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คำานำา
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลเป็นหน่วยงานในกรมประมงที่มีภารกิจในการศึกษา วิจัยและพัฒนา ติดตาม และ

เฝ้าระวังแหล่งท�าการประมงในการท�าประมงทะเล เพื่อส่งเสริม พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งการประมงทะเลให้มีความ

อุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

จากการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ด�าเนินการตามภารกิจหลักใน

การศึกษาวิจัยด้านการประมงทะเล การส�ารวจทรัพยากรสัตว์น�้า แหล่งท�าการประมง ทั้งในน่านน�้าและนอกน่านน�้า 

ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้เครื่องมือประมงท่ีเหมาะสม การส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพขององค์กรประมงให้มี 

ความสามารถในการบริหารจัดการประมงทะเล การจัดสร้างปะการังเทียม การขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง การผลิต

พันธุส์ตัว์น�า้ การตรวจสอบรบัรองแหล่งประมง การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสขุอนามัยเรือประมง การให้บรกิาร

ออกเอกสารหรือใบรับรองท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ว่าด้วยการป้องกัน ยับย้ัง  

และขจัดการท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเลได้จดัท�ารายงานประจ�าปี 2561 ข้ึนเพือ่ให้เห็นภาพรวมการปฏบัิตงิานของหน่วยงาน

ในสังกัด ตามแผนงานโครงการต่างๆ ท่ีได้ด�าเนินการมาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และประเมินผล  

เพื่อปรับปรุงในการด�าเนินการต่อไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) 

ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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บทบาทหน้าที่กองวิจัยและพัฒนา 
ประมงทะเล
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ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่ง

ประมงทะเลในน่านน�้าไทย พื้นท่ีทับซ้อนและน่านน�้า

สากล ในด้านทรัพยากรสัตว์น�้าและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับการประมง ตลอดจนร่วมส�ารวจวิจัยใน 

น่านน�้าต่างประเทศ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหาร

จดัการการประมง และเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและ

ธุรกิจประมง

ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มผีูส้งัเกตการณ์บนเรอืประมง 

ท่ีได ้มาตรฐานสากล และควบคุม ก�ากับดูแล  

การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง

ให้บรกิารทางวชิาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ค�าปรกึษา 

แนะน�าด้านการประมงทะเล เครื่องมือท�าการประมง 

และวิธีการท�าการประมง

ศกึษา ทดลอง พฒันารปูแบบการจดัสร้างแหล่งอาศยั 

สัตว์ทะเล และติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัย

สตัว์ทะเล รวมถงึการตดิตามผลการปล่อยพันธุส์ตัว์ทะเล 

ชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ด�าเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้าสูงสุดท่ี

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนวิเคราะห์และ

ประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการประมง

ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการท�าการประมงและ

แหล่งท�าการประมงทะเล

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย โดย 

แบ่งหน่วยงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม 6 ศูนย์วิจัยฯ  

3 สถานีวิจัยฯ และ 1 ศูนย์ศึกษาฯ 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 

เครือ่งมือ ท�าการประมงและวธิกีารท�าการประมงทะเลให้ม ี

เครือ่งมอืท�าการประมงท่ีมปีระสทิธภิาพในการจบัสตัว์น�า้ 

ไม่ท�าลายพนัธุส์ตัว์น�า้ และสอดคล้องกบัการท�าการประมง 

แบบมีความรับผิดชอบ

ศกึษา ค้นคว้า และวจิยัชวีประวตั ิความหลากหลาย

ทางชวีภาพของสตัว์ทะเลและพชืทะเล และด�าเนนิการ 

เกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งประมงให้มี

ความอุดมสมบูรณ์
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โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มส่วนกลาง

กลุ่มวิชาการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อันดามันตอนล่าง (สตูล)

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
จังหวัดระนอง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์ 
พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ จังหวัดกระบี่

กลุ่มประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง

กลุ่มตรวจสอบ
และรับรองแหล่งประมง

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีประมง

กลุ่มพัฒนา 
และฟื้นฟูแหล่งประมง

กลุ่มสำารวจ
และวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร 
และการประมงทะเลลึก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง



รายงานประจำาปี 25618

ผอ
.ก

อง
ฯ/

ผช
ช.

0

10

20

30

40

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.

 ภ
ูเก

็ต

ศพ
ม.

 ส
ตูล

ฝบ
ท

1.  บุคลากรกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีบุคลากรทั้งสิ้น 735 คน เป็นข้าราชการ 219 คน  

ลูกจ้างประจ�า 101 คน และพนักงานราชการ จ�านวน 415 คน โดยบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ศูนย์วิจัยและ 

พัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) รองลงมาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
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ข้าราชการของกองวิจยัและพัฒนาประมงทะเลมอีายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 36.53 รองลงมาคอืช่วงอายุ 41-50 ปี 

ร้อยละ 35.62 ช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 18.26 และในช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 9.59
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ระดับการศึกษา

ข้าราชการส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรสีงูถงึร้อยละ 63.00 รองลงมาคอืการศกึษาระดบัปรญิญาโท 

ร้อยละ 21.43 การศกึษาระดบัต�า่กว่าปรญิญาตร ีร้อยละ 10.95 และการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ร้อยละ 4.62

ข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในต�าแหน่งวิชาการ ร้อยละ 71.23 รองลงมาคือต�าแหน่งทั่วไป ร้อยละ 28.31 

และต�าแหน่งอ�านวยการ ร้อยละ 0.46
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ระดับการศึกษาของข้าราชการ
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การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการบริหารงานขององค์กรใดจะพัฒนาไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับศักยภาพของบุคลากร หากมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถสงู มทัีกษะในการปฏบัิติงาน ย่อมสามารถน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ตามวสิยัทัศน์ พนัธกจิ กลยทุธ์

และเป้าหมายที่ต้องการได้

ดังนั้นกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งโดยการ

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง

ให้มศีกัยภาพสงูข้ึน ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหีลกัสตูรในการอบรมท้ังหมด 8 หลกัสตูร สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน 

ดังต่อไปนี้

การอบรมบุคลกรในกองมจี�านวนผูเ้ข้าร่วม 201 ราย และการอบรมของแต่ละด้านจะแบ่งออกเป็น 8 หลกัสตูร ได้แก่

หลักสูตร
จำ�นวนผู้เข้�
ร่วมอบรม

ด้�น
สมรรถนะ
ท�งก�ร
บริห�ร

ด้�นทักษะ
ด้�น

สมรรถนะ
หลัก

1. การจ�าแนกชนิดกุ้งตะกาดในภาคสนาม 11 

2. เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย 
ในเรือประมง

22 

3. เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 35  

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคล
ภายนอกภายใต้โครงการ Establishment and Operation of a 
Regional System of Fisheries Refugia  in the South China 
Sea and Gulf of Thailand 

10  

5. การสร้างและการบริหารจัดการพื้นที่วิกฤตต่อวงจรชีวิตสัตว์น�้า 3   

6. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 31  

7. ทบทวนความรู้การเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้าน 
สุขอนามัยในเรือประมง

68   

8. ข้อก�าหนด ISO/IEC 17025: 2017 21   

รวมทั้งสิ้น 201

ด้านสมรรถนะทางการบริหาร ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะหลัก

หมายถึง ความรู้ ความสามารถท่ี

จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานและ

ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย

และกฎระเบียบราชการ

หมายถึง การน�าความรู้มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานจนเกิดความช�านาญและ

คล่องแคล่ว หรือ ความเช่ียวชาญ 

ช�านาญพิเศษในด้านต่างๆ ที่จ�าเป็น

ในการปฏิบัติงานท่ีพัฒนาจากการ

สั่งสมประสบการณ์และการฝึกฝน

หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

ท่ีเป ็นผลมาจากความรู ้  ทักษะ  

ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ 

ท่ีท�าให้บุคลากรบางกลุ ่ม/บางคน 

ในองค์กรปฏบัิตงิานให้ผลงานโดดเด่น 

กว่าคนอื่นๆ ในองค์กร

2.  การพัฒนาบุคลากร
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การอบรมบุคลากรในกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลทั้ง 8 หลักสูตร จ�าแนกโครงการ/หลักสูตร ตามแบบรายงาน

ผลการเข้าฝึกอบรม/สมัมนา/ประชมุเชิงปฏบัิตกิารหลกัสตูรต่างๆ พบว่า การอบรมบุคลากรของกองวจิยัและพฒันา

ประมงทะเลมีการอบรมตามด้านดังต่อไปนี้  

1. ด้านนโยบายและแผน จ�านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ ทบทวนความรู้การเป็นผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐาน 

ด้านสุขอนามัยในเรือประมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ 33.8

2. ด้านการบรหิารจดัการ จ�านวน 2 หลกัสตูร ได้แก่ การประชุมเชิงปฏบัิตกิารส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีของรฐั และบุคคล

ภายนอกภายใต้โครงการ Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the 

South China Sea and Gulf of Thailand และการสร้างและการบริหารจัดการพื้นที่วิกฤตต่อวงจรชีวิตสัตว์น�้า 

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ 6.5

3. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การจ�าแนกชนิดกุ้งตะกาดในภาคสนาม 

เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง และข้อก�าหนด ISO/IEC 17025: 2017 โดยมี

ผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ 33.3

4. ด้านวชิาการและเทคนคิปฏบัิตท่ัิวไป จ�านวน 2 หลกัสตูร ได้แก่ หลกัสตูรเพิม่ศกัยภาพผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน

ด้านสุขอนามัยในเรือประมง และการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการท่ีเป็นเลิศ โดยมี 

ผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ 26.4

จำาแนกโครงการ/
หลักสูตร (ด้าน)

ด้านวิชาการ 
และเทคนิคปฎิบัติทั่วไป

26.4%

ด้านนโยบายและแผน
33.8%

ด้านวิชาการและเทคนิค 
ปฎิบัติเฉพาะทาง

33.3%
ด้านการบริหารจัดการ
6.5%



รายงานประจำาปี 256112

รายงานงบประมาณประจำาปี พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ได้รบังบประมาณท้ังหมด 252,100,600 บาท โดยแบ่งออกเป็น  

4 ประเภท คอื งบด�าเนนิงาน ร้อยละ 47.57 (ค่าตอบแทนใช้สอยวสัดุ 

ร้อยละ 91.56 และค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 8.44) งบบุคลากร 

ร้อยละ 32.33 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 12.67 และ 

งบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายในการส�ารวจประมงของเรือส�ารวจ

ประมงจุฬาภรณ์และเรือส�ารวจประมงมหิดล) ร้อยละ 7.43 

งบด�าเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเลได้รับงบประมาณของงบด�าเนนิงาน 

ท้ังหมด 119,918,000 บาท ใน 4 แผนงาน 5 โครงการ  

โดยส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติ

ภาคเกษตร คดิเป็นร้อยละ 48.41 ของแผนท้ังหมด โดยแบ่งเป็น 

2 โครงการ คอื โครงการจดัระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 

กจิกรรมจดัระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน คดิเป็น

ร้อยละ 34.44 และโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 

สูม่าตรฐาน กจิกรรมตรวจสอบและรบัรองคณุภาพสนิค้าประมง 

คิดเป็นร้อยละ 13.97 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ โครงการผลผลิตพัฒนา

ศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ

ทรพัยากรสตัว์น�า้ คดิเป็นร้อยละ 41.24 แผนงานบูรณาการวจัิย

และนวตักรรม โครงการวจิยัและพฒันาการประมง คดิเป็นร้อยละ 

7.06 (กิจกรรมวิจัยประยุกต์ร้อยละ 5.85 และกิจกรรมวิจัย 

และพัฒนาเพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู ้ร ้อยละ 1.21)  

และแผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั 

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร ้างความเข ้มแข็ง 

ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ คิดเป็น

ร้อยละ 3.29

ประเภท 2560 2561 เพิ่มขึ้น/
ลดลง %

งบด�าเนินงาน 199,626,100 119,917,980 -79,708,120 -39.93

งบบุคลากร 86,540,900 81,501,413 -5,039,487 -5.82

งบลงทุน 28,931,700 31,953,161 3,021,461 10.44

งบอุดหนุน 2,000,000 - -2,000,000 -100.00

งบรายจ่ายอื่น 17,128,000 18,728,000 1,600,000 9.34

งบประมาณรวม 334,226,700 252,100,554 -82,126,146 -24.57

47.57 32.33 12.67 7.43

ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รบังบประมาณภาพรวมลดลง 

จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 24.57 งบลงทุนและ 

งบรายจ่ายอื่นเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.44 และ ร้อยละ 9.34  

ตามล�าดบั และในส่วนของงบประมาณท่ีลดลงจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ได้แก่ งบอุดหนนุ งบด�าเนนิงาน และงบบุคลากร  

คดิเป็นร้อยละ 100.00 ร้อยละ 39.93 และร้อยละ 5.82 ตามล�าดบั
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 กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ 
 กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ 

ทรัพยากรสัตว์น�้า 
 กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 
 กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 

เพื่อสร้างหรือสะสมองค์ความรู้ 
 กิจกรรมตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ

สินค้าประมง
 กิจกรรมจัดระเบียบการประมง  

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ได้ใช้จ่ายงบประมาณทางด้านค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
ผลการเบิกจ่ายตาม ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมทั้งสิ้น 81,501,412.62 บาท 
โดยร้อยละ 77.08 เป็นการเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และ 
ร้อยละ 22.92 เป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลาง

กิจกรรมบุคลากร 
ภาครัฐ  

3.29%

กิจกรรมพัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์นำ้า
41.24%

กิจกรรมวิจัยประยุกต์
5.85%

กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างหรือสะสม
องค์ความรู้
1.21%

กิจกรรมตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าประมง
13.97%

กิจกรรม
จัดระเบียบการประมง

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
34.44%

ส่วนภูมิภาค
77.08%

ส่วนกลาง
22.92%

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

ในส่วนของงบด�าเนนิงานมผีลการเบิกจ่ายตาม GFMIS รวมท้ังสิน้ 

109,019,635.44 บาท ซ่ึงในส่วนกลางมีการเบิกจ่ายร้อยละ 

57.87 เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ 42.13 และในส่วน

ภูมิภาคมีการเบิกจ่ายร้อยละ 93.78 เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปี

ร้อยละ 6.22 ในด้านงบลงทุนมีผลการเบิกจ่ายตาม GFMIS  

รวมทั้งสิ้น 24,375,753.00 บาท ซึ่งในส่วนกลางมีการเบิกจ่าย

ร้อยละ 69.63 เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ 30.37 และ 

ส่วนภูมิภาคไม่กันเงินขยายกันเหลื่อมปี และงบรายจ่ายอ่ืน  

มีผลการเบิกจ่ายตาม GFMIS รวมทั้งสิ้น 18,168,386.62 บาท  

ซ่ึงในส่วนกลางมีการเบิกจ่ายร้อยละ 11.71 เป็นเงินขยายกัน

เหลื่อมปีร้อยละ 88.29

ส่วนกลาง

งบด�าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น

ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง

57.87% 93.78% 69.63%

11.71%

88.29%

42.13% 30.37%

6.22%

100%

เงินขยายกันเหลื่อมปี

เบิกจ่าย
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กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากร

การเพิ่มข้ึนของจ�านวนประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ 
ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มีมากข้ึน โดยทรัพยากรสัตว์น�้า  
เป็นหนึ่งในทรัพยากรท่ีมีความต้องการใช้ประโยชน์เพิ่มมากข้ึนเพื่อการ
บรโิภค จนท�าให้ทรพัยากรสตัว์น�า้มแีนวโน้มลดลง ประกอบกบัการท�าประมง
มากเกินก�าลังผลิตทดแทนในธรรมชาติ เช่น มีการจับสัตว์น�้าที่มีขนาดเล็ก 
มีการจับสัตว์น�้าช่วงมีไข่ ตลอดจนความเสื่อมโทรมของแหล่งท�าการประมง 
ดงันัน้ การเพิม่ผลผลติสตัว์น�า้โดยการปล่อยลกูพนัธุส์ตัว์น�า้ จงึมคีวามส�าคญั
อย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้า เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น�้า
ในธรรมชาติ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด�าเนินการผลิตและ 
ปล่อยลกูพันธุส์ตัว์น�า้บรเิวณชายฝ่ังทะเล ตัง้แต่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2560 ถงึ  
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จ�านวนทั้งสิ้น 85,374,050 ตัว โดยแบ่งเป็น

หน่วยงาน
ปลากะพงขาว 

(ตัว)
กุ้งกุลาดำา 

(ตัว)
กุ้งแชบ๊วย 

(ตัว)
ปูม้า 
(ตัว)

หมึก 
(ตัว)

รวม 
(ตัว)

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
จังหวัดตราด

37,000 1,000,000 15,300,000 36,000 3,500 16,376,500

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
จังหวัดสมุทรสงคราม

105,000 6,650,000 9,400,000 120,000  16,275,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

90,000 3,500,000 12,000,000 4,000  15,594,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

200,000 7,300,000 9,000,000 137,000  16,637,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
อันดามันตอนล่าง (สตูล)

670,000 14,000,000 4,600,000 560,000  19,830,000

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู 
ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดกระบี่

46,550  150,000 465,000  661,550

รวมทั้งหมด 1,148,550 32,450,000 50,450,000 1,322,000 3,500 85,374,050

ผลการผลติพนัธุส์ตัว์นำา้เพือ่ปล่อยในแหล่งนำา้

1.  การผลิตพันธุ์สัตว์นำ้า

การผลติพนัธุส์ตัว์นำา้เพ่ือปล่อยในแหล่งนำา้

- พันธุ์ปลา ได้แก่ ปลากะพงขาว รวมทั้งสิ้น 1,148,550 ตัว
- พันธุ์กุ้ง ได้แก่ กุ้งกุลาด�า และกุ้งแชบ๊วย รวมทั้งสิ้น 82,900,000 ตัว
- พันธุ์หมึก รวมทั้งสิ้น 3,500 ตัว
- พันธุ์ปู ได้แก่ ปูม้า รวมทั้งสิ้น 1,322,000 ตัว
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กองวิจยัและพัฒนาประมงทะเล ด�าเนนิการส�ารวจและรวบรวมข้อมลูสภาวะทรพัยากรและการประมง เพือ่ใช้ประกอบ
การประเมนิผลผลติสงูสดุท่ีย่ังยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) ของทรพัยากรสตัว์น�า้ในน่านน�า้ฝ่ังอ่าวไทย 
และทะเลอันดามันมาโดยตลอด ซ่ึงในปี พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสุม่ตวัอย่างจากเครือ่งมือประมงพาณชิย์และพืน้บ้าน ได้แก่ อวนลากคานถ่าง 118 ล�า อวนลากแผ่นตะเฆ่ 602 
ล�า อวนลากคู่ 323 คู่ อวนล้อมจับปลากะตัก 150 ล�า อวนล้อมจับ 1,829 ล�า อวนครอบปลากะตัก 367 ล�า อวน
ครอบหมึก 100 ล�า ลอบปู 606 ล�า ลอบหมึก 433 ล�า อวนจมปู 1,598 ล�า อวนติดตาปลาทู 637 ล�า และอวนลอย
กุง้สามช้ัน 778 ล�า โดยกองวจิยัและพฒันาประมงทะเลได้จดัจ้างท่ีปรกึษาการประเมินค่า MSY และได้รบัความร่วมมือ 
จากผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินสภาวะทรัพยากรประมงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อตรวจสอบและให้ค�าแนะน�า
กระบวนการประเมินค่า MSY ในปี พ.ศ. 2561

ผลการประเมินค่า MSY ของกลุ่มสัตว์น�้าหน้าดิน ปลากะตัก และปลาผิวน�้าอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า การลงแรง
ประมงทุกกลุ่มสัตว์น�้าไม่เกินระดับที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ดังนี้

หน่วยงาน พื้นที่
MSY 
(ตัน)

การลงแรง
ประมง ที่ระดับ 

MSY

ผลจับสัตว์นำา้ 
ปี 2560 
(ตัน)

การลงแรง
ประมง ปี 2560

สถานภาพ
การลงแรง

ประมง  
(ร้อยละ)

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด

อ่าวไทย 795,869 22,796,139 ชม. 462,512 22,287,587 ชม. -2.28

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่าวไทย 240,916 5,688,096 ชม. 140,130 3,550,656 ชม. -60.20

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

อ่าวไทย 201,564 171,378 วัน 108,212 55,518 วัน -208.69

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

อ่าวไทย 33,194 55,101 วัน 13,570 19,348 วัน -184.79

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนล่าง (สตูล)

อันดามัน 250,739 135,882 วัน 199,507 111,999 วัน -21.32

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์
พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดกระบี่

อันดามัน 118,755 71,260 วัน 121,400 45,094 วัน -58.03

2.  การประเมินผลผลิตสัตว์นำ้า
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ

เพือ่ด�าเนินการจดัสร้างปะการงัเทียม จ�านวน 5 แห่ง เพือ่เพิม่แหล่งอาศยัของสตัว์น�า้ เพิม่แหล่งท�าการประมง 

ให้กับชาวประมงพื้นบ้าน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย

1. การส�ารวจพ้ืนท่ีและการท�าการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงท�าการส�ารวจพื้นท่ีท่ีได้รับ 

การเสนอความต้องการในการจัดสร้างปะการังเทียมจากชาวประมง และองค์กรส่วนท้องถิ่นจาก

พื้นที่ต่างๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการ และด�าเนินการส�ารวจข้อมูลทางการประมง

ในเบื้องต้นไว้เพื่อการติดตามเปรียบเทียบ

2. ก�าหนดพิกัดและผังการจัดวาง การจัดท�าแผนผังข้ึนอยู่กับลักษณะพื้นท่ีท่ีจะท�าการจัดสร้างและ

ลักษณะการท�าประมงในบริเวณนั้น โดยมีการหารือกับกลุ่มชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แต่ละพ้ืนท่ีจะมผัีงการจดัวางในรปูแบบต่างกนั แต่อยู่บนพืน้ฐานทางวชิาการเพือ่ให้มปีระสทิธภิาพ

ในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า และตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่จัดสร้างนั้น

3. ด�าเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ขออนุญาต

ก่อสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้ากับกรมเจ้าท่า ขอความเห็นชอบด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศกับ

กองทัพเรือ และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงท่ีจับสัตว์น�้าเพื่อการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลกับ 

กรมประมง ก่อนด�าเนินการจัดสร้างปะการังเทียมในทุกพื้นที่

4. ด�าเนนิการจดัสร้างและจดัวางแท่งคอนกรตี วสัดจัุดสร้างเป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหลก็โครงสีเ่หลีย่ม 

ขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร และขนาด 3.0 x 3.0 x 3.0 เมตร จ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,339 แท่ง และ

ทุน่ลอยแสดงต�าแหนง่ทีห่มาย 21 ทุน่ ในพืน้ที ่5 แห่ง และด�าเนินการจัดวางในทะเลให้เป็นไปตาม

พิกัดและรูปแบบที่ก�าหนดในผังจัดสร้าง

5. ด�าเนินการติดตามผลหลังการจัดสร้างปะการังเทียม โดยการส�ารวจความเปลี่ยนแปลงด้าน 

การท�าการประมง เช่น ส�ารวจปรมิาณและชนดิของสตัว์น�า้ท่ีจบัได้ของชาวประมงท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ 

ในบริเวณปะการังเทียม และความพึงพอใจหลังการจัดสร้าง เป็นต้น ซ่ึงจะด�าเนินการหลังมี 

การจัดสร้างแล้ว 6 เดือน

ลำาดับ พื้นที่เป้าหมาย

กปม.61-10-01 บ้านในไร่ หมู่ที่ 1 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

กปม.61-10-02 บ้านโตนดน้อย หมู่ที่ 12 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กปม.61-10-03 บ้านท้องนายปาน หมู่ที่ 5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

กปม.61-10-04 บ้านหัวระวะ หมู่ที่ 4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา

กปม.61-10-05 บ้านเสียมไหม หมู่ที่ 1 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เป้าหมาย

พื้นที่ดำาเนินการ

ผลการดำาเนินงาน

3.  การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
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ตัวอย่างการติดตามผลหลังการจัดสร้างปะการังเทียม

ด�าเนนิการจดัวางแล้วเสรจ็ เมือ่วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้แท่งคอนกรตีขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร 

จ�านวน 565 แท่ง ทุ่นลอยแสดงต�าแหน่งที่หมาย จ�านวน 3 ทุ่น จัดวางห่างจากฝั่ง 14.7-15.1 กิโลเมตร 

สภาพพื้นท้องทะเลเป็นทราย

เดือน อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส)

ความเค็ม 
(ppt)

ความโปร่งแสง 
(m) pH DO 

(mg/L)

พฤศจิกายน 2560 29.15 33.20 12.00 8.28 5.76

ด้านคุณภาพนำ้า

ด�าเนินการติดตามผลด้านสภาวะแวดล้อมคุณภาพน�้าบริเวณท่ีจัดสร้างปะการังเทียมพบว่ามีรายละเอียด

ของข้อมูลคุณภาพน�้า ดังนี้

ผลการติดตามมีดังนี้

ด้านสภาพพื้นทะเลและสภาพของแท่งคอนกรีต

ด�าเนินการด�าน�้าบริเวณแท่งคอนกรีตจุด B พิกัด 12 องศา 32.750 ลิปดาเหนือ และ 101 องศา  

33.600 ลิปดาตะวันออก เมื่อจัดวางแท่งคอนกรีตไปแล้ว พบว่าปะการังเทียมมีการจัดวางกระจายตัวอยู่

ในอาณาบริเวณท่ีท�าการจัดท�าแผน มีการวางซ้อนทับของแท่งปะการังเทียมเป็นกองสูง 3 ช้ัน  

ระดับความลึกน�้า 15-16 เมตร สภาพพื้นท้องทะเลเป็นทราย

ด้านทรัพยากรสัตว์นำ้า

สัตว์น�้าท่ีเข้ามาอาศัยหลังการจัดสร้างปะการังเทียม ได้แก่ ปลาสีกุนบ้ัง ปลาสร้อยนกเขา ปลาสีกุน  

ปลาทรายขาว ปลาสลิดหิน ปลาข้างเหลือง และปลาอมไข่ เป็นต้น

พิกัดแสดงตำาแหน่ง A. 12 องศา 33.200 ลิปดาเหนือ,  101 องศา 43.200 ลิปดาตะวันออก
( WGS 84 ) B. 12 องศา 33.200 ลิปดาเหนือ,  101 องศา 44.200 ลิปดาตะวันออก

C. 12 องศา 33.450 ลิปดาเหนือ,  101 องศา 44.200 ลิปดาตะวันออก

D. 12 องศา 33.450 ลิปดาเหนือ, 101 องศา 43.200 ลิปดาตะวันออก

บ้านถนนนอก หมู่ที่ 8 ตำาบลเนินฆ้อ อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง 

พิกัดต�าแหน่งกรอบทั้งสี่มุมของพื้นที่จัดสร้าง  (หน่วยเป็น องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา)
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ด�าเนินการจัดวางแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยใช้แท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร 

จ�านวน 576 แท่ง ทุ่นลอยแสดงต�าแหน่งท่ีหมายจ�านวน 4 ทุ่น จัดวางห่างฝั ่ง 5.4-6.2 กิโลเมตร  

สภาพท้องทะเลเป็นโคลนปนทราย

เดือน อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส)

ความเค็ม 
(ppt)

ความโปร่งแสง 
(m) pH DO 

(mg/L)

กรกฎาคม 2561 29.84 35.89 8.33 7.70 5.35

ด้านคุณภาพนำ้า

ด�าเนินการติดตามผลด้านสภาวะแวดล้อมคุณภาพน�้าบริเวณท่ีจัดสร้างปะการังเทียมพบว่ามีรายละเอียด 

ของข้อมูลคุณภาพน�้า ดังนี้

ด้านสภาพพื้นทะเลและสภาพของแท่งคอนกรีต

ด�าเนินการด�าน�้าบริเวณแท่งคอนกรีตจุด A พิกัด 8 องศา 51.600 ลิปดาเหนือ และ 99 องศา 58.700  

ลิปดาตะวันออก เม่ือจัดวางแท่งคอนกรีตไปแล้ว 10 เดือน พบว่าปะการังเทียมมีการจัดวางกระจายอยู ่

ในอาณาบริเวณท่ีท�าการจัดท�าแผน มีการวางซ้อนทับของปะการังเทียม 1-3 ชั้น ส่วนใหญ่ซ้อนทับกัน  

2 ช้ัน ระดับความลึกน�้า 13 เมตร สภาพพื้นท้องทะเลเป็นโคลน ปะการังเทียมมีการจมตัว 10 เซนติเมตร  

ไม่พบแท่งคอนกรีตท่ีมีความเสียหาย พบเศษอวนติดท่ีกองปะการังเทียมยาวประมาณ 3 เมตร สัตว์เกาะติด 

ชนิดเด่น คือ เพรียงหินและหอยสองฝา ด้านบนของแท่งคอนกรีตมีตะกอนปกคลุม

ด้านทรัพยากรสัตว์นำ้า

สัตว์น�้าที่เข้ามาอาศัยหลังจากจัดสร้างปะการังเทียม ได้แก่ ปลาอมไข่ ปลาหูขาวครีบยาว ปลาสีกุนบั้ง ปลาสีกุน

ตาโต ปลาอินทรีบั้ง ปลาข้างเหลือง ปลาทรายขาวคอขาว ปลาสากเหลือง ปลาเฉี่ยวหิน ปลากะพงเหลืองขมิ้น 

และปลากะรังดอกแดง เป็นต้น

บ้านพังปริง หมู่ที่ 1 ตำาบลกลาย อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิกัดต�าแหน่งกรอบทั้งสี่มุมของพื้นที่จัดสร้าง  (หน่วยเป็น องศา - ลิปดาและทศนิยมของลิปดา)

พิกัดแสดงตำาแหน่ง A. 08 องศา 51.600 ลิปดาเหนือ , 99 องศา 58.700 ลิปดาตะวันออก
( WGS 84 ) B. 08 องศา 50.600 ลิปดาเหนือ , 99 องศา 59.500 ลิปดาตะวันออก

C. 08 องศา 49.600 ลิปดาเหนือ , 99 องศา 59.500 ลิปดาตะวันออก

D. 08 องศา 48.600 ลิปดาเหนือ , 99 องศา 59.700 ลิปดาตะวันออก

ผลการติดตามมีดังนี้
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กิจกรรมตรวจสอบ 
และรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีภารกิจในการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมงภายใต้แหล่งผลิต  

จ�านวน 4,500 ตัวอย่าง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด�าเนินการตามแผนที่

ก�าหนดไว้โดยเป็นการตรวจสอบและเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้และสตัว์น�า้จากแหล่งน�า้ธรรมชาตท้ัิงในพืน้ท่ีบริเวณอ่าวไทย 

และอันดามัน เพื่อวิเคราะห์การสะสมของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเม่ียม ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง และปรอท  

เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่าสัตว์น�้าท่ีถูกจับมาจากแหล่งประมงท่ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพว่ามีความ

ปลอดภัย ซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจวิเคราะห์มีทั้งหมด 4,500 ตัวอย่าง ซึ่งผลการด�าเนินงาน พบว่า ผลการตรวจ

วิเคราะห์ท�าได้จ�านวน 4,667 ตัวอย่าง ซึ่งมากกว่าแผนที่ก�าหนด โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงาน
จำานวนตัวอย่างรายกิจกรรม

รวม
1 2 3 4 5

กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง 84 92 60 92 256 584

กลุ่มส�ารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก - - - - 729 729

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 128 128 60 64 247 627

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 128 128 59 196 296 807

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 84 96 60 132 528 900

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) - - 36 192 768 996

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) - - 24 - - 24

รวมจ�ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 424 444 299 676 2,824 4,667

กิจกรรมที่ 1 โลหะหนักในน�้าจากแหล่งหอยลาย

กิจกรรมที่ 2 โลหะหนักในหอยลายจากแหล่งหอยลาย

กิจกรรมที่ 3 แคดเมี่ยมในหมึกจากท่าขึ้นสัตว์น�้า

กิจกรรมที่ 4 โลหะหนักในน�้าจากแหล่งประมง

กิจกรรมที่ 5 โลหะหนักในสัตว์น�้าจากแหล่งประมง
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กิจกรรมจัดระเบียบการประมง 
ให้เป็นมาตรฐาน
1.   ปริมาณการจับสัตว์นำ้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)
 ในแหล่งทะเล ปี 2561

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

วิธีการสำารวจ

จากการท่ีมีการเร่งรัดการพัฒนาการประมงทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมงให้สูงข้ึนตามเป้าหมายท่ีก�าหนดในแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบับท่ี 1 และ 2  ในปี พ.ศ. 2504 กรมประมงจงึได้มกีารน�าอวนลากแผ่นตะเฆ่ จากสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 
พร้อมผู้เช่ียวชาญเข้ามาทดลอง ใช้ในอ่าวไทยซ่ึงปรากฏว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น�้า 
หน้าดินสูงและเหมาะสมกับสภาพของอ่าวไทย ส่งผลให้กิจการประมงอวนลากขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยในปี พ.ศ. 2503 
ประเทศไทยมีเรือประมงอวนลากเพียง 99 ล�า ซ่ึงในขณะท่ีท�าการทดลองอัตราการจับสัตว์น�้าของเรือประมงอวนลากอยู่ท่ี  
298 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และเมื่อ 5 ปีถัดมา (ปี พ.ศ. 2508) เรือประมงอวนลากในประเทศไทยเพิม่ขึน้เป็น 2,392 ล�า เมือ่ส�ารวจ
โดยเรอืประมง 2 ของกรมประมง พบว่าปริมาณการจับสัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch/Unit of Effort) เหลือเพียง  
179 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง จากสถานการณ์ดังกล่าวกรมประมงจึงได้ก�าหนดแนวทางการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ทรัพยากรสัตว์น�้าในน่านน�้าไทย โดยการส�ารวจการแพร่กระจายความชุกชุมของสัตว์น�้าหน้าดิน เพื่อเป็นดัชนีช้ีวัด 
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้าทางหนึ่ง ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบัน โดยขนาดตาอวนก้นถุง
จะมีการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ของการท�าประมง แต่จะมกีารปรบัค่า ในแต่ละช่วงให้มีความสอดคล้องกัน

ภายใต้พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 67 ห้ามมิให้ผูใ้ดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ใช้ซ่ึงเครือ่งมือท�าการประมง
ดงัต่อไปนี ้(3) เครือ่งมืออวนลากท่ีมช่ีองตาอวนก้นถงุเลก็กว่าขนาดท่ีอธบิดปีระกาศก�าหนด ซ่ึงประกาศกรมประมง เรือ่ง ก�าหนด
ขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลาก ที่ให้ใช้ท�าการประมง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ก�าหนดให้เครื่องมือ
อวนลากที่ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ท�าการประมงต้องมขีนาดช่องตาอวนก้นถงุ ตัง้แต่ 4.0 เซนตเิมตรขึ้นไป จากประกาศ
กรมประมงดังกล่าว กองวิจยัและพฒันาประมงทะเลจงึได้ด�าเนนิการปรับรูปแบบการส�ารวจโดยใช้ตาอวนก้นถงุ ขนาด 4 เซนตเิมตร
ในการส�ารวจ

เพื่อประเมินผลปริมาณการจับสัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรง
ประมง(CPUE) ในแหล่งทะเล

การประเมินปริมาณสัตว์น�้าโดยใช้เรือส�ารวจประมง 1  2  4  9  
และ 16 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง  
ด�าเนนิการส�ารวจโดยใช้เครือ่งมอือวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวน 
4.0 เซนติเมตร ท�าการลากอวนเป ็นเวลา 1 ช่ัวโมง  
ในสถานีส�ารวจทั้งสิ้น 85 สถานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยจ�านวน  
64 สถานี ในพื้นที่ 115,270 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 
9 เขต และฝ่ังทะเลอันดามันจ�านวน 21 สถาน ีในพืน้ท่ี  60,327  
ตารางกโิลเมตร แบ่งออกเป็น 4 เขต ซ่ึงจะท�าการส�ารวจในช่วง
มกราคม-มิถุนายน ของทุกปี แต่เนื่องจากในปี 2561  
การส�ารวจในฝั่งอ่าวไทยไม่สามารถด�าเนินการได้ในช่วงเดือน 
มกราคม-กุมภาพันธ์ เนื่องจากสภาวะมรสุม จึงปรับแผนการ
ส�ารวจเป็นช่วงเดือนมีนาคม-สิงหาคม แทน แต่ในฝั่งอันดามัน
ยังคงใช้ช่วงเวลาการส�ารวจเป็นไปตามเดิม
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ปริมาณการจับสัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในพื้นท่ีอ่าวไทยเม่ือใช้ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร  

โดยพบว่ามีปริมาณ 11.734 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าในปี พ.ศ. 2560 (10.996 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ถึงร้อยละ 6.710

เมื่อพิจารณาในแต่ละเขตส�ารวจพบว่าค่า CPUE สูงที่สุด เป็นเขต 1 ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณจังหวัดตราด ซึ่งมีค่า CPUE อยู่

ที่ 22.076 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 79.26 และเขตที่มี CPUE ต�่าที่สุดคือเขต 7 (สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช) ซึ่งต�่ากว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 41.253
โดยในปี พ.ศ. 2561 แม้ว่าค่า CPUE โดยรวมจะมีค่าเพิม่ข้ึน 

แต่จะพบว่า CPUE ในพืน้ท่ี 5 เขต ท่ีมีค่าลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา 

คือ เขต 3 (อ่าวไทยตอนใน) เขต 4 (ประจวบคีรีขันธ์)  

เขต 7  8 และ 9 (พืน้ท่ีตัง้แต่จงัหวดัสรุาษฎร์ธานถีงึนราธวิาส)

และเมื่อพิจารณาในระยะเวลาท่ีผ่านมาพบว่าเขต 5 

(ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร) และเขต 6 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี) 

เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความชุกชมุของสตัว์น�า้สงูมากกว่าในเขตอ่ืนๆ 

ตลอดมา และในปีนี้พบว่ามีค่า CPUE ในเขต 5 มีค่าเพิ่ม

สูงข้ึนถึงร้อยละ 89.600 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับปี 

พ.ศ. 2560 และในเขต 6 กมี็ค่า CPUE เพิม่ข้ึนร้อยละ 28.520

ค่า CPUE จำาแนกรายเขตการประมงฝั่งอ่าวไทย ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร
(หน่วย: กิโลกรัมต่อชั่วโมง)

เขตส�ำรวจ 2560 2561 +/- %

1 12.315 22.076 9.761 79.260%

2 9.302 12.773 3.471 37.320%

3 9.558 6.782 (-2.776) (-29.046%)

4 9.031 8.839 (-0.192) (-2.130%)

5 10.104 19.157 9.053 89.600%

6 11.629 14.947 3.317 28.520%

7 8.094 4.755 (-3.339) (-41.253%)

8 14.176 9.508 (-4.668) (-32.928%)

9 15.308 12.084 (-3.224) (-21.062%)

อ่ำวไทย 10.996 11.734 0.738 6.710%

ปริมาณการจับสัตว์นำ้าต่อหน่วยการลงแรงประมง 
(CPUE) ในอ่าวไทย

4-9.99
10-15.99
16-21.99
>22.00

Out of Thailnad (kg/hr)
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ปริมาณ CPUE  รายกลุ่มสัตว์น้ำาฝั่งอ่าวไทย (หน่วย : กิโลกรัมต่อชั่วโมง)

กลุ่มสัตว์น้�ำ 2560 2561 +/- %

ปลาหน้าดนิ 4.260 4.669 0.410 9.623%

ปลาผวิน�า้ 0.690 0.924 0.234 33.890%

หมึก 3.177 2.511 (-0.666) (-20.959%)

กุง้ 0.029 0.017 (-0.012) (-42.338%)

ปู 0.135 0.125 (-0.009) (-7.009%)

หอย 0.426 0.342 (-0.084) (-19.823%)

สตัว์น�า้อืน่ๆ 0.049 0.069 0.020 40.735%

ปลาเป็ดแท้ 2.232 3.078 0.846 37.911%

และเมือ่พจิารณารายกลุม่สตัว์น�า้พบว่าในปี พ.ศ. 2561 กลุม่สตัว์น�า้ในภาพรวมส่วนใหญ่มีปรมิาณเพิม่ข้ึน ได้แก่ สตัว์น�า้อ่ืนๆ 

ปลาเป็ดแท้ ปลาผวิน�า้ และปลาหน้าดนิ คดิเป็นร้อยละ 40.735  37.911  33.890 และร้อยละ 9.623 ตามล�าดบั

และเมือ่พิจารณาจากองค์ประกอบสตัว์น�า้ท่ีจบัได้

จากการส�ารวจโดยใช้อวนลากแผ่นตะเฆ่พบว่า 

ในอ่าวไทยจับปลาหน้าดินได้ถึงร้อยละ 39.79 

และร้อยละ 26.24 เป็นกลุ่มปลาเป็ดแท้ ของ

ปริมาณสัตว์น�้าที่จับได้ทั้งหมด ซึ่งพบว่าสัดส่วน

เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 19.02)

26.24%

0.58%
2.91%
1.07%
0.14%

21.40%

39.79%

7.87%

ปลาหน้าดิน
ปลาผิวนำ้า
หมึก
กุ้ง
ปู
หอย
สัตว์นำ้าอื่นๆ
ปลาเป็ดแท้
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เม่ือพิจารณารายกลุ่มสัตว์น�้าพบว่าในพ้ืนท่ีฝั่งทะเลอันดามัน กลุ่มสัตว์น�้าในภาพรวมส่วนใหญ่มีปริมาณเพิ่มข้ึน  

ยกเว้นปลาผวิน�า้ หมกึ และปู โดยลดลงร้อยละ 15.407 10.598 และ 3.882 ตามล�าดบั

เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนของสัตว์น�้าท่ีจับได้

จากเรือส�ารวจพบว่า สััตว์น�้าที่จับได้ส่วนใหญ่ 

เป็นปลาหน้าดิน ร้อยละ 51.90 รองลงมาเป็น 

ปลาเป็ดแท้ ร้อยละ 29.83 และหมึก ร้อยละ 

11.69

ปริมาณ CPUE  รายกลุ่มสัตว์น้ำาฝั่งอันดามัน
(หน่วย :  กิโลกรัมต่อชั่วโมง)

กลุ่มสัตว์น้�ำ 2560 2561 +/- %

ปลาหน้าดิน 18.158  21.248 3.090 17.020% 

ปลาผิวน�้า  2.170  1.835 (-0.334) (-15.407%)

หมึก  5.355  4.787 (-0.568) (-10.598%)

กุ้ง  0.136  0.281 0.145 106.83% 

ปู  0.430  0.413 (-0.017) (-3.882%)

หอย  0.087  0.098 0.012 13.510% 

สัตว์น�้าอื่นๆ  0.036  0.064 0.028 76.032% 

ปลาเป็ดแท้  6.335  12.215 5.879 92.802% 

36-40.99
41-45.99
46-50.99

Andaman Sea (kg/hr)

29.83%

0.16%
0.24%
1.01%
0.69%

11.69%

51.90%

4.48%

ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันในปี พ.ศ. 2561  มีปริมาณการจับ

สัตว์น�้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) 40.942 กิโลกรัม/

ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 (32.706 กิโลกรัม/ชั่วโมง) 

ร้อยละ 25.18 และเม่ือพิจารณาในรายเขตพบว่า CPUE  

ทุกเขตมค่ีาเพ่ิมขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณฝ่ังอันดามันตอนบน 

ในเขตส�ารวจท่ี 1 (ระนอง) และ 3 (ภเูกต็ พงังา กระบ่ี) มีค่าเพิม่ข้ึน 

ถึงร้อยละ 45.47 และ 47.19

ปริมาณ CPUE  จำาแนกรายเขตการประมง ฝั่งอันดามัน
(หน่วย :  กิโลกรัมต่อชั่วโมง)

เขต 2560 2561 +/- %

1 34.358 49.981 15.623 45.47% 

2  33.123  36.709 3.585 10.82% 

3  30.054  44.236 14.182 47.19% 

4  32.587  36.216 3.628 11.13% 

อันดำมัน  32.706  40.942 8.236 25.18% 

ปริมาณการจับสัตว์นำ้าต่อหน่วยการลงแรง
ประมง (CPUE) ในฝั่งทะเลอันดามัน

ปลาหน้าดิน
ปลาผิวนำ้า
หมึก
กุ้ง
ปู
หอย
สัตว์นำ้าอื่นๆ
ปลาเป็ดแท้
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กองวจิยัและพฒันาประมงทะเลได้รบัมอบภารกจิในการตรวจประเมนิมาตรฐานด้านสขุอนามัยในเรอืประมงและออก

หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ให้แก่ชาวประมงและเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ว่า

เป็นต้นทางของกระบวนการผลิต เพราะวัตถุดิบจะมีคุณภาพหรือไม่ ข้ึนอยู่กับความใส่ใจของเจ้าของเรือ ลูกเรือ  

และผู้เกี่ยวข้องในการท�าประมง ดังนั้นเรือประมงจึงเป็นส่วนท่ีมีความส�าคัญ การด�าเนินการให้เรือประมงไทยมี

มาตรฐานให้เทียบเท่าระดบัสากล อกีท้ังหนงัสอืรบัรองมาตรฐานด้านสขุอนามัยในเรือประมง (สร.3) ยังใช้ประกอบ

การขอใบอนุญาตท�าการประมงพาณิชย์อีกด้วย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด�าเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน

ด้านสขุอนามัยในเรอืประมงให้แก่ชาวประมงและเจ้าของเรอืประมงพาณชิย์และออกหนงัสอื สร.3 ไปแล้ว 5,544 ล�า 

และการสุ่มตรวจประเมินฯ (Recheck) โดยคิดเป็นร้อยละ 20 ของเรือประมงพาณิชย์ท้ังหมดท่ีผ่านการตรวจ

มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงแล้ว

การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 2561

การอบรมการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงให้แก่เจ้าหน้าที่และชาวประมง

2.   การตรวจประเมินสุขอนามัยเรือประมง

สนง.ปจ. สมุทรปราการ เพชรบุรี และชลบุรี 201
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ด�าเนนิการส่งเสรมิให้ชุมชนจดัท�าเขตอนรุกัษ์ และธนาคารสตัว์น�า้ชมุชน ให้มแีผนงานต่อเนือ่งในการบรหิารจดัการ

ประมงโดยชุมชน ปี 2561 ใน 21 จังหวัด เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งบริเวณชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงและก�าหนดแผนในการควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้าและ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

พื้นที่ จ�ำนวนชุมชน พื้นที่ จ�ำนวนชุมชน

จังหวัดตราด 6 จังหวัดจันทบุรี 5

จังหวัดระยอง 4 จังหวัดชลบุรี 3

จังหวัดสมุทรสาคร 2 จังหวัดสมุทรปราการ 2

จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 จังหวัดเพชรบุรี 3

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5 จังหวัดชุมพร 6

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช 6

จังหวัดสงขลา 3 จังหวัดนราธิวาส 5

จังหวัดปัตตานี 6 จังหวัดภูเก็ต 3

จังหวัดระนอง 3 จังหวัดกระบี่ 6

จังหวัดพังงา 6 จังหวัดตรัง 6

จังหวัดสตูล 6

พื้นที่ด�าเนินการจ�านวน 95 ชุมชน ในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ 

เป้าหมาย

พื้นที่ดำาเนินการ

3.   การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน

1. จัดประชุมคณะกรรมการของชุมชนในการบริหารจัดการประมง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดแผนการ

ด�าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง และหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อก�าหนดรูปแบบ

และข้ันตอนการด�าเนนิกจิกรรมในเขตอนรุกัษ์ทรพัยากรของชุมชนใน 21 จงัหวดั โดยมีรปูแบบการด�าเนนิงาน

ท่ีต่างกันในแต่ละพื้นท่ี ได้แก่ การจัดวางหญ้าเทียมแบบเสาคอนกรีต การสร้างซั้งเชือก การจัดท�าซ้ัง 

และกร�่า และท�าแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น�้าหลักในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

2. การด�าเนนิกจิกรรมอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์น�า้ โดยข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อม และชนดิสตัว์น�า้ในแต่ละพืน้ท่ี ท�าให้

มีวิธีการก�าหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนแตกต่างกันออกไป ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น�้า 

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพธนาคารสัตว์น�้า กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน กิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์น�้า กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้า และกิจกรรมอื่นๆ เช่น เสริมแนวทุ่นในแนวเขตอนุรักษ์  

จดัท�าป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการแนวเขตอนรุกัษ์ ปลกูไม้โกงกาง และส่งเสรมิการใช้เคร่ืองมือประมงท่ีเหมาะสม

ผลการดำาเนินการ
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บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำาบลท่าศาลา อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้จัดท�าแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น�้าโดยใช้ไม่ไผ่ปักแนวสัญลักษณ์พร้อมธง กว้าง 800 เมตร ยาว 4,500 เมตร และ 

ซั้งกอ (บ้านปลา) จ�านวน 4 กอ กอละ 100 ล�า และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าโดยปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า ได้แก่ กุ้งกุลาด�า 

จ�านวน 500,000 ตัว และลูกปูม้าจากธนาคารสัตว์น�้าของชุมชน

บ้านปาตูบูเต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำาบลเกาะลิบง อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ได้พฒันาแหล่งอาศยัสตัว์น�า้ โดยเจ้าหน้าท่ีร่วมกบัชาวประมงในพืน้ท่ีด�าเนนิการจดัวางซ้ังทางมะพร้าว และใช้โฟม 

กับลูกพลาสติกทรงกลมท�าเป็นทุ่นลอย เพื่อแสดงแนวจุดท้ิงซ้ัง โดยจัดวางในเขตอนุรักษ์ชุมชน เพื่อเป็นแหล่ง 

หลบภัยของสัตว์น�้าวัยอ่อน

การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน

ตวัอย่างรปูแบบกิจกรรมอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์นำา้
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บ้านปากดอนสัก หมู่ที่ 7 ตำาบลดอนสัก อำาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้จัดท�าแนวเขตอนุรักษ์ปูม้าของชายฝั่งทะเลบ้านปากดอนสักในพื้นท่ี 1,010 ไร่ และก�าหนดห้ามท�าการประมง

ปูม้าในเขตอนุรักษ์ โดยจัดวางทุ่นแสดงแนวเขตตามพิกัดที่ก�าหนด และจัดท�าป้ายก�าหนดเขตอนุรักษ์ปูม้า ติดตั้ง

ในพื้นที่ด�าเนินกิจกรรมเพื่อขอความร่วมมือไม่ท�าการประมงปูม้าในเขตอนุรักษ์

บ้านหาดทรายเปลือกหอย หมู่ที่ 7 ตำาบลคลองเคียน อำาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ได้เพิ่มประสิทธิภาพธนาคารปูม้า รูปแบบโรงเรือน โดยการจัดท�าตู้กระจกส�าหรับใส่แม่ปูม้าไข่นอกกระดองเพื่อ

รองรับจ�านวนแม่ปูได้มากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อไป

ธนาคารสัตว์นำ้าชุมชน
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งานวิจัยของกองวิจัย 
และพัฒนาประมงทะเล
1.   ชดุโครงการวิจยั
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ได้ด�าเนินงานโครงการวิจัยจ�านวน 6 ชุดโครงการ แบ่งเป็น  

ชุดโครงการต่อเนื่อง 4 เรื่อง และชุดโครงการใหม่ 2 เรื่อง

ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม

1. การศึกษาทรัพยากรกุ้งทะเลบริเวณอ่าวพังงาเพื่อการ
บริหารจัดการประมง

2. ทรัพยากรหอยหลอด (Solen sp.) บริเวณอ่าวสะพานหนิ 
จงัหวัดภเูกต็ เพ่ือการบรหิารจดัการประมง

3. การท�าประมง องค์ประกอบชนดิ ความชุกชุมและการแพร่
กระจายของหอยหลอด (Solen sp.) บรเิวณอ่าวสะพานหิน 
จังหวัดภูเก็ต

4. อิทธิพลของกองปะการังเทียมต่อความหลากหลายและ
ผลผลิตของพืชและสัตว์น�้า

5. การเปลี่ยนแปลงชนิดและความชุกชุมของปลาบริเวณ
ปะการงัเทียม จงัหวดัปัตตาน ีในระยะ 2 ปีแรก

6. การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่
บนพ้ืนผวิปะการงัเทียมบรเิวณจงัหวดัปัตตาน ีในระยะเวลา 
2 ปีแรกหลังจัดวาง

1. ระดับแคดเมียมในหมึกสายท่ีจับได้จากแหล่งท�าการ

ประมงอ่าวไทยตอนล่างปี 2560

2. สภาวะแวดล้อม และปริมาณธาตุอาหารในบริเวณแหล่ง

อาศัยของหอยหลอด (Solen sp.) บริเวณอ่าวสะพานหิน 

จังหวัดภูเก็ต

3. การปนเป้ือนโลหะหนกัในดนิตะกอน น�า้ทะเล และหอยหลอด 

(Solen sp.) บริเวณอ่าวสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

4. แพลงก์ตอน และสตัว์หน้าดนิขนาดใหญ่ในแหล่งอาศยัของ

หอยหลอด (Solen sp.) บรเิวณอ่าวสะพานหิน จงัหวดัภเูกต็

สภาวะการประมง ชีววิทยา

1. สภาวะการประมงและทรัพยากรหมึกสายบริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง

2. สภาวะการประมงหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

1. ชนิดและชีววิทยาการสืบพันธ์ุของหมึกสายบริเวณอ่าวไทย 
ตอนล่าง

2. ชีววิทยาบางประการของหอยหลอดชนิด Solen brevis 
Gray, 1832 บริเวณอ่าวสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

เป็นงานวิจัยท้ังหมด 14 เรื่อง ซ่ึงประกอบด้วยงานวิจัยด้าน
ทรัพยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของงานวิจัยทั้งหมด  
รองลงมาคืองานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 28.5   
ถัดมาคืองานวิจัยด้านสภาวะการประมงและด้านชีววิทยา 
 คิดเป็นร้อยละ 14.3 เท่ากัน 

สิ่งแวดล้อม
28.5%

สภาวะการประมง
14.3% ทรัพยากร

42.9%

ชีววิทยา
14.3%

ชุดโครงการต่อเนื่อง 

ชุดโครงการ
ต่อเนื่อง



รายงานประจำาปี 2561 29

เป็นงานวิจัยท้ังหมด 10 เรื่อง ซ่ึงประกอบด้วยงานวิจัยด้าน
เครื่องมือ และสิง่แวดลอ้มเท่ากัน (คิดเป็นรอ้ยละ 50.0 เท่ากัน) 
โดยมุ่งเน้นศึกษาเครื่องมือประมงท่ีมีประสิทธิภาพในการ 
ท�าประมงและสภาวะแวดล้อมในแหล่งประมง

เครื่องมือประมง สิ่งแวดล้อม

1. ปริมาณท่ีเหมาะสมของเคร่ืองมือประมงประเภทลอบและ
อวนติดตาในการท�าประมงบริเวณอ่าวไทย

2. ปริมาณเคร่ืองมือประมงอวนจมปูท่ีเหมาะสมต่อเรือ 
แต่ละขนาดในบริเวณอ่าวไทย

3. ปริมาณท่ีเหมาะสมของเคร่ืองมืออวนลอยกุ้งสามช้ัน 
ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

4. ปริมาณของเคร่ืองมือลอบปูท่ีเหมาะสมต่อเรือแต่ละขนาด
ในบริเวณอ่าวไทย

5. ปริมาณเคร่ืองมือลอบหมึกท่ีเหมาะสมต่อเรือแต่ละขนาด
ในบริเวณอ่าวไทย

1. สภาวะแวดล้อมและสิ่งปนเปื้อนทางทะเลในแหล่งรับรอง
หอยสองฝาและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตราด

2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งประมงบริเวณจังหวัดตราด
3. การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งรับรอง 

หอยสองฝาและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดตราด
4. รูปแบบของกระแสน้�าทะเลบริเวณจังหวัดตราด
5. การแพร่กระจายของ Coliforms, Fecal coliform และ 

Escherichia coli ในน้�าทะเลบริเวณจังหวัดตราด

เครื่องมือประมง
50.0%

สิ่งแวดล้อม
50.0%

ชุดโครงการใหม่ 

ชุดโครงการใหม่
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2.   โครงการวจิยัเด่ียว
โครงการวิจัยเ ดี่ยวประจ�าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ประกอบด้วยงานวิจัย 29 เรื่อง เป็นงานวิจัยต่อเนื่อง 17 เรื่อง 

และงานวิจัยใหม่ 12 เรื่อง ซ่ึงโครงการวิจัยเดี่ยวนั้นประกอบ

ด้วยงานวิจัยด้านทรัพยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.6 ของ

งานวจัิยเดีย่วท้ังหมด รองลงมาคอืงานวจิยัด้านเครือ่งมือประมง 

ร้อยละ 24.2 ด้านชวีวทิยา และสิง่แวดล้อม ร้อยละ 17.2 เท่ากนั 

ด้านการประมงและด้านสภาวะการประมง คิดเป็นร้อยละ 6.9 

เท่ากัน

ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม

1. การศึกษาประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. สัตว์พื้นทะเลบริเวณแหล่งปะการังเทียมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. การเปรียบเทียบชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดบนปะการังเทียมที่

ระดับความลึก และเวลาที่แตกต่างกันบริเวณชายฝั่งจังหวัดพังงา
4. การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้�าหน้าดินตามปัจจัยระยะห่างฝั่ง

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
5. การแพร่กระจายของหอยทะเลบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดพังงา
6. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อน แพลงก์ตอน

สัตว์ แพลงก์ตอนพืช และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณ
จังหวัดระยอง

7. ประชาคมสัตว์พื้นทะเลบริเวณชายฝั่งหาดแม่ร�าพึงและอ่าวเพ 
จังหวัดระยอง

8. แหล่ง การแพร่กระจายของขนาด และการประมงหอยชักตีน 
(Laevistrombus canarium (Linnaeus, 1758))

1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้�าทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนใน
2. แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้�าบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
3. การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า Portunus pelagicus 

บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
4. สภาวะแวดล้อม และปริมาณธาตุอาหารในบริเวณแหล่ง

อาศัยของหอยหลอด บริเวณจังหวัดสตูล
5. องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน

ชีววิทยา การประมง

1. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนใน
2. การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาเกล็ดขาวบริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก
3. ชีววิทยาบางประการของปลาทรายแดงชนิด Nemipterus japonicas 

(Bloch, 1791) ที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
4. พารามิเตอร์ทางการเจริญพันธ์ุของปลาลัง (Rastrelliger kanagurta 

(Cuvier, 1816)) ที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
5. พารามิเตอร์ทางชีววิทยาบางประการ การท�าประมงปลากระเบน 

บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง และการน�าไปใช้ประโยชน์

1. การท�าประมง และสภาพสังคมเศรษฐกิจ บริเวณปะการัง
เทียมฝั่งทะเลอันดามัน

2. การประมงพื้นบ้านในแหล่งท�าการประมงทางฝั่งทะเล
อันดามัน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 
ในเขตจังหวัด

เครื่องมือประมง สภาวะการประมง

1. การศึกษารูปแบบการจัดวางซั้งเชือกเสริมในกองปะการังเทียม
2. การประมงอวนจมปลาลังจากเรือประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทย

ฝั่งตะวันออก
3. การประมงอวนติดตาทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
4. การประมงอวนล้อมซั้งจากเรือที่ขึ้นท่าในจังหวัดสมุทรปราการ
5. การประมงอวนลอยปลาทูในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
6. การศึกษาความเหมาะสมของเครื่องมืออวนหมึกสามชั้นและอวน

ปลากระบางในการท�าประมงหมึกกระดอง
7. การศึกษาประสิทธิภาพของอวนลากแผ่นตะเฆ่และอวนลากคู่ที่ใช้

คร่าวอวนแตกต่างกัน บริเวณทะเลอันดามันตอนบน

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

2. สภาวะการประมงอวนล้อมจับปั่นไฟตามระยะห่างฝั่ง 
บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

สภาวะการประมง
6.9%

ชีววิทยา
17.2%

การประมง
6.9%

เครื่องมือประมง
24.2%

ทรัพยากร
27.6%

สิ่งแวดล้อม
14.2%

โครงการวิจัยเดี่ยว
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3.   ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยที่ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของ 

กองวจิยัและพฒันาประมงทะเลให้สามารถตพีมิพ์เผยแพร่เอกสาร 

วิชาการทั้งหมด 8 เรื่อง เมื่อพิจารณาประเภทของงานวิจัยที่ได้

รับการตีพิมพ์ พบว่าเป็นงานวิจัยด้านทรัพยากรมากท่ีสุด  

คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ท้ังหมด  

รองลงมา คอื งานวจิยัด้านเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ ร้อยละ  25.0 ด้าน

เครื่องมือประมง และด้านชีววิทยา ร้อยละ 12.5 เท่ากัน

เมือ่พจิารณาระยะเวลาในการท�าวิจัย พบว่า งานวจิยัท่ีได้รบัการ

ตพิีมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เริม่ด�าเนนิการในปี 2557  

มากที่สุด (3 เรื่อง) รองลงมาคือปี 2546 2552 2553 2554  

และ 2559 จ�านวนปีละ 1 เรื่อง 

เลขที่เอกสาร
วิชาการ เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย ปีเริ่ม

ดำาเนินการ
วันที่รับรองผล
งานวิชาการ

3/2560 ความเข้มข้นของน�้ามันกานพลูในการน�าสลบ
และควบคุมการสลบ ปลากะพงขาว (Lates 
calcalifer) วัยรุ่น และปลากะรังดอกแดง  
(Epinephelus coioides) วัยรุ่น

57-0339-57027 2557 6 ธันวาคม 2560

4/2560 การศึกษาลักษณะพื้นทะเล การจมตัว และ
ชนิดสัตว์น�้าที่อาศัยบริเวณกองปะการังเทียม
จังหวัดเพชรบุรี

57-0407-57020-001 2557 28 มีนาคม 2561

5/2560 การเพาะและอนุบาลลูกปลาสีกุนใบไม้ Alepes 
kleinii (Bloch, 1793) จากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยง
ในระบบน�้าหมุนเวียน

59-0332-59054 2559 28 มีนาคม 2561

6/2560 การประมงอวนล้อมซั้งและความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของสัตว์น�้าทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย

57-0422-53019-006 2557 29 มีนาคม 2561

7/2560 ทรัพยากรสัตว์น�้าในเขตชายฝั่ง 10 ไมล์ทะเล 
บริเวณอ่าวไทย

53-0410-52027-003 2553 30 มีนาคม 2561

8/2560 ปริมาณความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น�้า
บริเวณอ่าวไทยตอนใน ถึงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2546-2548

46-0407-45004-008 2546 30 มีนาคม 2561

9/2560 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น�้าหลังการจับ
ของเรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน

52-0402-52011 2552 3 เมษายน 2561

10/2560 องค์ประกอบในกระเพาะอาหารของปลาทูน่า
จากการท�าประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับใน
บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก

54-0412-54020-006 2554 5 มิถุนายน 2561

ชีววิทยา
12.5%

เพาะเลีย้งสตัว์นำา้
25.0%

เครื่องมือประมง
12.5%

ทรัพยากร
50.0%

ผลงานวิจัย 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
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จากข้อมูลผลงานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) 

พบว่างานวิจัยท่ีด�าเนินการเสร็จและมีการพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานวิจัยด้านทรัพยากร ชีววิทยา  

การประมง และประเมินสภาวะทรัพยากร เมื่อพิจารณาโครงการวิจัย ปี 2561 คาดว่าจะมีงานวิจัยด้านทรัพยากร 

ด้านเครื่องมือประมง และด้านสภาวะการประมง เพิ่มมากขึ้น
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เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า

สภาวะการประมง

อื่นๆ

ประเมินสภาวะทรัพยากร

สิ่งแวดล้อม

เครื่องมือประมง

เศรษฐกิจและสังคม

การประมง

ทรัพยากร

ชีววิทยา
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งานบริการอื่นๆ

1.   การจำาแนกชนิดสัตว์นำ้า

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้เปิดรับบริการให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความประสงค์ต้องการจะทราบ  

ข้อมูลชนิดพันธุ์ของสัตว์ทะเลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง น�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ให้บริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์ของสัตว์ทะเลรวมแล้ว 78 ตัวอย่าง  

โดยตัวอย่างสตัว์น�า้ท่ีน�ามาขอรบับรกิารนัน้ ส่วนใหญ่เป็นสตัว์น�า้ในกลุม่หอยมากท่ีสดุจากสตัว์น�า้ท้ังหมดท่ีมาขอรบั

บริการ คิดเป็นร้อยละ 48.7 ส่วนชนิดสัตว์น�้ารองลงมา คือ กลุ่มปลา และอื่นๆ (กุ้งเคย, งู) คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ

ร้อยละ 12.8 ตามล�าดับ และหน่วยงานท่ีมาใช้บริการ ได้แก่ ภาคเอกชน ร้อยละ 48.7 ส่วนราชการ  

(ผ่าน กบม.) ร้อยละ 43.6 และส่วนราชการอื่นๆ ร้อยละ 7.7

หอย
48.7%

ส่วนราชการ
(ผ่าน กบม.)

43.6%
อื่นๆ
12.8%

ปลากระเบน
3.8%

ปลาฉลาม
1.3%

ปลา
21.8%

หมึก
11.6%

ส่วนราชการอื่นๆ
7.7%

ภาคเอกชน
48.7%

ชนิดสัตว์นำ้า
หน่วยงาน 

ที่มาขอรับบริการ
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2.   งานบรกิารด้านการออกหนงัสือรบัรอง

การออกใบรับรองการนำาเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า 
ชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร และใบรับรองการนำาเข้า-ส่งออกปลาทูน่าตาโต
และผลิตภัณฑ์

กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเลได้ด�าเนนิงานด้านการให้บรกิารการออกใบรบัรอง ซ่ึงแบ่งเป็นการให้บรกิารการออก

ใบรบัรองการน�าปลาทูน่าครบีเหลอืงและผลติภณัฑ์จากปลาทูน่าชนดิครบีเหลอืงเข้ามาในราชอาณาจกัร และใบรบัรอง 

การน�าเข้า-ส่งออกปลาทูน่าตาโตและผลติภณัฑ์ ซ่ึงการให้บรกิารการออกใบรบัรองการน�าเข้าปลาทูน่าชนดิครบีเหลอืง 

และผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร แบ่งออกเป็นการให้บริการในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค ซึ่งการด�าเนินการให้บริการในส่วนกลางให้บริการ ณ กลุ่มวิชาการ (กวช.) ส่วนภูมิภาคให้บริการ 

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

โดยผู้รับบริการทั้งหมดเป็นภาคเอกชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวจิยัและพัฒนาประมงทะเลได้ให้บรกิารออกใบรบัรองการน�าเข้าปลาทูน่าชนดิครบีเหลอืง 

จ�านวนทั้งสิ้น 3,292 ฉบับ เป็นการให้บริการการออกใบรับรองที่กลุ่มวิชาการ (กวช.) 3,141 ฉบับ (ร้อยละ 95.41) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 151 ฉบับ (ร้อยละ 4.59) และในศูนย์วิจัยและพัฒนา 

ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ไม่มีการขอรับบริการ

กำรให้บริกำรออกใบรับรองกำรน�ำปลำทูน่ำชนิดครีบเหลือง
และผลิตภัณฑ์จำกปลำทูน่ำชนิดครีบเหลืองเข้ำมำในรำชอำณำจักร

ศพม. ภูเก็ต

4.59%

95.41%

กวช.
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กำรให้บริกำรออกใบรับรองกำรน�ำปลำทูน่ำชนิดครีบเหลือง
และผลิตภัณฑ์จำกปลำทูน่ำชนิดครีบเหลือง เข้ำมำในรำชอำณำจักร (รำยเดือน)

ส่วนการออกใบรบัรองการน�าเข้า-ส่งออกปลาทูน่าตาโตและผลติภณัฑ์ มีให้บรกิาร ณ ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงอนัดามัน

ตอนบน (ภูเก็ต) ซ่ึงการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้นไม่มีภาคเอกชนมาขอรับบริการการออกใบรับรอง

การน�าเข้า-ส่งออกปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์
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การออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น

ตามท่ีกรมประมงได้มีนโยบายผลักดันให้การผลิตสัตว์น�้าได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลตลอดสายการผลิต  

ท้ังจากการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้านั้น อาหารสัตว์ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักของการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  

และมกีารจบัตามองเป็นพิเศษจากประเทศผูน้�าเข้าถงึท่ีมาของวัตถดุบิท่ีเข้าสูก่ระบวนการผลติ จงึได้มีการรเิร่ิมระบบ

รับรองแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีภาคเอกชนรับรองแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบในการ

ผลิตปลาป่นด้วยตนเอง โดยมีกลุ่มวิชาการ (กวช.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูลของกรมประมงให้กับผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงผู้รับบริการขณะนั้นคือ 

โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ 

การให้บริการด�าเนินการเรื่อยมาจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

ได้แถลงออกรายงานการค้ามนุษย์ให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม Tier 3 ซึ่งเป็นระดับท่ีแย่ท่ีสุด สร้างความเสียหาย 

ต่อช่ือเสียงของประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าอาหารทะเลอย่างมาก ด้วยสาเหตุนี้คณะรักษา 

ความสงบแห่งชาตไิด้มีค�าสัง่ให้จดัตัง้ศนูย์บัญชาการแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพือ่แก้ไขปัญหา

การท�าประมงผิดกฎหมายและปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ 

เข้า - ออกท่า (Port In - Port Out Control Center) และศูนย์ให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบ

เบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) ใน 22 จังหวัดชายทะเลตามที่ ศปมผ. ประกาศก�าหนด ท�าให้เกิดการปรับ

รปูแบบการรบัรองหนงัสอืรบัรองปลาป่นและผลติภณัฑ์ของปลาป่น โดยเพิม่รายงานการเข้า-ออกท่าของเรอืประมง 

และก�าหนดให้โรงงานปลาป่นและเรือประมงต้องมีหนังสือรับรองจากส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่า 

ไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและการบังคับใช้แรงงาน แนบมาในการตรวจหนังสือรับรองปลาป่นฯ ด้วย

เมือ่กรมประมงมีการประกาศใช้ พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซ่ึงประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่มท่ี 132 

ตอนท่ี 108 ก ลงวนัท่ี 13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 มาตรา 90 (5) ก�าหนดให้ผูผ้ลติผลติภณัฑ์สตัว์น�า้หรอืแปรรปูสตัว์น�า้ 

ต้องจัดท�าหลักฐานเพื่อการสืบค้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก�าหนด และมาตรา 90 (6) ก�าหนดให้

ผูน้�าเข้า ส่งออก หรอืน�าผ่านสตัว์น�า้หรอืผลติภณัฑ์สตัว์น�า้ ต้องมีใบรบัรองการจบัสตัว์น�า้ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีแสดง

ว่าสตัว์น�า้หรอืผลติภณัฑ์สตัว์น�า้นัน้ได้มาจากการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย จงึมีการปรบัปรงุระบบการตรวจสอบ

หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น ให้ครอบคลุมท้ังการจ�าหน่ายในประเทศและการส่งออก อีกท้ัง 

กรมประมงได้จดัท�าระบบตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้าสตัว์น�า้ท่ีได้จากการจบัของเรอืประมงไทย หรอืระบบ Thai Flagged 

Catch Certificate ท�าให้การติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการท�าการประมงที่ผิดกฎหมาย มีความต่อเนื่อง โปร่งใส  

มปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรประมงอย่างเป็นระบบตัง้แต่ต้นทางถงึการส่งออกและมีระบบ

ตรวจสอบย้อนกลบัท่ีน่าเช่ือถอื โดยมีการเริม่ใช้ระบบตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2559 ในจงัหวดัสงขลาเป็นแห่งแรก 

และขยายขอบเขตครบทุกจังหวัดชายทะเล ท�าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้อง ในการตรวจสอบ

หนังสือรับรองปลาป่นฯ มากขึ้น 

ผลการด�าเนินงานออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต ่

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีผู้รับบริการเป็นโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ จ�านวน 9 ราย 

และโรงงานปลาป่น จ�านวน 76 ราย โดยมีการออกหนังสือรับรองปลาป่นฯ ท้ังสิ้น 23,307 ฉบับ (รายละเอียด  

ดังตาราง) ส�าหรับผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นท่ีมีความประสงค์ขอส่งออกปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น  

มีจ�านวน 13 ราย โดยมีการออกหนังสือรับรองปลาป่นฯ เพื่อการส่งออกทั้งสิ้น 385 ฉบับ
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โดยสามารถค�านวณเป็นร้อยละของแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นได้ดังนี้

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ฉบับ
ปริมาณ
วัตถุดิบ 

(กิโลกรัม)

ปริมาณปลาป่น 
(กิโลกรัม)

1. การท�าประมง (ปลาเป็ด/ปลาอื่น ๆ) 8,173 264,532,149 93,775,915

2. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (ซูริมิ) 885 13,651,781 4,855,922

3. เศษเหลือจากวัตถุดิบน�าเข้า (ปลาทูน่า) 3,289 139,845,072 49,262,623

4. เศษเหลือจากวัตถุดิบน�าเข้า (ปลาทะเลอื่น ๆ ยกเว้นปลาทูน่า) 226 8,983,273 3,587,834

5. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (ล้ง/ตลาด/ฟาร์มปลา) 3,140 141,248,080 115,158,848

6. เศษเหลือจากหลายแหล่ง 2,413 216,903,505 66,280,832

7. ปลาเป็ดน�าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 1,628 71,000,886 20,985,807

8. ปลาป่นน�าเข้า 133 0 38,014,589

9. กรณีปลาป่นผสม 3,420 0 0

รวม 23,307 856,164,746 391,922,370

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

การทำาประมง
(ปลาเป็ด/ปลาอื่นๆ)
35.07%

ปลาป่นนำาเข้า
0.57%

เศษเหลือจากการนำาเข้า
(ปลาทะเลอื่นๆ ยกเว้นปลาทูน่า)
0.97%

กรณีปลาป่นผสม
14.67%เศษเหลือจากวัตถุดิบ

นำาเข้า (ปลาทูน่า)
14.11%

เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ 
(ล้ง/ตลาด/ฟาร์มปลา)

13.47%

ปลาเป็ดนำาเข้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน

6.99%

เศษเหลือจากวัตถุดิบ
ในประเทศ (ซูริมิ)

3.80%

เศษเหลือ 
จากหลายแหล่ง

10.35%
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ประมวลภาพกิจกรรมกองวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเล
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ผู้อ�านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายวิชาญ อิงศรีสว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงทะเล นางเพราลัย นุชหมอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง นาวาโทพรชัย สิงหบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายสุวัฒน์ เวียงเกตุ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นางสาวสุชาดา บุญภักดี

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล (รักษาการ ฯ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง นายสมชาย วิบุญพันธ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง นายวุฒิชัย วังคะฮาต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มส�ารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก นายธนัช ศรีคุ้ม

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

หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดกระบี่

นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง

ผู้บริหารกองวิจัย 
และพัฒนาประมงทะเล




