจากสื่อต่างชาติ
ว่าสนิค้าอาหารทะเลจากประเทศไทยมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการค้า
มนุษย์	 ซึ่งจังหวะเดียวกันนั้นเองทางกระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ประกาศขึ้นบัญชีด�าให้ประเทศไทยติดกลุ่มแย่
ทีสุ่ด	ระดับเดียวกับเกาหลเีหนอืและอหิร่าน	ที่โดนข้อหาการค้า
มนุษย์มากที่สุด	 ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบและสร้าง
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศและผลิตภัณฑ์จากแหล่ง
ผลิตของไทยเป็นอย่างมาก		ด้วยสาเหตุนี้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้มีค�าสั่งให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการท�า
ประมงผดิกฎหมาย	(ศปมผ.)	โดยมผีูบ้ญัชาการทหารเรือเป็นผู้
บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	
ซึ่งมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ได้แก่	 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน	กระทรวงแรงงาน	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กองทัพเรือ	

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	กรมเจ้าท่า	 	กรมประมงและหน่วย
งานเอกชนที่เกี่ยวข้อง		สิ่งที่ส�าคัญก็คือ	ค�าสั่งก�าหนดให้มีศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้า	-	ออก	(Port	In	-	Port	Out	Controlling	
Center)	 และศูนย์ให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่เรือ
ประมงแบบเบ็ดเสร็จ	(Fishing	One	Stop	Service)	ประจ�าใน
แต่ละจงัหวดัชายทะเลตามที	่ศปมผ.	ประกาศก�าหนด	จึงน�ามา
สูก่ารปรบัรปูแบบการออกหนงัสอืรบัรองปลาป่นและผลติภณัฑ์
ของปลาป่นโดยมกีารเพิม่เตมิในส่วนของการรายงานการออก-
เข้าท่าของเรอืประมงตามที	่ศปมผ.ก�าหนด	โดยเรอืประมงท่ีจะ
ท�าการขายสัตว์น�า้แก่โรงปลาป่นต้องแนบรายละเอยีดการออก-
เข้าท่าในแต่ละครัง้ส่งมาทีก่ลุม่วชิาการ		นอกจากนีโ้รงงานปลาป่น	
และเรือประมงจะต้องมีหนังสือรับรองจากส�านักงานสวัสดิการ
และคุม้ครองแรงงาน	ว่าไม่มีการใช้แรงงานเดก็ผิดกฎหมายและ
การบงัคบัใช้แรงงานแนบมาในการตรวจหนงัสอืรบัรองปลาป่นฯ	ด้วย	
ซึ่งจากการปรับรูปแบบการออกหนังสือรับรองปลาป่นฯ	ครั้งนี้	
ท�าให้มีผู้รับบริการมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 โรงงาน 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์	และโรงงานปลาป่น	นั่นเอง
	 จากการด�าเนินงานออกหนังสือรับรองปลาป่นฯ	
ประจ�าปีงบประมาณ	2558	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	
-	30	กนัยายน	พ.ศ.	2558	มีผู้รับบริการเป็นโรงงานผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ทั้งสิ้นจ�านวน	7	ราย	โรงงานปลาป่นจ�านวน	40	ราย	และ
มจี�านวนหนงัสอืรับรองปลาป่นและผลติภณัฑ์ของปลาป่นทัง้สิน้	
4,449	ฉบับ	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ฉบับ ปริมาณวัตถุดิบ (กิโลกรัม) ปริมาณปลาป่น (กิโลกรัม)

1.	การท�าประมง 2,293 147,319,094 38,231,775

2.	เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ	(Surimi) 226 11,477,334 3,367,908

3.	เศษเหลือจากวัตถุดิบน�าเข้า	(ทูน่า) 1,184 101,223,875 23,703,733

4.	เศษเหลือจากหลายแหล่ง 746 43,177,217 12,571,235

รวมทั้งหมด 4,449 303,197,520 77,874,651



ผู้อ�านวยการกอง	 :		นายมาโนช		รุ่งราตรี		
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	 :		นางบังอร		วงษ์ทองค�า
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ	 :		นางสาวสุชาดา		บุญภักดี
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก	 :		นางภัทธิรา		เลิศวิทยาประสิทธิ	
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล	 :		นางเพราลัย		นุชหมอน		
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน	 :		นางจินดา		ซ้ายเกลี้ยง				
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก	:		นายวุฒิชัย		วังคะฮาต		
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง	 :			นายก�าพล		ลอยชื่น
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง	 :		นายอ�านวย		คงพรหม	
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน		 :		นายสุชาติ		แสงจันทร์
หัวหน้าสถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง	 :	 นายวิรัตน์	สนิทมัจโร
หัวหน้าสถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล	 :	 นายสนธยา	บุญสุข

ผู้บริห�รกองวิจัยและพัฒน�ประมงทะเล




