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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ค าน า 
 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลเป็นหน่วยงานในกรมประมงที่มีภารกิจในการศึกษา วิจัยและพัฒนา ติดตาม และ
เฝ้าระวังแหล่งท าการประมงทะเล เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งการประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และ
มีความย่ังยืนต่อไปในอนาคต 
 
จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ด าเนินการตามภารกิจหลักใน
การศึกษาวิจัยด้านการประมงทะเล การส ารวจทรัพยากรสัตว์น  า แหล่งท าการประมง ทั งในน่านน  าและนอกน่านน  า 
ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสม การส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพขององค์กรประมงให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการประมงทะเล การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลต่าง ๆ การขยายเขตอนุรักษ์ชายฝ่ัง 
การผลิตพันธุ์สัตว์น  า การตรวจสอบรับรองแหล่งประมง การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
การให้บริการออกเอกสารหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ว่าด้วยการป้องกัน 
ยับยั งและขจัดการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) 
 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้จัดท ารายงานประจ าปี 2562 ขึ นเพ่ือให้เห็นภาพรวมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัด ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงในการด าเนินการต่อไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับนี  
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 
 

นายนฤพล สุขุมาสวิน 
ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
 
วิสัยทัศน์ 
 

 
 

พันธกิจ 
 

 

 
เป้าประสงค ์

 
M Management มีการจัดการที่ดี 
A Attitude มีทัศนคติที่ดี 

R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ท า 
I Intelligence มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม 

N Norm มีบรรทัดฐานที่ดี 

E Energy มีก าลังและพลังทุม่เท 
  

“เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อน าไปสู่การประมงทะเลที่ย่ังยืน” 

1. ศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประมงทะเลในน่านน  าไทย 
พื นที่ทับซ้อน และน่านน  าสากล ให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน 

2. ศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการท าประมง
อย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน 

3. ศึกษาวิจัย และพัฒนา เพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเล  
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้บริการทางวิชาการ และ

ค าปรึกษาด้านการประมงทะเล 
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ 

สมรรถนะ ทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
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บทบาทหน้าที่ 
 

 

ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเก่ียวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน  าไทย พื นที่ทับซ้อนและน่านน  าสากล  
ในด้านทรัพยากรสัตว์น  าและปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประมง ตลอดจนร่วมส ารวจวิจัยในน่านน  าต่างประเทศ 

ศึกษา ทดลอง พัฒนารูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัย 
สัตว์ทะเล รวมถึงการติดตามผลการปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลชนิดที่เหมาะสมในพื นที่ที่รับผิดชอบ 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับเคร่ืองมือท าการประมงและวิธีการท าการประมงทะเลให้มีเคร่ืองมือท าการประมง
ที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น  า ไม่ท าลายพันธุ์สัตว์น  า และสอดคล้องกับการท าการประมงแบบมีความรับผิดชอบ 

ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยชีวประวัติ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและพืชทะเล 
และด าเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล  

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหารจัดการการประมง และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง 

ด าเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น  าสูงสุดที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนวิเคราะห์ 
และประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการการประมง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงท่ีได้มาตรฐานสากล และควบคุม ก ากับ ดูแล  
การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง 

ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการท าการประมงและแหล่งท าการประมงทะเล 

ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการประมงทะเล  
เคร่ืองมือท าการประมง และวิธีการท าการประมงทะเล 

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



 
รายงานประจ าปี 2562 | 3 

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง   
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลจังหวัดตราด 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    
อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
 สถานวีิจัยและพัฒนาประมง

ทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง   
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    
อันดามันตอนบน (ภูเก็ต) 

 สถานวิีจัยและพัฒนาประมง
ทะเลจังหวัดระนอง 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง    
อันดามันตอนล่าง (สตูล) 

 ศูนย์ศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์
พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดกระบี ่

 กลุ่มวิชาการ 
 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร

ประมง 
 กลุ่มตรวจสอบและรับรอง

แหล่งประมง 
 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง 
 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง

ประมง 
 กลุ่มส ารวจและวิจัยทรัพยากร

ทะเลลึก 

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
และการประมงทะเลลึก 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป กลุ่มส่วนกลาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 
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บุคลากร 
 
บุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 
บุคลากร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีบุคลากรทั งสิ น 741 ราย โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 
จ านวน 232 ราย ลูกจ้างประจ า จ านวน 104 ราย และพนักงานราชการ จ านวน 405 ราย 
 
บุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลส่วนใหญ่ปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทั ง 6 แห่ง โดย
หน่วยงานที่มีบุคลากรปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) ซึ่งมีบุคลากร
รวมทั งสิ น 111 ราย และรองลงมาคือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ซึ่งมีบุคลากรรวมทั งสิ น 
109 ราย 
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อายุ 
เมื่อพิจารณาตามอายุของข้าราชการกองวิจยัและพัฒนาประมงทะเล พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ป ี
คิดเป็นร้อยละ 34.48 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.62 ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.40 
และอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.50 
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ระดับการศึกษา 
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ครึ่งหนึ่งของข้าราชการในกองวิจยัและพัฒนาประมงทะเลมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ร้อยละ 58.19 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท และจบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 19.40 
เท่ากัน และมีข้าราชการบางส่วนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.01 
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ต าแหน่ง 
เมื่อพิจารณาตามต าแหน่ง พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ) ร้อยละ 75.43 รองลงมาคือต าแหน่งทั่วไป (ระดับอาวุโส ระดับช านาญงาน 
และระดับปฏิบัติงาน) ร้อยละ 24.14 และต าแหน่งอ านวยการ (ระดบัสูง) ร้อยละ 0.43 

 

 
  

อ านวยการ 
0.43% 

วิชาการ 
75.43% 

ท่ัวไป 
24.14% 

ต าแหน่ง 
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ระดับต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งของข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

คน 
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การพัฒนาบุคลากร 
 
การพัฒนาบุคลากรถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการบริหารงานขององค์กรใดจะพัฒนาไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั น ขึ นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร หากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง 
มีทักษะในการปฏิบัติงาน ย่อมสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายที่
ต้องการได้ 
 
ดังนั นกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั งคนดีและคนเก่งโดยการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ให้มีศักยภาพสูงขึ น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหลักสูตรในการอบรมทั งหมด 4 หลักสูตร สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี  
 

 
 
การอบรมบุคลากรในกองมีจ านวนผู้เข้าร่วม 142 ราย แบ่งการอบรมของแต่ละด้านออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ 
 
1. การจ าแนกชนิดสัตว์น  าเพื่อการวิจัยด้านประมงทะเล (ด้านทักษะ) จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.13 
 
2. การประยุกต์ใช้โปรแกรม R ส าหรับการวิเคราะห์ทางพลวัตประชากรและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 
(ด้านทักษะ และด้านสมรรถนะหลัก) จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.13 
 
3. การใช้โปรแกรม ASPIC และ Kobe plot เพื่อประเมินและแสดงสถานภาพของทรัพยากรสัตว์น  า (ด้านทักษะ 
และด้านสมรรถนะหลัก) จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.56 
 
4. ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านสมรรถนะหลัก) จ านวน 
67 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.18 
 
  

ด้านความรู้ (Knowledge) 
ความสามารถที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

และความรู้ความสามารถ
ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ 

ด้านทักษะ (Skill) 
การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน

จนเกิดความช านาญและคล่องแคล่ว 
หรือความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษ

ในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานที่พัฒนาจากการสั่งสม

ประสบการณ์และการฝึกฝน 

ด้านสมรรถนะ (Competency) 
คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมที่เป็นผล
มาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ

และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้
บุคลากรบางกลุ่ม/บางคนในองค์กร

ปฏิบัติงานให้ผลงานโดดเด่น 

กว่าคนอ่ืน ๆ ในองค์กร 
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ชื่อหลักสูตร 
จ านวนผู้ 

เข้าร่วมอบรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะหลัก 

การจ าแนกชนิดสัตว์น  าเพ่ือการวิจัย 
ด้านประมงทะเล 

30 
(21.13%) 

 √  

การประยุกต์ใช้โปรแกรม R ส าหรับ 
การวิเคราะห์ทางพลวัตประชากรและ 
ประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 

30 
(21.13%) 

 √ √ 

การใช้โปรแกรม ASPIC และ Kobe plot 
เพ่ือประเมินและแสดงสถานภาพของ
ทรัพยากรสัตว์น  า 

15 
(10.56%) 

 √ √ 

ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัย 
ในเรือประมง 

67 
(47.18%) 

√ √ √ 

 
การอบรมบุคลากรในกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลทั ง 4 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 142 ราย โดยจ าแนก
โครงการ/หลักสูตรตามแบบรายงานผลการเข้าฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่าง ๆ พบว่า การอบรม
บุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล มีการอบรมตามด้านดังต่อไปนี    
 
1. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจ าแนกชนิดสัตว์น  าเพ่ือการวิจัย
ด้านประมงทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั งสิ น 30 ราย 
 
2. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม R ส าหรับ
การวิเคราะห์ทางพลวัตประชากรและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง หลักสูตรการใช้โปรแกรม ASPIC และ Kobe plot 
เพ่ือประเมินและแสดงสถานภาพของทรัพยากรสัตว์น  า และหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยใน
เรือประมง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั งสิ น 112 ราย 
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งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ได้รับงบประมาณทั งหมด 196,123,000 บาท  
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

1) งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 44.57 (เงินเดือน ร้อยละ 
95.40 และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ร้อยละ 4.60)  
2) งบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 46.63 (ค่าตอบแทนใช้สอย
วัสดุ ร้อยละ 89.40 และค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10.60)  
3) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) คิดเป็นร้อยละ 2.31 
4) งบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายในการส ารวจประมงของเรือส ารวจ
ประมงจุฬาภรณ์และเรือส ารวจประมงมหิดล) คิดเป็นร้อยละ 
6.49 

 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับงบประมาณภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 22.20 งบบุคลากรเพ่ิมขึ นร้อยละ 7.26 และในส่วนของงบประมาณท่ีลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้แก่ งบด าเนินงาน (ร้อยละ 23.74) งบลงทุน (ร้อยละ 85.83) และงบรายจ่ายอ่ืน (ร้อยละ 32.04) 
 

หมวดรายจ่าย 2561 2562 เพิ่มขึ น/ลดลง % 
งบบุคลากร    81,501,413     87,420,200     5,918,787         7.26  

งบด าเนินงาน  119,917,980     91,446,900  -28,471,080  - 23.74  
งบลงทุน    31,953,161      4,527,900  -27,425,261  - 85.83  

งบรายจ่ายอ่ืน    18,728,000     12,728,000  -  6,000,000  - 32.04  
รวม 252,100,554  196,123,000  -55,977,554  - 22.20  

 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับงบประมาณของงบด าเนินงานทั งหมด 91,446,900 บาท ใน 8 กิจกรรม โดย
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานได้รับงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.46 ของงบด าเนินงาน
ทั งหมด กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณรองลงมา ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  า และกิจกรรม
ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง คิดเป็นร้อยละ 33.59 และ 24.03 ตามล าดับ โดยกิจกรรมที่ได้รับ
งบประมาณน้อยที่สุด คือ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมด้านการประมง คิดเป็น
ร้อยละ 0.03 
 

44.57% 46.63% 

2.31% 
6.49% 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน 
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ใช้จ่ายงบประมาณทางด้านค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ผลการเบิกจ่ายตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมทั งสิ น 87,420,200 บาท 
โดยร้อยละ 77.73 เป็นการเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และอีกร้อยละ 22.27 เป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลาง 
 
ในส่วนของงบด าเนินงานมีผลการเบิกจ่ายตาม GFMIS รวมทั งสิ น 90,620,895.43 บาท ซึ่งในส่วนกลางมีการเบิกจ่าย
ร้อยละ 98.01 เป็นเงินขยายกันเหล่ือมปีร้อยละ 1.99 และในส่วนภูมิภาคมีการเบิกจ่ายร้อยละ 99.92 เป็นเงินขยาย
กันเหล่ือมปีร้อยละ 0.08 ในด้านงบลงทุนมีผลการเบิกจ่ายตาม GFMIS รวมทั งสิ น 4,478,066.62 บาท ซึ่งส่วนภูมิภาค
ไม่มีเงินขยายกันเหลื่อมปี และงบรายจ่ายอ่ืน มีผลการเบิกจ่ายตาม GFMIS รวมทั งสิ น 12,727,714.82 บาท ซึ่งใน
ส่วนกลางมีการเบิกจ่ายร้อยละ 71.65 เป็นเงินขยายกันเหล่ือมปีร้อยละ 28.35 

 

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ
ด้านประมง  

4.61% 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่มาตรฐาน 

34.46% 

กิจกรรมส่งเสริมและ
บริหารจัดการการผลิต

สินค้าประมง 
24.03% 

กิจกรรมพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
0.16% 

กิจกรรมพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากร

สัตว์น  า 
33.59% 

กิจกรรมวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้

พื นฐานด้านการประมง 
1.60% 

กิจกรรมวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม

ด้านการประมง 
0.03% 

กิจกรรมสนับสนุน
โครงการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
1.52% 

งบประมาณของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลรายกิจกรรม 

98.01% 99.92% 100.00% 71.65% 

1.99% 0.08% 

28.35% 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน 

การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน 

เงินขยายกันเหลื่อมปี 
เบิกจ่าย 
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กิจกรรมหลักกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 
กิจกรรมหลัก: พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน 
 
การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักจากแหล่งประมง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีภารกิจภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย
ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักจากแหล่งประมง จ านวน 4,500 ตัวอย่าง ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้โดยเป็นการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน  าและ
สัตว์น  าจากแหล่งน  าธรรมชาติทั งในพื นที่บริเวณอ่าวไทยและอันดามันเพ่ือวิเคราะห์การสะสมของโลหะหนัก เช่น 
แคดเมีย่ม ตะก่ัว สังกะสี และทองแดง เป็นต้น เป้าหมายในการตรวจวิเคราะห์นั นมีทั งหมด 4 ,500 ตัวอย่าง ซึ่งผล
การด าเนินงาน พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามแผนที่ก าหนดรวมแล้ว 6,248 ตัวอย่าง โดยแบ่งรายกิจกรรม
ได้ดังต่อไปนี  

กิจกรรมที่ 1 โลหะหนักในน  าจากแหล่งหอยลาย 
กิจกรรมที่ 2 โลหะหนักในหอยลายจากแหล่งหอยลาย 
กิจกรรมที่ 3 แคดเม่ียมในหมึกจากท่าขึ นสัตว์น  า 
กิจกรรมที่ 4 โลหะหนักในน  าจากแหล่งประมง 
กิจกรรมที่ 5 โลหะหนักในสัตว์น  าจากแหล่งประมง 

 

หน่วยงาน 
จ านวนตัวอย่างรายกิจกรรม รวม 1 2 3 4 5 

กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง 120 120 60 480 620 1,400 
กลุ่มส ารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก 0 0 0 0 728 728 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) 160 160 60 180 600 1,160 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 128 128 56 224 288 824 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  84 84 48 132 528 876 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)  0 0 36 240 960 1,236 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)  0 0 24 0 0 24 
รวมจ านวนตัวอย่างทั งหมด 492 492 284 1,256 3,724 6,248 
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กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
 
การประเมินผลผลิตสูงสุดที่ย่ังยืน 
การประเมินผลผลิตสูงสุดที่ย่ังยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) มีจุดประสงค์เพ่ือหาจุดอ้างอิงของ
ทรัพยากรสัตว์น  า ซึ่งเป็นระดับที่สัตว์น  าในน่านน  าไทยสามารถถูกน ามาใช้ประโยชน์โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อ
ทรัพยากร และมีความสมดุลกับการผลิตตามธรรมชาติ การประเมิน MSY แบบกลุ่มสัตว์น  าในอ่าวไทยและทะเล
อันดามันใช้แบบจ าลองผลผลิตส่วนเกินของฟอกซ์ (Fox surplus production model) โดยแบ่งสัตว์น  าออกเป็น 
3 กลุ่มสัตว์น  า ทั งฝ่ังอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ประกอบด้วย  
 

 
 
แบบจ าลองผลผลิตส่วนเกินของฟอกซ์ใช้ข้อมูลสถิติผลจับสัตว์น  า และการลงแรงประมงของเครื่องมือท าการประมง
มาตรฐานในแต่ละกลุ่มสัตว์น  า รวมทั งอัตราการจับสัตว์น  า (catch per unit effort: CPUE) ของเรือส ารวจประมง 
ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือประมงมาตรฐานของกลุ่มสัตว์น  าหน้าดินฝั่งอ่าวไทย การประเมิน MSY ปี พ.ศ. 2562 ได้ผลดังนี  
 

พื นที่ กลุ่มสัตว์น  า MSY (ตัน) 
อ่าวไทย สัตว์น  าหน้าดิน 790,985 

ปลากะตัก 202,077 
ปลาผิวน  า 251,547 

อันดามัน สัตว์น  าหน้าดิน 230,115 
ปลากะตัก 33,007 
ปลาผิวน  า 118,344 

 
ผลการประเมิน MSY ที่ได้ จะน าเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติทราบ และพิจารณาก าหนด
ปริมาณสัตว์น  าทั งหมดที่อนุญาตให้ท าการประมง (Total Allowable Catch: TAC) เพ่ือน าไปจัดสรรให้กับ
เรือประมงพื นบ้าน และเรือประมงที่ขอรับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

  

1) กลุ่มสัตว์น  าหน้าดิน ประเมิน MSY ของสัตว์น  าหน้าดินทั งหมด 
   (ประกอบด้วย ปลาหน้าดิน ปลาหมึก กุ้ง ปู หอย และเคย)  
2) ปลากะตัก 

3) ปลาผิวน  า ประเมิน MSY ของปลาผิวน  าทั งหมด ยกเว้นปลากะตัก  



 
รายงานประจ าปี 2562 | 14 

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

การตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง 
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) มาตรา 98 
ได้ระบุไว้ว่า “ให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงในการจัดท ามาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น  า 
การแปรรูปสัตว์น  า การเก็บรักษา การขนส่งหรือขนถ่ายสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์สัตว์น  าเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ
การประมงน าไปใช้ปฏิบัติในกิจการของตนให้ได้สัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการรับรองคุณภาพว่าได้มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค” กรมประมงจึงมอบหมายภารกิจให้แก่กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ในการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยใน
เรือประมง (สร.3) ให้แก่เรือประมงพาณิชย์ เนื่องจากเรือประมงนั นถือเป็นต้นทางของกระบวนการจับและเก็บรักษา
สัตว์น  าจะมีคุณภาพหรือไม่ขึ นอยู่กับความใส่ใจของเจ้าของเรือ ลูกเรือ และผู้เกี่ยวข้องในการท าการประมง ดังนั น
การเก็บและดูแลรักษาสัตว์น  าในเรือประมงจึงเป็นส่วนที่มีความส าคัญในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั งใน
และนอกประเทศ เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าประมงของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล อีกทั งหนังสือรับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ยังใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์อีกด้วย 
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หน่วยงาน 

ผลการออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) 
จ านวนเรือ (ล า) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานั น กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง 
พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และออกหนังสือรับรองฯ (สร.3) 
ให้เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ไปทั งหมด 4,212 ฉบับ 
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บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน 
กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยกลุ่มพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประมงด าเนินการ
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทั ง 6 แห่ง และสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ในการด าเนินการ
กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม การรวมตัว และ
ขึ นทะเบียนองค์กรประมงท้องถิ่น พร้อมทั งสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการบ ารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู 
และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนจากทรัพยากรสัตว์น  าภายในที่จับสัตว์น  าในเขตทะเลชายฝ่ัง ในพื นที่จังหวัดชลบุรี 
เพชรบุรี ตราด จันทบุรี ระยอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง 
และสตูล โดยได้ด าเนินงาน ดังนี  
 

 คัดเลือกพื นที่โดยพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม จ านวน 21 แห่ง ดังนี  
 

ล าดับ ชื่อชุมชน หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 บ้านชายทะเล 2 บางละมุง บางละมุง ชลบุร ี
2 บ้านพะเนิน 1 2 3 แหลมผักเบี ย บ้านแหลม เพชรบุรี 
3 บ้านหาดแม่ร าพึง 9 ตะพง เมือง ระยอง 
4 บ้านเกาะจิก 1 บางชัน ขลุง จันทบุรี 
5 บ้านแหลมกลัด 2 แหลมกลัด เมือง ตราด 
6 บ้านปากดอนสัก 7 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 
7 บ้านจมูกโพรง-กลางอ่าว 10 บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 
8 ปากน  าละแม 1 ละแม ละแม ชุมพร 
9 บ้านคาโต 5 ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 
10 บ้านระวะ 4 ระวะ ระโนด สงขลา 
11 บ้านในถุ้ง 5 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 
12 บ้านหินราว 1 แหลมสัก อ่าวลึก กระบ่ี 
13 บ้านอ่าวทองหลาง 7 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบ่ี 
14 บ้านพารา 4 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 
15 บ้านอ่าวกุ้ง 9 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 
16 บ้านหินลาด 3 คุระ คุระบุรี พังงา 
17 บ้านเกาะระ 3 เกาะพระทอง คุระบุรี พังงา 
18 บ้านแหลมไทร 3 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง 
19 บ้านยะระโต๊ดใหญ่ 5 เกาะสาหร่าย เมือง สตูล 
20 บ้านหาดทรายด า 5 หงาว เมือง ระนอง 
21 บ้านบางกล้วย 3 นาคา สุขส าราญ ระนอง 
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 จัดฝึกอบรมให้กับชาวประมงในชุมชน เพ่ือให้ชาวประมง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนมีความเข้าใจใน
ระบบนิเวศทางทะเลของพื นที่ตนเอง และได้พิจารณากิจกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบนิเวศ และ
ความเป็นอยู่ จ านวน 21 ชุมชน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 258 ราย ซึ่งมีเนื อหาในการอบรมเกี่ยวกับ 
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ มาตรการในการบริหารจัดการ
ประมง กฎหมายประมง และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการจัดท า
ร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศของชุมชน 
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 จัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนของชุมชน โดยด าเนินการจัดประชุมร่วมกับชุมชนประมง และผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการวางแผนเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญของชุมชนพร้อมทั งจัดท าแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงเชิงระบบนิเวศ ซึ่งยึดแนวทางตามระบบนิเวศ และก าหนดรูปแบบ ก าหนดกฎกติกา ขั นตอน
รายละเอียดในการด าเนินกิจกรรม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื นที่ 21 
ชุมชน ดังนี  

 
 กิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น  า โดยการจัดท าซั งกอ ซั งพุ่ม กร่ าไม่ไผ่ จ านวน 13 ชุมชน 

ด าเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เชือกใยยักษ์ ท่อพีวีซี หิน ปูน ทราย ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว 
เป็นต้น 

 

   
   

   
   

   
 

 กิจกรรมก าหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดยการจัดท าทุ่นแสดงเขตอนุรักษ์ จ านวน 7 ชุมชน 
ด าเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เชือกใยยักษ์ ไม้ไผ่ ป้ายบอก และแสดงเขตอนุรักษ์ เป็นต้น 
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 กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น  า โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น  าต่าง ๆ เช่น หอยหวาน กุ้งแชบ๊วย 
จ านวน 7 ชุมชน ด าเนินการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย และหอยหวาน 

 

   
 

 กิจกรรมจัดตั งธนาคารสัตว์น  าชุมชน เช่น ธนาคารหอยนางรม ธนาคารหอยชักตีน ธนาคาร
ทรัพยากรสัตว์น  า จ านวน 5 ชุมชน ด าเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น ท่อพีวีซี เนื ออวน 
เชือกใยยักษ์ ไม้ เป็นต้น 

 

   
   

   
   

   
 

 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพธนาคารสัตว์น  า โดยการสนับสนุนถังเพาะฟัก ท่อปล่อยพันธุ์ปูม้า
กระดานจดบันทึกจ านวนแม่ปูไข่ และป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุมชน 
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 กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการจัดการแข่งขันตกปลา สร้างสะพานทางเดิน
ชมธรรมชาติและนิเวศป่าโกงกาง จ านวน 1 ชุมชน 

 

   
   

   
 

 กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การก าจัดขยะบริเวณชุมชน เป็นต้น จ านวน 1 ชุมชน 
 

   
 

 การติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของชุมชนโดยกลุ่มพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมง ทั ง 6 แห่ง และสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ได้เข้าไปติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนของชุมชน ติดตามทรัพยากรสัตว์น  า รวมทั งได้แลกเปล่ียน องค์ความรู้ และประสบการณ์
ต่าง ๆ กับชุมชน 
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กิจกรรมหลัก: พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  า 
 
ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น  า 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่มีความส าคัญระดับโลก ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
ระบบนิเวศเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการเพ่ิมขึ นของจ านวนประชากรในประเทศ
อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มีมากขึ น โดยทรัพยากรสัตว์น  าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มี
ความต้องการใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ นเพ่ือน ามาใช้ผลิตเป็นอาหารเพ่ือการบริโภค ดังนั น การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า
โดยการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น  า จึงมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น  า เพ่ือรักษาสมดุลของปริมาณ
สัตว์น  าในธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่เพ่ิมมากขึ น 
 
ในปี พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด าเนินการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น  าบริเวณชายฝ่ังทะเล 
12 จังหวัด ตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จ านวนทั งสิ น 46,900,600 ตัว โดยแบ่งเป็น 

 พันธุ์ปลา ได้แก่ ปลากะพงขาว 691,500 ตัว 

 พันธุ์กุ้ง รวมทั งสิ น 42,688,000 ตัว ได้แก่ กุ้งกุลาด า 19,700,000 ตัว และกุ้งแชบ๊วย 22,988,000 ตัว  
 พันธุ์หมึก 17,000 ตัว 

 พันธุ์ปู ได้แก่ ปูมา้ 3,504,000 ตัว 

 พันธุ์ปลิงทะเล 100 ตัว 

 
ผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น  า กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หน่วยงาน 
ชนิดและจ านวนสัตว์น  าท่ีปล่อย (หน่วย: ตัว) 

ปลากะพงขาว กุ้งกุลาด า กุ้งแชบ๊วย หมึก ปูม้า ปลิงทะเล รวม 
สปม.ตราด 29,500 500,000 8,300,000 7,000 39,000 - 8,875,500 
สปม.สมุทรสงคราม 65,000 6,500,000 1,900,000 - 300,000 - 8,765,000 
ศพม.ชุมพร 72,000 2,600,000 5,688,000 10,000 305,000 - 8,675,000 
ศพม.สงขลา 180,000 4,700,000 4,000,000 - 200,000 - 9,080,000 
ศพม.สตูล 300,000 5,300,000 3,100,000 - 2,250,000 100 10,950,100 
ศปอ.กบ 45,000 100,000 - - 410,000 - 555,000 

รวม 691,500 19,700,000 22,988,000 17,000 3,504,000 100 46,900,600 
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การบริหารจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น  า 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น  าระยอง เป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื นที่ที่ใช้ในการด าเนินการจัดสร้าง
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น  าระยองประมาณ 10 ไร่ 
 
การก่อสร้างเริ่มด าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. 2541 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลาใน
การก่อสร้าง 7 ปี เปิดด าเนินการให้ประชาชนเข้าเย่ียมชมตั งแต่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั งสิ น 193,197,015 บาท 
 
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น  าระยอง ได้รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น  ามีชีวิต สัตว์น  าสวยงามและสัตว์น  าที่หายาก 
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาเย่ียมชมโดยทั่วไป ท าให้ได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ และเข้าถึงการด ารงชีวิตและพฤติกรรม
ของสัตว์น  า นอกจากนี ผู้เข้ามายังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพการท าการประมง เรือประมง และเครื่องมือประมง
ชนิดต่าง ๆ จากการแสดงในส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ อันจะก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น  า
ของไทย 
 
วัตถุประสงค์การจัดแสดงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น  าระยอง 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ชนิดพันธ์ุ ความหลากหลายของสายพันธุ์ ชีววิทยา และระบบนิเวศวิทยาของสัตว์น  า 
2. ปฏิบัติงานค้นคว้า ทดลองวิจัย เกี่ยวกับชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์น  า 
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการท าการประมง เครื่องมือประมงชนิดต่าง ๆ  
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง 
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การจัดแสดงภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น  าระยอง  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนแสดงพันธ์ุสัตว์น  ามีชีวิต   
 ห้องนิทรรศการ 

 พิพิธภัณฑ์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้สนใจเข้าเย่ียมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น  าระยอง จ านวน 653,973 คน แยกเป็น
ประชาชนทั่วไป จ านวน 625,357 คน และเย่ียมชมเป็นหมู่คณะ จ านวน 308 คณะ รวม 28,616 คน  
 
การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น  าภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น  าระยอง เป็นรูปแบบการจัดแสดงสัตว์น  ามีชีวิตซึ่งมี
การจัดแสดงหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 200 ชนิด มีการจัดแสดงนิทรรศการภายใน และส่วนของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงมี
การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น  าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ นอกสถานที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี  
ได้จัดนิทรรศการภายในและภายนอก จ านวน 9 ครั ง 
 

การนิทรรศการภายในและจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ปริมาณการจับสัตว์น  าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งทะเล ปี พ.ศ. 2562 
 
ความเป็นมา 
จากการที่มีการเร่งรัดการพัฒนาการประมงทะเลเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการประมงให้สูงขึ นตามเป้าหมายที่ก าหนดใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และ 2 ในปี พ.ศ. 2504 กรมประมงจึงน าอวนลากแผ่นตะเฆ่จาก
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทดลองใช้ในอ่าวไทย ซึ่งปรากฏว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่เป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น  าหน้าดินสูง และเหมาะสมกับสภาพของอ่าวไทย ส่งผลให้กิจการประมง
อวนลากขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยมีเรือประมงอวนลากเพียง 99 ล า ซึ่งในขณะที่ท า
การทดลองปริมาณการจับสัตว์น  าต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch Per Unit of Effort: CPUE) ของเรือประมง
อวนลากเท่ากับ 298 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และเมื่อ 5 ปีถัดมา (ปี พ.ศ. 2508) เรือประมงอวนลากในประเทศไทย
เพ่ิมขึ นเป็น 2,392 ล า เมื่อส ารวจโดยเรือประมง 2 ของกรมประมง พบว่า CPUE เหลือเพียง 179 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
จากสถานการณ์ดังกล่าวกรมประมงจึงได้ก าหนดแนวทางการติดตามการเปล่ียนแปลงของปริมาณทรัพยากรสัตว์น  าใน
น่านน  าไทย โดยการส ารวจการแพร่กระจายและความชุกชุมของสัตว์น  าหน้าดิน เพ่ือเป็นดัชนีชี วัดความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรสัตว์น  าทางหนึ่ง ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องตั งแต่ปี พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบัน โดยขนาดตาอวนก้นถุงจะมี
การเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ของการท าประมง แต่จะมีการปรับค่าในแต่ละช่วงให้มีความสอดคล้องกัน 
 
ภายใต้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซึ่งเครื่องมือ
ท าการประมงดังต่อไปนี  (3) เครื่องมืออวนลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศก าหนด ซึ่ง
ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเครื่องมืออวนลาก ที่ให้ใช้ท าการประมง พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ก าหนดให้เครื่องมืออวนลากท่ีใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ท าการประมงต้องมี
ขนาดช่องตาอวนก้นถุง ตั งแต่ 4.0 เซนติเมตรขึ นไป จากประกาศกรมประมงดังกล่าว กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จึงได้ด าเนินการปรับรูปแบบการส ารวจโดยใช้ตาอวนก้นถุงขนาด 4 เซนติเมตร ในการส ารวจ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินผลปริมาณการจับสัตว์น  าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) 
ในน่านน  าไทย 
 
วิธีการส ารวจ 
การประเมินปริมาณสัตว์น  าโดยใช้เรือส ารวจประมง  1  2  4  9  และ 16  
ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ด าเนินการส ารวจโดย
ใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวนก้นถุง 4.0 เซนติเมตร ท า
การลากอวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในสถานีส ารวจทั งสิ น 86 สถานี ซึ่งอยู่
ในพื นที่อ่าวไทยจ านวน 64 สถานี ในพื นที่ 115,270 ตารางกิโลเมตร 
โดยแบ่งออกเป็น 9 เขต และฝ่ังทะเลอันดามันจ านวน 22 สถานี ใน
พื นที่ 60,327 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 เขต ซึ่งจะท าการส ารวจ
ในช่วงมกราคม - มิถุนายน ของทุกปี 
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ปริมาณการจับสัตว์น  าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในอ่าวไทย 
ปริมาณการจับสัตว์น  าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในพื นที่อ่าวไทยเมื่อใช้ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร 
พบว่า มีค่า 12.607 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าในปี พ.ศ. 2561 (11.734 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ร้อยละ 7.44 
 
เมื่อพิจารณาในแต่ละเขตส ารวจ พบว่า ค่า CPUE ในพื นที่ 4 เขต มีค่าเพ่ิมขึ นกว่าปีที่ผ่านมา ได้แก่เขต 7  8  9 
(พื นที่ตั งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงนราธิวาส) และเขต 2 (ระยอง จันทบุรี) 
 

ค่า CPUE จ าแนกรายเขตการประมงฝั่งอ่าวไทย 
ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร (หน่วย: กิโลกรัมต่อช่ัวโมง) 
เขตส ารวจ 2561 2562 +/- % 

1 22.076 20.247 -1.829 -8.29 
2 12.773 12.821 0.048 0.38 
3 6.782 5.013 -1.769 -26.08 
4 8.839 6.902 -1.937 -21.92 
5 19.157 18.096 -1.061 -5.54 
6 14.947 14.243 -0.704 -4.71 
7 4.755 8.980 4.225 88.85 
8 9.508 12.780 3.272 34.41 
9 12.084 17.089 5.005 41.42 

อ่าวไทย 11.734 12.607 0.873 7.44 
 
เมื่อพิจารณารายกลุ่มสัตว์น  าพบว่า ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มสัตว์น  าที่มีปริมาณเพ่ิมขึ น ได้แก่ กลุ่มกุ้ง ปลาเป็ดแท้  
ปลาหน้าดิน และกลุ่มปู คิดเป็นร้อยละ 98.44  20.84  14.03 และ 5.85 ตามล าดับ  และเมื่อพิจารณาจาก
องค์ประกอบสัตว์น  าที่จับได้จากการส ารวจโดยใช้อวนลากแผ่นตะเฆ่ พบว่า ในอ่าวไทยจับปลาหน้าดินได้ถึงร้อยละ 
42.23 ของปริมาณสัตว์น  าที่จับได้ทั งหมด และร้อยละ 29.50 เป็นกลุ่มปลาเป็ดแท้ 
 

ปริมาณ CPUE รายกลุ่มสัตว์น  าฝั่งอ่าวไทย 
(หน่วย: กิโลกรัมต่อชั่วโมง) 

กลุ่มสัตว์น  า 2561 2562 +/- % 
ปลาหน้าดิน 4.669 5.324 0.655 14.03 
ปลาผิวน  า 0.924 0.862 -0.062 -6.75 
ปลาหมึก 2.511 2.176 -0.335 -13.36 
กุ้ง 0.017 0.034 0.017 98.44 
ปู 0.125 0.132 0.007 5.85 
หอย 0.342 0.307 -0.035 -10.23 
สัตว์น  าอื่นๆ  0.069 0.053 -0.016 -22.97 
ปลาเป็ดแท ้ 3.078 3.719 0.641 20.84 

ปลาหน้า
ดิน 

42.23% 

ปลาผิวน  า 
6.84% 

ปลาหมึก 
17.26% 

กุ้ง 
0.27% 

ปู 
1.05% 

หอย 
2.44% 

สัตว์น  าอื่นๆ 
0.42% 

ปลาเป็ดแท้ 
29.50% 
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ปริมาณการจับสัตว์น  าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในฝั่งทะเลอันดามัน 
พื นที่ฝ่ังอันดามันในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการจับสัตว์น  าต่อหน่วย
การลงแรงประมง (CPUE) 42.586 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งเพ่ิมขึ นจาก
ปี พ.ศ. 2561 (40.942 กิโลกรัมต่อชั่วโมง) ร้อยละ 4.01 และเมื่อ
พิจารณาในรายเขตพบว่า ส่วนใหญ่ CPUE มีค่าเพ่ิมขึ น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงบริเวณฝ่ังอันดามันตอนล่างในเขตส ารวจที่ 4 (สตูล) 
 

ค่า CPUE จ าแนกรายเขตการประมงฝั่งอันดามัน 
ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร (หน่วย: กิโลกรัมต่อชั่วโมง) 
เขตส ารวจ 2561 2562 +/- % 

1 49.981 54.424 4.443 8.89 
2 36.709 40.069 3.361 9.15 
3 44.236 31.659 -12.577 -28.43 
4 36.216 41.491 5.275 14.57 

อันดามัน 40.942 42.586 1.644 4.01 
 
เมื่อพิจารณารายกลุ่มสัตว์น  าพบว่า ในพื นที่ฝ่ังทะเลอันดามัน กลุ่มสัตว์น  าในภาพรวมส่วนใหญ่มีปริมาณเพ่ิมขึ น 
ยกเว้นปลาเป็ดแท้ กลุ่มกุ้ง และสัตว์น  าอ่ืน ๆ และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของสัตว์น  าที่จับได้จากเรือส ารวจพบว่า สัตว์น  า
ที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลาหน้าดิน คิดเป็นร้อยละ 57.15 ของปริมาณสัตว์น  าที่จับได้ทั งหมด รองลงมาเป็นปลาเป็ดแท้ 
ร้อยละ 17.53 และปลาหมึก ร้อยละ 16.53 
 

ปริมาณ CPUE รายกลุ่มสัตว์น  าฝั่งอันดามัน 
(หน่วย: กิโลกรัมต่อชั่วโมง) 

กลุ่มสัตว์น  า 2561 2562 +/- % 
ปลาหน้าดิน 21.248 24.339 3.091 14.55 
ปลาผิวน  า 1.835 2.733 0.898 48.95 
ปลาหมึก 4.787 7.040 2.253 47.06 
กุ้ง 0.281 0.184 -0.097 -34.60 
ปู 0.413 0.664 0.251 60.73 
หอย 0.098 0.101 0.003 2.91 
สัตว์น  าอ่ืน ๆ 0.064 0.061 -0.003 -5.16 
ปลาเป็ดแท ้ 12.215 7.465 -4.751 -38.89 

 

 

ปริมาณการจับสัตว์น  าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในน่านน  าไทย 
เมื่อน าค่า CPUE แต่ละฝ่ังมาถ่วงน  าหนักที่ค านวณจากปริมาณพื นที่ส ารวจในแต่ละฝ่ัง พบว่า CPUE ของทะเลไทย 
ป ีพ.ศ. 2562 มีค่าเท่ากับ 22.80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เพ่ิมขึ นจากปี 2561 (21.665 กิโลกรัมต่อชั่วโมง) ร้อยละ 5.24 

ปลาหน้า
ดิน 

57.15% 

ปลาผิวน  า 
6.42% 

ปลาหมึก 
16.53% กุ้ง 

0.43% 

ปู 
1.56% 

หอย 
0.24% 

สัตว์น  าอื่นๆ 
0.14% 

ปลาเป็ดแท้ 
17.53% 



 
รายงานประจ าปี 2562 | 26 

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น  าเพ่ือการประมง 
 
โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น  าโดยชุมชน 
จากการเกิดภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและ
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น  า ท าให้ความชุกชุมของสัตว์น  าที่อยู่บริเวณชายฝั่งลดน้อยลง จนเป็นสาเหตุให้ชาวประมง
พื นบ้านต้องออกท าการประมงในพื นที่ไกลออกไป ต้องมีค่าใช้จ่ายในการออกท าการประมงสูงขึ น มีความเส่ียงภัย
มากขึ น กรมประมง จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น  าโดยชุมชนมีส่วนร่วมให้กับชุมชนประมงชายฝ่ัง 32 ชุมชน 
ในพื นที่ 14 จังหวัดชายทะเล ซึ่งคาดว่าจะมีชาวประมงพื นบ้านได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,100 ราย มีกิจกรรม 
ได้แก่ การจัดท าซั งกอ การท าความสะอาดบ้านปลา การปล่อยพันธุ์สัตว์น  า และการจัดตั งธนาคารสัตว์น  าชุมชน 
 
1. กิจกรรมจัดท าซั งกอ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมและฟ้ืนฟูท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น  า เพิ่มผลผลิตสัตว์น  าในแหล่งประมงใกล้ชายฝ่ัง ให้ชาวประมง
มีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สัตว์น  า และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น  า
เพ่ือการฟ้ืนฟูแหล่งประมงชายฝ่ังในพื นที่ให้อุดมสมบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ชาวประมง นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 14 แห่ง 
มีรายละเอียดดังนี  
 

ล าดับ ชุมชน วันที่ร่วมกิจกรรม 
จ านวนซั งกอ 

(ชุด) 
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ราย) 

1 ธนาคารปูไข่นอกกระดองบ้านคลองหลอด  
หมู่ 3 ต าบลห้วงน  าขาว อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

5 กรกฎาคม 2562 30 96 

2 กลุ่มประมงพื นบ้านเจ้าหลาว  
27/6 หมู่ 6 ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

9 กรกฎาคม 2562 30 68 

3 กลุ่มประมงเรือเล็กพื นที่บ้านท่าตอมะพร้าว  
หมู่ 9 ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

24 มิถุนายน 2562 30 66 

4 กลุ่มประมงพื นบ้านเรือเล็ก (เขาหัวล้าน)  
2/15 หมู่ 4 ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

3 กรกฎาคม 2562 40 60 

5 กลุ่มประมงพื นบ้าน  
หมู่ 2 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

13 มิถุนายน 2562 40 65 

6 ชุมชนประมงต้นแบบบ้านนาเกลือ  
หมู่ 3 ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

1 สิงหาคม 2562 60 41 

7 บ้านโรงโป๊ะ  
หมู่ 3 ต าบลโรงโป๊ะ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

31 กรกฎาคม 2562 30 100 

8 กลุ่มประมงพื นบ้านบางไทรย้อย  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

25 กรกฎาคม 2562 40 65 

9 ธนาคารปูหาดเจ้าส าราญ-แหลมผักเบี ย  
หมู่ 1 เทศบาล ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี 

19 กรกฎาคม 2562 30 78 
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ล าดับ ชุมชน วันที่ร่วมกิจกรรม 
จ านวนซั งกอ 

(ชุด) 
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ราย) 

10 กลุ่มประมงเขาตะเกียบ  
111/3 บ้านเขาตะเกียบ ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

5 สิงหาคม 2562 40 62 

11 บ้านต้นสน  
หมู่ 9 ต าบลเกาะเพชร อ าเภอหัวไทร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6 มิถุนายน 2562 30 78 

12 บ้านศาลาหลวงบน  
หมู่ 4 ต าบลท่าบอน อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

10 มิถุนายน 2562 30 77 

13 บ้านบ่อตรุ  
หมู่ 1 ต าบลบ่อตรุ อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

12 มิถุนายน 2562 30 102 

14 ชุมชนปาตาตีมอเทศบาล  
ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตาน ี

21 มิถุนายน 2562 30 82 
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2. กิจกรรมท าความสะอาดบ้านปลา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมและฟ้ืนฟูท่ีระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น  าบริเวณบ้านปลาหรือแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพ่ิม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ชาวประมง นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 7 แห่ง มี
รายละเอียดดังนี  
 

ล าดับ ชุมชน วันที่ร่วมกิจกรรม 
ปริมาณขยะทั งหมด 

(กิโลกรัม) 
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ราย) 

1 กลุ่มประมงบ้านหาดจอมเทียน  
ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

14-15 พฤษภาคม 2562 734 106 

2 ประมงพื นบ้านชุมชนต าบลแหลมผักเบี ย  
หมู่ 3 ต าบลแหลมผักเบี ย อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี 

29-30 เมษายน 2562 1,036.5 147 

3 กลุ่มประมงพื นบ้านบางกุฬา  
หมู่ 6 ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี 

27-28 พฤษภาคม 
2562 

878.1 121 

4 บ้านปลาที่สร้างบริเวณอ่าวทุ่งมหา  
หมู่ 1 ต าบลปากคลอง อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

6-7 มิถุนายน 2562 785 157 

5 บ้านปลาที่สร้างบริเวณอ่าวนคร  
บ้านเกาะเพชร หมู่ 6 ต าบลเกาะเพชร  
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8 มิถุนายน 2562 30 102 

6 บ้านปลาที่สร้างบริเวณอ่าวปัตตานี บ้านคาโต  
หมู่ที่ 6 ต าบลปานาเระ อ าเภอปานาเระ  
จังหวัดปัตตานี 

15 มิถุนายน 2562 246 166 

7 กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านท่าคลอง 
หมู่ 9 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา  
จังหวัดกระบี่ 

27 มิถุนายน 2562 492.5 127 
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3. กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น  า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมและฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝ่ัง และพัฒนาศักยภาพของแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์ย่ิงขึ น 
เพ่ือเพ่ิมรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของชาวประมงพื นบ้านให้ดีขึ น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
ชาวประมง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งด าเนินการตามแผน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 10 แห่ง มีรายละเอียดดังนี  
 

ล าดับ ชุมชน วันที่ร่วมกิจกรรม 
สัตว์น  า 
ที่ปล่อย 

จ านวน 
(ตัว) 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ราย) 

1 ชมรมประมงพื นบ้าน  
หมู่ 1 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

15 พฤษภาคม 2562 ปูม้า 50,000 66 

2 สมาคมประมงพื นบ้านเทศบาลบางปู  
1 สุขุมวิท หมู่ 5 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

7 มิถุนายน 2562 กุ้งกุลาด า 1,000,000 50 

3 บ้านปากคลองประมง  
หมู่ 8 ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 

28 พฤษภาคม 2562 ปูม้า 50,000 41 

4 บริเวณบ้านฉู่ฉี่  
หมู่ 4 ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

14 พฤษภาคม 2562 ปูทะเล 20,000 45 

5 กลุ่มประมงบ้านคลองเทียนชลประทานซีเมนต์ 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

14 พฤษภาคม 2562 ปูม้า 50,000 40 

6 กลุ่มประมงชายฝั่งพื นบ้านบางปอ อ าเภอสิชล  
หมู่ 8 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

24 กรกฎาคม 2562 กุ้งแชบ๊วย 2,000,000 เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

7 กลุ่มอนุรักษ์บ้านปลายทราย  
หมู่ 1 ต าบลแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

18 สิงหาคม 2562 กุ้งแชบ๊วย 1,500,000 เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

8 กลุ่มประมงพื นบ้านหน้าศาลเหนือ  
หมู่ 7 ต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

25 กรกฎาคม 2562 กุ้งแชบ๊วย 2,000,000 เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

9 กลุ่มประมงพื นบ้านบ่อกลอง  
หมู่ 3 ต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

24 กรกฎาคม 2562 กุ้งแชบ๊วย 1,500,000 เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

10 สมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ  
หมู่ 2 ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

24 กรกฎาคม 2562 กุ้งแชบ๊วย 1,570,000 เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

 

   
  



 
รายงานประจ าปี 2562 | 30 

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

4. กิจกรรมสนับสนุนธนาคารสัตว์น  าชุมชน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนประมงจัดตั งธนาคารสัตว์น  าประจ าชุมชนและให้ชาวประมงมีส่วนร่วม
และสร้างจิตส านักในการอนุรักษ์สัตว์น  า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น  าอย่างคุ้มค่า โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วยชาวประมงที่ท าการประมงปูม้าในชุมชน ซึ่งด าเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 แห่ง  
 
จังหวัดชลบุรี 
จัดกิจกรรมให้แก่ชาวประมงกลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุง หมู่ที่ 9 ซึ่งในอดีตเคยมีประสบการณ์ในการจัดท า
ธนาคารปูม้ารูปแบบกระชังในทะเลมาก่อน แต่ในปัจจุบันได้เลิกด าเนินการไป ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้กลับมา
ด าเนินการขึ นใหม่อีกครั ง โดยจัดการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนประมงจัดตั ง
ธนาคารสัตว์น  าประจ าชุมชน และเพ่ือให้ชาวประมงมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สัตว์น  า รวมถึงใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น  าอย่างคุ้มค่า โดยด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารสัตว์น  า
ชุมชนกับการท าฟาร์มทะเล วิธีการจัดท าธนาคารสัตว์น  า และทรัพยากรปูม้า  และการบริหารจัดการซึ่งการให้
ความรู้เหล่านี จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญ ความสามารถ ทัศนคติที่ถูกต้องและปลูกจิตส านึกให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรปูม้าเพ่ือให้มีความเข้าใจในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรปูม้าอย่างถูกต้องมากย่ิงขึ นและให้เกิดความย่ังยืน ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีการสนับสนุน
ปูม้าจากชาวประมง จ านวน 5 กิโลกรัม จ านวนผู้เข้าร่วม 20 คน 
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งานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 
โครงการวิจัย 
 

โครงการต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด าเนินงานโครงการวิจัย โดยเป็นงานวิจัยทั งหมด 9 เรื่อง 
ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยด้านเครื่องมือประมงและการประมงทะเล จ านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 45) งานวิจัยด้านส่ิงแวดล้อม
และแหล่งประมงทะเล จ านวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 33) และงานวิจัยด้านชีววิทยาและการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล จ านวน 
2 เรื่อง (ร้อยละ 22) 
 

 
 

   
 

โครงการใหม่ 
ในส่วนของโครงการวิจัยใหม่เป็นงานวิจัยทั งหมด 3 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมและแหล่งประมงทะเล 
จ านวน 2 เรื่อง และด้านชีววิทยาและการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล จ านวน 1 เรื่อง 
 

   

เคร่ืองมือประมงและการประมงทะเล 
1. การประมงพื นบ้านในแหล่งท าการประมงทางฝ่ังทะเลอันดามัน เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตจังหวัด 
2. การประมงอวนจมปลาลังจากเรือประมงพาณิชย์บริเวณอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก 
3. การประมงอวนล้อมซั งจากเรือท่ีขึ นท่าในจังหวัดสมุทรปราการ 
4. การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

ส่ิงแวดล้อมและแหล่งประมงทะเล 
1. แพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน  าบริเวณอ่าวไทย
ตอนล่าง 
2. สัตว์พื นทะเลบริเวณแหล่งปะการังเทียมในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
3. องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนใน 

ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล  
1. พารามิเตอร์ทางการเจริญพันธุ์ของปลาลัง 
(Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816))  
ที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง 
2. ชีววิทยาบางประการของปลาทรายแดงชนิด 
Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) ที่พบ
บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง 

ส่ิงแวดล้อมและแหล่งประมงทะเล 
1. การปนเป้ือนของสารหนูในส่ิงแวดล้อมบริเวณ
ชายฝ่ังทะเลมาบตาพุดและพื นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยอง 
2. การติดตามผลการปล่อยหอยหวานคืนสู่แหล่ง
เพาะพันธุ์ตามธรรมชาติในจังหวัดระยอง 

ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล  
1. อัตรารอดตายการอนุบาลลูกปลาเก๋าปะการัง 
วัยอ่อน Epinephelus corallicola 
(Valenciennes, 1828) ด้วยอาหารมีชีวิตที่ต่างกัน 
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของ
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารวิชาการทั งหมด 23 เรื่อง เมื่อพิจารณาประเภท
ของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ พบว่าเป็นงานวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมและแหล่งประมงทะเลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35 
ของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั งหมด รองลงมา คืองานวิจัยด้านเครื่องมือประมงและการประมงทะเล คิดเป็นร้อยละ 
31 งานด้านชีววิทยาและการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล และงานด้านสภาวะสังคมและเศรษฐกิจการประมงทะเล เท่ากัน
ที่ร้อยละ 17 
 

 
 
เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการท าวิจัย พบว่า งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เริ่มด าเนินการ
ในปี พ.ศ. 2555 มากที่สุด (5 เรื่อง) รองลงมาคือปี พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2559 จ านวนปีละ 4 เรื่อง ปี พ.ศ. 2556 
และพ.ศ. 2558 จ านวนปีละ 3 เรื่อง ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 2 เรื่อง และปี พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2552 จ านวนปีละ 
1 เรื่อง 
 

 
  

เคร่ืองมือประมงและ
การประมงทะเล 

31% 

ชีววิทยาและการ
เพาะพันธุ์สัตว์ทะเล 

17% 

สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
ประมงทะเล 

35% 

สภาวะสังคมและ
เศรษฐกิจการประมง

ทะเล 
17% 

สาขางานวิจัย 
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งานวิจัย (เล่ม) 

ปีที่ตีพิมพ์ 

งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลงานวิชาการปี 2562 
 
เลขที่เอกสาร

วิชาการ 
เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย 

ปีเริ่ม
ด าเนินการ 

วันที่รับรองผลงาน
วิชาการ 

1/2561 การประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟ
บริเวณจังหวัดพังงา 

52-0411-52135 2552 27 เมษายน 2561 

2/2561 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่า
ท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองที่จับ
ด้วยอวนล้อมจับปลาทูน่า บริเวณ
มหาสมุทรอินเดียตะวันออก 

54-0412-54020-
008 

2554 27 เมษายน 2561 

3/2561 ทรัพยากรประมงและการท าประมง
อวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

58-0407-58072 2558 27 เมษายน 2561 

4/2561 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ชาวประมงในการจัดสร้างและบริหาร
จัดการปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรี 

56-0407-56091 2556 25 กุมภาพันธ์ 2562 

5/2561 ผลของการจัดวางแท่งคอนกรีตที่ต่างกัน
ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระยอง 

57-0408-57020-
005 

2557 25 กุมภาพันธ์ 2562 

6/2561 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของ 
ไข่ปลาและปลาวัยอ่อนบริเวณหมู่เกาะช้าง 
และเกาะกูด จังหวัดตราด 

55-0408-55001 2555 25 กุมภาพันธ์ 2562 

7/2561 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด 
(Priacanthus tayenus Richardson, 
1846) ในอ่าวไทย 

50-0409-50089-
011 

2550 25 กุมภาพันธ์ 2562 

8/2561 ปลาวัยอ่อนบริเวณแท่นขุดเจาะ
ปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย 

59-0400-59088 2559 25 กุมภาพันธ์ 2562 

9/2561 ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridge 59-0400-59087 2559 25 กุมภาพันธ์ 2562 
10/2561 การประเมินผลมาตรการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตว์น  าบริเวณอ่าวไทยตอนใน 
ปี 2557-2559 จากเครื่องมืออวนด า 

58-0407-58070 
 

2558 25 กุมภาพันธ์ 2562 

11/2561 ประสิทธิผลของอาหารแห้งส าเร็จรูป 
เสริม Astaxanthin ต่อการพัฒนา 
รังไขข่องปูทะเลชนิด Scylla 
paramamosain (Estampador, 
1949) 

54-0337-54027 2554 25 กุมภาพันธ์ 2562 
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เลขที่เอกสาร
วิชาการ 

เรื่อง รหัสทะเบียนวิจัย ปีเร่ิม
ด าเนินการ 

วันที่รับรองผลงาน
วิชาการ 

12/2561 การท าประมงเบ็ดราวทูน่าของ
เรือประมงไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย 
ระหว่างปี 2550-2554 

55-0412-55064 
 

2555 25 กุมภาพันธ์ 2562 

13/2561 ปริมาณโลหะหนักในสัตว์น  า น  าทะเล 
และดินตะกอน บริเวณทะเลสาบสงขลา
ตอนนอก จังหวัดสงขลา ปี 2556  

56-0410-56095 2556 25 กุมภาพันธ์ 2562 

14/2561 ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใช้
ทรัพยากรสัตว์น  าจากการท าประมง
อวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

54-0407-54004 2554 25 กุมภาพันธ์ 2562 

15/2561 สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอ
ทางฝ่ังทะเลอันดามันของประเทศไทย 

55-0411-55023-
002 

2555 25 กุมภาพันธ์ 2562 

16/2561 การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณ 
อ่าวไทยตอนกลาง 

55-0409-55011 2555 25 กุมภาพันธ์ 2562 

17/2561 การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทย
ตอนกลาง 

55-0409-55012 2555 25 กุมภาพันธ์ 2562 

18/2561 ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของกุ้งโอคักชนิด 
Metapenaeus affinis (H. Milne 
Edwards, 1837) และกุ้งตะกาดกรีจุด 
(M. ensis (De Haan, 1844)) บริเวณ
อ่าวพังงา 

59-0411-59009-
005 

2559 7 ตุลาคม 2562 

19/2561 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของ
ปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดสตูล 

54-0421-54016 2554 7 ตุลาคม 2562 

20/2561 การเพาะพันธุ์และอนุบาลปลาเก๋า
ปะการัง Epinephelus corallicola 
(Valenciennes, 1828) 

58–0329-58014 2558 7 ตุลาคม 2562 

21/2561 การประมงอวนล้อมติดตาบริเวณจังหวัด
จันทบุรี 

59-0408-59010 2559 7 ตุลาคม 2562 

22/2561 ทัศนคติของชาวประมงต่อการขยาย
เขตมาตรการปิดอ่าวในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

57-0409-56084-
006 

2557 7 ตุลาคม 2562 

23/2561 สภาวะทรัพยากรและวิถีตลาด
กั งกระดาน (Thenus spp.) ทางฝ่ัง
ทะเลอันดามันของประเทศไทย 

56-0400-56086 2556 7 ตุลาคม 2562 
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จากข้อมูลผลงานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) 
พบว่า งานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จและมีการพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ งานวิจัยด้านชีววิทยาและการเพาะพันธุ์
สัตว์ทะเล ด้านส่ิงแวดล้อมและแหล่งประมงทะเล เมื่อพิจารณาโครงการวิจัย ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีงานวิจัย
ด้านเครื่องมือประมงและการประมงทะเลเพิ่มมากขึ น 
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สภาวะสังคมและเศรษฐกิจการประมงทะเล 

สิ่งแวดล้อมและแหล่งประมงทะเล 

ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล 

เครื่องมือประมงและการประมงทะเล 
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การประเมินผลทางวิชาการ “มาตรการปิดอ่าว” 
 
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  าในฤดูสัตว์น  ามีไข่ วางไข่ และเลี ยงตัวอ่อน 
บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง อ่าวไทยตอนบน และฝั่งทะเลอันดามัน 
 
ตามท่ีอธิบดีกรมประมงได้ออกประกาศก าหนดพื นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น  ามีไข่ วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการประมง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 บริเวณทะเลอ่าวไทยในเขตท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี บริเวณ
ทะเลอ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัว ก ในพื นที่บางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และบริเวณทะเลอันดามัน ในเขตท้องที่
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง เพ่ือการอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษา
ทรัพยากรสัตว์น  าและระบบนิเวศไว้อย่างย่ังยืนนั น กรมประมงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้ท าการเก็บข้อมูล
ในช่วงระยะเวลาก่อน ระหว่าง และหลังการบังคับใช้มาตรการฯ เพ่ือประเมินผลทางวิชาการ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี  
 
เขตที่ 1 
ประกาศกรมประมง เร่ือง “ก าหนดพื นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น  ามีไข่ วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น  า
บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี” (ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561) 

 
พื นที่บังคับใช้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงสุราษฎร์ธานี พื นที่ 26 ,400 
ตารางกิโลเมตร โดยมีช่วงเวลาในการบังคับใช้ตั งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 
พฤษภาคม ของทุกปี  
 
โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือท าการตรวจสอบ
พื นที่ ระยะเวลาในการประกาศ และเครื่องมือที่อนุญาตตามประกาศฯ พบว่า  

 พบพ่อแม่ปลาทูสมบูรณ์เพศ และมีการแพร่กระจายของลูกปลาทู-ลังและ
ปลาเศรษฐกิจขนาดเล็ก สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรการฯ 

 ระยะเวลาและพื นที่การบังคับใช้มาตรการฯ สอดคล้องกับการเลี ยงตัวของ
ลูกปลาขนาดเล็ก 
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เขตที่ 2 
ประกาศกรมประมง เร่ือง “ก าหนดพื นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น  ามีไข่ วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น  า
บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี” (ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561) 
 
พื นที่บังคับใช้มาตรการอยู่ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงสุราษฎร์ธานี ระยะ 
7 ไมล์จากชายฝ่ัง มีช่วงเวลาในการบังคับใช้ตั งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 
ของทุกปี 
 
โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อท าการตรวจสอบ
พื นที่ ระยะเวลาในการประกาศ และเครื่องมือที่อนุญาตตามประกาศฯ พบว่า 

 ระยะเวลาและพื นที่การบังคับใช้มาตรการฯ สอดคล้องกับการเลี ยงตัวของ
ลูกปลาขนาดเล็ก 

 เครื่องมือประมงที่ห้ามและอนุญาตให้ท าการประมงมีความเหมาะสมตาม
ประกาศฯ 

 
 
เขตที่ 3 
ประกาศกรมประมง เร่ือง “ก าหนดพื นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น  ามีไข่ วางไข่ เลี ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น  า
บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” (ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561) 
 
พื นที่บังคับใช้อยู่ในบริเวณบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมพื นที่ 
2,872 ตารางกิโลเมตร โดยมีช่วงเวลาในการบังคับใช้ตั งแต่ 16 พฤษภาคม - 14 
มิถุนายน ของทุกปี 
 
โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพ่ือท าการตรวจสอบ
พื นที่ ระยะเวลาในการประกาศ และเครื่องมือที่อนุญาตตามประกาศฯ พบว่า 

 ระยะเวลาและพื นที่การบังคับใช้มาตรการฯ สอดคล้องกับการเลี ยงตัว
ของลูกปลาขนาดเล็ก 

 เครื่องมือประมงที่ห้ามและอนุญาตให้ท าการประมงมีความเหมาะสม
ตามประกาศฯ 
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มาตรการปิดอ่าวตัว ก ปี พ.ศ. 2562 
ประกาศกรมประมง เร่ือง “ก าหนดพื นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น  ามีไข่ วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น  า
บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา และชลบุรี” (ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
 
พื นที่บังคับใช้ 

 ฝ่ังตะวันตก บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร พื นที่ 2,350  
ตารางกิโลเมตร ช่วงเวลาในการบังคับใช้ตั งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม ของทุกปี 

 ฝ่ังเหนือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พื นที่ 1,650 ตารางกิโลเมตร ช่วงเวลาใน
การบังคับใช้ตั งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน ของทุกปี 

 
โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพ่ือท าการ
ตรวจสอบพื นที่ ระยะเวลาในการประกาศ และเครื่องมือที่อนุญาตตาม
ประกาศฯ พบว่า  

 โดยภาพรวม การปิดอ่าวส่งให้ผลการจับปลาเศรษฐกิจโดยรวม
ปรับตัวสูงขึ นจากการเพ่ิมของกลุ่มปลาผิวน  า เช่น ปลาสีกุนเขียว 
ปลาหลังเขียว และปลาตะเพียนน  าเค็ม และในปี พ.ศ. 2562 
ปลาทูซึ่งเป็นสัตว์น  าที่ส าคัญจับได้สูงขึ น 

 หลังจากที่มีการปรับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประกาศกรมประมง ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีสาระส าคัญในการปรับ
พื นที่ให้พื นที่ปิดเป็นแหล่งซึ่งสัตว์น  าบางชนิดมีไข่ วางไข่ และ
เลี ยงตัวอ่อนและเพ่ือให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตปลาทู รวมทั งปรับ
พื นที่เพ่ือลดความเดือดร้อนของชาวประมง จะเห็นว่าหลังปรับ
มาตรการเป็นเวลา 2 ปี ผลจับปลาทูในปี 2562 สูงถึง 906.98 
กก./วัน 

 จากสถิติการประมงอวนล้อมจับในเขต 2 เดือนกันยายนและตุลาคม 2562 พบว่ามีปริมาณการจับสัตว์น  า
จากเรืออวนล้อมจับสูงถึง 2,872 ตัน และ 5,958 ตัน  เป็นปลาทูร้อยละ 70 และ 44 ตามล าดับ 

 ปริมาณทรัพยากรสัตว์น  า โดยเฉพาะอย่างย่ิงปลาทู เพ่ิมขึ น แสดงว่าพื นที่ ระยะเวลา และเครื่องมือประมงที่
ห้ามและอนุญาตให้ท าการประมงตามประกาศฯ มีความเหมาะสม จึงเห็นควรคงประกาศฯ เดิมไว้ 
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มาตรการปิดอ่าวพังงา 
ประกาศกรมประมง เร่ือง “ก าหนดพื นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น  ามีไข่ วางไข่ เลี ยงตัวในที่จับสัตว์น  าบางส่วนของ
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง”  
 
พื นที่บังคับใช้บริเวณจังหวัดจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี และตรัง โดยมีช่วงเวลาในการบังคับใช้ตั งแต่ 1 เมษายน - 
30 มิถุนายน ของทุกปี 
 
โดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ เพ่ือท าการ
ตรวจสอบพื นที่ ระยะเวลาในการประกาศ และเครื่องมือที่อนุญาตตาม
ประกาศฯ พบว่า  

 มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  าในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ 
และเลี ยงตัววัยอ่อนฝ่ังทะเลอันดามัน ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น  ามี
ความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ นในกลุ่มปลาหน้าดิน เช่น ปลาเก๋า ปลาใบขนุน 
ปลากระเบน ปลาจักรผาน ปลาเห็ดโคน ปลาตะเภาข้างลาย ปลาสาก 
ปลาจวด ปลาครืดคราด  

 โดยสรุปเห็นได้ว่าพื นที่และช่วงเวลาของมาตรการฯ มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับข้อมูลการแพร่กระจายสัตว์น  าวัยอ่อน และฤดูที่
ปลามีไข่ แสดงว่าประกาศฯ มีความเหมาะสม จึงเห็นควรคงประกาศ
ฯ เดิมไว้ 
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โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries 
Refugia in the South China Sea and Gulf of Thailand 
 
โครงการ “การจัดตั งและด าเนินงานระบบบริหารจัดการพื นที่หลบภัยสัตว์น  าระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย 
(Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South China Sea 
and Gulf of Thailand)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืน โดยการจ าแนกและจัดการ
ทรัพยากรประมงและถิ่นที่อยู่อาศัยที่ส าคัญในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย โดยใช้หลักการ Fisheries Refugia ซึ่งหมายถึง 
พื นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในช่วงวิกฤติ อ่อนไหว หรือช่วงส าคัญของวงจรชีวิตสัตว์น  า การด าเนินโครงการจะมุ่งเน้น
การบริหารจัดการในพื นที่ที่เป็นแหล่งวางไข่และเลี ยงตัววัยอ่อนที่ส าคัญในน่านน  าของแต่ละประเทศ และค านึงถึง
ความเชื่อมโยงกันระหว่างการประมง ชาวประมง และระบบนิเวศ มีประเทศที่อยู่รอบทะเลจีนใต้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา โครงการฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) โดยมีโครงการส่ิงแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) เป็นหน่วยงานบริหารโครงการ และศูนย์พัฒนา 
การประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Center: SEAFDEC) เป็น
หน่วยงานร่วมด าเนินโครงการในระดับภูมิภาค (Executing Partner) ส าหรับประเทศไทย กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กรมประมง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

 

พื นที่ด าเนินโครงการ 
พื นที่ด าเนินโครงการในระดับภูมิภาค มีจ านวน 14 แห่ง บริเวณชายฝ่ังของ
ประเทศรอบอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ 6 ประเทศ โดยพื นที่ด าเนินโครงการ
ในประเทศไทย มีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ชายฝ่ังจังหวัดตราด ชายฝ่ังจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือปรับปรุงและก าหนดวิธีบริหารจัดการด้าน
การประมงให้เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัยในช่วงวิกฤตของวงจรชีวิตสัตว์น  า
ตามแนวทาง Fisheries Refugia พร้อมทั งจัดท าเครือข่าย Fisheries Refugia 
ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เพื่อให้บรรลุถึงความย่ังยืนของทรัพยากรประมง
ในน่านน  าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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เป้าหมาย 
โดยโครงการมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในวิธีการบริหารจัดการ เพ่ือให้ภาคการประมง ส่ิงแวดล้อม 
และระบบนิเวศ อยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 
 

ผลการด าเนินโครงการ 
1. ประสานงานการปรับปรุงค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ ระดับชาติและระดับพื นที่ เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมในการด าเนินงาน และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง 
(ชุมพร) จัดเตรียมข้อมูลวิชาการเพ่ือสนับสนุนการก าหนดสัตว์น  าเป้าหมาย และขอบเขต Fisheries Refugia  
3. ผลการระดมความคิดเห็นภายใต้ข้อมูลวิชาการ จากการประชุมคณะกรรมการระดับชาติและระดับพื นที่ รวมทั ง
คณะกรรมการด้านวิชาการ ได้ก าหนดสัตว์น  าเป้าหมาย และพื นที่ศึกษา เพ่ือก าหนดเป็นแหล่งอาศัยหลบภัยสัตว์น  า 
(Fisheries Refugia) ในจังหวัดตราดและสุราษฎร์ธานี ดังนี  
 

3.1 สัตว์น  าเป้าหมายและพื นที่ศึกษาเพ่ือก าหนดแหล่งอาศัยหลบภัยสัตว์น  าในจังหวัดตราด  

  
 

3.2 สัตว์น  าเป้าหมายและพื นที่ศึกษาเพ่ือก าหนดแหล่งอาศัยหลบภัยสัตว์น  าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  
  

ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) 

ปูม้า (Portunus pelagicus) 
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โครงการ “การส ารวจทรัพยากรสัตว์น  าและสิ่งแวดล้อมทางทะเลร่วมระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต” 
 
การส ารวจทรัพยากรสัตว์น  าและส่ิงแวดล้อมทางทะเลร่วมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 
โดยเรือส ารวจประมงจุฬาภรณ์ เป็นการด าเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือด้านวิชาการ
และเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ -เลสเต การส ารวจครั งนี มีหัวข้อวิจัย 
ได้แก่ ด้านทรัพยากรประมง ด้านสมุทรศาสตร์ และด้านมลพิษทางทะเลและความปลอดภัยทางอาหาร โดยการ
ส ารวจด้านทรัพยากรประมง จะใช้เครื่องมือท าการประมงเบ็ดราวปลาผิวน  า เบ็ดราวหน้าดินแนวตั ง อวนลากกลางน  า 
อวนลอยปลาผิวน  า และลอบปลา รวมทั งศึกษาชีววิทยาของสัตว์น  า การแพร่กระจายของลูกสัตว์น  าวัยอ่อนและ
แพลงก์ตอน นอกจากนี  ยังมีการศึกษาเรื่องไมโครพลาสติกในน  าทะเลที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งมี
ความส าคัญและก าลังเป็นที่สนใจระดับสากลอีกด้วย 
 

พิธีต้อนรับและเยี่ยมชมเรือส ารวจประมงจุฬาภรณ์ 
 

       
 

       
 
ผลการด าเนินโครงการ 
ผลการส ารวจศึกษาทรัพยากรประมงเบื องต้น พบว่าทรัพยากรปลาผิวน  าและกลางน  าส่วนใหญ่ เป็นปลาในเขตทะเลลึก 
เช่น ปลาเขี ยวกาง รองลงมา คือ ปลากระเบน ปลาสาก และปลาจาระเม็ดน  าลึก เป็นต้น ส่วนสัตว์น  าวัยอ่อนและ
สัตว์น  าขนาดเล็กพบมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ได้แก่ กลุ่มปลาไหล ปลาสีกุน ปลาหมึกกล้วยน  าลึก 
นอกจากนี  ทรัพยากรสัตว์น  าหน้าดินที่พบมาก ได้แก่ ปลากะพง ปลาฉลาม ปลาเก๋า ปลากด และหอยงวงช้าง ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น  าหน้าดินขนาดใหญ่ และเป็นสัตว์น  าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ พบอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า sahul 
banks ทางด้านทิศใต้ของติมอร์ 
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ทั งนี  เรือส ารวจประมงจุฬาภรณ์ เป็นเรือส ารวจของกรมประมง มีความยาว 67.25 เมตร ขนาด 1,424 ตันกรอส มี
ระยะท าการ 12,000 ไมล์ทะเล เคยใช้ในการส ารวจแหล่งท าการประมงนอกน่านน  าในหลายพื นที่ เช่น ประเทศมัลดีฟส์ 
ศรีลังกา เซเชลส์ พม่า และในมหาสมุทรอินเดีย เป็นต้น การส ารวจฯ ครั งนี  เป็นการส ารวจในทะเลอาณาเขตและ
เขตเศรษฐกิจจ าเพาะของติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย และอยู่เหนือ
ประเทศออสเตรเลีย โดยมีลูกเรือและนักวิจัยของไทย 37 คน และนักวิจัยจากติมอร์-เลสเต 6 คน ร่วมการส ารวจในครั งนี  

 
 

การท าประมงอวนลากกลางน  า 

 

       
 

 
การท าประมงเบ็ดราวปลาผิวน  า 

 

       

 
 

การท าประมงเบ็ดราวหน้าดินแนวตั ง 
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การท าประมงอวนลอย 

 

    
 
 

การท าประมงลอบปลา 

 

       
 
 

การศึกษาสมุทรศาสตร์ แพลงก์ตอน ลูกปลาวัยอ่อน และไมโครพลาสติก 

 

     

    
 

    
 

  



 
รายงานประจ าปี 2562 | 45 

 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือ 
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐ 

 
โครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน ระยะที่ 1 
(ระยะเร่งด่วน) การชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ปี 2558 
 
หลักการและเหตุผล 
ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ ค าส่ังที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 
ค าส่ังที่ 24/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ค าส่ังที่ 53/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 และค าส่ังที่ 22/2560 
ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นผลให้เรือประมงที่ไม่มีทะเบียนเรือ เรือประมงที่มีทะเบียนเรือแต่ไม่มีใบอนุญาตท าการประมง 
ต้องด าเนินการแจ้งจุดจอดเรือ ตรึงพังงา ท าสัญลักษณ์ (ทาสีขาว-แดงท่ีเก๋งเรือ) แจ้งงดใช้เรือ และท าอัตลักษณ์เรือ
ตามที่กรมเจ้าท่าก าหนด ท าให้มีเรือประมงที่ไม่สามารถออกท าการประมงและต้องด าเนินการตามค าส่ัง ได้รับผลกระทบ
มาตั งแต่ปี 2558 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเรือ และเรือบางล าไม่ขอรับใบอนุญาตท าการประมงในรอบปีการประมง 
2559 - 2560 โดยคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการลดขนาด
กองเรือประมง เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลไทยเหมาะสมกับปริมาณสัตว์น  า เพ่ือการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน เป็นไปตามนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562 (Marine Fisheries 
Management Plan of Thailand: A National Policy for Marine Fisheries Management 2015 - 2019) 
ส าหรับในการออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2559 - 2560 และปีการประมง 2561 - 2562 
จ านวนเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตยังมีจ านวนมากกว่าปริมาณสัตว์น  าที่ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน (MSY) กรมประมง
ยังต้องก าหนดห้วงเวลาการท าประมง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรจากการท าการประมง โดยมิให้เกิน
ปริมาณสัตว์น  าที่ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน ซึ่งโดยหลักการแล้วเรือประมงควรที่จะท าการประมงได้ตลอดทั งปี โดยไม่เกิด
ผลกระทบกับปริมาณสัตว์น  าที่ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน แต่เนื่องจากเรือประมงในน่านน  าไทยมีเป็นจ านวนมาก จึง
จ าเป็นต้องน าเรือประมงบางส่วนออกนอกระบบ ซึ่งมีทั งเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐและเจ้าของเรือ
ที่ประสงค์ขอเลิกอาชีพการประมง 
 
รัฐบาลได้ออกค าส่ังตั งคณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหล่ือมล  า การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเรื่อง
ที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และต่อมาประธานคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนฯ ได้มีค าส่ังแต่งตั งคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการน าเรือประมงออกนอกระบบ เพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน และคณะท างาน ตามค าส่ังที่ 5/2561 ลงวันที่ 15 กันยายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองการน าเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน 1 คณะ 
และคณะท างาน 3 คณะ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณากล่ันกรองเรือประมงที่จะน าออกนอกระบบ ตลอดจนการจัดการ
ทรัพยากรประมงทะเลให้เป็นไปด้วยความรอบคอบตามกฎหมายและเป็นธรรม ดังนี  
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1. คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ได้เห็นชอบให้แบ่งกลุ่มเรือออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
 

1) กลุ่มเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ที่ไม่สามารถออกท าการประมงและให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐโดยไม่ขอใบอนุญาตท าการประมง เป็นเหตุให้มีสัตว์น  าเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

 
2) กลุ่มเรือที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงที่มีความประสงค์จะเลิกอาชีพท าการประมง โดย ให้ด าเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้องของเรือและเจ้าของเรือโดยน าผลการกระท าความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท าการประมงและกฎหมายแรงงานมาแยกกลุ่มเรือเป็นกลุ่มที่ไม่พบการกระท าความผิด (กลุ่มขาว) 
กลุ่มที่พบการกระท าความผิดไม่ร้ายแรง (กลุ่มเทา) และกลุ่มที่กระท าความผิดร้ายแรง (กลุ่มด า) หลังจากนั น
จึงพิจารณาการประเมินราคาค่าชดเชยเรือตามสภาพความเป็นจริงกับกลุ่มเรือที่ผ่านการตรวจสอบเหล่านี  
และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าชดเชยเรือประมง 

 
2. ผลด าเนินการแจ้งความประสงค์ขอน าเรือออกนอกระบบ โดยเป็นกลุ่มเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของ
รัฐตั งแต่ปี 2558 จ านวน 570 ล า และกลุ่มเรือที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงที่มีความประสงค์จะเลิกอาชีพท า
การประมง จ านวน 2,513 ล า คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ได้พิจารณาให้กลุ่มเรือ 570 ล า ที่ได้รับผลกระทบมา
ตั งแต่ปี 2558 เป็นกลุ่มเรือที่ต้องชดเชยเยียวยาเป็นการเร่งด่วน ภายในปีงบประมาณ 2562 ส่วนกลุ่มเรือที่เหลือให้
ด าเนินการในระยะต่อไป คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ได้พิจารณาน าเรือ 570 ล า มาตรวจสอบประวัติการกระท า
ความผิดตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พบว่า คงเหลือเรือประมงที่ไม่เคยกระท าความผิด มีจ านวน 419 ล า 
และได้พิจารณาเพ่ิมเติมว่าเรือเหล่านี ได้รับผลกระทบจากค าส่ัง คสช. หรือไม่ โดยพบว่า มีเรือประมงที่ได้รับ
ผลกระทบ จ านวนทั งสิ น 315 ล า แบ่งเป็นเรือไม้ 305 ล า และเรือเหล็ก จ านวน 10 ล า (เรือเหล็กยังไม่มีราคากลาง) 
คณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ จึงก าหนดให้เรือไม้ จ านวน 305 ล า เป็นกลุ่มเรือเป้าหมายระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) 
และคณะท างานประเมินราคาตามสภาพเรือประมง ได้ด าเนินการประเมินราคาเรือประมงเป็นรายล าตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ โดยใช้งบประมาณทั งสิ น 764,454,100 บาท 
 
ช่วงที่ 1 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น น าเรือประมงขนาดต่ ากว่า 90 ตันกรอส ออกนอกระบบ โดยผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถน าเรือออก
นอกระบบสูงสุดจ านวน 3 ล า รวมจ านวนเรือประมง 252 ล า งบประมาณ 469,603,900 บาท 
 
ช่วงที่ 2 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น หรือขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือน าเรือประมงส่วนที่เหลือทุกขนาด 
จ านวน 53 ล า งบประมาณ 294,850,200 บาท 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือชดเชยเยียวยาและบรรเทาผลกระทบให้กับเจ้าของเรือประมงจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมายของภาครัฐ 
2. เพ่ือน าเรือที่ได้รับค่าชดเชยเยียวยาออกนอกระบบอย่างถาวร 
 
เป้าหมาย 
เรือประมงท่ีผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการน าเรือประมงออกนอกระบบ เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน และคณะท างานฯ ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระท าความผิด (กลุ่มขาว) และ
ผ่านการประเมินราคาค่าชดเชย จ านวน 305 ล า 
 
ผลการด าเนินงาน 
ช่วงท่ี 1 จ านวน 252 ล า 

1) ท าสัญญาแล้วจ านวน 252 ล า 
2) จ่ายค่าชดเชยงวดที่ 1 (ร้อยละ 30) จ านวน 252 ล า เป็นเงิน 140,881,170 บาท 
3) จ่ายค่าชดเชยงวดที่ 2 (ร้อยละ 70) จ านวน 250 ล า เป็นเงิน 327,854,730 บาท อยู่ระหว่างการตรวจ
เอกสารของคณะท างานจ่ายค่าชดเชย จ านวน 2 ล า เป็นเงิน 868,000 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 

ช่วงท่ี 2 จ านวน 53 ล า 
ปัจจุบันรอการจัดสรรงบประมาณปี 2563 เมื่อได้รับแล้วจะด าเนินการต่อไป 
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โครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน ระยะที่ 2 
 
หลักการและเหตุผล 
จากผลด าเนินการตามโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบ เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน ระยะที่ 1 
ยังมีกลุ่มเรือที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐที่เหลือจากการชดเชยในระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) จ านวน 263 ล า 
กลุ่มเรือที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงที่มีความประสงค์จะเลิกอาชีพท าการประมง จ านวน 2,450 ล า และกลุ่ม
เรือประมงที่ต้องการน าเรือออกนอกระบบ และต้องการเลิกอาชีพประมง ที่มาย่ืนความประสงค์เพ่ิมเติมจ านวน 32 ล า 
รวมทั งสิ น 2,768 ล า ดังนั น เพ่ือให้การบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย เป็นไปอย่างเหมาะสมในการ
รักษาความสมดุลของจ านวนเรือประมงพาณิชย์กับปริมาณสัตว์น  าที่อนุญาตให้จับ กรมประมงจึงได้ด าเนินการ
โครงการน าเรือประมงออกนอกระบบ เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน ระยะที่ 2 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือบริหารจัดการเรือประมงพาณิชย์ให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบาย
แห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562 โดยรักษาความสมดุลของจ านวนเรือประมงพาณิชย์กับ
ปริมาณสัตว์น  าที่อนุญาตให้จับ 
2. เพ่ือชดเชยเยียวยาและบรรเทาผลกระทบให้กับเจ้าของเรือประมงจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมายของภาครัฐ 
3. เพ่ือให้ชาวประมงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประมงได้ ให้มีโอกาสประกอบอาชีพอ่ืน 
4. เพ่ือน าเรือที่ได้รับค่าชดเชยเยียวยาออกนอกระบบอย่างถาวร 
 
เป้าหมาย 
เรือประมงท่ีผ่านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองการน าเรือประมงออกนอกระบบ เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ย่ังยืน และคณะท างานฯ จ านวน 2,768 ล า ออกจากระบบการประมง 
 
ผลการด าเนินงาน 
การน าเรือประมงออกนอกระบบของเรือตามโครงการน าเรือประมงออกนอกระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากร
ประมงทะเลที่ย่ังยืน ระยะท่ี 2 จ านวน 2,768 ล า ปัจจุบันอยู่ในขั นตอนส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หนังสือ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562) พิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง  
และพันธุ์สัตว์น  าอื่น ๆ 

 
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น  าอ่ืน ๆ ได้เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2523 ตามระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น  าอ่ืน ๆ พ.ศ. 2523 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น  า เพ่ือผลิตพันธุ์สัตว์น  าที่ได้ท า
การผลิตขึ นเอง และที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์สัตว์น  าจากธรรมชาติโดยส่วนราชการของกรมประมงเพ่ือจ าหน่าย
ให้แก่ราษฎร 
 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้มีการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น  าอ่ืน ๆ 
โดยหน่วยงานดังต่อไปนี  คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด 
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดกระบ่ี ซึ่งในภาพรวมของการด าเนินงานของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการผลิตพันธุ์สัตว์น  าจ านวน 12,366,244 ตัว มีรายได้รวม 2,546,675 บาท และมี
รายจ่ายจากการด าเนินงาน 2,593,939.04 บาท ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมร้อยละ 101.86 
 

ผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตพันธุ์ปลา พันธ์ุกุ้ง และพันธุ์สัตว์น  าอื่นๆ 

 

หน่วยงาน 
พันธุ์สัตว์น  า 

(ตัว) 
รวมรายได้ 

(บาท) 
รวมรายจ่าย 

(บาท) 
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม 

(ร้อยละ) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง 
(ชุมพร) 

1,293,450 581,050.00 310,211.54 53.39 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง 
(สงขลา) 

5,983,160 474,675.00 743,486.00 156.63 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง 
(สตูล) 

3,192,084 302,695.03 371,984.00 122.89 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด 255,350 149,052.02 293,330.00 196.80 
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัด
สมุทรสงคราม 

1,443,600 708,400.00 599,927.50 84.69 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษพ์ันธุ์ปู  
ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดกระบี ่

198,600 330,800.00 275,000.00 83.13 

รวมกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 12,366,244 2,546,675.00 2,593,939.04 101.86 
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งานบริการอ่ืนๆ 
 

การจ าแนกชนิดพันธุ์สัตว์น  า 
 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้เปิดให้บริการตรวจสอบ
และรับรองชนิดพันธุ์ สัตว์ทะเลให้แก่ ผู้ที่มีความประสงค์
ต้องการทราบชนิดพันธุ์หรือข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น  าเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งผู้มาขอรับบริการมีทั งหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยตัวอย่างของสัตว์น  า
ที่ผู้ขอรับบริการน ามานั นมีทั งตัวอย่างสัตว์น  าที่มีชีวิต ซาก
สัตว์น  าสด และซากสัตว์น  าที่ถูกแปรรูปแล้วแต่ยังคงลักษณะ
เด่นเอาไว้อยู่ 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี  กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้ให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองชนิดพันธุ์ สัตว์ทะเลไปทั งหมด 103 
ตัวอย่าง 
 
 

     
 

       
 

       
  

ปลาทะเล 
16.50% 

ฉลาม 
1.94% 

กระเบน 
10.68% 

หอย 
51.46% 

หมึก 
17.48% 

ปู 
0.97% 

งู 
0.97% 

ชนิดสัตว์น  า 
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การออกหนังสือรับรอง 
 
การให้บริการออกใบรับรองการน าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักร และใบรับรองการน าเข้า-ส่งออกปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์ 
 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด าเนินงานด้านการให้บริการการออกใบรับรอง ซึ่งแบ่งเป็นงานการให้บริการ
การออกใบรับรองการน าปลาทูน่าครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร 
และใบรับรองการน าเข้า-ส่งออกปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งการให้บริการการออกใบรับรองการน าเข้าปลาทูน่า
ชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร แบ่งออกเป็นการให้บริการใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งการด าเนินการให้บริการในส่วนกลางให้บริการ ณ กลุ่มวิชาการ (กวช.) ส่วนภูมิภาค
ให้บริการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน 
(ภูเก็ต) โดยผู้รับบริการทั งหมดเป็นภาคเอกชน 
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ช่วงเวลา 

หนังสือรับรอง (ฉบับ) 

การให้บริการออกใบรับรองการน าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง 
เข้ามาในราชอาณาจักร (กลุ่มวิชาการ) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ให้บริการออกใบรับรองการน าเข้าปลาทูน่า
ชนิดครีบเหลืองตั งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 จ านวนทั งสิ น 2,810 ฉบับ เป็น
การให้บริการการออกใบรับรองที่กลุ่มวิชาการ (กวช.) 2,810 ฉบับ ส่วนในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง 
(สงขลา) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ไม่มีการขอรับบริการ 
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การออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ปลาป่น 
 
ตามที่กรมประมงได้มีนโยบายผลักดันให้การผลิตสัตว์น  าได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลตลอดสายการผลิต 
ทั งจากการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี ยงสัตว์น  านั น อาหารสัตว์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเพาะเลี ยงสัตว์น  า และ
มีการจับตามองเป็นพิเศษจากประเทศที่น าเข้าถึงที่มาของวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิต จึงได้ริเริ่มระบบรับรอง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น ซึ่งเป็นรูปแบบที่ภาคเอกชนรับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น
ด้วยตนเอง โดยมีกลุ่มวิชาการ (กวช.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ของกรมประมงให้กับผู้ประกอบการ ตั งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้รับบริการขณะนั นคือโรงงานผู้ผลิต
อาหารสัตว์ 
 
การให้บริการด าเนินเรื่อยมาจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แถลง
ออกรายงานการค้ามนุษย์ให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม Tier 3 ซึ่งเป็นระดับที่แย่ที่สุด สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง
ของประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าอาหารทะเลอย่างมาก ด้วยสาเหตุนี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้มีค าส่ังให้จัดตั งศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย
และปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคการประมง โดยมีการจัดตั งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกท่า (Port In - Port Out 
Control Center) และศูนย์ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) 
ใน 22 จังหวัดชายทะเลตามที่ ศปมผ. ประกาศก าหนด ท าให้เกิดการปรับรูปแบบการรับรองหนังสือรับรองปลาป่น
และผลิตภัณฑ์ของปลาป่น โดยเพ่ิมรายงานการเข้า-ออกท่าของเรือประมง และก าหนดให้โรงงานปลาป่นและ
เรือประมงต้องมีหนังสือรับรองจากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย
และการบังคับใช้แรงงานแนบมาในการตรวจหนังสือรับรองปลาป่นฯ ด้วย 
 
นอกจากนี กรมประมงได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 132 ตอนที่ 108 ก ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มาตรา 90 (5) ก าหนดให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น  าหรือ
แปรรูปสัตว์น  า ต้องจัดท าหลักฐานเพ่ือการสืบค้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด และมาตรา 90 (6) 
ก าหนดให้ผู้น าเข้า-ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น  าหรือเอกสารอ่ืนใด
ที่แสดงว่าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  านั นได้มาจากการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ท าให้มีการปรับปรุงระบบรับรอง
ปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมการผลิตปลาป่นทั งการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออก 
และกรมประมงได้จัดท าระบบ Thai Flagged Catch Certificate ในการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการท าการประมงที่
ผิดกฎหมายให้มีความต่อเนื่อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างเป็นระบบตั งแต่
ต้นทางถึงการส่งออก และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่น่าเชื่อถือ เพ่ือความถูกต้องและความรวดเร็วในการตรวจสอบ
หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นของเจ้าหน้าที่ โดยเริ่มใช้ตั งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในจังหวัดสงขลา
เป็นแห่งแรกและขยายขอบเขตครบทุกจังหวัดชายทะเล 
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แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ฉบับ 
ปริมาณวัตถุดิบ 

(กิโลกรัม) 
ปริมาณปลาป่น 

(กิโลกรัม) 
 1. การท าประมง  6,314 268,669,562 72,092,073 
 2. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi)  1,515 13,209,376 3,723,309 
 3. เศษเหลือจากวัตถุดิบน าเข้า (ทูน่า)  3,353 108,862,894 34,448,351 
 4. เศษเหลือจากหลายแหล่ง  2,666 203,839,919 60,691,107 
 5. เศษเหลือจากการน าเข้า (ปลาทะเลอ่ืน ๆ ยกเว้นทูน่า)  221 9,927,619 2,901,483 
 6. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ  
    (แหล่งที่มาจากตลาด/ฟาร์มปลา)  

3,227 151,810,341 39,892,808 

 7. ปลาป่นน าเข้า 88 0 32,169,849 
 8. ปลาเป็ดน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 1,550 63,560,367 17,701,183 
 9. กรณีปลาป่นผสม 4,515 0 0 

รวม 23,449 819,880,078 263,620,163 
 
 
  

ส าหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ส่งออกปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 
30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีโรงงานปลาป่นขอรับบริการเพ่ือการส่งออกทั งสิ น 14 ราย รวม 467 ฉบับ และจากการ
ด าเนินงานออกหนังสือรับรองปลาป่นฯ ส าหรับการซื อขายภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีผู้รับบริการเป็นโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ทั งสิ นจ านวน 
8 ราย โรงงานปลาป่นจ านวน 77 ราย และมีจ านวนหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นทั งสิ น 
23,449 ฉบับ 
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
  

ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายนฤพล สุขุมาสวิน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงทะเล นางเพราลัย นุชหมอน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเคร่ืองมือประมง นาวาโทพรชัย สิงหบุญ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายสุวัฒน์ เวียงเกตุ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นางสาวสุชาดา บุญภักดี 

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง นายปวโรจน์ นรนาถตระกูล 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง นายสมชาย วิบุญพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง นายวุฒิชัย วังคะฮาต 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์ 

หัวหน้ากลุ่มส ารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก นายธนัช ศรีคุ้ม 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวันออก (ระยอง)  นายก าพล ลอยช่ืน 

ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสด์ิ 

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 

หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู 
ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดกระบ่ี 

นายสรรเสริญ ช่อเจี ยง 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
อาคารปลอดประสพ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 


