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บทนํา

 กองวจิยัและพฒันาประมงทะเลเปนหนวยงานหนึง่ของกรมประมง ท่ีมภีารกจิในการศกึษา วจิยั พฒันา 
ติดตาม และเฝาระวังแหลงทําการประมงทะเล เพ่ือสงเสริม พัฒนา และฟนฟูแหลงการประมงทะเลใหมีความ
อุดมสมบูรณ และมีความย่ังยืนตอไปในอนาคต
 จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดดําเนินการตาม
ภารกิจหลักในการศึกษา วิจยัดานการประมงทะเล การสํารวจทรัพยากรสตัวนํ้า แหลงทําการประมง ท้ังในและ
นอกนานน้ําไทย ตลอดจนมีการสงเสรมิการใชเคร่ืองมือประมงท่ีเหมาะสม การสงเสรมิ/พฒันาศกัยภาพองคกร
ประมงใหมีความสามารถในการบริหารจัดการประมงทะเล การจัดสรางปะการังเทียม การขยายเขตอนุรักษ
ชายฝง การตรวจสอบรับรองแหลงประมง การจัดทําระบบติดตามเรือ (VMS) การใหบริการออกเอกสารหรือ
ใบรับรองท่ีเก่ียวของ เพ่ือรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป วาดวยการปองกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการ
ประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU Fishing)

 กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเลไดจดัทาํรายงานประจําป 2559 ข้ึนเพ่ือใหเห็นภาพรวมการปฏิบัตงิาน
ของหนวยงานในสังกัด ตามแผนงาน โครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการมาอันจะเปนประโยชนตอการวิเคราะห
และประเมินผล เพือ่ปรับปรุงการดาํเนินงานตอไป หวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับนี ้จะเปนประโยชนตอหนวย
งานที่เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูที่สนใจนําไปใชประโยชนตอไป

(นายมาโนช  รุงราตร)ี
    ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
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ศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ�าวไทยตอนกลาง
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และการประมงทะเลลึก

กลุ�มงานสํารวจ
และวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
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บุคลากร
ในปงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมี
บุคลากรทั้งสิ้น 351 คน เปนขาราชการทั้งสิ้น 223 คน และ
เปนลูกจางประจําท้ังสิ้น 128 คน โดยบุคลากรสวนใหญอยู
ภายใตสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล

เม่ือพิจารณาตามอาย ุพบวา ขาราชการสวนใหญมีอายุอยูใน
ชวง 40-49 ป รอยละ 34.53 รองลงมาคือชวงอาย ุ30-39 ป 
รอยละ 32.74 ชวงอาย ุ50-60 ป รอยละ 19.28 และชวงอาย ุ
20-29 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่นอยที่สุดเพียงรอยละ 13.45

เม่ือพิจารณาตามตําแหนง พบวา ขาราชการสวนใหญ
อยูในตําแหนงวิชาการ รอยละ 77.58 รองลงมาคือตําแหนง
ทั่วไป รอยละ 21.97 และตําแหนงอํานวยการ รอยละ 0.45

ซึ่งศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝ งอันดามัน (ภูเก็ต) 
มีจํานวนบุคลากรมากที่สุด รองลงมาเปนศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก(ระยอง)

เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ขาราชการสวนใหญ
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงถึง รอยละ 62.70 รองลงมาคือ
การศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 19.30 การศึกษาระดับตํ่า
กวาปรญิญาตรี รอยละ 16.50 และการศึกษาระดับปรญิญาเอก
รอยละ 1.50
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญเปนอยางมาก 
เพราะการบริหารงานขององคกรใดจะพัฒนาไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น ยอมข้ึนอยูกับศักยภาพ
ของบุคลากร หากมีทรพัยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถสงู 
มีทกัษะในการปฏบิตังิาน ยอมสามารถนาํพาองคกรไปสูความสําเรจ็ 
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและเปาหมายท่ีตองการได
ดังนั้นกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรใหเปนทั้งคนดีและคนเกงโดยการจัดสง
บุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อเปนการ
สงเสรมิและสนบัสนนุใหบคุลากรไดพฒันาตนเองใหมีศกัยภาพ
สงูขึน้ ซึง่ในปงบประมาณ 2559 มีหลกัสตูรในการอบรมทัง้หมด 
10 หลักสูตร สามารถแบงได 3 ดาน ดังตอไปน้ี

หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ที่เปนผลมาจากความรู 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทําใหบุคลากร 
บางกลุม/บางคนในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานโดดเดนกวา
คนอื่นๆ ในองคกร

หมายถึง ความรู ความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
และความรูความสามารถดานกฎหมายและกฎระเบยีบราชการ

หมายถึง การนําความรู มาใช ในการปฏิบัติงานจนเกิด
ความชํานาญ หรือความเช่ียวชาญในดานตางๆ ที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานที่พัฒนาจากการสั่ งสมประสมการณ
และการฝกฝน

1. ด�านความรู� (Knowledge)

2. ด�านทักษะ (Skill) 

3. ด�านสมรรถนะ (Competency)

ในแตละดานประกอบดวยหลักสูตร ดังน้ี ดานความรู จํานวน 
3 หลักสูตร ดานทักษะ จํานวน 3 หลักสูตร และดานสมรรถนะ 
จํานวน 4 หลักสูตร

ด านท่ีมีบุคลากรอบรมมากท่ีสุดถึงร อยละ 40.00 คือ 
ดานสมรรถนะ รองลงมาคือดานทักษะและดานความรู  
รอยละ 30.00 เทากัน

นอกจากน้ีทั้ง 3 ดานยังสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ได
ดังน้ี
1. ดานความรู ประกอบดวยหลักสูตรประเภทการวางแผน 

1 หลักสูตร ประเภทวิชาการ 2 หลักสูตร
2. ดานทักษะ ประกอบดวยหลักสูตรประเภทการวางแผน 

1 หลักสูตร ประเภทบริหาร/พัฒนาองคกร 2 หลักสูตร
3. ดานสมรรถนะ ประกอบดวยหลักสตูรประเภทบริหาร/พฒันา
องคกร 4 หลักสูตร

ประเภทการอบรมท่ีมีบคุลากรเขารบัการอบรมมากท่ีสดุถงึรอยละ 
60.00 คือประเภทบริหาร/พัฒนาองคกร รองลงมาคือประเภท
การวางแผน และประเภทวิชาการ รอยละ 20.00 เทากันจํานวนหลักสูตรในแต�ละด�าน
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดจัดสัมมนาวิชาการดานการ
ประมงทะเล ประจําป 2559 เร่ือง “อนาคตประมงไทยในศตวรรษ
หนา” ระหวางวันที ่8 - 12 กุมภาพันธ 2559 โรงแรมเซนทารา
แมสอดฮิลรีสอรท จังหวัดตาก โดยมีผูเขารวมสัมมนาทั้งจาก
ภายในกองวจิยัและพัฒนาประมงทะเลและผูท่ีเก่ียวของภายนอก 
กองฯ ท้ังหมด 130 คน เพ่ือพัฒนางานวิจัยของนักวิชาการ
ประมงทะเล นักวจิัย นักบริหาร ดานการพัฒนาการปฏิบัติงาน
เชิงยุทธศาสตรของงานวจิยั งานพฒันา  และงานธรุการ การเงนิ 
งบประมาณท่ีไดรับใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป

กจิกรรมสงเสรมิความรับผิดชอบตอสังคม “ปนสิง่ของและน้ําใจ 
สู เยาวชนไทยในถ่ินทุรกันดาน” ณ โรงเรียนบานนํ้าดิบ 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยไดมอบเงินทุนการศึกษา 
ผลิตภัณฑปลาทูนา และอุปกรณเคร่ืองเขียน ตลอดจนอุปกรณ
กีฬาใหกับนักเรียน 

โดยเนื้อหาของการสัมมนาประกอบดวยการบรรยายพิเศษ 
ดังนี้
1. การวิจัยประมงทะเลในทศวรรษหนา
2. พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กับหนาท่ีของกอง

วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
3. การแกไขปญหา IUU ของกรมประมง
4. นโยบายการขับเคล่ือนตามกรอบการปฏิรูปการทํางาน 

และการอภิปรายในหัวขอ “ประมงทะเลไทยไปรอดใน
ทศวรรษหนา”

นอกจากนี้ยังไดมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีและ
เสริมสรางสขุภาพ “ปนไบคไปไหวพระ” เพ่ือเสริมสรางสขุภาพ
และความสามัคคีภายในหนวยงาน 
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ในปงบประมาณ 2559 กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเลไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากป 2558 
รอยละ 14.35 โดยไดรับการจัดสรรงบบุคลากรเพิ่มขึ้นรอยละ 20.96 งบดําเนินงานลดลง
รอยละ 2.51 และงบลงทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 133.80

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 

ท้ังหมด 370, 627,700 บาท ใน 5 แผนงาน โดยสวนใหญอยูในแผนงานสงเสริมสินคาดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรม ผลผลิตสินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน รอยละ 54.51 
(กจิกรรมตรวจสอบและรบัรองคณุภาพสนิคาประมง รอยละ 44.43 และกจิกรรมดาํเนนิการ
เพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศคูคา รอยละ 10.07) แผนงานรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแกปญหาท่ีดินทํากิน ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้าใน
แหลงนํ้าธรรมชาติ รอยละ 26.50 (กิจกรรมผลิตพันธุสัตวนํ้า รอยละ 7.07 กิจกรรมพัฒนา
ตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย รอยละ 14.03 และกิจกรรมฟนฟูทรัพยากร
ชายฝงทะเลโดยการจัดสรางปะการังเทียม รอยละ 5.40) แผนงานสงเสรมิประสทิธิภาพการ
ผลิตสรางมูลคาภาคการเกษตรและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ 
ผลผลิตเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ รอยละ 14.88 (กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาสินคาประมง รอยละ 14.88) แผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา รอยละ 3.73 
(กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง รอยละ 3.73) และแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 0.38  (กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 0.38)

งบประมาณ ประจําป� 2559
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา งบประมาณ รอยละ 45.64 เปนบุคลากร โดยเปนเงินเดือนของขาราชการ รอยละ 39.85 
ลองลงมาเปนงบดําเนินงาน รอยละ 39.48 เปนคาตอบแทนใชสอย และวัสดุถึงรอยละ 93.34 งบรายจายอ่ืนรอยละ 4.62 
เปนคาใชจายในการสํารวจทําประมงนอกนานนํ้าของเรือสํารวจ งบลงทุนรอยละ 9.72 เปนคาครุภัณฑ และงบอุดหนุน
รอยละ 0.54 เปนคาใชจายสมาชิกองคการระหวางประเทศ (คณะกรรมาธิการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย)

 งบบุคลากร
 งบดําเนินงาน
 งบลงทุน

44.43%
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เงินเดือน

41.54%

93.34%
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100%

100%

6.66%

18.61%

39.85%

แผนงานส�งเสริมสินค�าด�านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู�มาตรฐาน
  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง  กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง
แผนงานส�งเสริมสินค�าด�านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู�มาตรฐาน
  กิจกรรมดําเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคูคา
แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
  กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงานอนุรักษ�และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- ผลผลิตการจัดการให�เกิดผลผลิตสัตว�นํ้าในแหล�งน้ําธรรมชาติ
  กิจกรรมผลิตพันธุสัตวนํ้า
แผนงานอนุรักษ�และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- ผลผลิตการจัดการให�เกิดผลผลิตสัตว�นํ้าในแหล�งน้ําธรรมชาติ
  กิจกรรมพัฒนาตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย
แผนงานอนุรักษ�และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- ผลผลิตการจัดการให�เกิดผลผลิตสัตว�นํ้าในแหล�งน้ําธรรมชาติ
  กิจกรรมฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลโดยการจัดสรางปะการังเทียม
แผนงานส�งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
- ผลผลิตวิจัยและพัฒนาการประมง
  กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง
แผนงานส�งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร�างมูลค�าภาคการเกษตร 
และเสริมสร�างความเข�มแข็งให�แก�เกษตรกรอย�างเป�นระบบ 

- ผลผลิตเกษตรได�รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสินคาประมง
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ในสวนของงบดําเนินงาน มีผลการเบิกจายตาม GF รวมท้ังสิ้น 118,484,225.87 บาท 
ซ่ึงในสวนกลางมีการเบิกจายรอยละ 82.13 เปนเงินขยายกันเหล่ือมปรอยละ 17.87 และในสวน
ภูมิภาคมีการเบิกจายรอยละ 77.72 เปนเงินขยายกันเหล่ือมปรอยละ 22.28 
ในดานงบลงทนุมผีลการเบิกจายตาม GF รวมท้ังสิน้ 36,619,912.10 บาท ซ่ึงในสวนกลางมกีาร
เบิกจายรอยละ 97.89 เปนเงินขยายกันเหลื่อมปรอยละ 2.11 และในสวนภมิูภาคไมกันเงินขยาย
กันเหลื่อมป
สวนงบรายจายอ่ืน มีผลการเบิกจายตาม GF รวมทั้งสิ้น 15,493,751.19 บาท โดยสวนกลาง
ไมกันเงินขยายกันเหลื่อมป สวนงบอุดหนุน มีผลการเบิกจ ายตาม GF รวมท้ังสิ้น 
2,000,000 บาท ซ่ึงเปนการเบิกจายในสวนกลางทั้งหมด

เม่ือพิจารณาการใช จ ายงบประมาณทางดานคาตอบแทนพนักงานราชการ ผลการ
เบิกจายตาม GF รวมท้ังสิ้น 52,065,714.42 บาท โดยรอยละ 61.24 เปนการเบิกจาย
ในสวนภูมิภาค และรอยละ 38.76 เปนการเบิกจายในสวนกลาง

ส�วนภูมิภาค
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แผนแม�บทการจัดการประมงทะเลไทย
ผลการดําเนินกิจกรรมปงบประมาณ 2559 ภายใตโครงการพัฒนาแผนแมบทการจัดการประมง
ทะเลไทย ของกองวจิยัและพฒันาประมงทะเลรวมกบัสาํนกังานประมงจงัหวัด 22 จงัหวัดชายฝง
ทะเล และกลุมชาวประมงในพ้ืนที่ตางๆ ไดผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้

ดําเนินการสงเสริมใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในพื้นที ่เพ่ือจัดทําแผนการจัดการประมง
ทะเลอยางมีสวนรวม ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชาวประมงในพื้นที่ ใหมี
การบริหารจัดการประมงทะเลในระดับจังหวัดท่ีเปนรูปธรรม พัฒนาศักยภาพองคกรประมงใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการประมงทะเล โดยจัดอบรมใหความรู ในเชิงวิชาการ
ควบคูไปดวย ซ่ึงประกอบดวย
  - กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
  - กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม

ดําเนินการฟนฟูชายฝงใหมีความสมบูรณ ท้ังการพัฒนาแหลงทําการประมงชายฝงใหมีความ
เหมาะสมในการเปนแหลงวางไข และเลี้ยงสัตวนํ้าวัยออน รวมถึงการสงเสริมใหชาวประมง
มีความรูทางดานการอนุรักษทรัพยากรประมง ปองกันไมใหเกิดการทําลายทรัพยากรสัตวนํ้า
อยางไมเหมาะสม เพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณสัตวนํ้าใหมีความย่ังยืน ซ่ึงประกอบดวย 
  - กิจกรรมการจัดสรางปะการังเทียมเพ่ือการประมง
  - กจิกรรมการจัดตั้งธนาคารสตัวนํ้าชุมชน

1. การส�งเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด

2. การเพ่ิมผลผลิตสัตว�นํ้า
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กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนจัดทําเขตอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมงชายฝงบริเวณชุมชน 
พื้นที ่22 จังหวัดชายฝงทะเล จํานวน 51 ชุมชน ในพื้นที่ชุมชนใหม เริ่มดําเนินการปงบประมาณ 

2560 และพื้นที่ชุมชนเดิมจากปงบประมาณ 2557 - 2558 จํานวน 70 ชุมชน ดําเนินการโดย
สํานักงานประมงจังหวัด และหนวยงานภายใตกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

1. จัดฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
มีสวนรวม” ใหกับชาวประมงในชุมชนทั้งหมด 51 ชุมชน รวม
ทั้งหมด 1,270 คน โดยมีเน้ือหาในการอบรมเก่ียวกับ การจัด
ตัง้กลุมเพ่ือบริหารทรัพยากรประมงโดยชุมชน หลักการอนรุกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสตัวน้ํา ตวัอยางปญหาการประมงท่ีเกิด
ขึ้น และวิธีแกไขปญหา และการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม
การบริหารจัดการประมงของชุมชน
2. จัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนในการบริหารจัดการประมง 
โดยองคประกอบของคณะกรรมการจะประกอบไปดวย ตวัแทน
ชาวประมง กรรมการหมูบาน สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
โดยมีประมงอําเภอ หรือผูแทนจากสํานักงานประมงจังหวัด
เปนเลขานุการ และมีเจาหนาที่จากกองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลในพ้ืนท่ีทาํหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางวิชาการของชุมชน โดย
ไดการรับรองการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ของชุมชนจากอําเภอ 
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และการอนุรักษ
ทรัพยากรในเขตชุมชน
3. การกําหนดแผนการดาํเนนิกจิกรรมการบริหารจัดการประมง
โดยชุมชน โดยจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูมีสวน
เก่ียวของ เพ่ือจัดทําแนวทางการอนุรักษหรือการใชประโยชน
จากทรัพยากรประมงในเขตของชุมชน โดยสรุปจะมีกิจกรรมที่
เก่ียวกับการจัดทําซ้ังเชือก ซั้งกอ กรํ่า แนวเขตหญาเทียม การ
กําหนดขนาดตาอวน จัดต้ังธนาคารสัตวน้ํา หามใชเครื่องมือ
บางชนดิในเขตอนรุกัษ และกจิกรรมปลอยพันธุสตัวน้ํา เปนตน
4. การกําหนดเขตอนุรักษทรัพยากรของชุมชน โดยขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมและพืน้ทีข่องชมุชนในบรเิวณนัน้ๆ ซึง่จะมสีตัวน้ํา 
ประจําถิ่น หรือสัตวน้ําที่สําคัญอาศัยอยูแตกตางกัน จึงมีวิธี
การอนุรักษสัตวน้ําท่ีแตกตางกันออกไปตามชนิดสัตวน้ํานั้นๆ 
โดยจะทําการกําหนดพิกัดขอบเขตพ้ืนท่ีอนุรักษของชุมชน 
มีการจัดวางทุนหรือสัญลักษณแสดงเขตอนุรักษ รวมทั้งมีการ
กําหนดกฎ กตกิา ขอตกลงในการทําประมงบริเวณพ้ืนทีอ่นรุกัษ
ของชุมชน 

เป�าหมาย

ผลการดําเนินการ
5. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การดําเนินกิจกรรมการ
บริหารจัดการประมงโดยชุมชน” ในพื้นที่รับผิดชอบของหนวย
งานภายใตกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รวมสํานักงาน
ประมงจังหวัด คณะกรรมการชุมชน และชาวประมงในพ้ืนท่ี 
จํานวน 6 ครั้ง ใน 6 พื้นที ่โดยการนําเสนอและแลกเปลี่ยนผล
การดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
แลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวางชุมชน และรวมกันวางแผนการ
ดําเนินงานในปตอไป
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พื้นท่ีดําเนินการในป�งบประมาณ 2559
ลําดับ จังหวดั อําเภอ ตําบล หมู�ท่ี บ�าน/ชุมชน

1 ตราด เมือง อาวใหญ 2 บานอาวชอ
2 ตราด เมือง แหลมกลัด 1 บานปากคลองอาวระวะ
3 ตราด เกาะชาง เกาะชางใต 4 บานสลักคอก
4 จันทบุรี แหลมสิงห ปากน้ําแหลมสิงห 16 บานเกาะแมว
5 จันทบุรี ขลุง บางชัน 1 บานเกาะจิก
6 จันทบุรี ทาใหม คลองขุด 6 บานจาวหลาว
7 ระยอง เมือง มาบตาพุด  บานหนองแฟบ
8 ระยอง แกลง ซากพง 3 บานวังแกว
9 ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ 3 ชุมชนนาเกลือ-ลานโพธิ์
10 ชลบุรี บางละมุง บางละมุง 9 บานปากคลองบางละมุง
11 สมุทรสงคราม เมือง บางจะเกร็ง 4 บานฉูฉ่ี
12 สมุทรปราการ บางบอ คลองดาน  บานสีลง
13 ฉะเชิงเทรา บางปะกง สองคลอง 2 บานคลองเจริญวัย
14 เพชรบุรี บานแหลม แหลมผักเบ้ีย 3 ชุมชนแหลมผักเบ๊ีย
15 เพชรบุรี เมือง หาดเจาสําราญ 6 บานบางกุฬา
16 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี เขาแดง 1 บานคุงโตนด
17 ประจวบคีรีขันธ เมือง อาวนอย 3 บานคั่นกระได
18 ชุมพร ปะทิว สะพลี 5 บานชายทะเล
19 ชุมพร ละแม ละแม 5 บานแหลมสันติ
20 ชุมพร เมือง ทายาง 3 บานปากมหาด
21 สุราษฎรธานี เกาะสมุย บอผุด 2 บานเฉวง 
22 สุราษฎรธานี เกาะพะงัน เกาะพะงัน 7 บานแมหาด
23 สุราษฎรธานี ไชยา ตะกรบ 2 บานตะกรบ
24 นครศรีธรรมราช ทาศาลา ทาศาลา 6 บานสระบัว 
25 นครศรีธรรมราช สิชล เสาเภา 2 หาดบางดี-เสาเภา
26 นครศรีธรรมราช หัวไทร หนาสตน 7 บานหนาศาลเหนือ
27 สงขลา สทิงพระ กระดังงา 6 บานพังเถียะ
28 นราธิวาส ตากใบ ศาลาใหม 8 บานปูลาโตะบีซู
29 นราธิวาส เมือง โคกเคียน 2 บานโคกพยอม
30 ปตตานี เมือง ตันหยงลุโละ 1 บานตันหยงลุโละ
31 ปตตานี สายบุรี ปะเสยะวอ 2 บานบน
32 ปตตานี ยะหร่ิง ตะโละกาโปร 1 บานปาตา
33 ระนอง เมือง ปากน้ํา 6 บานเกาะเหลา
34 ระนอง สุขสําราญ กําพวน 1 บานทะเลนอก
35 ภูเกต็ ถลาง ปาคลอก 6 บานแหลมทราย
36 ภูเก็ต เมือง รัษฎา 4 บานแหลมตุกแก
37 กระบ่ี เกาะลันตา เกาะกลาง 7 บานบอทองหลาง
38 กระบ่ี เมือง เขาคราม 3 บานไหนหนัง
39 กระบ่ี เหนือคลอง คลองเขมา 4 บานหัวขอน
40 พังงา ตะกั่วปา เกาะคอเขา 1 บานเมืองใหม
41 พังงา ทับปุด มะรุย 4 บานคาย
42 ตรัง สิเกา บอหิน 1 บานบอหิน
43 สตลู เมือง ตํามะลัง 1 บานกาลันบาตู
44 สตูล ละงู ละงู 14 บานหลอมปน
45 ตราด คลองใหญ ไมรูด 4 บานคอลงมะนาว
46 ชลบุรี บางละมุง บางละมุง 3 บานโรงโปะ
47 สุราษฎรธานี ดอนสัก ดอนสัก 10 บานนางกํา
48 ปตตานี สายบุรี ตะลุบัน  ชุมชนปาตาตีมอ
49 ภูเกต็ ถลาง ปาคลอก 2 บานปาคลอก
50 ระนอง กะเปอร มวงกลวง 2 บานบางเบน
51 สตูล เมือง เกาะสาหราย 5 บานยะระโตดใหญ
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กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นท่ีปะการังเทียม
ผลการดําเนินการ

1. จดัประชุมเครอืขายชาวประมงรักษปะการังเทยีม เพ่ือหารือ
แนวทางการใชประโยชน และแผนการดําเนินกิจกรรม จํานวน 
20 ครั้ง ใน 20 จังหวัดชายฝงทะเล โดยรับฟงความคิดเห็นของ
ชาวประมงในการกําหนดแนวทางการใชประโยชนในบริเวณ
พื้นที่ปะการังเทียม ประกอบดวย จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุร ี
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมทุรสงคราม จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัประจวบคีรขัีนธ จงัหวดั
ชุมพร จังหวัดสุราษฎรธาน ี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธวิาส จังหวัดสตูล จังหวัด
ตรงั จงัหวัดกระบ่ี จงัหวดัภเูกต็ จงัหวดัพงังา และจงัหวดัระนอง

2. การจัดกิจกรรมฟนฟูแหลงปะการังเทียมท่ีเส่ือมโทรม และ
กิจกรรมประชาสัมพันธการใชประโยชนบริเวณพื้นท่ีปะการัง
เทียมอยางยั่งยืน จากการไดจัดตั้งเครือขายชาวประมงรักษ
ปะการังเทียม ใน 20 จังหวัดชายฝงทะเล โดยแตละเครือขาย
มีการดาํเนินกจิกรรมท่ีหลากหลายและแตกตางกนัไปตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่
2.1 กิจกรรมดําน้ําทําความสะอาดแหลงปะการังเทียม
2.2 กิจกรรมปลอยพันธุสัตวนํ้า
2.3 กิจกรรมทําซ้ังเชือกเพ่ือเปนแหลงอาศัยสตัวนํ้า
2.4 จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงปะการังเทียมภายในจังหวัด

และแนวทางการใชประโยชน
2.5 กิจกรรมนําเรือเกาไปจมเปนปะการังเทียม
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กิจกรรมการจัดสร�างปะการังเทียมเพ่ือการประมง 
โครงการภายใต�แผนแม�บทการจัดการประมงทะเลไทย

เป�าหมาย 

พื้นท่ีดําเนินการ

ในปงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ไดรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ    
เพ่ือดําเนินการจดัสรางปะการังเทียม จาํนวน 10 แหง เพ่ือเพ่ิมแหลงอาศัยของสัตวนํา้ เพ่ิมแหลง
ทําการประมงใหกับชาวประมงพ้ืนบาน และเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับทองทะเลไทย

ลําดับ พื้นท่ีเป�าหมาย
กปม.59-10-01 บานปากน้ําแขมหนู ม.9 ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

กปม.59-10-02 บานจาวหลาวหัวแหลม ม.6 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

กปม.59-10-03 ชุมชนหาดวอนนภา เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

กปม.59-10-04 ชุมชนแหลมแทน เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

กปม.59-10-05 บานหนาทับ ม.1 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

กปม.59-10-06 บานสามเสียม ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

กปม.59-10-07 บานแพรกเมือง ม.9 ต.หนาสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

กปม.59-10-08 ชุมชนบานทะเลนอก ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

กปม.59-10-09 บานโละบาหรา ม.3 ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

กปม.59-10-10 บานเหนือ ม.2 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
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1. การสํารวจพ้ืนที่และการทําการประมง  ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลทําการสํารวจพ้ืนท่ีท่ีไดรับการเสนอความตองการ
ในการจัดสรางปะการังเทียมจากชาวประมง และองคกรสวน
ทองถิ่นจากพื้นที่ตางๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมทาง
วชิาการ และดาํเนินการสาํรวจขอมูลทางการประมงในเบือ้งตน
ไวเพ่ือการติดตามเปรียบเทียบกับผลการเปล่ียนแปลงหลังการ
จัดสราง 
2. กําหนดพิกัดและผังการจัดวาง  การจัดทําแผนผังขึ้นอยูกับ
ลักษณะพื้นที่ท่ีจะทําการจัดสรางและลักษณะการทําประมงใน
บริเวณนั้น โดยมีการหารือกับกลุมชาวประมงและผูมีสวนได
สวนเสีย แตละพื้นที่จะมีผังการจัดวางในรูปแบบตางกัน แตอยู
บนพ้ืนฐานทางวิชาการเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการเปนที่อยู
อาศัยของสตัวนํา้ และตามความตองการของประชาชนในพืน้ที่
จัดสรางนั้น
3. ดาํเนินการขออนญุาตกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กองวจิยัและ
พฒันาประมงทะเลไดขออนุญาตกอสรางสิง่ลวงลํา้ลาํน้ํากับกรม
เจาทา ขอความเห็นชอบดานความม่ันคงทางทะเลของประเทศ
กบักองทัพเรือ และขออนุญาตเปล่ียนแปลงท่ีจบัสตัวนํา้เพ่ือการ
จดัสรางแหลงอาศัยสตัวทะเลกับกรมประมง กอนดาํเนินการจัด
สรางปะการังเทียมในทุกพื้นที่
4. ดําเนินการจัดสรางและจัดวางแทงคอนกรีต วัสดุจัดสราง
เปนแทงคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสี่เหล่ียม ขนาดกวาง x ยาว x 
สูง เทากับ 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จํานวนรวมทั้งสิ้น 5,666 แทง 
และทุนลอยเหล็กบอกตําแหนง 49 ทุน ในพื้นที ่10 แหง และ
ดําเนินการจัดวางในทะเลใหเปนไปตามพิกัดและรูปแบบท่ี
กําหนดในผังจัดสราง
5. ดาํเนนิการตดิตามผลหลงัการจดัสรางปะการงัเทียม โดยการ
สํารวจความเปล่ียนแปลงดานการทําการประมง เชน สํารวจ
ปริมาณและชนิดของสัตวนํ้าท่ีจับไดของชาวประมงที่เขามาใช
ประโยชนในบริเวณปะการังเทียม และความพึงพอใจหลังการ
จดัสราง เปนตน ซ่ึงจะดาํเนนิการหลงัมกีารจดัสรางแลว 6 เดอืน

ผลการดําเนินการ
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กิจกรรมการจัดต้ังธนาคารสัตว�น้ําชุมชน
เป�าหมาย

ผลการดําเนินงาน

จัดตั้งธนาคารสตัวนํ้าของชุมชนจํานวน 10 แหง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ 
และสงเสรมิใหชาวประมงมีสวนรวมในการฟนฟทูรัพยากรสตัวนํา้ไดอยางถกูตอง เกดิความอุดม
สมบูรณของสัตวนํ้าในทองถิ่น อันจะสงผลตอการทําประมงไดอยางย่ังยืนตอไป โดยมีการ
บูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางชาวประมงกับเจาหนาท่ีรัฐ

1. การคัดเลือกพ้ืนท่ี ศูนยวจิยัและพัฒนาประมงทะเลพิจารณา
คดัเลือกชุมชนท่ีมีความเหมาะสมในการดําเนินกจิกรรม จาํนวน 
10 แหง 
2. การจัดฝกอบรม ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ฝกอบรม
หลักสตูรธนาคารสตัวนํา้ จาํนวน 10 แหง ประกอบดวย ธนาคาร
ปูมา 9 แหง และธนาคารหอยนางรม 1 แหง จาํนวนผูเขาอบรม
รวม 287 ราย เพ่ือถายทอดความรูเกีย่วกบัขอมูลเบ้ืองตนท่ีควร
ทราบเก่ียวกับการจัดตั้งธนาคารสัตวนํ้า วิธีการจัดทําธนาคาร 
ตัวอยางธนาคารสตัวนํ้าในพื้นที่ตางๆ 
3. การจัดทําธนาคารสัตวนํ้า ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ดาํเนนิการจดัหาวัสดอุุปกรณในการจดัตัง้ธนาคารสตัวนํา้ใหกบั
ชุมชนตามรูปแบบท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนที่ เชน รูปแบบโรง
เรือน รูปแบบกระชัง รูปแบบคอก เปนตน เพ่ือดําเนินการจัด
สรางธนาคารสตัวนํ้าชุมชน จํานวน 10 แหง
4. การติดตามผลการดําเนินกิจกรรม ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลไดแนะนาํใหชุมชนมกีารเกบ็ขอมูลการเปลีย่นแปลง
ของสัตวนํ้าชนิดท่ีมีการจัดทําธนาคาร เพ่ือใชในการติดตาม
ประเมินผลตอไป

22
กรมประมง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลรายงานประจําป�

2559 /  2016



รูปแบบของธนาคารสัตว�น้ําท่ีได�ดําเนินการ มีดังน้ี
ผู�ดําเนินการ ช่ือชุมขน ชนิดสัตว�นํ้า รูปแบบธนาคาร

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ตอนบน (สมุทรปราการ)

บานประมง ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี

ปูมา โรงเรือน

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร)

บานหาดทรายแกว ม.5 ต.ตะกรบ อ.ไชยา 
จ.สุราษฎรธานี

ปูมา โรงเรือนและกระชัง

บานโพธิ์เรียง ม.3 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ

ปูมา โรงเรือน

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ตอนลาง (สงขลา)

บานทาเข็น ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด 
จ.สงขลา

ปูมา โรงเรือน

บานศาลาหลวงบน ม.4 ต.ทาบอน อ.ระโนด 
จ.สงขลา

ปูมา กระชัง

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย
ฝงตะวันออก (ระยอง)

บานหวงบอน ม.5 ต.ไมรูด อ.คลองใหญ 
จ.ตราด

ปูมา โรงเรือน

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงฝง
อันดามัน (ภูเก็ต)

บานบากัน ม.9 ต.หลอยูง อ.ตะก่ัวทุง 
จ.พังงา

หอยนางรม โครงเหล็กหุมดวยอวน

สถานีประมงทะเลจังหวัดสตลู บานบุโหลนเล ม.3 ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตลู ปูมา กระชัง

สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง บานบางกลวย ม.3 ต.นาคา อ.สุขสําราญ 

จ.ระนอง
ปูมา โรงเรือน

บานบางเบน ม.2 ต.มวงกลาง อ.กะเปอร 
จ.ระนอง

ปูมา โรงเรือน
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ศูนย�ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว�น้ํา
(Catch Certification Coordination Center)

ข�อมูลท่ัวไป

ป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

สหภาพยุโรปไดออกกฎระเบียบฉบับท่ี 1005/2008 ลง 
วันที ่29 กันยายน 2551 วาดวยการจัดตั้งระบบของประชาคม
ยุ โ รปเพื่ อป องกัน ยับ ย้ั งและขจัดการทําการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม หรือ
การทําการประมงไอยูยู ซึ่งตามระเบียบน้ีระบุวา สินคาและ
ผลิตภัณฑประมงท่ีไดจากการทําการประมงทะเลท่ีจะสงไป
ประชาคมยุโรปจําเปนจะตองมีเอกสารรับรองการจับสัตวน้ํา 
(Catch Certificate) วาไมไดมาจากการทําประมงไอยูยู 
นอกจากนี้จะตองสามารถตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) 
ถึงแหลงท่ีมาของสนิคาและผลติภัณฑประมงทะเลไดตลอดสาย
การผลิต (Supply Chain) ซึ่งกฎระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2553 เปนตนมา 
กรมประมงไดดําเนินการจัดต้ังศูนยประสานงานการออกใบ
รับรองการจับสัตวน้ํา ณ วันที ่4 กุมภาพันธ 2553 เพื่อดําเนิน
การประเมินและติดตามผลการดําเนินการ รวมทั้งแกไขปญหา
ตางๆท่ีเกิดข้ึน ภายใตการปฏิบัติเพื่อรองรับกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปวาดวยการปองกัน ยับย้ังและขจัดการทําการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (IUU 

Fishing)

การดําเนินงานของศูนยประสานงานการออกใบรับรองการจับ
สตัวน้ําประจําปงบประมาณ 2559

1. การตรวจสอบรับรองสัตว น้ําข้ึนทาและออกใบรับรอง
การจับสัตวน้ํา

1.1  การออกใบรบัรองการจบัสตัวน้ํา ออกไปแลวรวม  4,514 
ฉบับ ปริมาณสัตวน้ําที่ใชผลิตรวม 29,666.82 ตัน 
โดยออกท่ีกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา กรุงเทพฯ จํานวน 
2,981 ฉบับ (ใบรับรองการจบัสัตวน้ํา 2,330 ฉบับ 
และใบรับรองการจับสัตวน้ําแบบงาย 651 ฉบับ) 
ออกท่ีศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําสงขลา จํานวน 1,517 ฉบับ (ใบรับ
รองการจับสัตวน้ํา 909 ฉบับ และใบรับรองการจับ
สัตวน้ําแบบงาย 608 ฉบับ) ออกท่ีศูนยวิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา
สมทุรสาคร จาํนวน 16 ฉบับ (ใบรับรองการจบัสตัวน้ํา 
13 ฉบับ และใบรับรองการจับสตัวน้ําแบบงาย 3 ฉบับ) 

� ชาวประมงที่ ใช เครื่องมือทําการประมงอวนลอมจับ 
ไมสามารถบันทึกขอมูลนํ้าหนักเปนรายชนิดสัตวนํ้าได 
เน่ืองจากในขณะทําการประมงเคร่ืองประมงดังกลาว
จะทําการลอมสัตวน้ําข้ึนมารวมกันและนําเขาหองเย็น 
จงึไมสามารถประมาณน้ําหนกัสตัวน้ําแยกเปนแตละชนิดได

� ชาวประมง บางรายไม สามารถเขียนหนังสือได  
จงึไมสามารถบนัทกึขอมลูการทําการประมงในสมดุบนัทกึ
การทําการประมง (Fishing Logbook) ได 

1.2  การออกใบรับรองการแปรรูปสัตวน้ํา ออกไปแลว
รวม 4,203 ฉบับ ปริมาณสัตว นํ้ า ท่ี ใช ผลิต 
รวม 83,281.75 ตัน

1.3 การนําเขาสัตวน้ําท่ีดาน ในปงบประมาณ 2557 

มีการนําเขาสัตวน้ําเพ่ือผลิตสงออกไปสหภาพยุโรป 
จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานตรวจสัตวนํ้าทาเรือ
กรุงเทพฯ ดานตรวจสตัวน้ําทาเรือสงขลา ดานตรวจ
สัตวน้ําลาดกระบัง ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดระนอง 
และดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี จํานวนสัตวนํ้า
รวม.1,333,865.86 ตัน จากทั้งหมด 89 ประเทศ 

 2. การควบคุมการทาํประมงใหสอดคลองกบักฎระเบียบ IUU

 -  การเก็บรวบรวมและบันทึกสมุดบันทึกทําการประมง 
(Fishing Logbook) นําเขาระบบ CIUU (ตัง้แต 1 ม.ค. 
2553 - 30 ก.ย. 2558) โดยมีเปาหมาย จํานวน 
20,000 ฉบับ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมและบันทึก 
Fishing Logbook แลวจํานวน 117,017 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 585 ของเปาหมายการเก็บรวบรวม
และบันทึกทั้งหมด

 3. การปรับปรุงสุขลักษณะเรือประมง
- การติดตามผลการปรับปรุงสุขลักษณะเรือประมง 

ในปงบประมาณ 2558 มีเปาหมาย การรับรอง
สุขลักษณะเรือประมง จํานวน 1,100 ลํา โดยดําเนิน
การตรวจรับรองสุขลักษณะเรือประมงแลว จํานวน 
1,208 ลํา คิดเปนรอยละ 110 ของเปาหมายการ
รับรองสุขลักษณะเรือประมงทั้งหมด 

 4. การประชาสัมพันธการดําเนินงานตามระเบียบ IUU 

-  การตรวจสตัวน้ําขึ้นทา ไดดําเนินการประชาสัมพันธ
การตรวจสตัวน้ําขึ้นทา เชน การตรวจเรือและเครื่อง
มือประมง สมุดบันทึกทําการประมง โดยสตัวนํา้ท่ีจบั
ไดตองสมัพนัธกับเคร่ืองมือประมง ตนักรอสเรอื เเละ
จํานวนวันที่ทําการประมง MCPD และ MCTD ตอง
สัมพันธกับสมุดบันทึกการทําการประมง ในพื้นที ่22 
จังหวัดชายทะเล
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ชุดโครงการวิจัย

งานวิจัยด�านการประมงทะเล
ปงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดดําเนินงานโครงการวิจัยจํานวน 3 ชุด
โครงการ โดยเปนชุดโครงการตอเน่ืองท้ังหมด ประกอบไปดวยงานวิจัยท้ังหมด 8 เร่ือง 
ไดแก งานวิจัยดานประเมินสภาวะทรัพยากรมากท่ีสุด (รอยละ 50) โดยมุงเนนศึกษาประเมิน
สภาวะทรัพยากรสัตวนํ้าท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ รองลงมาคืองานวิจัยดานทรัพยากร 
(รอยละ 37) และงานดานชีววิทยา (รอยละ 13)

ทรัพยากร
� ชนิดและการแพรกระจายของกุงทะเลจากเรืออวนลากสํารวจ
บริเวณอาวพังงา

� ชนิดและปริมาณกุงทะเลจากเคร่ืองมือประมงพาณิชยบริเวณอาว
พังงา

� ชนิดและปริมาณกุงทะเลจากเครื่องมือประมงพ้ืนบาน
ประเมินสภาวะทรัพยากร
� ความชุกชุมและการแพรกระจายของแพลงกตอนพืชแพลงกตอน
สัตวในบริเวณอาวไทยตอนกลาง

� การเปลี่ยนแปลงชนิดและความชุกชุมของปลาบริเวณปะการังเทียม 
จังหวัดปตตานี ในระยะ 2 ปแรก

� การเปล่ียนแปลงชนิดและปริมาณสตัวเกาะติดขนาดใหญบนพ้ืนผิว
ปะการังเทียมบริเวณจังหวัดปตตานีในระยะเวลา 2 ปแรกหลังจัดวาง

� ความชุกชุมและการแพรกระจายของกุงทะเลวัยออนบริเวณ
อาวพังงา

ชีววิทยา
� สถานะทางชีววิทยาการสืบพันธุของกุงสกุล Metapenaeus

บริเวณอาวพังงา

ทรัพยากร
37%

ประเมินสภาวะ
ทรัพยากร
50%

ชีววิทยา
13%

ยากร
%

ป
ท
5

ชีววิทยา
13%
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โครงการวิจัยเด่ียว
โครงการวิจัยเด่ียวประจําปงบประมาณ 2559 ประกอบดวยงานวิจัย 31 เรื่อง เปนงานวิจัยตอเน่ือง 21 เร่ือง 
และงานวิจัยใหม 10 เร่ือง ซ่ึงโครงการวิจัยเด่ียวน้ันประกอบดวยงานวิจัยดานทรัพยากรมากท่ีสุด รอยละ 23 
ของงานวิจัยเดี่ยวท้ังหมด รองลงมาคืองานวิจัยดานประเมินสภาวะทรัพยากร ดานการประมงดานอื่นๆ 
ดานสภาวะการประมง ดานชีววิทยา และดานเคร่ืองมือประมง คิดเปนรอยละ 19, 16, 16, 10, 10 และ 6 
ตามลําดับ

ทรัพยากร
� การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําจากการประมงอวนลากแผนตะเฆ
บริเวณอาวไทยตอนใน

� ทรัพยากรสัตวนํ้าจากการประมงอวนลากคานถางบริเวณอาวไทยตอนใน
� ทรัพยากรสัตวน้ําท่ีจับไดจากอวนติดตาปลาทู
� สัตวน้ําวัยออนบริเวณอาวไทยตอนใน
� สัตวทะเลเศรษฐกิจวัยออนบริเวณชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสงขลา

� ทรัพยากรสัตวน้ําและคุณภาพแหลงประมงบริเวณชายฝงของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา

� ทรัพยากรประมงจากเรือสํารวจประมง 2 ในพ้ืนท่ีปดอาวไทยตอนใน
ประเมินสภาวะทรัพยากร
� การศึกษาสภาวะทรัพยากรสตัวน้ําและคุณภาพแหลงประมง 
เพ่ือกําหนดเขตการประมง (Zoning) บริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา

� ความชุกชุมของทรัพยากรปลาหมึกในเชิงเวลา บริเวณแหลงอาศัย
สัตวทะเลบานบางขยะ อําเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา

� ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตวหนาดินขนาดใหญ
ในแหลงอาศัยสัตวทะเลบานเกาะมุก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

� ความชุกชุมและการแพรกระจายของสัตวน้ําวัยออน 
แพลงกตอนสตัว แพลงกตอนพืช และคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทางทะเลบริเวณจังหวดัระยอง

� ผลของความลึกน้ําของพ้ืนท่ีจัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลตอความ
อุดมสมบูรณของสัตวน้ําจังหวัดระยอง

� ความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาวัยออนเศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝงจังหวัดตรัง

ชีววิทยา
� ความสมบูรณเพศของสัตวน้ําชนิดท่ีมีสําคัญทางเศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา

� ชีววิทยาการสืบพันธุของปลากุเราชนิดท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา  

� ชีววิทยาการสืบพันธุปูลาย Charybdis cruciate (Herbst, 1794) 

ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย

การประมง
� การประมงอวนรุนเคยบริเวณอาวไทยตอนใน
� การประมงอวนดําบริเวณอาวไทยตอนใน
� การประมงของปลายอดจาก บริเวณอาวไทยตอนกลาง
� การประมงเคยในจังหวัดตราด
� การประมงและสภาวะทรัพยากรหอยเชลล 

(Amusium pleuronectes, Linn) ในอาวไทย
เคร่ืองมือประมง
� การเปรียบเทียบขนาดตาอวนกนถุงในการทําประมงอวนลากกุง
ทะเลจากเรือสํารวจบริเวณอาวพังงา

� การศึกษาประสิทธิภาพอวนลอมติดตาบริเวณจังหวัดจันทบุรี
สภาวะการประมง
� สภาวะการประมงและการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
การใชประโยชนสัตวน้ําขนาดเล็กของเรือประมงพาณิชยในเขต
ชายฝงของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา

� สภาวะการทําประมงปลากุเรา Eleutheronema tetradactylum 

(Shaw, 1804) ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช
� สภาวะการประมงอวนลอมจับประกอบแสงไฟตามระยะหางฝง 
บริเวณอาวไทยตอนลาง

อื่นๆ
� การติดตามผลมาตรการปดอาวไทยตอนใน จากเครื่องมือประมง
อวนลากคู

� ความหลากหลายของมานํ้า และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ 
เพ่ือใชบริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES

� การศึกษาปลาฉลามกบ (Chiloscyllium punctatum) ในระบบการ
เลี้ยงท่ีแตกตางกัน

� ตนทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทํา
ประมงกุงทะเลบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก

� การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทําประมงอวนลากคู
บริเวณอาวไทยตอนลาง
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ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ�เผยแพร�
ในปงบประมาณ 2559 ทีผ่านมา มีผลงานวจิยัท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณาผล
งานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลใหสามารถตีพิมพเผยแพรได 18 เร่ือง โดยแบง
เปนเอกสารวิชาการ 15 เร่ือง และเอกสารเผยแพร 3 เร่ือง เม่ือพิจารณาประเภทของงานวิจัยท่ี
ไดรับการตีพิมพ พบวาเปนงานวิจัยดานการประเมินสภาวะทรัพยากรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
28 ของงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท้ังหมด รองลงมา คือ งานวิจัยดานการประมงดานทรัพยากร
ดานอ่ืนๆ ดานสภาวะการประมงดานเศรษฐกิจสังคม ดานชีววิทยาและ ดานสิ่งแวดลอม คิดเปน
รอยละ 17, 17, 11, 11, 6, 5 และ 5  ตามลําดับ

เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการทําวิจัยพบวา งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในปงบประมาณ 2559 

เร่ิมดําเนินการในป 2553 มากท่ีสุด (4 เร่ือง) รองลงมาคือป 2545 2549 2550 และ 2555
(2 เรื่องเทากัน) และมีงานวิจัยท่ีเร่ิมดําเนินการในป 2543  2547  2548  2552  2556 และ 2558 
จํานวนปละ 1 เรื่อง
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ผลงานวิชาการป� 2559

เลขท่ี
เอกสาร
วิชาการ

เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย
ป�เริ่ม
ดําเนิน
การ

วันท่ีรับรองผลงาน
วิชาการ

11/2558 การประมงอวนรุนบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก 56-0408-56130 2555 5 พฤศจิกายน 2558

12/2558
ชีววิทยาการสืบพันธุของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus 

maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ในอาวไทย
50-0407-50090

-010
2549 6 ธันวาคม 2558

1/2559
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาขางเหลือง (Selaroides

leptolepis (Cuvier, 1833)) ในอาวไทย
50-0402-50090

-008
2549 6 มกราคม 2559

2/2559

การเปรียบเทียบองคประกอบชนิดของลูกปลาวัยออน
ในบริเวณพื้นที่และนอกพื้นที่จัดสรางแหลงอาศัยสตัวทะเล
บริเวณอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ

46-0407-46069 2545 25 มกราคม 2559

3/2559
ทรัพยากรสตัวน้ําจากเรือสํารวจประมงบริเวณฝงทะเล
อันดามันของประเทศไทย พ.ศ. 2549

49-0411-49139

-005
2548 26 มกราคม 2559

4/2559

ปริมาณโลหะหนักในปลาเศรษฐกิจที่จับไดบริเวณนอก
นานน้ําไทยจากทาเทียบเรือจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง 
ระหวางป 2554-2555

57-0412-57097 2547 5 กุมภาพันธ 2559

5/2559
แพลงกตอนสตัวในเขตมาตรการอนุรักษสตัวน้ําในฤดูปลาที่มี
ไขและวางไขเลี้ยงลูกและพื้นที่ใกลเคียงทางฝงทะเลอันดามัน

53-0411-53017

-001
2552 24 มีนาคม 2559

6/2559
ประเมินสภาวะทรัพยากรหอยลายบริเวณชองเกาะชาง 
จังหวัดตราด

56-0408-56083

-003
2555 29 มีนาคม 2559

7/2559
การประมงเบ็ดราวปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือ
ประมงตางชาติที่ขึ้นทาจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย 54-0411-54009 2553 7 เมษายน 2559

8/2559
ปลาวัยออนบริเวณ Ninety East Ridge และพื้นที่ใกลเคียง
ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก

54-0412-54020

-007
2553 18 พฤษภาคม 2559

9/2559 การประมงหมึกกลวยในอาวไทย 51-0410-51076

-004
2553 27 กรกฎาคม 2559

10/2559
การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย
ในอาวไทย

51-0407-51076

-001
2550 27 กรกฎาคม 2559

11/2559
ทัศนคติของชาวประมงพื้นบานตอแหลงอาศัยสตัวทะเล
บานบอดาน อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา

54-0411-54025

-001
2553 21 มิถุนายน 2559

12/2559
การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมและผลจับสัตวน้ําระหวาง
แหลงปะการังเทียมและกลุมปะการังเทียมบริเวณจังหวัดพังงา

57-0410-57020

-004
2556 29 สิงหาคม 2559

13/2559

ผลผลิตและการตลาดกุงแชบวยจากการประมงอวนจมกุง
สามชั้นที่ขายผานเครือขายตลาดกลางสตัวน้ําตะก่ัวทุง
จังหวัดพังงา

54-0411-54008 2553 16 กันยายน 2559

เลขท่ี
เอกสาร
เผยแพร�

เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย
ป�เริ่ม
ดําเนิน
การ

วันท่ีรับรองผลงาน
วิชาการ

1/2559 การสํารวจทรัพยากรหมึกหอมบริเวณอาวไทยตอนบน 43-43-2-14-03

-15-2-194-004
2543 13 มกราคม 2559

2/2559 คูมือการวิเคราะหโลหะหนักในสตัวน้ํา - 2558 4 กุมภาพันธ 2559

3/2559 สภาวะการประมงอวนดําบริเวณอาวไทยตอนบน 46-0407-45005

-015
2545 9 กุมภาพันธ 2559
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จากขอมูลผลงานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ไดพิมพเผยแพรในรอบ 5 ปที่
ผานมา (2555-2559) พบวางานวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จและมีการพิมพเผยแพรอยางตอเน่ือง 
ไดแก งานวิจัยดานชีววิทยา ทรัพยากร และการประมง โดยในป 2555-2557 มีสัดสวนมากกวา
ครึ่งหนึ่งของงานวิจัยท้ังหมด ในขณะที่ป 2558-2559 มีสัดสวนที่นอยลงแตมีความหลากหลาย
และครอบคลุมดานตางๆ มากขึ้น โดยมีงานวิจัยดานการประเมินทรัพยากรและเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ิมเขามาซ่ึงเม่ือพิจารณาควบคูกับโครงการวิจัยป 2559 คาดวางานวิจัยจะมีความ
หลากหลายและครอบคลุมดานตางๆ ของการประมงทะเลมากข้ึนอยางตอเน่ือง
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ปริมาณการจับสัตว�น้ําต�อหน�วยการลงแรงประมง
(CPUE) ในแหล�งทะเล ป� 2559

จากการที่มีการเรงรัดการพัฒนาการประมงทะเลเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทางการประมงใหสงูขึ้นตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 และ 2  ในป พ.ศ.
2504 กรมประมงจึงไดมีการนาํอวนลากแผนตะเฆจากสหพนัธ
สาธารณรัฐเยอรมันพรอมผูเช่ียวชาญเขามาทดลองใชในอาว
ไทยซ่ึงปรากฏว าอวนลากแผ นตะเฆ  เป นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสทิธิภาพในการจบัสตัวนํา้หนาดนิสงูและเหมาะสมกบัสภาพ
ของอาวไทย สงผลใหกิจการประมงอวนลากขยายตัวอยาง
รวดเร็วโดยในป พ.ศ. 2503 ประเทศไทยมีเรือประมงอวนลาก
เพียง 99 ลาํ เพยีง 5 ปถดัมา (ป พ.ศ. 2508) เรอืประมงอวนลาก
ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเปน 2,392 ลํา ในขณะที่ปริมาณการจับ
สัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง (Catch/Unit of Effort) ท่ี
สาํรวจโดยเรอืประมง 2 ไดลดลงลงเปนลาํดบัจาก 298 กโิลกรมั
ตอช่ัวโมงในป พ.ศ. 2504 เหลือเพียง 179 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
ในป พ.ศ. 2508 จากสถานการณดังกลาวกรมประมงจึงได
กําหนดแนวทางการใหมีติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ทรัพยากรสตัวนํา้ในนานนํา้ไทย โดยการสาํรวจการแพรกระจาย
ความชุกชุมของสัตวนํ้าหนาดิน เพ่ือเปนดัชนีช้ีวัดความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวนํ้าทางหน่ึง ซ่ึงดําเนินการ
ตอเน่ืองตั้งแตป พ.ศ. 2509 ถึงปจจุบัน 

ปริมาณการจับสัตว�นํ้าต�อหน�วยการลงแรงประมง (CPUE) 

ในอ�าวไทย : 

เพ่ือประเมินผลปริมาณการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรง
ประมง(CPUE) ในแหลงทะเล

การประเมินปริมาณสัตวนํ้าโดยใชเรือสํารวจประมง  1  2  4  9  
และ 16 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง  
ดําเนินการสํารวจโดยใช  เครื่องมืออวนลากแผ นตะเฆ  
ขนาดตาอวน 2.5 เซนติเมตร ทําการลากอวนเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
ในสถานีสํารวจท้ังสิ้น 85 สถาน ีซึ่งอยูในพื้นที่อาวไทยจํานวน  
64  สถาน ีในพื้นที ่115,270 ตารางกิโลเมตร โดยแบงออกเปน 
9 เขต และฝงทะเลอันดามนัจาํนวน  21 สถาน ีในพืน้ท่ี  60,327  
ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 4 เขต ซ่ึงจะทําการสํารวจ
ในชวงมกราคม - มิถุนายน ของทุกป

ปริมาณการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) 

ในพืน้ทีอ่าวไทยเพ่ิมข้ึน โดยพบวามีปรมิาณ  17.614 กโิลกรมั/
ช่ัวโมง ซ่ึงตํ่ากวาในป 2558 (22.586 กก./ชม.) ถึงรอยละ 
22.016 และเมื่อพิจารณายอนหลังจะพบวา CPUE ของอาว
ไทย ต้ังแตป 2549 เปนตนมา พบวามีความถ่ีในการผันแปร
เพ่ิมมากขึ้น แตในป 2556 มีปริมาณตํ่าลงมากกวาทุกปและ
เพ่ิมข้ึนในป 2557 และ 2558 ซ่ึงในปนี้พบวาคา CPUE ในอาว
ไทย มีคาสูงกวาคา CPUE เฉล่ีย ระหวาง พ.ศ. 2546 - 2559) 
ซ่ึงมีคา 20.908 กิโลกรัม/ช่ัวโมง

ความเป�นมา

วัตถุประสงค�

วิธีการสํารวจ
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และเม่ือพิจารณาในแต ละเขตสํารวจพบว าค า CPUE 

สงูทีส่ดุเปน เขต 6 ซ่ึงเปนพืน้ท่ีบรเิวณจงัหวดัชมุพร สรุาษฎรธานี 
มีคา CPUE อยูท่ี 25.679 กก./ชม. ซ่ึงตํ่ากวาปท่ีผานมาถึง
รอยละ 47.636 และเขตท่ีมี CPUE ตํ่าท่ีสุดคือเขต 7 
(สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช) ซึ่งตํ่ากวาปท่ีผานมารอยละ 
14.940 และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับป 2558 พบวามีถึง 
5 เขตท่ี CPUE มีคาลดลงสูงสุดและเม่ือพิจารณาในระยะยาว
แลวจะพบวาเขต 5 (ประจวบคีรีขันธ ชุมพร) และเขต 6 (ชุมพร 
สุราษฎรธานี) เปนพื้นที่ท่ีมีความชุกชุมของสตัวนํ้าสูงมากกวา
ในเขตอื่นๆ ตลอดมา ในปนี้กลับพบวามีคา CPUE ต่ําลง 
ในขณะท่ีเขต 3 (อาวไทยตอนใน) กลบัมีปริมาณของ CPUE 

เพ่ิมสูงขึน้มากผดิปกติ

และเม่ือพิจารณารายกลุมสตัวนํ้าพบวาในป 2559 กลุมสัตวนํ้า
ในภาพรวมสวนใหญมีปริมาณลดลง ยกเว นปลาผิวนํ้า 
และสตัวนํา้อ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงหอย ปู ลดลงรอยละ 43.140 
และ 32.796 ตามลําดับ

และเมือ่พจิารณาจากองคประกอบสตัวนํา้ท่ีจบัไดจากการสาํรวจ
โดยใชอวนลากแผนตะเฆพบวา ในอาวไทยจับปลาหนาดิน
ไดถึงรอยละ 32.37 และรอยละ 19.48 เปนกลุมปลาหมึก 
ในขณะท่ีปริมาณปลาเปดแทท่ีจับไดมีมากถึงรอยละ 39.31 
ของปริมาณสัตวนํ้าท่ีจับไดท้ังหมด
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ปริมาณ CPUE  จําแนกรายเขตการประมง ฝ��งอ�าวไทย 

(หน�วย : กก./ชม.)

เขตสํารวจ 2558 2559 +/- %

1 13.724 21.751 8.027 58.48%

2 19.645 20.119 0.474 2.41%

3 7.858 17.484 9.626 122.50%

4 13.991 10.924 (-3.067) (-21.920%)

5 48.325 25.305 (-23.020) (-47.636%)

6 32.808 25.679 (-7.129) (-21.730%)

7 9.920 8.438 (-1.482) (-14.940%)

8 14.151 14.674 0.523 3.70%

9 16.943 12.976 (-3.967) (-23.414%)

อาวไทย 22.586 17.614 (-4.973) (-22.016%)

ปริมาณ CPUE  รายกลุ�มสัตว�นํ้าฝ��งอ�าวไทย (หน�วย : กก./ชม)

กลุมสัตวน้ํา 2558 2559 +/- %

ปลาผิวนํ้า 0.622 0.780 0.158 25.37%

ปลาหนาดิน 7.475 5.702 (-1.773) (-23.716%)

ปลาหมึก 4.178 3.432 (-0.746) (-17.848%)

กุง 0.031 0.023 (-0.008) (-26.144%)

ปู 0.473 0.318 (-0.155) (-32.796%)

หอย 0.623 0.354 (-0.269) (-43.140%)

สัตวนํ้าอ่ืนๆ 0.053 0.081 0.027 51.83%

ปลาเปดแท 9.132 6.925 (-2.208) (-24.174%)

เขตสํารวจ 1

เขตสํารวจ 2

เขตสํารวจ 3

เขตสํารวจ 4

เขตสํารวจ 5

เขตสํารวจ 6

เขตสํารวจ 7

เขตสํารวจ 8

เขตสํารวจ 9
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1.04%

ในพื้นท่ีฝงทะเลอันดามันในป 
2559 มีปริมาณการจับสัตวนํ้า
ต อหนวยการลงแรงประมง 
(CPUE) 75.041 กก . /ชม 
ซ่ึงเพิม่ข้ึนจากป 2558 (59.607 
กก./ชม) รอยละ 25.89 และ
เ ม่ือเปรียบเทียบย อนหลัง
พบวาแนวโนมของ CPUE 

ในฝงทะเล
อันดามันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ในชวง 12 ปท่ีผานมา ยกเวน
ในป 2550

เม่ือพิจารณารายกลุมสัตวนํ้าพบวาในพื้นที่ฝงทะเลอันดามัน
กลุ มปลาผิวนํ้ามีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นมากถึงรอยละ 188.99 
ในขณะท่ีกลุมกุง หอย และปูมีปริมาณลดลงประมาณรอยละ 
13 - 20 

เม่ือพิจารณาจากสัดสวนของสัตวนํ้าท่ีจับไดจากเรือสํารวจ
พบวารอยละ 48.70 เปนปลาหนาดิน รอยละ 11.54 เปนกลุม
ปลาหมึกและเปนกลุมปลาเปด รอยละ 31.41 

เม่ือนําปริมาณ CPUE แตละฝงมาถวงนํ้าหนักที่คํานวณจาก
ปริมาณพ้ืนท่ีสํารวจในแตละฝง พบวา CPUE ของทะเลไทย
ป 2559 มีคาเทากับ  37.139 กก./ชม. ซ่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับ
ปงบประมาณ 2558 (35.173 กก./ชม) รอยละ 5.59

ปริมาณการจับสัตว�น้ําต�อหน�วยการลงแรงประมง
(CPUE) ในทะเล

แตเม่ือพิจารณาในรายเขตพบวา CPUE ทุกเขตมีคาเพ่ิมข้ึน  
โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณฝงอันดามันตอนลางในเขตสํารวจท่ี 3 
(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง) และ 4 (ตรัง สตูล) มีคาเพ่ิมข้ึนถึง
รอยละ 40.39 และ 34.53 และเม่ือพิจารณาในระยะยาวแลว
จะเห็นวา CPUE ของเขต 1 และเขต 2 มักจะมีทิศทาง
ไปในแนวทางเดียวกัน เชนเดียวกับเขต 3 และเขต 4
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ปริมาณการจับสัตว�น้ําต�อหน�วยการลงแรงประมง (CPUE) 

ในฝ��งทะเลอันดามัน :

ปริมาณ CPUE  จําแนกรายเขตการประมง ฝ��งอันดามัน 
(หน�วย :  กก./ชม)

เขต 2558 2559 +/- %

1 65.625 73.661 8.036 12.25%

2 54.207 62.322 8.115 14.97%

3 50.493 70.885 20.392 40.39%

4 62.858 84.564 21.706 34.53%

อันดามัน 59.607 75.041 15.434 25.89%
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ปริมาณ CPUE  รายกลุ�มสัตว�น้ําฝ��งอันดามัน
กลุมสัตวน้ํา 2558 2559 +/- %

ปลาผิวนํ้า 1.561 4.512 2.951 188.99%

ปลาหนาดิน 29.909 36.547 6.638 22.19%

ปลาหมึก 7.683 8.658 0.976 12.70%

กุง 0.877 0.702 (-0.175) (-19.993%)

ปู 0.897 0.778 (-0.119) (-13.289%)

หอย 0.167 0.139 (-0.029) (-17.221%)

สัตวนํ้าอ่ืนๆ 0.077 0.138 0.061 80.01%

ปลาเปด 18.436 23.568 5.132 27.84%
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สําหรับภารกิจในการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง ในปงบประมาณ 2559 ซ่ึง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดรับมอบหมายจากกรมประมงใหดําเนินงานนั้น 
มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพนํ้าและสัตวนํ้าจากแหลงธรรมชาติในพื้นที ่10 ลานไร 
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแหลงประมงท้ังในอาวไทยและอันดามัน มุงเนนตรวจ
สอบการสะสมของโลหะหนัก อาทิเชน แคดเมี่ยม ตะก่ัว ปรอท และสังกะส ีเปนตน โดยมี
เปาหมายในการตรวจสอบท้ังสิ้น 4,500 ตัวอยาง ซึ่งผลการดําเนินงานตรวจสอบไดท้ังสิ้น 
4,504 ตวัอยาง จงึอยูในเกณฑมาตรฐาน และพบวาในเดอืนมิถนุายนสามารถทาํการประมง
ไดมากท่ีสดุ รองลงมาคอืเดือนมกราคม สวนชวงอ่ืนท่ีทําการประมงไดนอยจนถงึออกทําการ
ประมงไมไดนัน้ มีสาเหตุมาจากเปนชวงลมมรสมุและเรอืท่ีออกปฏบัิตกิารรวมถงึอปุกรณตางๆ 
ชํารุดเสียหายจนตองซอม

การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค�าประมง

ร�อยละของผลการดําเนินงานในแต�ละเดือน
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ศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝ��งอันดามัน

ผลการดําเนินงานในแต�ละหน�วยงาน
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ศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ�าวไทยตอนกลาง

ศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ�าวไทยตอนล�าง

ศูนย�วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ�าวไทยฝ��งตะวันออก

กลุ�มงานตรวจสอบคุณภาพแหล�งประมงทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดใหบริการในการรับรองชนิด
พันธุสัตวทะเล ซ่ึงใหบริการในลักษณะของการออกใบรับรอง
สายพันธุและการใหขอมูลทีเ่ก่ียวของ ผูมารับบริการมีท้ังหนวย
งานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป
ในป พ.ศ. 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดใหบริการ
รับรองชนิดพันธุ 252 ตัวอยาง โดยตัวอยางสตัวนํ้าท่ีมาขอรับ
บรกิารสวนใหญเปนกลุมหอยคิดเปน รอยละ 63.49 ซ่ึงเปนหอย
สองฝาเปนสวนมาก ตัวอยางสัตวนํ้ารองลงมา คือ กลุม
ปลาหมึก คิดเปนรอยละ 12.70

การตรวจรับรองชนิดพันธุ�สัตว�น้ํา

ประเภทตัวอย�าง จํานวน ร�อยละ
เพรียงทราย 3 1.19

หอย 160 63.49

หอยฝาเดียว 26 10.32

หอยสองฝา 134 53.17

หมึก 32 12.70

ปลาทะเล 20 7.94

กุง 14 5.56

เมนทะเล 1 0.40

ดาวทะเล 1 0.40

ปลากระเบน 13 5.16

ปลาฉลาม 1 0.40

งูทะเล 7 2.78

รวม 252 100.0

เพรียงทราย
หอยฝาเดียว
หอยสองฝา
หมึก
ปลาทะเล
กุง

เมนทะเล
ดาวทะเล
ปลากระเบน
ปลาฉลาม
งูทะเล

53.17%

10.32%

1.19%
2.78%0.40%5.16%

0.40%

0.40%

5.56%

7.94%

12.70%
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การออกใบรับรองการนําปลาทูน�าครีบเหลือง
และผลิตภัณฑ�จากปลาทูน�าชนิดครีบเหลือง
เข�ามาในราชอาณาจักรและใบรับรอง
การนําเข�า – ส�งออกปลาทูน�าตาโตและผลิตภัณฑ�
กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเลไดดําเนินงานดานการใหบริการ ซ่ึงแบงเปน งานการใหบริการ การออกใบรับรองการนําปลาทูนา
ครีบเหลืองและผลิตภัณฑจากปลาทูนาชนิดครีบเหลืองเขามาในราชอาณาจักรและใบรับรองการนําเขา - สงออกปลาทูนาตาโต
และผลติภณัฑ ซ่ึงการใหบริการการออกใบรบัรองการนาํเขาปลาทูนาชนิดครบีเหลืองและผลติภณัฑจากปลาทูนาชนิดครบีเหลือง
เขามาในราชอาณาจักรแบงออกเปนการใหบริการในสวนกลางและสวนภมิูภาค ซ่ึงการดาํเนินการใหบริการในสวนกลางใหบริการ 
ณ กลุมวิชาการ (กวช.) สวนภูมิภาคใหบริการ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (ศพท.สงขลา) และศูนยวจิัย
และพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) โดยผูรับบริการท้ังหมดเปนภาคเอกชน
ในปงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดใหบริการออกใบรับรองการนําเขา ปลาทูนาชนิดครีบเหลืองจํานวนทั้ง
สิ้น 2,503 ฉบับ เปนการใหบริการการออกใบรับรองท่ีกลุมวิชาการ (กวช.) 2,018 ฉบับ (รอยละ 80.62) ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (ศพท.สงขลา) 1 ฉบับ (รอยละ 0.04) และศนูยวจิยัและพฒันาประมงทะเลฝงอนัดามนั (ศพท.ภเูก็ต) 
484 ฉบับ (รอยละ 19.34)

การให�บริการออกใบรับรองการนําปลาทูน�าชนิดครีบเหลือง 
และผลัิตภัณฑ�จากปลาทูน�าชนิดครีบเหลือง
เข�ามาในราชอาณาจักร

กวช.
80.62%

ศพท.ภูเก็ต
19.34%

ศพท.สงขลา
0.04%
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ศพท.ภูเก็ต ศพท.สงขลา กวช.
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ศพท.ภูเก็ต
9.09%

สพทล.
90.90%

9.09%

การออกใบรับรองการนําเข�า-ส�งออก
ปลาทูน�าตาโตและผลิตภัณฑ�

การออกใบรับรองการนําเข�า-ส�งออก
ปลาทูน�าตาโตและผลิตภัณฑ�

สพทล.

ศพท. ภูเก็ต
สพทล.
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6

สวนการออกใบรับรองการนําเขา - สงออกปลาทูนาตาโตและผลิตภัณฑ แบงออกเปนการใหบริการในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ซ่ึงการดําเนินการใหบริการในสวนกลางใหบริการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก (สพทล.) 
สวนภูมิภาคใหบริการ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) ในปงบประมาณ 2559 มีภาคเอกชนมา
ขอรับบริการการออกใบรับรองการนําเขา - สงออก ปลาทูนาตาโตและผลิตภัณฑจํานวนท้ังสิ้น 11 ฉบับ เปนการใหบริการ
ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก (สพทล.) 10 ฉบับ (รอยละ 90.90) และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝง
อันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) 1 ฉบับ (รอยละ 9.09)
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การออกหนังสือรับรองปลาป�น
และผลิตภัณฑ�ของปลาป�น
สืบเนื่องจากนโยบายของกรมประมงที่มีการผลักดันใหการผลิตสัตวน้ําตลอดสายการผลิต ทั้งจากการจับจากธรรมชาติ 
และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ดังน้ันอาหารสัตวซึ่งเปนปจจัยหลักของการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
และเปนสิง่หน่ึงท่ีไดเร่ิมมีการจบัตามองเปนพเิศษจากประเทศผูนาํเขา ถึงท่ีมาของวัตถดุบิท่ีนําเขาสูกระบวนการผลติจงึไดมีการ
รเิร่ิมระบบรับรองแหลงท่ีมาของวัตถุดบิในการผลติปลาปน ซึง่ระบบรบัรองดงักลาวเปนภาคเอกชนรับรองแหลงท่ีมาของวตัถุดบิ
ดวยตนเอง โดยกลุมวชิาการ (กวช.) กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล ทาํหนาทีเ่ปนผูตรวจสอบขอมูลในระบบใหกับผูประกอบการ 
ตั้งแตวันที ่10 มิถุนายน 2556 ซึ่งผูรับบริการขณะน้ันเปนโรงงานผูผลิตอาหารสัตว

การใหบรกิารไดดาํเนินเร่ือยมาจนถึงชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยไดถูกโจมตีจากส่ือตางชาตวิาสินคาอาหารทะเล
จากประเทศไทยมีสวนเก่ียวของกับการคามนุษย ซึ่งจังหวะเดียวกันนั้นเองทางกระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศข้ึน
บัญชีดําใหประเทศไทยติดกลุมแยที่สุด ที่โดนขอหาการคามนุษยมากที่สุด ซึ่งถือเปนเรื่องใหญที่สงผลกระทบและสรางความเสีย
หายตอช่ือเสยีงของประเทศและผลติภณัฑจากแหลงผลิตของไทยเปนอยางมาก ดวยสาเหตน้ีุคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 
ไดมีคาํส่ังใหจัดต้ังศูนยบัญชาการแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีผูบัญชาการทหารเรือเปนผูบัญชาการศูนย
บัญชาการแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิกรมเจาทา กรมประมงและหนวยงานเอกชนที่เก่ียวของ 
สิ่งที่สําคัญคือคําสั่งกําหนดใหมีศูนยควบคุมการแจงเรือเขา - ออกทา (Port In - Port Out Controlling Center) และศูนยให
บริการอํานวยความสะดวกแกเรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) ประจําในแตละจังหวัดชายทะเลตามท่ี
ศปมผ. ประกาศกําหนด จึงนํามาสูการปรับรูปแบบการออกหนังสือรับรองปลาปนและผลิตภัณฑของปลาปน โดยมีการเพิ่มเติม
ในสวนของการรายงานการเขา-ออกทาของเรอืประมงตามท่ี ศปมผ.กําหนด โดยเรอืประมงทีจ่ะทาํการขายสตัวน้ําแกโรงปลาปน
ตองแนบรายละเอียดการเขา-ออกทาในแตละครั้งสงมาที่กลุมวิชาการ นอกจากน้ีโรงงานปลาปนและเรือประมงจะตองมีหนังสือ
รับรองจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาไมมีการใชแรงงานเด็กผิดกฎหมายและการบังคับใชแรงงานแนบมาใน
การตรวจหนังสือรับรองปลาปนและผลิตภัณฑของปลาปน ดวย

นอกจากนี้กรมประมงไดมีการประกาศใช พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลมที ่132 ตอนที ่108 ก ลงวันที ่13 พฤศจิกายน 2558 มาตรา 90 (5) กําหนดใหผูผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําหรือแปรรูปสัตวนํ้า 
ตองจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบคน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และมาตรา 90 (6) กําหนดให
ผูนําเขา - สงออก หรือนําผานสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา ตองมีใบรับรองการจับสัตวน้ํา หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงวาสตัวนํ้า
หรือผลิตภัณฑสัตวน้ําน้ันไดมาจากการประมงโดยชอบดวยกฎหมาย ทําใหมีการปรับปรุงระบบรับรองปลาปนและผลิตภัณฑ
ของปลาปนท่ีมีอยูเดิมใหครอบคลมุการผลติปลาปนท้ังการจาํหนายในประเทศและการสงออก โดยเริม่ใหบริการสําหรับผูประกอบการ
ที่มีความประสงคสงออกปลาปนและผลิตภัณฑของปลาปนต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2559 ซึ่งไดมีโรงงานปลาปนขอรับบริการ
เพื่อการสงออกทั้งสิ้น 17 ราย รวม 471 ฉบับ
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แหล�งท่ีมาของวัตถุดิบ ฉบับ ปริมาณวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม)

ปริมาณปลาป�น 

(กิโลกรัม)

 1. การทําประมง 7,659 259,961,095 78,806,884 

 2. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi) 619 22,854,036 6,367,296 

 3. เศษเหลือจากวัตถุดิบนําเขา (ทูนา) 2,017 138,965,845 33,048,614 

 4. เศษเหลือจากหลายแหลง 948 51,871,146 14,614,027 

 5. เศษเหลือจากการนําเขา
    (ปลาทะเลอ่ืนๆ ยกเวนทูนา) 17 727,663 216,706 

 6. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ 
    (แหลงที่มาจากตลาด/ฟารมปลา) 1,675 51,813,509 13,806,347 

 7. ปลาเปดนําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน 383 19,716,334 5,192,580

รวมทั้งหมด 13,318 545,909,628 152,052,454

จากการดําเนินงานออกหนังสือรับรองปลาปนฯ สําหรับการซ้ือขายภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ 2559 

ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 มีผูรับบริการเปนโรงงานผูผลิตอาหารสัตวท้ังสิ้นจํานวน 8 ราย 
โรงงานปลาปนจํานวน 77 ราย และมีจํานวนหนังสือรับรอง ปลาปนและผลิตภัณฑของปลาปนท้ังสิ้น 13,318 ฉบับ 
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้
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ผูอํานวยการกอง :   นายมาโนช  รุงราตร ี 
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป :   นางบังอร  วงษทองคํา
หัวหนากลุมวิชาการ :   นางสาวสุชาดา  บุญภักดี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก :   นางภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล :   นางเพราลัย นุชหมอน 
  (ถึง 8 กุมภาพันธ 2559)
 : นางจินดา  ซายเกลี้ยง 
  (รักษาการ) (ตั้งแต 9 กุมภาพันธ 2559)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน :   นางจินดา  ซายเกลี้ยง 
  (ถึง 8 กุมภาพันธ 2559)
 : นางสาวรัตนาวล ีพูลสวัสดิ ์
  (รักษาการ) (ตั้งแต 9 กุมภาพันธ 2559)   

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก :   นายวุฒิชัย  วังคะฮาต  
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง :   นายกําพล  ลอยชื่น 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง :   นายอํานวย  คงพรหม 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน :   นายสุชาต ิ แสงจันทร  
หัวหนาสถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง :  นายวิรัตน  สนิทมัจโร
หัวหนาสถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล : นายสมชาย  วิบูลยพันธุ

ผู�บริหารกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล




