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ค�ำน�ำ

 (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)
ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเลเป็นหน่วยงานในกรมประมงท่ีมีภารกจิในการศกึษา 
วิจัย และพัฒนา ติดตาม และเฝ้าระวังแหล่งท�าการประมงในการท�าประมงทะเล  
เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งการประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และมี 

ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 จากการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเล 
ได้ด�าเนินการตามภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยด้านการประมงทะเล การส�ารวจ
ทรัพยากรสัตว์น�้า แหล่งท�าการประมง ท้ังในน่านน�้าและนอกน่านน�้า ตลอดจนมี 

การส่งเสรมิการใช้เครือ่งมือประมงท่ีเหมาะสม การส่งเสรมิ/พัฒนาศกัยภาพขององค์กร
ประมงให้มีความสามารถในการบริหารจัดการประมงทะเล การจัดสร้างปะการังเทียม 
การขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง การผลิตพันธ์ุสัตว์น�้า การตรวจสอบรับรองแหล่งประมง 
การให้บรกิารออกเอกสารหรอืใบรบัรองท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือรองรบักฎระเบียบของสหภาพยโุรป 
ว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้จัดท�ารายงานประจ�าปี 2560 ข้ึนเพ่ือให้
เห็นภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ตามแผนงาน โครงการต่างๆ  
ท่ีได้ด�าเนินการมาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และประเมินผล เพ่ือปรับปรุง 
ในการด�าเนินการต่อไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจน 

ผู้ที่สนใจน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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บทบำทหน้ำที่ของกองวิจัย
และพัฒนำประมงทะเล

1 ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน�้าไทย พ้ืนท่ีทับซ้อนและ  
น่านน�า้สากล ในด้านทรพัยากรสตัว์น�า้และปัจจยัสิง่แวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกบัการประมง ตลอดจนร่วมส�ารวจ
วิจัยในน่านน�้าต่างประเทศ

2 ศึกษา ทดลอง พัฒนารูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล รวมถึงการติดตามผลการปล่อยพันธ์ุสัตว์ทะเลชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับเครื่องมือท�าการประมงและวิธีการท�าการประมงทะเล
ให้มีเครื่องมือท�าการประมงท่ีมีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น�้า ไม่ท�าลายพันธุ์สัตว์น�้า และสอดคล้องกับ
การท�าการประมงแบบมีความรับผิดชอบ

4 ศกึษา ค้นคว้า และวิจยัชีวประวัต ิความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ทะเลและพืชทะเล และด�าเนนิการ
เก่ียวกับสถานแสดงพันธ์ุสัตว์ทะเลและพืชทะเล

5 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์

6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหารจัดการการประมง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่  
ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง

7 ด�าเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้าสูงสุดท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนวิเคราะห์ 
และประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการประมง

8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงท่ีได้มาตรฐานสากล และควบคุม ก�ากับ ดูแล  
การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง

9 ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการท�าการประมงและแหล่งท�าการประมงทะเล

10 ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการประมงทะเล เครื่องมือท�าการ
ประมง และวิธีการท�าการประมง

11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม 6 ศูนย์

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังน้ี
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ฝ่ายบริหารท่ัวไป กลุ่มส่วนกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มประเมินสภาวะ 
ทรัพยากรประมง

กลุ่มตรวจสอบ 
และรับรองแหล่งประมง

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

กลุ่มส�ารวจ 
และวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย 
ฝ่ังตะวันออก (ระยอง)

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร 
และการประมงทะเลลึก

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
จังหวัดตราด

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย 
ตอนบน (สมุทรปราการ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย 
ตอนกลาง (ชุมพร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย 
ตอนล่าง (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนบน (ภูเก็ต)

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
จังหวัดระนอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนล่าง (สตูล)

ศูนย์ศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุปู 
ป่าทุ่งทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดกระบ่ี
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บุคลำกร
1) บุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลมีบุคลากรท้ังสิน้ 368 คน เป็นข้าราชการท้ังสิน้  
238 คน และเป็นลูกจ้างประจ�าทั้งสิ้น 130 คน โดยบุคลากร
ส่วนใหญ่อยู ่ภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย 
ฝั่งตะวันออก (ระยอง) รองลงมาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

 ผอ.กอง/ผชช.
 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
 กลุ่มพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประมง
 ฝ่ายบริหารท่ัวไป
 กลุ่มวิชาการ
 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
 กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก
 กลุ่มส�ารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�า

1.3%
2.1%
2.1%
2.5%
2.5%
2.5%
2.9%
8.0%
8.4%
8.4%
9.7%

11.3%
12.1%
12.6%
13.4%

26.2%

25.4%

13.8%

10.8%

9.2%

6.9%

3.1%

3.1%

0.8%

0.8%
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 เม่ือพิจารณาตามระดบัการศกึษา พบว่า ข้าราชการ
กว่าครึง่หนึง่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 56.3 
รองลงมา ข้าราชการมีการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี  
ร้อยละ 29.4 การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 13.5 และ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.8

 ต�่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก

 ต�่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก

คน คน

หน่วย
งาน

ผอ
.กอ

ง /
 ผ

ชช
.

ฝบ
ท.

กว
ช.

กป
ส.

กต
ส.

กพ
ป.

กพ
ล.

กส
ล.

กป
ล.

ศพ
ม.ร

ะย
อง

ศพ
ม.ส

มุท
รป

รา
กา

ร
ศพ

ม.ช
ุมพ

ร
ศพ

ม.ส
งข

ลา
ศพ

ม.ภู
เก็ต

ศพ
ม.ส

ตูล
ระดับการศึกษาของข้าราชการ

ระดับการศึกษาของข้าราชการ
จ�าแนกตามหน่วยงาน

35

30

25

20

15

10

5

0

56.3%

29.4%

13.4%

0.8%

 เม่ือพิจารณาตามอายุ พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.7 และช่วงอายุ 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมาข้าราชการมีอายุ 
อยู่ในช่วง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.7 และมีข้าราชการ 
ในช่วงอายุ 21-30 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่น้อยที่สุด ร้อยละ 9.2

  21-30 ปี
  31-40 ปี
  41-50 ปี
  51-60 ปี

  21-30 ปี
  31-40 ปี
  41-50 ปี
  51-60 ปี

ผอ
.กอ

ง /
 ผ

ชช
.

ฝบ
ท.

กว
ช.

กป
ส.

กต
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 เม่ือพิจารณาตามต�าแหน่ง พบว่า ข้าราชการ 
ส่วนใหญ่อยู่ในต�าแหน่งวิชาการ ร้อยละ 70.6 รองลงมา 
คือต�าแหน่งท่ัวไป ร้อยละ 29.0 และต�าแหน่งอ�านวยการ 
ร้อยละ 0.4

 อ�านวยการ
 วิชาการ
 ท่ัวไป

ปฏ
ิบัติ

งา
น

ช�า
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ญ
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ปฏ
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รพิ
เศษ

เชี่ย
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าญ
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ประเภทต�าแหน่ง

กลุ่มต�าแหน่งของข้าราชการ

70.6%

29.0%

0.4%

ท่ัวไป
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2) การพัฒนาบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากรเป ็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญ 

เป็นอย่างมาก เพราะการบริหารงานขององค์กรใดจะพัฒนา
ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของบุคลากร หากมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู ้ 
ความสามารถสงู มีทักษะในการปฏิบัตงิาน ย่อมสามารถน�าพา
องค์กรไปสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และ 
เป้าหมายที่ต้องการได้
 ดังนั้นกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงได้ให ้

ความส�าคญักบัการพัฒนาบุคลากรให้เป็นท้ังคนด ีและคนเก่ง
โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ให้มีศกัยภาพสงูข้ึน ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 มีหลกัสตูร 
ในการอบรมทั้งหมด 25 หลักสูตร สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน  
ดังต่อไปน้ี

หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการ
ปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ จ�านวน 5 หลักสูตร

หมายถึง การน�าความรู ้มาใช้ในการปฏิบัติงานจน 

เกิดความช�านาญและคล่องแคล่ว หรือ ความเชี่ยวชาญ 
ช�านาญพิเศษในด้านต่างๆ ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ท่ีพัฒนาจากการสั่งสมประสบการณ์และการฝึกฝน 
จ�านวน 17 หลักสูตร

หมายถึง คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจาก
ความรู ้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ  
ท่ีท�าให้บุคลากรบางกลุม่/บางคนในองค์กรปฏิบัตงิานได้
ผลงานโดดเด่นกว่าคนอืน่ๆ ในองค์กร จ�านวน 3 หลกัสตูร

1. ด้านความรู้

2. ด้านทักษะ

3.ด้านสมรรถนะ

Knowledge

Skill

Competency
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 ด้านความรู้
 ด้านทักษะ
 ด้านสมรรถนะ

จ�านวนหลักสูตรในแต่ละด้าน

ร้อยละของบุคลากร 
ท่ีอบรมในด้านต่างๆ

 โดยด้านทักษะเป็นด้านท่ีมีบุคลากรเข้าร่วมอบรม
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาคือด้านความรู ้  
ร้อยละ 20.0 และบุคลากรเข้าร่วมอบรมในด้านสมรรถนะ 
น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12.0

0

5

10

15

20

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะ
0

5

10

15

20

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะ

68%

20%

12%

ร้อยละของบุคลากร
ในการอบรมแต่ละประเภท

จ�านวนประเภทการอบรมในแต่ละด้าน

 นอกจากน้ีทั้ง 3 ด้านยังสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี

1. ด้านความรู ้ประกอบด้วยหลักสูตรประเภท
วิชาการ 3 หลักสูตร และประเภทการวางแผน 
2 หลักสูตร 

2. ด้านทักษะ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภท
บริหาร/พัฒนาองค์กร 17 หลักสูตร

3. ด้านสมรรถนะ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภท
วิชาการ 2 หลักสูตร และประเภทการวางแผน 
1 หลักสูตร

 โดยประเภทการอบรมท่ีมีบุคลากรเข้ารับการอบรม
มากท่ีสุดคือประเภทบริหาร/พัฒนาองค์กร คิดเป็นร้อยละ 
74.58 รองลงมาคือประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 18.64  
และประเภทการวางแผน มีบุคลากรเข้าอบรม ร้อยละ 6.78

 วิชาการ
 บริหาร/พัฒนาองค์กร
 การวางแผน

 วิชาการ
 บริหาร/พัฒนาองค์กร
 การวางแผน

74.58%

18.64%
6.78%

2

3 2

1

5
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1717
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลได้รับงบประมาณท้ังหมด 334,226,700 บาท  
โดยลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 5.16 ซ่ึงงบประมาณท่ีได้รบั 
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
 1) งบด�าเนนิงาน คดิเป็นร้อยละ 59.73 (ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสด ุร้อยละ 93.99 และค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 6.01)
 2) งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 25.89 (เงินเดือน
ร้อยละ 95.85 และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ร้อยละ 4.15)
 3) งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 8.66 (ค่าครุภัณฑ์ 
ร้อยละ 96.25 และค่าสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 3.75) 
 4) งบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 5.12
 5) งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 0.60

 งบด�าเนินงาน
 งบบุคลากร
 งบลงทุน
 งบอุดหนุน
 งบรายจ่ายอื่น

59.73%
25.89%
8.66%
5.12%
0.60%

งบประมำณประจ�ำปี 2560

ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณปูโภค สิง่ก่อสร้าง

งบบุคลากร งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

4.15% 6.01% 3.75%

ค่า
ตอ

บแ
ทน

ใช้ส
อย

วัส
ดุ

93
.99

%

คร
ุภัณ

ฑ์
96

.25
%

ค่า
ใช้จ่

าย
สม

าช
ิกอ

งค
์กร

ระห
ว่า

งป
ระเ

ทศ
10

0.0
0%

ค่า
ใช้จ่

าย
ในก

าร
ส�า

รว
จก

าร
ท�า

ปร
ะม

ง
นอ

กน่
าน

น�้า
ขอ

งเร
ือส

�าร
วจ

10
0.0

0%

เงิน
เดือ

น
95

.85
%

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับงบประมาณ
ประเภทงบด�าเนนิงานท้ังหมด 199,626,100 บาท ใน 5 แผนงาน  
โดยส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน�้าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อย่างย่ังยืน ผลผลติการจดัการให้เกดิผลผลติสตัว์น�า้ในแหล่งน�า้ 
ธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 71.99 (กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น�้า
ร้อยละ 36.75 กิจกรรมแผนแม่บท ร้อยละ 24.35 กิจกรรม
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม 

ร้อยละ 10.34 และกจิกรรมฟ้ืนฟูทรพัยากรประมงในทะเลสาบ
สงขลา ร้อยละ 0.55) แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู  
และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการแก้ไขปัญหาการท�า
ประมงผิดกฎหมาย กิจกรรมแก้ไขปัญหาการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 11.13 แผนงานยุทธศาสตร ์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร
และอตุสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคณุภาพสนิค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง คิดเป็นร้อยละ 8.12 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง คิดเป็น
ร้อยละ 6.16 (กิจกรรมวิจยัประยุกต์ ร้อยละ 4.44 และ กจิกรรม
วิจัยพื้นฐาน ร้อยละ 1.72) และแผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกร 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าประมง คิดเป็นร้อยละ 2.60

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจยัและพัฒนาประมง 
ทะเลได้ใช้จ่ายงบประมาณทางด้านค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ ผลการเบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น  79,051,034.37 
บาท โดยร้อยละ 76.58 เป็นการเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และ 
ร้อยละ 23.42 เป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลาง

ส่วนกลาง 23.42%

ส่วนภูมิภาค 76.58%

งบบุคลากร

งบประมาณ
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แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้าและสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น�้าในแหล่งน�้า
ธรรมชาติ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  
โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต  
การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ  
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

 ในส่วนของงบด�าเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายตาม GF 
รวมทั้งสิ้น 222,153,750 บาท ซึ่งในส่วนกลางมีการเบิกจ่าย
ร้อยละ 84.00 เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปี ร้อยละ 16.00 และ
ในส่วนภูมิภาคมีการเบิกจ่าย ร้อยละ 93.71 เป็นเงินขยายกัน
เหลื่อมปี ร้อยละ 6.29 ในด้านงบลงทุนมีผลการเบิกจ่ายตาม 
GF รวมทั้งสิ้น 27,365,534.00 บาท ซึ่งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคไม่กันเงินขยายกันเหลื่อมปี ส่วนงบอุดหนุนมีผลการ
เบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น 2,380,000.00 บาท ซึ่งเป็นการ
เบิกจ่ายในส่วนกลางท้ังหมด และงบรายจ่ายอ่ืน มีผลการ 
เบิกจ่ายตาม GF รวมท้ังสิ้น 19,434,957.58 บาท ซ่ึงใน 

ส่วนกลางมีการเบิกจ่าย ร้อยละ 32.56 เป็นเงินขยายกัน 

เหลื่อมปี ร้อยละ 67.44
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รอ
งคุ

ณภ
าพ

สินค้
าปร

ะมง 8.12%

กจิกรรมส่งเสริมและ
พฒั

นา
สิน

ค้า
ปร

ะมง 2.60%

กิจกรรมแก้ ไขปัญหาการท�าประมงผดิ
กฎ

หม
าย

11
.13%

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนกลาง

งบด�าเนินงาน

84.00%

16.00% 6.29%

93.71% 100.00% 100.00% 100.00% 64.44%

32.56%

งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืนๆ

 เงินขยายกันเหลื่อมปี
 เบิกจ่าย
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 การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากรในประเทศอย่าง 
ต่อเน่ืองเป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มีมากขึ้น 
โดยทรัพยากรสัตว์น�้าเป็นหนึ่งในทรัพยากรท่ีมีความต้องการ 
ใช้ประโยชน์เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือการบรโิภคจนท�าให้ทรพัยากรสตัว์น�า้ 
มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการท�าการประมงมากเกินก�าลัง
ผลิตทดแทนในธรรมชาติ เช่น มีการจับสัตว์น�้าที่มีขนาดเล็ก 
จับสัตว์น�้าช่วงมีไข่ การท�าประมงท่ีขาดความรับผิดชอบ 
ตลอดจนความเสื่อมโทรมของแหล่งท�าการประมง ดังน้ัน  
การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น�้าโดยการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น�้าจึงมี 

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้า เพื่อรักษา
สมดุลของ ปริมาณสัตว์น�้าให้มากพอกับความต้องการของ 
ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น
 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด�าเนินการผลิต
และปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น�้าบริเวณชายฝั่งทะเลจ�านวนท้ังสิ้น 
394,464,982 ตัว โดยแบ่งเป็น

• พันธ์ุปลา ได้แก่ ปลากะพงขาว ปลากะรัง และ
ปลานวลจันทร์ทะเล รวมทั้งสิ้น 4,479,457 ตัว

• พันธ์ุกุ้ง ได้แก่ กุ้งกุลาด�า และกุ้งแชบ๊วย รวมทั้ง
สิ้น 382,796,958 ตัว

• พันธุ ์หอย ได ้แก ่ หอยหวาน หอยชักตีน  
หอยมือเสือ หอยตลับ และหอยลาย รวมทั้งสิ้น 
2,543,559 ตัว

• พันธ์ุหมึก จ�านวน 34,000 ตัว
• พันธุ ์ปู ได้แก่ ปูม้า และปูทะเล รวมท้ังสิ้น 

4,610,308 ตัว

กิจกรรมกำรผลิตพันธ์ุสัตว์น้�ำ
1) การผลิตพันธุ์สัตว์น้�าเพื่อปล่อยในแหล่งน้�า
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 จากการท่ีมีการเร่งรัดการพัฒนาการประมงทะเล 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการประมงให้สูงขึ้นตามเป้าหมายท่ี
ก�าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 
และ 2  ในปี พ.ศ. 2504 กรมประมงจึงได้มีการน�าอวนลาก
แผ่นตะเฆ่จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมผู้เช่ียวชาญ
เข้ามาทดลองใช้ในอ่าวไทย ซึ่งปรากฏว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่
เป็นเครือ่งมือท่ีมีประสทิธภิาพในการจบัสตัว์น�า้หน้าดนิสงูและ
เหมาะสมกับสภาพของอ่าวไทย ส่งผลให้กิจการประมง
อวนลากขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยในปี พ.ศ.  2503 ประเทศไทย 
มีเรือประมงอวนลากเพียง 99 ล�า ซึ่งในขณะที่ท�าการทดลอง
พบว่าปริมาณการจับสัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(Catch Per Unit Effort; CPUE) อยู่ที่ 298 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
และเม่ือ 5 ปีถัดมา (ปี พ.ศ. 2508) เรือประมงอวนลากใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2,392 ล�า เม่ือส�ารวจโดยเรือประมง 
2 ของกรมประมงพบว่า CPUE เหลือเพียง 179 กิโลกรัมต่อ
ช่ัวโมง จากสถานการณ์ดังกล่าวกรมประมงจึงได้ก�าหนด
แนวทางให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ทรัพยากรสัตว์น�้าในน่านน�้าไทย โดยการส�ารวจการแพร่
กระจายความชุกชุมของสัตว์น�้าหน้าดิน เพ่ือเป็นดัชนีช้ีวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้าทางหน่ึง ซึ่งด�าเนิน
การต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบัน โดยขนาดตาอวน
ก้นถงุจะมีการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ของการท�าประมง 
แต่จะมีการปรับค่าในแต่ละช่วงให้มีความสอดคล้องกัน
 ภายใต้พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซ่ึง
เครื่องมือท�าการประมงดังต่อไปน้ี (3) เครื่องมืออวนลากที่มี
ช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดท่ีอธิบดีประกาศก�าหนด  
ซึ่งประกาศกรมประมง เรื่อง ก�าหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุง
ของเครื่องมืออวนลากท่ีให้ใช้ท�าการประมง พ.ศ. 2558  
ลงวันที่  25 ธันวาคม 2558  ก�าหนดให้เครื่องมืออวนลากที่
ใช้หรอืมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ท�าการประมงต้องมีขนาดช่อง
ตาอวนก้นถุง ตั้งแต่ 4 เซนติเมตรขึ้นไป จากประกาศกรม
ประมงดังกล่าว กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงได้ด�าเนิน
การปรับรูปแบบการส�ารวจโดยใช ้ตาอวนก้นถุงขนาด  
4 เซนติเมตรในการส�ารวจ

 การประเมินปริมาณสัตว์น�้าโดยใช้เรือส�ารวจประมง 
1 2 4 9 และ 16 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรม
ประมง ด�าเนินการส�ารวจโดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ 
ขนาดตาอวน 4.0 เซนติเมตร ท�าการลากอวนเป็นเวลา  
1 ช่ัวโมง ในสถานสี�ารวจท้ังสิน้ 85 สถาน ี ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่าวไทย 
จ�านวน 64 สถานี ในพ้ืนท่ี 115,270 ตารางกิโลเมตร  
โดยแบ่งออกเป็น 9 เขต และฝั่งทะเลอันดามันจ�านวน 21 
สถานี ในพื้นที่ 60,327 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 เขต
ซึ่งจะท�าการส�ารวจในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ของทุกปี

 เพ่ือประเมินผลปริมาณการจับสัตว์น�้าต่อหน่วยการ
ลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งประมงทะเล

2) ปริมาณการจับสัตว์น้�าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งทะเลปี 2560

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

วิธีการส�ารวจ
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 ปริมาณการจับสัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(CPUE) ในพ้ืนท่ีอ่าวไทยเม่ือใช้ขนาดตาอวนก้นถงุ 4 เซนตเิมตร 
โดยพบว่ามีปริมาณ 10.996 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ซ่ึงต�่ากว่า 
ในปี พ.ศ. 2559 (12.614 กโิลกรมัต่อชัว่โมง) ถงึร้อยละ 12.822
 และเม่ือพิจารณาในแต่ละเขตส�ารวจพบว่าค่า CPUE 
สูงที่สุดเป็นเขต 9 ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี 
นราธิวาส มีค่า CPUE อยู่ท่ี 15.308 กโิลกรมัต่อช่ัวโมง ซ่ึงสงูกว่า 
ปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 20.25 และเขตท่ีมี CPUE ต�่าท่ีสุด 
คอืเขต 7 (สรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช) ซ่ึงต�า่กว่าปีท่ีผ่านมา 
ร้อยละ 0.52
 และเม่ือพิจารณาในระยะยาว เขต 5  (ประจวบครีขีนัธ์ 
ชุมพร) และเขต 6 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี) เป็นพื้นที่ที่มีความ
ชุกชมุของสตัว์น�า้สงูมากกว่าในเขตอืน่ๆ ตลอดมา ปีนีก้ลบัพบว่า 
มีค่า CPUE ต�่าลง และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปี  
พ.ศ. 2559 พบว่ามีถึง 5 เขตที่ CPUE มีค่าลดลง

ปริมาณการจับสัตว์น้�าต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(CPUE) ในอ่าวไทย

ปริมาณ CPUE  จำาแนกรายเขตการประมง  
ฝ่ังอ่าวไทยขนาดตาอวน ก้นถุง 4 เซนติเมตร

(หน่วย : กิโลกรัมต่อชั่วโมง)
เขตสำารวจ 2559 2560 +/- %

1 11.521 12.315 0.794 6.893%
2 10.976 9.302 (-1.675) (-15.256%)
3 15.435 9.558 (-5.877) (-38.076%)
4 7.471 9.031 1.560 20.881%
5 16.281 10.104 (-6.176) (-37.937%)
6 16.026 11.629 (-4.397) (-27.434%)
7 8.137 8.094 (-0.042) (-0.520%)
8 12.739 14.176 1.437 11.281%
9 12.730 15.308 2.578 20.247%

อ่าวไทย 12.614 10.996 (-1.617) (-12.822%)

8

7

6

5

4

3

2

1

9
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 ในพ้ืนท่ีฝ ั ่ งทะเลอันดามันในป ี พ.ศ. 2560  
มีปริมาณการจับสัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)  
32.706 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซ่ึงลดลงจากปี พ.ศ. 2559  
(55.010 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ร้อยละ 40.546 และเม่ือพิจารณา
ในรายเขตพบว่า CPUE ของทุกเขตมีค่าลดลง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงบริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ในเขตส�ารวจท่ี 3 
(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง) และ 4 (ตรัง สตูล) มีค่าลดลงถึง
ร้อยละ 43.580 และ 43.666 ตามล�าดับ

ปริมาณการจับสัตว์น้�าต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(CPUE) ในฝั่งทะเลอันดามัน

CPUE จำาแนกรายเขตการประมง ฝ่ังอันดามัน
(หน่วย : กิโลกรัมต่อช่ัวโมง)

เขตสำารวจ 2559 2560 +/- %

1 56.967 34.358 (-22.609) (-39.687%)

2 48.724 33.123 (-15.601) (-32.019%)

3 53.268 30.054 (-23.214) (-43.580%)

4 57.847 32.587 (-25.260) (-43.666%)

อันดามัน 55.010 32.706 (-22.304) (-40.546%)

38.736%

28.888%

20.300%

6.274%

3.876%

1.223%

0.443%

0.260%

 ปลาผิวน�้า
 ปลาหน้าดิน
 ปลาหมึก
 กุ้ง

 ปู
 หอย
 สัตว์น�้าอื่นๆ
 ปลาเป็ดแท้

กลุ่มสัตว์น้�าฝั่งอ่าวไทย

 และเม่ือพิจารณารายกลุม่สตัว์น�า้พบว่าในปี พ.ศ. 2560 
กลุม่สตัว์น�า้ในภาพรวมส่วนใหญ่มีปรมิาณลดลง ยกเว้นปลาหมึก 
กุ้ง และหอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปู และสัตว์น�้าอื่นๆ ลดลง
ร้อยละ 51.443 และ 36.892 ตามล�าดับ

 และเม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบสัตว์น�้าท่ีจับได้
จากการส�ารวจโดยการใช้อวนลากแผ่นตะเฆ่ พบว่า ในอ่าวไทย 
จับปลาหน้าดินได้ถึงร้อยละ 38.736 และร้อยละ 28.888  
เป็นกลุ ่มปลาหมึก ในขณะท่ีพบว่าปริมาณปลาเป็ดแท้มี  
ร้อยละ 20.300 ของปริมาณสัตว์น�้าที่จับได้ทั้งหมด

CPUE  รายกลุ่มสัตว์น้ำาฝ่ังอ่าวไทย (หน่วย : กิโลกรัมต่อช่ัวโมง)
กลุ่มสัตว์น้ำา 2559 2560 +/- %

ปลาผิวน้�า 0.743 0.690 (-0.053) (-7.168%)
ปลาหน้าดิน 4.735 4.260 (-0.476) (-10.044%)
ปลาหมึก 3.055 3.177 0.122 3.982%

กุ้ง 0.017 0.029 0.012 69.241%
ปู 0.277 0.135 (-0.143) (-51.443%)

หอย 0.354 0.426 0.073 20.503%
สัตว์น้�าอื่นๆ 0.077 0.049 (-0.028) (-36.892%)
ปลาเป็ดแท้ 3.356 2.232 (-1.123) (-33.477%)
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เม่ือพิจารณาจากสดัส่วนของสตัว์น�า้ทีจ่บัได้จากเรอื
ส�ารวจพบว่าร้อยละ 55.52 เป็นปลาผิวน�า้ และร้อยละ 19.37  
เป็นกลุ่มปลาเป็ด

เม่ือน�าปริมาณ CPUE แต่ละฝ่ังทะเลมาถ่วงน�า้หนัก
ท่ีค�านวณจากปริมาณพ้ืนท่ีส�ารวจในแต่ละฝั่ง พบว่า CPUE 
ในแหล่งทะเลไทยปี พ.ศ. 2559 มีค่าเท่ากบั 37.139 กโิลกรมั/ช่ัวโมง 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีงบประมาณ 2558 (35.173 กโิลกรมั/
ชั่วโมง) ร้อยละ 5.589

ปริมาณการจับสัตว์น้�าต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(CPUE) ในแหล่งทะเล

CPUE  รายกลุ่มสัตว์น้ำาฝ่ังอันดามัน (หน่วย : กิโลกรัมต่อช่ัวโมง)
กลุ่มสัตว์น้ำา 2016 2017 +/- %

ปลาผิวน้�า 3.831 2.170 (-1.662) (-43.374%)
ปลาหน้าดิน 28.535 18.158 (-10.377) (-36.367%)
ปลาหมึก 7.893 5.355 (-2.539) (-32.162%)

กุ้ง 0.419 0.136 (-0.284) (-67.657%)
ปู 0.777 0.430 (-0.347) (-44.692%)

หอย 0.129 0.087 (-0.042) (-32.732%)
สัตว์น้�าอื่นๆ 0.109 0.036 (-0.073) (-66.621%)
ปลาเป็ดแท้ 13.316 6.335 (-6.981) (-52.422%)

 ปลาผิวน�า้
 ปลาหน้าดิน
 ปลาหมึก
 กุ้ง

 ปู
 หอย
 สัตว์น�า้อื่นๆ
 ปลาเป็ดแท้

55.518%

19.371%

16.372%

6.634%

1.315%

0.415%

0.264%

0.111%

กลุ่มสัตว์น้�าฝั่งอันดามัน
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กำรพัฒนำตำมแผนแม่บท
กำรจัดกำรประมงทะเลไทย
 ผลการด�าเนินงานกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560 ภายใต้
โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย 
ของกองวิจยัและพัฒนาประมงทะเลท่ีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ ส�านักงานประมงจังหวัด สมาคมการประมงในท้องถ่ิน 
และกลุ่มชาวประมงในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้ผลการด�าเนินกิจกรรม 
ดังน้ี
 1. การส่งเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด 
ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ
ประมงในเขตจังหวัด รวมท้ังมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ในการจัดท�าแผนการจัดการประมงทะเลในระดับท้องถ่ิน 

อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านประมง 
โดยเฉพาะชุมชนประมงท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจใน 

การบริหารจัดการประมงและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้า 
ซึ่งประกอบด้วย
 - กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม
 - กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
 2. การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น�้า ฟื ้นฟูชายฝั ่งให้มี 

ความอุดมสมบูรณ์ ทั้งการพัฒนาแหล่งท�าการประมงชายฝั่ง
ให้มีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งวางไข่ และเลี้ยงตัว 
ของสตัว์น�า้วัยอ่อน รวมถงึการส่งเสรมิให้ชาวประมงมีความรู้
ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ป้องกันไม่ให้เกิดการ
ท�าลายทรัพยากรสัตว์น�้าอย่างไม่เหมาะสมเพ่ือรักษาสมดุล
ของปริมาณสัตว์น�้าให้มีความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
 - กิจกรรมจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
 - กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น�้าชุมชน

 3. ส่งเสริมการท�าประมงที่เหมาะสม ศึกษาและวิจัย
ให้มีการใช้ทรัพยากรสัตว์น�้าอย่างเหมาะสมและคุ ้มค่า  
สมดุลกับก�าลังการผลิตตามธรรมชาติ โดยส่งเสริมให้มี 

การท�าประมงด้วยเครือ่งมือและวิธกีารท่ีเหมาะสม ส่งเสรมิให้ 

มีการก�าหนดพ้ืนท่ีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้า 
เช่น พื้นที่แหล่งวางไข่ และเลี้ยงตัวของลูกสัตว์น�้า และสร้าง
ประชากรสตัว์น�า้ขึน้มาทดแทนได้อย่างสมดลุ ซ่ึงประกอบด้วย
 - แผนการบริหารจัดการทรัพยากรปูม ้าของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน
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1) กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นท่ีปะการังเทียม

ตัวอย่างกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม 
ท่ีเสื่อมโทรม

เป้าหมาย

ผลการด�าเนินการ

 กลุ่มชาวประมงในพ้ืนท่ีมีแนวทางร่วมกันถึงการใช้
ประโยชน์ในบริเวณพ้ืนท่ีแหล่งปะการังเทียม และเครือข่าย
ชาวประมงรกัษ์ปะการงัเทียม ได้จดักจิกรรมบูรณะฟ้ืนฟูแหล่ง
ปะการังเทียมหรือการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพ้ืนท่ี
ปะการังเทียม

 1. จดัประชมุเครอืข่ายชาวประมงรกัษ์ปะการงัเทียม
และจัดสัมมนาการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปะการังเทียมระดับ
จังหวัด จ�านวน 20 ครั้ง ใน 20 จังหวัดชายฝั่งทะเล มีผู้เข้า
ร่วมสัมมนา จ�านวน 240 ราย ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจอย่าง 
ถกูต้องเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีปะการงัเทียม และมี 
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียมที่เสื่อมโทรม รวมทั้ง
หาแนวทางหรอืมาตรการร่วมกนัถงึการใช้ประโยชน์ในบรเิวณ
พ้ืนท่ีปะการังเทียม เพ่ือให้เกิดการท�าการประมงอย่างย่ังยืน 
ตวัอย่างการก�าหนดมาตรการการท�าประมงอย่างย่ันยืนบรเิวณ
ปะการังเทียม ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี งดใช้เครื่องมือ
ประมงประเภทอวนจม เช่น อวนจมปู อวนจมกุ้ง และอวนลอย
ปลาท่ีขนาดอวนกว้างกว่า (ลกึ) 14 เมตร ท�าการประมงบรเิวณ
พื้นที่ปะการังเทียม
 2. การจัดกิจกรรมฟื ้นฟูแหล่งปะการังเทียมท่ี 
เสื่อมโทรม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน ์

ในบริเวณพ้ืนท่ีปะการังเทียมอย่างย่ังยืนจากการจัดตั้ง 
เครือข่าย ชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม ใน 20 จังหวัด 

ชายฝั ่งทะเล โดยแต่ละเครือข่ายมีการด�าเนินกิจกรรม 

ท่ีหลากหลายและแตกต ่างกันไปตามความเหมาะสม 

ของพื้นที่
2.1  กิจกรรมด�าน�้ าท�าความสะอาดแหล ่ง

ปะการังเทียม ได้แก่ การด�าน�้าเก็บขยะ
บริเวณกองปะการังเทียม

2.2  กจิกรรมปล่อยพันธุส์ตัว์น�า้ ได้แก่ การปล่อย
พันธ์ุปูทะเล เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์

2.3 จัดท�าเอกสารเผยแพร่แหล่งปะการังเทียม
ภายในจงัหวัดและแนวทางการใช้ประโยชน์

 ส�านกังานประมงจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี ได้ด�าเนนิกจิกรรม 
ปล่อยพันธ์ุสัตว์น�้า โดยการปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วย 100,000 ตัว 
ปลากะพงขาว 30,000 ตัว เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์  
ในทะเล และจัดท�าซ้ังเชือก จ�านวน 10 ชุด เพ่ือจัดวาง  
เสริมกองปะการังเทียม ณ บ้านละไม หมู่ที่ 4 ต�าบลมะเร็ต 
อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 
2560 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกรมประมงร่วม
กบัคณะท�างานเครอืข่ายชาวประมงรกัษ์ปะการงัเทียมจงัหวัด
สุราษฎร์ธานี และชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านอ�าเภอเกาะสมุย 
รวม 250 คน
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2) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน

เป้าหมาย

ผลการด�าเนินการ

 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนจัดท�าเขตอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงชายฝั่งบริเวณชุมชนจ�านวน 40 ชุมชน ใน
พ้ืนท่ีจงัหวัดชายฝ่ังทะเลเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก�าหนด
กฎ กติกา ข้อตกลงและก�าหนดแผนในการควบคุมการใช้
ประโยชน์บริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง

 1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการประมง
โดยชุมชนมีส่วนร่วม” ให้กับชาวประมงในชุมชนทั้งหมด 40 
ชุมชน รวมท้ังหมด 1,020 ราย โดยมีเน้ือหาในการอบรม 

เกี่ยวกับ การจดัตัง้กลุม่เพ่ือบรหิารทรพัยากรประมงโดยชุมชน 
หลกัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสตัว์น�า้ ตวัอย่างปัญหา 
การประมงท่ีเกิดข้ึน และการระดมความคิดเห็นในการจัดท�า
แผนการบริหารจัดการประมงของชุมชน
 2. จัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนในการบริหาร
จัดการประมง โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบ
ไปด้วยตัวแทนชาวประมง กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีประมงอ�าเภอ หรือผู้แทนจาก
ส�านักงานประมงจังหวัดเป็นเลขานุการ และมีเจ้าหน้าท่ีของ
ศนูย์วิจยัและพัฒนาประมงทะเลในพ้ืนท่ีท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรกึษา
ทางวิชาการของชุมชน โดยได้การรับรองการจัดตั้งคณะ
กรรมการของชุมชนจากนายอ�าเภอในพ้ืนท่ี เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรในเขต
ชุมชน
 3. การก�าหนดแผนการด�าเนินกิจกรรมการบริหาร
จัดการประมงโดยชุมชน โดยจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือก�าหนดแผนการด�าเนินกิจกรรม 

การบริหารจัดการประมงโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง และหา 
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อก�าหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน 
โดยมีรูปแบบ การด�าเนินงานท่ีต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น  
การจัดวางหญ้าเทียมแบบเสาคอนกรีต การสร้างซ้ังเชือก 
การจัดท�าซ้ัง และกร�่า และท�าแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น�้าหลัก 
ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
 4. การก�าหนดเขตอนรุกัษ์ทรพัยากรของชมุชน โดย
ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อม และชนดิสตัว์น�า้ในแต่ละพ้ืนท่ี ท�าให้
มีวิธีการก�าหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนแตกต่างกัน

ออกไป ซ่ึงจะมีการก�าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ์ของ
ชุมชน โดยการปักไม้ไผ่แสดงแนวเขตอนรุกัษ์พร้อมตดิตัง้ป้าย
เขตอนรุกัษ์ การจดัท�าซ้ัง หรอืกร�า่ เพ่ือเป็นเขตอนรุกัษ์สตัว์น�า้ 
และมีข้อตกลงในการท�าการประมงบริเวณพ้ืนท่ีอนุรักษ ์

ของชุมชน

 บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ต�าบลท่าศาลา อ�าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดวางซั้งกอทางมะพร้าว จ�านวน 
1,295 ทาง บริเวณเขตอนุรักษ์เพ่ือเพ่ิมแหล่งอาศัยสัตว์น�้า 
และกลุ่มชาวประมงได้ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตสัตว์น�้า โดยมีข้อตกลงของกลุ่มคือห้ามท�าการประมง
ด้วยเครื่องมือประมงท่ีผิดกฎหมายทุกชนิดโดยผู้ฝ่าฝืนจะถูก
ว่ากล่าวตักเตือน เป็นต้น

ตัวอย่างรูปแบบการจัดท�าแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้�า
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พื้นท่ีด�าเนินการ

ลำาดับ บ้าน/ชุมชน หมู่ท่ี ตำาบล อำาเภอ จังหวัด
1 บ้านแหลมมะขาม 3 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
2 บ้านแหลมสน 6 อ่าวใหญ่ เมือง ตราด
3 บ้านโรงไม้ 2 บางชัน ขลุง จันทบุรี
4 บ้านปากน้�าแขมหนู 9 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
5 บ้านสวนสน 4 แกลง เมือง ระยอง
6 บ้านโรงโป๊ะ 2 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
7 บ้านนาเกลือ-ลานโพธิ์ 4 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
8 บ้านซอยหนึ่ง 5 แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
9 บ้านสีล้ง 10 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
10 บ้านคลองเทียน ชะอ�า ชะอ�า เพชรบุรี
11 บ้านเขาเต่า หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
12 บ้านบางปู 8 สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
13 บ้านปากตะโก 1 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
14 บ้านทุ่งมหา 1 ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
15 บ้านหน้าทับ 1 บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
16 บ้านหัวถนน 1 มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
17 บ้านอ่าวเตล็ด 6 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
18 บ้านฝายท่า 1 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช
19 แหลมตะลุมพุก 1 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
20 ชุมชนเก้าเส้ง เทศบาลนครสงขลา เมือง สงขลา
21 บ้านสะปอม 13 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
22 บ้านใหม่ 5 กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส
23 บ้านพ่อเทพ 5 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
24 บ้านปาเระ 1 บาราโหม เมือง ปัตตานี
25 บ้านบางมัน 1 นาคา สุขส�าราญ ระนอง
26 บ้านบางหิน 2 บางหิน กะเปอร์ ระนอง
27 บ้านหลังแดง 9 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
28 บ้านหินราว 1 แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
29 บ้านคลองยี่เหร่ 13 คลองพน คลองท่อม กระบี่
30 บ้านโคกไทร 1 มะรุ่ย ทับปุด พังงา
31 บ้านบางวัน 1 บางวัน คุระบุรี พังงา
32 บ้านหลังเขา 5 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
33 บ้านสาคร 2 ท่าแพ ท่าแพ สตูล
34 บ้านแหลมกลัด 2 แหลมกลัด เมือง ตราด
35 บ้านบางแก้ว 4 บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
36 บ้านจมูกโพรง 10 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร
37 บ้านในถุ้ง 5 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
38 บ้านพารา 4 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
39 บ้านอ่าวเคย 4 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
40 บ้านบากันเคย 3 ตันหยงโป เมือง สตูล
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3) กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง

เป้าหมาย

พื้นท่ีด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงาน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจยัและพัฒนาประมง 
ทะเล ได้รบัจดัสรรงบประมาณตามโครงการฯ เพ่ือด�าเนนิการ
จัดสร้างปะการังเทียม จ�านวน 10 แห่ง เพื่อเพิ่มแหล่งอาศัย
ของสตัว์น�า้ เพ่ิมแหล่งท�าการประมงให้กบัชาวประมงพ้ืนบ้าน 
และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย

 1. การส�ารวจพื้นที่และการท�าการประมง ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงท�าการส�ารวจพ้ืนท่ีท่ีได ้รับการเสนอ 
ความต้องการในการจดัสร้างปะการงัเทียมจากชาวประมง และ
องค์กรส่วนท้องถิน่จากพ้ืนท่ีต่างๆ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
ทางวิชาการ และด�าเนินการส�ารวจข้อมูลทางการประมง 
ในเบื้องต้นไว้เพื่อการติดตามเปรียบเทียบ
 2. ก�าหนดพิกัดและผังการจัดวาง การจัดท�าแผนผัง
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีจะท�าการจดัสร้างและลกัษณะการท�า
ประมงในบริเวณน้ัน โดยมีการหารือกับกลุ่มชาวประมงและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละพ้ืนท่ีจะมีผังการจัดวางในรูปแบบ 

ต่างกัน แต่อยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า และตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่จัดสร้างน้ัน

ลำาดับ พื้นท่ีเป้าหมาย
กปม.60-10-01 บ้านถนนนอก ม.8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
กปม.60-10-02 องค์การบริหารส่วนต�าบลแกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
กปม.60-10-03 ชุมชนพร้อมใจ ม.2 เทศบาลต�าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
กปม.60-10-04 ชุมชนท่าตาลักษณ์ ม.3 เทศบาลต�าบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
กปม.60-10-05 บ้านคุ้งโตนด ม.1 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปม.60-10-06 บ้านชายทะเล ม.7 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปม.60-10-07 บ้านพังปริง ม.1 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
กปม.60-10-08 บ้านม่วงงาม ม.3 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
กปม.60-10-09 บ้านเกาะจ�า ม.3 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
กปม.60-10-10 บ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา

 3. ด�าเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเล ได้ขออนญุาตก่อสร้างสิง่ล่วงล�า้ 
ล�าน�้ากับกรมเจ้าท่า ขอความเห็นชอบด้านความม่ันคงทาง
ทะเลของประเทศกบักองทัพเรอื และขออนญุาตเปลีย่นแปลง
ท่ีจบัสตัว์น�า้เพ่ือการจดัสร้างแหล่งอาศยัสตัว์ทะเลกบักรมประมง 
ก่อนด�าเนินการจัดสร้างปะการังเทียมในทุกพื้นที่
 4. ด�าเนินการจัดสร้างและจัดวางแท่งคอนกรีต วัสดุ
จัดสร้างเป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสี่เหลี่ยม ขนาด 
กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จ�านวน 

รวมท้ังสิน้ 5,704 แท่ง และทุ่นลอยเหลก็บอกต�าแหน่ง 42 ทุ่น 
ในพื้นที่ 10 แห่ง และด�าเนินการจัดวางในทะเลให้เป็นไปตาม
พิกัดและรูปแบบที่ก�าหนดในผังจัดสร้าง
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 5. ด�าเนินการติดตามผลหลังการจัดสร้างปะการัง
เทียม โดยการส�ารวจความเปลีย่นแปลงด้านการท�าการประมง 
เช่น ส�ารวจปรมิาณและชนดิของสตัว์น�า้ท่ีจบัได้ของชาวประมง 
ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในบรเิวณปะการงัเทียม และความพึงพอใจ 
หลังการจัดสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะด�าเนินการหลังมีการจัดสร้าง
แล้ว 6 เดือน

 บ้านโล๊ะบาหรา หมู่ท่ี 3 ต�าบลศาลาด่าน อ�าเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด�าเนินการจัดวางแล้วเสร็จ เม่ือวัน
ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผลการติดตามมีดังน้ี
 ด้านคุณภาพน�้า ด�าเนินการติดตามผลด้านสภาวะ
แวดล้อมคุณภาพน�้าบริเวณท่ีจัดสร้างปะการังเทียม ตาม 
ตารางแสดงข้อมูลสภาวะแวดล้อมคุณภาพน�้าบริเวณท่ีจัด
สร้างปะการังเทียม ดังน้ี

 ด้านสภาพพ้ืนทะเลและสภาพของแท่งคอนกรีต 
ด�าเนินการด�าน�้าบริเวณแท่งคอนกรีตจุด C พิกัด 7 องศา 
36.417 ลิปดาเหนือ และ 98 องศา 59.406 ลิปดาตะวันออก
เม่ือจัดวางแท่งคอนกรีตไปแล้ว 7 เดือน พบว่า ปะการังเทียม
มีการจดัวางกระจายตวัอยู่ในอาณาบรเิวณท่ีท�าการจดัท�าแผน 
มีการวางซ้อนทับของแท่งปะการงัเทียม 2-3 ชัน้ ระดบัความลกึน�า้ 
12-14 เมตร ระยะการมองเห็น 10-15 เมตร สภาพพ้ืนท้องทะเล 
เป็นทรายปนโคลน ปะการังเทียมจมตัวลงยังพ้ืนท้องทะเล 
12-15 เซนติเมตร พ้ืนผิวของปะการังเทียมถูกปกคลุมโดย
สัตว์เกาะติดจนเต็มพื้นที่

 ด้านทรพัยากรสตัว์น�า้ โดยสตัว์น�า้ท่ีเข้ามาอาศยัหลงั
การจัดสร้างปะการังเทียม ได้แก่

ตัวอย่างการติดตามผลหลังการจัดสร้าง
ปะการังเทียมปีงบประมาณ 2559

เดือน
อุณหภูมิ
(องศา

เซลเซียส)

ความ
เค็ม 

(ppt)

ความ
โปร่งแสง 

(m)
pH

DO 

(mg/L)

มกราคม 
2560 29.37 32.06 10 8.36 3.18

กุมภาพันธ์ 
2560 29.88 33.06 15 8.63 3.15

• ปลาสากเหลือง
• ปลากะพงเหลืองตาโต 
• ปลากะพงเหลืองข้างแถบ 
• ปลาโนรี 
• ปลากะพงข้างปาน 
• ปลาสกีนุกระโดงด�า 

• ปลานกขุนทอง 
• ปลากะรงัลายเมฆ 
• ปลากะรงัลายพาด 
• ปลาสลดิทะเลจดุขาว
• ปลาสลดิทะเลลายแถบ
• ปลากะรังท้องก�าปั่น
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4) กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้�าชุมชน
เป้าหมาย
 จัดตั้งธนาคารสัตว์น�้าของชุมชน จ�านวน 10 แห่ง 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตว์น�้าในแหล่งน�้าธรรมชาติ และส่งเสริม 

ให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรพัยากรสตัว์น�า้ได้อย่าง
ถูกต้อง เกิดความอุดมสมบูรณ์ของสัตว ์น�้าในท้องถิ่น  
อันจะส่งผลต่อการท�าประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีการ 
บูรณาการในการท�างานร่วมกันระหว่างชาวประมงกับ 

เจ้าหน้าที่รัฐ

รูปแบบของธนาคารสัตว์น้�าท่ีได้ด�าเนินการมีดังน้ี

ผลการด�าเนินงาน
 1. การคัดเลือกพ้ืนท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
พิจารณาคัดเลือกชุมชนท่ีมีความเหมาะสมในการด�าเนิน
กิจกรรม จ�านวน 10 แห่ง
 2. การจดัฝึกอบรมศนูย์วิจยัและพัฒนาประมงฝึกอบรม 
หลกัสตูรธนาคารสตัว์น�า้ จ�านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร
ปูม้า 9 แห่ง และธนาคารหอยแครง 1 แห่ง จ�านวนผูเ้ข้าอบรม

ผู้ดำาเนินการ พื้นท่ีเป้าหมาย ชนิด รูปแบบธนาคาร 
สัตว์นำ้า

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนบน (สมทุรปราการ)

บ้านแหลมผักเบี้ย ม.4 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม 
จ.เพชรบุรี

สัตว์น�้า โรงเรือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

บ้านหนองเสม็ด ม.1 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปูม้า โรงเรือน

บ้านปากดอนสัก ม.7 ต.ดอนสัก  อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฎร์ธานี

ปูม้า โรงเรือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

บ้านท่าบอน ม.3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ปูม้า โรงเรือน
บ้านระวะ ม.4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ปูม้า โรงเรือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง)

บ้านคลองกระเชอ ม.9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ปูม้า โรงเรือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
ฝ่ังอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

บ้านหาดทรายเปลือกหอย ม.7 ต.คลองเคียน อ.ตะก่ัวทุ่ง 
จ.พังงา

ปูม้า โรงเรือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
ฝ่ังอันดามันตอนล่าง (สตูล)

บ้านแหลมสัก ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ปูม้า คอก

บ้านมดตะนอย ม.3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง หอยแครง โรงเรือน

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดระนอง

บ้านท่ากลาง ม.4 ต.ก�าพวน อ.สุขส�าราญ จ.ระนอง ปูม้า โรงเรือน

รวม 266 ราย เพื่อถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับข้อมูลเบื้องต้นที่
ควรทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารสัตว์น�้า วิธีการจัดท�า
ธนาคาร ตัวอย่างธนาคารสัตว์น�้าในพื้นที่ต่างๆ
 3. การจัดท�าธนาคารสัตว์น�้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมง ด�าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคาร 
สตัว์น�า้ให้กับชุมชนตามรปูแบบท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ี เช่น  
รูปแบบโรงเรือน รูปแบบกระชัง รูปแบบคอก เป็นต้น  
เพ่ือด�าเนนิการจดัสร้างธนาคารสตัว์น�า้ชุมชน จ�านวน 10 แห่ง
 4. การติดตามผลการด�าเนินกิจกรรม ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง ได้แนะน�าให้ชมุชนมีการเกบ็ข้อมูลการเปลีย่นแปลง 
ของสัตว์น�้าชนิดท่ีมีการจัดท�าธนาคาร เพ่ือใช้ในการติดตาม
ประเมินผลต่อไป
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ตัวอย่างการติดตามผลการด�าเนินกิจกรรม
 -  ศนูย์วิจยัและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภเูกต็) 
มีการตดิตามการด�าเนนิกจิกรรมธนาคารปูม้าไข่ บ้านหาดทราย 
เปลอืกหอย หมู่ท่ี 7 ต�าบลคลองเคยีน อ�าเภอตะก่ัวทุ่ง จงัหวัดพังงา 
ได้จัดตั้งธนาคารปูม้าในรูปแบบโรงเรือน โดยธนาคารแห่งนี ้
มีการจดัท�าระบบน�า้และลมต่อกบัถงัพักปูม้า และมีถังแม่ปูไข่
นอกกระดอง 10 ใบ ต่อ 1 ชุด ในแต่ละเดือนชาวประมง 
จะน�าปูม้าไข่ท่ีติดมาจากเครื่องมืออวนและเครื่องมือประมง
อ่ืนๆ มาฝากกบัธนาคารสตัว์น�า้ จ�านวน 5-15 ตวั พร้อมบันทึก
รายช่ือเจ้าของปูม้าท่ีน�ามาฝาก และเม่ือไข่ปูฟักเป็นระยะ zoea 
สมาชิกของธนาคารสัตว์น�้า จะท�าการปล่อยลูกปูม้าคืนสู่
ธรรมชาติ เพื่อเจริญเป็นปูม้าเต็มวัยต่อไป
 - สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง  
ได้ติดตามการด�าเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง 
บ้านท่ากลาง หมู่ท่ี 4 ต�าบลก�าพวน อ�าเภอสขุส�าราญ จงัหวัดระนอง 
ที่ได้จัดตั้งธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองในรูปแบบ ก่ึงโรงเรือน
เพาะฟัก ขนาด 200 ลิตร จ�านวน 4 ถัง โดยในปัจจุบัน 

เม่ือชาวประมงน�าปูม้ามาถึงฝั ่งจะพบว่าแม่ปูม้าตายแล้ว  
จึงเกิดแนวคิดการฟักไข่จากแม่ปูม้าท่ีตายแล้ว หลักการคือ
ต้องไม่ให้ไข่ของปูม้าแห้งโดยต้องแช่ไข่ปูม้าในน�้าทะเล  
ก่อนน�าส่งธนาคารสตัว์น�า้ โดยมีแม่ปูม้าไข่เข้าธนาคารสตัว์น�า้ 
ประมาณ 8-20 ตัวต่อเดือน พร้อมบันทึกรายชื่อผู้น�าฝาก
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5) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของประเทศไทยอย่างย่ังยืน

เป้าหมาย
 ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวิถีชุมชนประมง จ�านวน 7 แห่ง เพื่อรวบรวม 

องค์ความรูด้้านภมิูปัญญาท้องถิน่และวิถชุีมชนในการบรหิาร
จดัการปูม้า และแลกเปลีย่นความรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์
ด้านการประมงปูม้าและการบริหารจัดการปูม้า

 2. ฝึกอบรม ดูงาน เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชุมชนประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 

มีส่วนร่วมจ�านวน 7 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วม จ�านวน 73 คน  
เพื่อให้สามารถน�าองค์ความรู้และประสบการณ์ของชุมชนอื่น
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
 3. จัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานประจ�าศูนย์การ
เรียนรู้ เพื่อจัดท�าแผนการศูนย์การเรียนรู้โดยชุมชนรวบรวม
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมท้ังวิถีชุมชนท่ีเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรปูม้าและจัดเก็บข้อมูลพร้อมสร้างเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศท่ีทันเหตุการณ์เพ่ือให้การด�าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์มากขึ้น

ผลการด�าเนินงาน
 1. การคัดเลือกพ้ืนท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
พิจารณาคัดเลือกสถานท่ีท่ีเป็นธนาคารปูม้าหรือพ้ืนท่ีเขต
อนุรักษ์พันธ์ุปูม้า จ�านวน 7 แห่ง ดังน้ี

ผู้ดำาเนินการ ชุมชน หมู่ท่ี ตำาบล อำาเภอ จังหวัด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) บ้านแหลมกลัด 2 แหลมกลัด เมือง ตราด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) บ้านโรงโป๊ะ 3 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) บ้านแหลมโพธิ์ 5 พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ชุมชนปะนาเระ 5 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) บ้านอ่าวปอ 6 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) บ้านยะระโตดใหญ่ 5 เกาะสาหร่าย เมือง สตูล

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง บ้านบางเบน 2 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง

 4. รวบรวมความรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้ง
วิถีชุมชนท่ีเกี่ยวกับการจัดการประมงทะเลตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างเจ้าหน้าท่ีประมงและ 
ชาวประมงเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ได้แก่ บอร์ดหรอืป้ายไวนลิเกีย่วกบัชีววิทยาของปูม้า กฎระเบียบ 
หรือกฎกติกาการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าในชุมชน ความรู้ด้าน
กฎหมายประมงท่ัวไปและท่ีเกี่ยวข้องกับการท�าประมงปูม้า 
ข้อมูลรูปแบบธนาคารสัตว์น�้า เป็นต้น
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ตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิธีชุมชนประมง

 - ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง 
(ชุมพร) ตดิตามผลการจดัตัง้การศนูย์เรยีนรูปู้ม้าบ้านแหลมโพธ์ิ 
หมู่ท่ี 5 ต�าบลพุมเรียง อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โดยปรบัปรงุธนาคารปูม้ารปูแบบกระชังและโรงเรอืนท่ีมีอยู่เดมิ 
เพื่อจัดท�าศูนย์การเรียนรู้ให้มีเอกลักษณ์ท้องถ่ิน 
 ภายในศนูย์เรยีนรู ้ได้จดัแสดงชนดิเครือ่งมือประมง
ท่ีจับปูม้าและเครื่องมือประมงอ่ืนๆ ในท้องถิ่นและตั้ง 
กฎระเบียบหรือกฎกติกาการอนุรักษ์พันธุ ์ปูม้าในชุมชน  
โดยห้ามท�าประมงลอบปูและอวนจมปูขนาดตาอวนต�่ากว่า  
3 น้ิว เป็นต้น
 - สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง 
ติดตามผลการจัดตั้ งศูนย ์ เรียนรู ้ ปูม ้าไข ่นอกกระดอง 
บ้านบางเบน หมู่ท่ี 2 ต�าบลม่วงกลวง อ�าเภอกะเปอร์ จงัหวัดระนอง  
ได้ปรับปรุงธนาคารปูม้าในรูปแบบกึ่งโรงเรือนเพาะฟักโดย
ปรับปรุงระบบถังเพาะฟัก และภายในศูนย์เรียนรู ้ได้ตั้ง 
กฎระเบียบ โดยห้ามท�าการประมงปูไข่นอกกระดองในระหว่าง
เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ของทุกปี
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กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ด�าเนินการส�ารวจ
และรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการประมงเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) ของ
ทรัพยากรสัตว ์น�้า ท้ังบริ เวณน่านน�้าฝ ั ่งอ ่าวไทยและ 
ทะเลอนัดามันมาโดยตลอด ซ่ึงในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดอืน
มกราคม-กันยายน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง 
จากเครื่องมือประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน ได้แก่ 
อวนลากคานถ่าง 92 ล�า อวนลากแผ่นตะเฆ่ 481 ล�า  
อวนลากคู่ 272 คู่ อวนล้อมจับปลากะตัก 90 ล�า อวนล้อมจับ 
1,553 ล�า อวนครอบปลากะตกั 216 ล�า อวนครอบหมึก 215 ล�า 
ลอบปู 442 ล�า ลอบหมึก 221 ล�า อวนจมปู 1,481 ล�า  
อวนติดตาปลาทู 423 ล�า และอวนลอยกุ้งสามชั้น 312 ล�า  
และเพ่ือให้การประเมินผลผลิตสูงสุดท่ีย่ังยืนของทรัพยากร
สตัว์น�า้มีความน่าเชือ่ถอื และเป็นท่ียอมรบั กรมประมงได้แต่งตัง้ 
คณะท�างานประเมินผลผลติสงูสดุท่ียัง่ยืนของทรพัยากรสตัว์น�า้  
ซ่ึงประกอบด้วย ท่ีปรึกษาคณะท�างานจากมหาวิทยาลัย  
3 ท่าน ประธานคณะท�างาน และคณะท�างานรวม 20 ท่าน 
 ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น�้าจากการท�า
ประมงทะเลในน่านน�้าไทย 

2. ประเมินผลผลติสงูสดุท่ียัง่ยืนของทรพัยากรสตัว์น�า้ 
ในน่านน�้าไทย 

3. จดัท�ารายงานผลการประเมินผลผลติสงูสดุท่ีย่ังยนื 
ของทรัพยากรสัตว์น�้าในน่านน�้าไทย

 ส�าหรบัผลการประเมินฯ ปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสรจ็
ภายในเดือนมกราคม 2561

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้มีภารกิจในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและ 
ออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง  
(สร.3) ให้แก่ชาวประมงและเจ้าของเรือประมงพาณิชย์  
เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้แก่ผู ้บริโภคในความสะอาดและ
ปลอดภัย และเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานให้แก่การประมง
ของไทยให้เทียบเท่าระดับสากล อีกท้ังหนังสือรับรองฯ  
(สร.3) ยงัใช้ประกอบการขอใบอนญุาตท�าการประมงพาณชิย์ 
ในรอบปีการประมง พ.ศ. 2561 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมาน้ัน กองวิจยัและ 
พัฒนาประมงทะเลได้ด�าเนนิการออกหนงัสอืรบัรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ไปแล้ว 5,069 ฉบับ  
โดยศูนย์ท่ีด�าเนินการได้มากท่ีสุดคือศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) โดยคิดเป็นร้อยละ 33.02 
จากผลด�าเนนิการท้ังหมด เนือ่งมาจากบรเิวณนัน้มีเรอืท�าการ
ประมงอยู่เป็นจ�านวนมาก

1) การส�ารวจและรวบรวมข้อมูล สภาวะทรัพยากร
และการประมง เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลผลิต
สูงสุดท่ีย่ังยืน (MSY)

2) การตรวจประเมินสุขอนามัยเรือประมง

กำรออกหนังสือรับรองมำตรฐำน 

ด้ำนสุขอนำมัยในเรือประมง

200

683

377

903

784

1,674

648

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

0

ศพม.ระยองศพม.ภูเก็ต ศพม.สตูล ศพม.ชุมพร ศพม.สมุทร
ปราการ

ศพม.สงขลา

ฉบับ



รายงานประจ�าปี 2560

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะ เล

29

งำนวิจัยด้ำนกำรประมงทะเล

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนา 
ประมงทะเลได้ด�าเนินงานโครงการวิจัยจ�านวน 4 ชุดโครงการ  
แบ่งเป็นชุดโครงการต่อเนื่อง 2 เรื่อง และชุดโครงการใหม่  
2 เรื่อง
 1.1) ชุดโครงการต่อเน่ือง เป็นงานวิจัยท้ังหมด  
7 เรือ่ง ซ่ึงประกอบด้วยงานวิจยัด้านประเมินสภาวะทรพัยากร
และงานวิจัยด้านทรัพยากร คิดเป็นร้อยละ 42.9 เท่ากัน  
โดยมุ่งเน้นศึกษาประเมินสภาวะทรัพยากร ชนิดและการแพร่
กระจายของสัตว์น�้าท่ีมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ รองลงมา
คืองานวิจัยด้านชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 14.3

ด้ำนทรัพยำกร
1. ชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งทะเลจากเรืออวนลาก

ส�ารวจบริเวณอ่าวพังงา
2. ชนิดและปริมาณกุ้งทะเลจากเครื่องมือประมงพาณิชย์

บริเวณอ่าวพังงา
3. ชนิดและปริมาณกุ้งทะเลจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน
ด้ำนประเมินสภำวะทรัพยำกร
1. การเปลี่ยนแปลงชนิดและความชุกชุมของปลาบริเวณ

ปะการังเทียม จังหวัดปัตตานี ในระยะ 2 ปีแรก
2. การเปลีย่นแปลงชนดิและปรมิาณสตัว์เกาะตดิขนาดใหญ่

บนพ้ืนผิวปะการังเทียมบริเวณจังหวัดปัตตานี ในระยะ
เวลา 2 ปีแรกหลังจัดวาง

3. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกุ้งทะเลวัยอ่อน 
บริเวณอ่าวพังงา

ด้ำนชีววิทยำ
1. สถานะทางชีววิทยาการสบืพันธ์ุของกุง้สกลุ Metapenaeus 

บริเวณอ่าวพังงา

1) ชุดโครงการวิจัย  1.2) ชุดโครงการใหม่ เป็นงานวิจัยทั้งหมด 8 เรื่อง 
ซ่ึงประกอบด้วยงานวิจัยด้านประเมินสภาวะทรัพยากรมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของงานวิจัยทั้งหมด โดยมุ่งเน้น
ศึกษาประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น�้าท่ีมีความส�าคัญทาง
เศรษฐกิจ รองลงมาคืองานวิจัยด้านทรัพยากรและด้าน
ชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 25.0 เท่ากัน

1. ชนิดและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกสายบริเวณอ่าว
ไทยตอนล่าง

2. ชีววิทยาบางประการของหอยหลอดชนิด Solen brevis 
Gray, 1832 บริเวณอ่าวสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ชุดโครงกำรต่อเนื่อง

ชุดโครงกำรใหม่

ด้ำนทรัพยำกร
1. แพลงก์ตอน และสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแหล่งอาศัย

ของหอยหลอด (Solen sp.) บริเวณอ่าวสะพานหิน 
จังหวัดภูเก็ต

2. สภาวะแวดล้อม และปริมาณธาตุอาหารในบริเวณแหล่ง
อาศยัของหอยหลอด (Solen sp.) บรเิวณอ่าวสะพานหิน 
จังหวัดภูเก็ต

ด้ำนประเมินสภำวะทรัพยำกร
1. สภาวะการประมงหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
2. ระดับแคดเมียมในหมึกสายท่ีจับได้จากแหล่งท�าการ

ประมงอ่าวไทยตอนล่าง
3. การท�าประมง องค์ประกอบชนิด ความชุกชุม และ 

การแพร่กระจายของหอยหลอด (Solen sp.) บรเิวณอ่าว
สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

4. การปนเป้ือนโลหะหนกัในดนิตะกอน น�า้ทะเล และหอยหลอด 
(Solen sp.) บริเวณอ่าวสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ด้ำนชีววิทยำ

ทรัพยากร 42.9%

ทรัพยากร 25.0%

ประเมินสภาวะทรัพยากร 42.9%

ประเมินสภาวะทรัพยากร 50.0%

ชีววิทยา 14.3%

ชีววิทยา 25.0%
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 โครงการวิจัยเดี่ยวประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วยงานวิจัย 31 เรื่อง เป็นงานวิจัยต่อเน่ือง 14 เรื่อง 
และงานวิจัยใหม่ 17 เรื่อง ซึ่งโครงการวิจัยเดี่ยวน้ันประกอบ
ด้วยงานวิจัยด้านทรัพยากรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.0  
ของงานวิจัยเดี่ยวทั้งหมด รองลงมาคืองานวิจัยด้านประเมิน
สภาวะทรัพยากร ด้านอื่นๆ ด้านการประมง ด้านชีววิทยา  
ด้านสภาวะการประมง และด้านเครือ่งมือประมง คดิเป็นร้อยละ 
22.6 ร้อยละ 16.1 ร้อยละ 12.9 ร้อยละ 9.7 ร้อยละ 6.5 และ
ร้อยละ 3.2 ตามล�าดับ

2) โครงการวิจัยเดี่ยว

1. การส�ารวจทรพัยากรสตัว์น�า้จากการประมงอวนลากแผ่น
ตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน

2. ทรพัยากรสตัว์น�า้จากการประมงอวนลากคานถ่างบรเิวณ
อ่าวไทยตอนใน

3. ทรัพยากรสัตว์น�้าที่จับได้จากอวนติดตาปลาทู
4. สัตว์น�้าวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
5. การเปลีย่นแปลงทรพัยากรสตัว์น�า้หน้าดนิตามปัจจยัระยะ

ห่างฝั่งบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
6. ประชาคมสัตว์พ้ืนทะเลบริเวณชายฝั่งหาดแม่ร�าพึงและ

อ่าวเพ จังหวัดระยอง
7. ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8. การแพร่กระจายของหอยทะเลบรเิวณแนวชายฝ่ังจงัหวัด

พังงา
9. แหล่งการแพร่กระจายของขนาด และการประมงหอยชักตนี 

(Laevistrombus canarium (Linnaeus, 1758)) ทางฝั่ง
ทะเลอันดามัน

ด้ำนทรัพยำกร

ด้ำนประเมินสภำวะทรัพยำกร

ด้ำนชีววิทยำ

ด้ำนกำรประมง

ด้ำนเครื่องมือประมง

ด้ำนสภำวะกำรประมง

1. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น�้าวัยอ่อน  
แพลงก์ตอนสตัว์ แพลงก์ตอนพืช และคณุภาพสิง่แวดล้อม 
ทางทะเลบริเวณจังหวัดระยอง

2. ผลของความลกึน�า้ของพ้ืนท่ีจดัสร้างแหล่งอาศยัสตัว์ทะเล 
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น�้าจังหวัดระยอง

3. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อน
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งจังหวัดตรัง

4. การเปรยีบเทียบชนดิและปรมิาณสตัว์เกาะตดิบนปะการงั
เทียมท่ีระดับความลึก และเวลาท่ีแตกต่างกันบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดพังงา

5. ความชกุชุม การแพร่กระจาย และการประมงของหอยหลอด 
บริเวณจังหวัดสตูล

6. สภาวะแวดล้อม และปริมาณธาตุอาหารในบริเวณแหล่ง
อาศัยของหอยหลอด บริเวณจังหวัดสตูล

7. การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า Portunus pelagicus 
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

1. ชีววิทยาการสืบพันธ์ุปูลาย Charybdis cruciate (Herbst, 
1794) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

2. การศกึษาอนกุรมวิธานของปลาเกลด็ขาวบรเิวณอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก

3. ชีววิทยาการสบืพันธ์ุของหมึกสายบรเิวณอ่าวไทยตอนใน

1. การประมงอวนด�าบริเวณอ่าวไทยตอนใน
2. การประมงเคยในจังหวัดตราด
3. การประมงและสภาวะทรัพยากรหอยเชลล์ (Amusium 

pleuronectes, Linn) ในอ่าวไทย
4. การประมงอวนตดิตาทางฝ่ังทะเลอนัดามันของประเทศไทย

1. การศกึษาความเหมาะสมของเครือ่งมืออวนหมึกสามชัน้
และอวนปลากระบางในการท�าประมงหมึกกระดอง

1. สภาวะการประมงพ้ืนบ้านหลังการจัดวางปะการังเทียม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2560 ของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โครงการพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี

2. สภาวะการประมงอวนล้อมจับปั่นไฟตามระยะห่างฝั่ง 
บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

ทรัพยากร 29.0%
ประเมินสภาวะทรัพยากร 22.6%

อื่น 16.1%
การประมง 12.9%

ชีววิทยา 9.7%
สภาวะการประมง 6.5%
เคร่ืองมือประมง 3.2%

โครงกำรวิจัยเดี่ยว
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3) ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่

1. การตดิตามผลมาตรการปิดอ่าวไทยตอนในจากเครือ่งมือ
ประมงอวนลากคู่

2. ต้นทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
การท�าประมงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

3. การประเมินความสญูเสยีทางเศรษฐกจิจากการท�าประมง
อวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

4. พารามิเตอร์บางประการทางชีววิทยาการท�าประมง 
ปลากระเบนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและการน�าไปใช้
ประโยชน์

5. การประมง สภาพสังคม และเศรษฐกิจ ของชาวประมง
บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลฝั่งทะเลอันดามัน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีผ่่านมา มีผลงานวิจัย
ท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ
ของกองวิจยัและพัฒนาประมงทะเลให้สามารถตพิีมพ์เผยแพร่
ได้ 6 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเอกสารวิชาการ 4 เรื่อง และเอกสาร
เผยแพร่ 2 เรือ่ง เม่ือพิจารณาประเภทของงานวิจยัท่ีได้รบัการ
ตพิีมพ์ พบว่าเป็นงานวิจยัด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้มากท่ีสดุ 
คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท้ังหมด 
รองลงมา คือ งานวิจัยด้านการประมง ด้านทรัพยากร ด้าน
ชีววิทยา และด้านเครือ่งมือประมง คดิเป็นร้อยละ 16.7 เท่ากัน

 เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการท�าวิจยัพบว่า งานวิจยั
ท่ีได้รบัการตพิีมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เริม่ด�าเนนิการ
ในปี พ.ศ. 2554 มากท่ีสดุ (2 เรือ่ง) รองลงมาคอืปี พ.ศ. 2548 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 จ�านวนปีละ 1 เรื่อง 

ด้ำนอื่นๆ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 33.3%
ทรัพยากร 16.7%

เคร่ืองมือประมง 16.7%
การประมง 16.6%

ชีววิทยา 16.7%

1

2

1 1 1 1

2

3

4

5

0

2548 2552 2554 2555 2556

ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่

จำานวนเรื่อง

ผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
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4) ผลงานวิชาการปี พ.ศ. 2560
 4.1) เอกสารวิชาการ

 4.2) เอกสารเผยแพร่

เลขท่ี
เอกสาร
วิชาการ

เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย
ปีเริ่ม

ดำาเนิน
การ

วันท่ีรับรองผลงาน
วิชาการ

14/2559 การประมงและวิถีตลาดก้ังกระดานทางฝ่ังทะเล
อันดามันของประเทศไทย

56-0411-56086-003 2555 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

15/2559 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอแกลบ (Auxis 

thazard Lacepde, 1800) และปลาโอลาย  
(Euthynnus affinis Cantor, 1849)

55-0411-55023-004 2554 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

1/2560 การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus  
Linnaeus, 1758) ระยะ Megalopa ถึงระยะ 
Crab 2 ที่ระดับน้�าและความหนาแน่นที่ต่างกัน

55-0300-55062 2554 26 กันยายน พ.ศ. 2560

2/2560 ผลของพื้นที่หลบซ่อนต่อการเติบโต และอัตรา
การรอดตายของปูม้า (Portunus pelagicus 
Linnaeus, 1758) ที่เล้ียงในบ่อดิน

56-0350-56074 2556 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เลขท่ี
เอกสาร
เผยแพร่

เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย
ปีเริ่ม

ดำาเนิน
การ

วันท่ีรับรองผลงาน
วิชาการ

4/2559 เครื่องมือลอบพื้นบ้านในจังหวัดพังงา 54-0411-54113 2552 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

5/2559 การส�ารวจทรัพยากรสัตว์น้�าหน้าดินด้วยเครื่องมือ
ลอบน้�าลึก บริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน

49-0412-49135-004 2548 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 จากข้อมูลผลงานวิชาการของกองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเลที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 
ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2556-2560) พบว่างานวิจัยท่ี
ด�าเนนิการเสรจ็และมีการพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนือ่ง 
ได้แก่ งานวิจยัด้านทรพัยากร ชีววิทยา และการประมง 
โดยในปี พ.ศ. 2556-2557 มีสัดส่วนมากกว่าครึ่ง
หน่ึงของงานวิจยัท้ังหมด ในขณะท่ีปี พ.ศ.  2558-2560 
มีสัดส่วนท่ีน้อยลง แต่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมด้านต่างๆ มากข้ึน โดยมีงานวิจัยด้าน
การประเมินทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ด้านเครื่องมือประมง และด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 
เพิ่มเข้ามา ซึ่งเม่ือพิจารณาควบคู่กับโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2560 คาดว่างานวิจยัจะมีความหลากหลาย
และครอบคลุมด้านต่างๆ ของการประมงทะเล 
มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง
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หน่วยงาน กิจกรรม
ท่ี 1

กิจกรรม
ท่ี 2

กิจกรรม
ท่ี 3

กิจกรรม
ท่ี 4

กิจกรรม
ท่ี 5

รวม

กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง (กตส.) 84 79 60 92 946 1,261

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) 128 128 57 64 224 601

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 128 128 56 224 288 824

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 84 84 48 132 525 873

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) - - 36 192 689 917

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) - - 24 - - 24

จำานวนตัวอย่างทั้งหมด 424 419 281 704 2,672 4,500

กำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำประมง
 กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเลมีภารกจิในการตรวจ
สอบรับรองคุณภาพสินค้าประมงภายใต้แหล่งผลิต จ�านวน 
4,500 ตัวอย่าง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลได้ด�าเนินการตามแผนท่ีก�าหนดไว้  
โดยเป็นการตรวจสอบและเฝ้าระวังคณุภาพน�า้และสตัว์น�า้จาก
แหล่งธรรมชาติท้ังในบริเวณพ้ืนท่ีอ่าวไทยและอันดามัน  
เพื่อวิเคราะห์การสะสมของโลหะหนัก เช่น แคดเม่ียม ตะก่ัว 
สังกะสี ทองแดง และปรอท เป็นต้น เป้าหมายในการตรวจ

วิเคราะห์น้ันมีทั้งหมด 4,500 ตัวอย่าง ซึ่งผลการด�าเนินงาน
พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนดรวมแล้ว 
4,500 ตัวอย่าง

กิจกรรมที่ 1 โลหะหนักในน�้าจากแหล่งหอยลาย
กิจกรรมที่ 2 โลหะหนักในหอยลายจากแหล่งหอยลาย
กิจกรรมที่ 3 แคดเม่ียมในหมึกจากท่าขึ้นปลา
กิจกรรมที่ 4 โลหะหนักในน�้าจากแหล่งประมง
กิจกรรมที่ 5 โลหะหนักในสัตว์น�้าจากแหล่งประมง
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กำรตรวจรับรองชนิดพันธ์ุสัตว์ทะเล
 กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเล ได้เปิดรบับรกิารให้
แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความประสงค์ต้องการจะทราบ
ข้อมูลชนิดพันธุ์ของสัตว์ทะเลและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง  
น�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป ซ่ึงในปี พ.ศ. 2560 นัน้ 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ให้บริการตรวจรับรอง 

 ปลา
ปลากระเบน
ปลาฉลาม
หมึก
หอยสองฝา
หอยฝาเดียว
กัลปังหา
ปะการัง

ชนิดสัตว์น้ำา จำานวน ร้อยละ

ปลา 45 50.00
ปลากระเบน 13 14.44
ปลาฉลาม 1 1.11
หมึก 9 10.00
หอยสองฝา 8 8.89
หอยฝาเดียว 4 4.44
กัลปังหา 6 6.67
ปะการัง 4 4.44
รวม 90 100.00

50.00 %

14.44 %

1.11 %

10.00 %

8.89 %

4.44 %

4.44 %

6.67 %

ชนดิพันธ์ุของสตัว์ทะเลรวมแล้ว 90 ตวัอย่าง โดยตวัอย่างสตัว์น�า้ 
ท่ีน�ามาขอรับบริการนั้น ส่วนใหญ่เป็นสัตว์น�้าในกลุ่มปลา  
มากท่ีสดุจากสตัว์น�า้ท้ังหมดท่ีมาขอรบับรกิาร คดิเป็นร้อยละ 
50.00 ส่วนชนิดสัตว์น�้ารองลงมา คือ กลุ่มปลากระเบน และ
หมึก คิดเป็นร้อยละ 14.44 และร้อยละ 10.00 ตามล�าดับ

ชนิดสัตว์น�้ำ

กำรให้บริกำรตรวจรับรองชนิดพันธ์ุของสัตว์ทะเล
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งำนบริกำรด้ำนกำรออกหนังสือรับรอง

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด�าเนินงานด้าน
การให้บรกิารการออกใบรบัรอง ซึง่แบ่งเป็น งานการให้บรกิาร
การออกใบรับรองการน�าปลาทูน่าครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์
จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร และ
ใบรับรองการน�าเข้า-ส่งออกปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์  
ซ่ึงการให้บริการการออกใบรับรองการน�าเข้าปลาทูน่าชนิด
ครบีเหลอืงและผลติภณัฑ์จากปลาทูน่าชนดิครบีเหลอืงเข้ามา
ในราชอาณาจักร แบ่งออกเป็นการให้บริการในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซ่ึงการด�าเนนิการให้บรกิารในส่วนกลางให้บรกิาร 
ณ กลุ่มวิชาการ (กวช.) ส่วนภูมิภาคให้บริการ ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และศนูย์วิจยัและ
พัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) โดยผู้รับบริการ
ทั้งหมดเป็นภาคเอกชน

1) การออกใบรับรองการน�าเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง 
และผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามา
ในราชอาณาจักร และใบรับรองการน�าเข้า–ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์

กวช 89.75%

ภูเก็ต 10.25%

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลได้ให้บริการออกใบรับรองการน�าเข้าปลาทูน่า 
ชนิดครีบเหลืองจ�านวนทั้งสิ้น 3,141 ฉบับ เป็นการให้บริการ
การออกใบรับรองที่กลุ่มวิชาการ (กวช.) 2,819 ฉบับ (ร้อยละ 
89.75) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 
322 ฉบับ (ร้อยละ 10.25) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ไม่มีผู้ขอรับบริการ

1.1 ) การออกใบรับรองการน�าเข้าปลาทูน่าชนิด 
ครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิด 
ครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจกัร

1.2 ) การออกใบรับรองการน�าเข้า-ส่งออก 
ปลาทูน่าตาโต และผลิตภัณฑ์ ศพม.ภูเก็ต

 ส่วนการออกใบรับรองการน�าเข้า-ส่งออกปลาทูน่า
ตาโตและผลิตภัณฑ์ จะมีให้บริการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ในปีงบประมาณ 2560  
มีภาคเอกชนมาขอรบับรกิารการออกใบรบัรองการน�าเข้า-ส่งออก 
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์จ�านวนทั้งสิ้น 11 ฉบับ เป็นการ
ให้บริการท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน 
(ภูเก็ต) ทั้งหมด 11 ฉบับ (ร้อยละ 100.00)
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จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร

การออกใบรับรองการน�าเข้า-ส่งออก ปลาทูน่าตาโต  
และผลิตภัณฑ์ ศพม.ภูเก็ต

ฉบับ



รายงานประจ�าปี 2560

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะ เล

36

 ตามท่ีกรมประมงได้มีนโยบายผลักดันให้การผลิต
สัตว์น�้าตลอดสายการผลิต ท้ังจากการจับจากธรรมชาติและ
การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานสากล ดงันัน้ 
อาหารสัตว์ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักของการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  
และเป็นสิง่หนึง่ท่ีมีการจบัตามองเป็นพิเศษจากประเทศผูน้�าเข้า 
ถึงที่มาของวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิต จึงได้มีการริเริ่ม
ระบบรับรองแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น ซ่ึง
ระบบรับรองดังกล่าวเป็นรูปแบบท่ีภาคเอกชนรับรองแหล่ง
ท่ีมาของวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นด้วยตนเอง โดยกลุ่ม
วิชาการ (กวช.) กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเล ท�าหน้าท่ีเป็น
ผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกรมประมงให้กับ 

ผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้รับ
บริการขณะน้ันเป็นโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์
 การให้บริการได้ด�าเนินเรื่อยมาจนถึงช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้ถูกโจมตีจากสื่อต่าง
ประเทศว่าสนิค้าอาหารทะเลจากประเทศไทยมีส่วนเกีย่วข้อง
กับการค้ามนุษย์ ในช่วงเวลาเดียวกัน กระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกาศข้ึนบัญชีด�าให้ประเทศไทยติดกลุ่มแย่
ท่ีสดุ ท่ีโดนข้อกล่าวหาค้ามนษุย์มากท่ีสดุ ซ่ึงถอืเป็นเรือ่งใหญ่
ท่ีส่งผลกระทบและสร้างความเสยีหายต่อช่ือเสยีงของประเทศ
และผลิตภัณฑ์จากแหล ่งผลิตของไทยเป ็นอย ่างมาก  
ด้วยสาเหตนุี ้คณะรกัษาความสงบแห่งชาตไิด้มีค�าสัง่ให้จดัตัง้
ศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) 
โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ 
แก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย มีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
กรมสอบสวนคดพิีเศษ กองทัพเรอื ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 
กรมเจ้าท่า กรมประมง และหน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  
สิ่งท่ีส�าคัญคือ ค�าสั่งก�าหนดให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ 
เข้า-ออกท่า (Port In - Port Out Controlling Center) และ
ศนูย์ให้บรกิารอ�านวยความสะดวกแก่เรอืประมงแบบเบ็ดเสรจ็ 
(Fishing One Stop Service) ประจ�าในแต่ละจงัหวัดชายทะเล
ตามท่ี ศปมผ. ประกาศก�าหนด จึงน�ามาสู่การปรับรูปแบบ
การออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น 

โดยมีการเพ่ิมเติมในส่วนของการรายงานการเข้า-ออกท่า  
ของเรือประมงตามท่ี ศปมผ. ก�าหนด นอกจากนี้โรงงาน 

2) การออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
ปลาป่นและเรือประมงจะต้องมีหนังสือรับรองจากส�านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิด
กฎหมายและการบังคบัใช้แรงงานแนบมาในการตรวจหนังสอื
รับรองปลาป่นฯ ด้วย
 นอกจากนี้ กรมประมงได ้ มีการประกาศใช ้  
พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซ่ึงได้ประกาศใน  
ราชกจิจานเุบกษา เล่มท่ี 132 ตอนท่ี 108 ก ลงวันท่ี 13 พฤศจกิายน
พ.ศ. 2558 มาตรา 90 (5) ก�าหนดให้ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์  
สัตว์น�้าหรือแปรรูปสัตว์น�้า ต้องจัดท�าหลักฐานเพื่อการสืบค้น
ตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารท่ีอธบิดปีระกาศก�าหนด และมาตรา 
90 (6) ก�าหนดให้ผู้น�าเข้า-ส่งออก หรือน�าผ่านสัตว์น�้าหรือ
ผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ ต้องมีใบรบัรองการจบัสตัว์น�า้ หรอืเอกสาร
อ่ืนใดท่ีแสดงว่าสตัว์น�า้หรอืผลติภณัฑ์สตัว์น�า้นัน้ได้มาจากการ
ประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ท�าให้มีการปรบัปรงุระบบรบัรอง
ปลาป่นและผลติภณัฑ์ของปลาป่นท่ีมีอยู่เดมิให้ครอบคลมุการ
ผลิตปลาป่นท้ังการจ�าหน่ายในประเทศและการส่งออก และ
กรมประมงได้จัดท�าระบบ Thai Flagged Catch Certificate 
ในการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการท�าการประมงท่ีผิด
กฎหมายให้มีความต่อเนือ่ง โปร่งใส มีประสทิธิภาพ มีการบรหิาร 
จัดการทรัพยากรประมงอย่างเป ็นระบบตั้งแต่ต ้นทาง 
ถึงการส่งออก และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับท่ีน่าเช่ือถือ  
เพ่ือความถูกต้องและความรวดเร็วในการตรวจสอบหนังสือ
รับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นของเจ้าหน้าท่ี  
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในจังหวัดสงขลา 
เป็นแห่งแรกและขยายขอบเขตครบทุกจังหวัดชายทะเล 
ส�าหรับผู ้ประกอบการท่ีมีความประสงค์ส ่งออกปลาป่น 

และผลิตภัณฑ์ของปลาป่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-
30 กันยายน พ.ศ. 2560 มีโรงงานปลาป่นขอรับบริการเพื่อ
การส่งออกทั้งสิ้น 15 ราย รวม 338 ฉบับ และจากการด�าเนิน
งานออกหนังสือรับรองปลาป่นฯ ส�าหรับการซ้ือขายภายใน
ประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม 
พ.ศ. 2559-30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มีผูร้บับรกิารเป็นโรงงาน
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ทั้งสิ้นจ�านวน 9 ราย โรงงานปลาป่นจ�านวน 
82 ราย และมีจ�านวนหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ ์

ของปลาป่นทั้งสิ้น 15,513 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ ฉบับ ปริมาณวัตถุดิบ (กิโลกรัม) ปริมาณปลาป่น (กิโลกรัม)

 1. การท�าประมง 7,147 210,609,513 57,369,211
 2. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi) 1,060 15,161,812 4,295,267
 3. เศษเหลือจากวัตถุดิบน�าเข้า (ทูน่า) 2,203 144,610,470 36,609,755
 4. เศษเหลือจากหลายแหล่ง 860 80,343,585 22,533,681
 5. เศษเหลือจากการน�าเข้า 153 3,357,362 912,778
     (ปลาทะเลอื่นๆ ยกเว้นทูน่า) 
 6. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ 2,914 124,006,804 25,235,485
     (แหล่งที่มาจากตลาด/ฟาร์มปลา) 
 7. ปลาป่นน�าเข้า 55 0 16,760,871
 8. ปลาเป็ดน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 1,121 55,292,915 15,319,930
รวม 15,513 633,382,461 179,036,978

แหล่งที่มำของวัตถุดิบ
ในกำรผลิตปลำป่น

การทำาประมง 46.07%
เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi) 6.83%

เศษเหลือจากหลายแหล่ง 5.54%
เศษเหลือจากการนำาเข้า 0.99%

เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ  18.78%
ปลาป่นนำาเข้า 0.35%

ปลาเป็ดนำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 7.23 %

เศษเหลือจากวัตถุดิบนำาเข้า (ทูน่า) 14.20%





ผู้อ�านวยการกอง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล นางเพราลัย นุชหมอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง นาวาโทพรชัย สิงหบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายสุวัฒน์ เวียงเกตุ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นางสาวสุชาดา บุญภักดี

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง นางรัชฎา ขาวหนูนา

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง นางจินดา ซ้ายเกลี้ยง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง นายวุฒิชัย วังคะฮาต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มส�ารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก นางวิไลลักษณ์ เปรมกิจ

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) นายก�าพล ลอยชื่น

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) นางสาวสุขศรี สัมภวะผล

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) นายอ�านวย คงพรหม

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) นายสุชาติ แสงจันทร์

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) นายอดุลย์ แมเร๊าะ

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด นายรัชกฤต ตันวิไลย

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม นายอ�านาจ ศิริเพชร

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม

หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุปูป่าทุ่งทะเล
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดกระบี่

นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง

ผู้บริหำรกองวิจัยและพัฒนำประมงทะเล



การท�าประมง 
เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi) 

เศษเหลือจากวัตถุดิบน�าเข้า (ทูน่า) 
เศษเหลือจากหลายแหล่ง 
เศษเหลือจากการน�าเข้า

เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ 
ปลาป่นน�าเข้า

ปลาเป็ดน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 


