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เรอืสาํรวจประมง ๑  “ เรอืกติตขิจร ”

            ดว้ยวสิยัทศันอ์นักวา้งไกลและความตั �งใจของนักสํารวจ  ในการที�บกุเบกิคน้หาและคน้ควา้ในสิ�งที�ทา้ทาย  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกบัคําวา่ “คน
เรอื” หรอื “ลกูทะเล”  ในทอ้งทะเลมหาสมทุรอนักวา้งใหญไ่พศาล  การบกุเบกิเพื�อสํารวจหาแหลง่ทรัพยากรสตัวนํ์�า ไมว่า่จะเป็นปลาผวินํ�า  ปลาหนา้
ดนิ รวมถงึสตัวนํ์�าชนดิอื�นๆ จงึเริ�มตน้  เมื�อปี ๒๔๙๔  มผีูนํ้าเครื�องมอือวนลากหนา้ดนิ แบบใชเ้รอื 2 ลํา (Two boat trawl) มาทดลองจับสตัวนํ์�าหนา้ดนิ
ในอา่วไทย  และ ปี ๒๔๙๖ มอีวนลากหนา้ดนิ แบบแผน่ตะเฆ ่(Otter board trawl)  แตใ่นขณะนั�นเครื�องมอือวนตงัเกไดรั้บความนยิมสงู อกีทั �งคนไทย
ยงัไมคุ่น้กบัการบรโิภคปลาหนา้ดนิ  ทําใหอ้วนลากทั �ง 2 ไมเ่ป็นที�นยิม รวมถงึใชแ้รงงานมาก สตัวนํ์�าที�จับไดก้ไ็มเ่ป็นที�รูจั้ก ราคาสตัวนํ์�าจงึตํ�า  ตอ่มา
ในปี ๒๕๐๓ เริ�มมชีาวประมงสนใจทดลองเครื�องมอือวนลากหนา้ดนิ  และในปี ๒๕๐๔ ดว้ยความรว่มมอืของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมนั ไดนํ้า
เครื�องมอือวนลากแผน่ตะเฆ ่(Otter board trawl) เขา้มาทําการประมงในอา่วไทยอกีครั �ง ปรากฎวา่ประสบความสําเร็จเป็นอยา่งด ีเนื�องจากการ
ขาดแคลนอาหารทะเล ทําใหป้ระชาขนหนัมาสนใจปลาหนา้ดนิมากขึ�น  ทะเลหลวง  จงึตอ้งมองหาหนทางและอปุกรณท์ี�ทนัสมยักวา่ที�มอียู ่ เรอื
สํารวจประมง ๒  จงึไดถ้อืกําเนดิขึ�น

ความเป็นมา 
            ปลายปี ๒๕๐๕  กรมประมงไดจั้ดตั �งหน่วยสํารวจแหลง่ประมง (Exploratory Fishing Unit) ในสงักดักองสํารวจและคน้ควา้ขึ�น  โดยมหีนา้ที�
และภารกจิที�สําคญั คอื การบกุเบกิและสํารวจคน้หาแหลง่ทําการประมงใหม่ๆ  ทั �งในอา่วไทย  ทะเลอนัดามนัและมหาสมทุรอนิเดยี  ซึ�งเป็นที�มาของ
เรอืสํารวจประมง ๑ หรอื ที�รูจั้กกนัในนามของ “เรอืกติตขิจร”   

            เรอืกติตขิจร ตอ่ที�ประเทศญี�ปุ่ น โดยรัฐบาลญี�ปุ่ นใหก้ารสนับสนุนจากเงนิประตมิากรรมสงคราม โดยบรษัิทผูรั้บเหมาไดร้วมคดิคา่ใชจ้า่ย
ทั �งหมด ทั �งคา่ขนสง่จนถงึทา่เรอืกรงุเทพฯ พรอ้มทั �งเครื�องมอือวนลาก เบ็ดราวทะเล และ เครื�องมอืสํารวจสมทุรศาสตร ์อยา่งครบครัน ในราคาเงนิ
ดอลลา่ร ์ซึ�งคดิเป็นเงนิไทยประมาณ ๗ ลา้นบาท  
พธิวีางกระดกูง ู ซึ�งถอืกนัวา่เป็นการจตุมิาบนโลกของเรอืแตล่ะลํา  “เรอืกติตขิจร”  ไดม้พีธิวีางกระดกูง ู เมื�อวนัที� ๒๗ เมษายน ๒๕๐๕ ที�อูข่องบรษัิท
นอิงิาตะ  และไดก้ระทําพธิปีลอ่ยเรอืลงนํ�า เมื�อวนัที� ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕   ภายหลงัไดต้ดิตั �งอปุกรณสํ์าคญั เครื�องจักรใหญ ่เครื�องมอืประมง เครื�องมอื
สมทุรศาสตร ์เรยีบรอ้ยแลว้ ไดอ้อกทดลองเรอืและใชเ้ครื�องมอืตา่งๆ เมื�อวนัที� ๒๑-๒๒ และ ๒๕ สงิหาคม ๒๕๐๕ ในการนี� อธบิดกีรมประมง (นาย
ปรดีา กรรณสตูร), น.อ.พศิาล สคุนธวยคัก ์ร.น. (ผูค้วบคมุการตอ่เรอื), น.ท.สวา่ง เจรญิผล ร.น. (หวัหนา้หน่วยสํารวจแหลง่ประมง)  ไดร้ว่มออกทดลอง
เรอืและเครื�องมอืตา่งๆ บรเิวณนอกฝั�งของจังหวดันอิงิาตะ (ประมาณ ๒๕๐ กโิลเมตรทางตะวนัตกเฉียงเหนอืของโตเกยีว) อยา่งใกลช้ดิ 
             บรษัิทฯ ไดนํ้าเรอืมาสง่ที�หน่วยสํารวจแหลง่ประมง จังหวดัสมทุรปราการ  โดยมอีธบิดกีรมประมง เป็นผูรั้บมอบ ซึ�งเดมิทจีะใหช้ื�อวา่ “เรอื
สํารวจประมง ๑”  แตเ่พื�อเป็นเกยีรตแิหง่การรเิริ�มในการที�ประเทศไทยไดม้เีรอืสํารวจประมงเป็นลําแรก โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีมี
ฯพณฯ พลเอกถนอม กติตขิจร เป็นประธานคณะกรรมการประมงนํ�าลกึ กรมประมงจงึไดข้ออนุญาตใชน้ามเรอืสํารวจประมงลําใหมแ่ละเป็นลําแรกนี�วา่
เรอืสํารวจประมง “กติตขิจร”
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พธิปีลอ่ยเรอืกติตขิจรลงนํ �า   ๔ กรกฎาคม

นําเรอืกติตขิจรลงจากเรอืสนิคา้ วางบนแมนํ่ �าเจา้พระยา    ๒๗ พฤศจกิายน

หนา้ที�และภารกจิ 
เรอืกติตขิจร  นับเป็นเรอืสํารวจประมงทะเลลําแรกของไทย  ในการสํารวจหาแหลง่ประมงโดยเฉพาะอยา่งยิ�งแหลง่ปลาหนา้ดนิ บรเิวณหา่งฝั�งไกลๆ
ในอา่วไทย  ทะเลจนีใต ้ นอกเกาะบอรเ์นยีว และ การสํารวจทางสมทุรศาสตร ์   โดยวตัถปุระสงคห์ลกั เป็นเรอืที�บกุเบกิการประมงอวนลากหนา้ดนิใน
บรเิวณอา่วไทย และการประมงดว้ยเครื�องมอืเบ็ดราวหนา้ดนิบรเิวณชายฝั�งประเทศขา้งเคยีง  นอกจากนี�ยงัมหีนา้ที�สําคญัในการฝึกอบรม ชาวประมง
นสิติ นักศกึษา มหาวทิยาลยัตา่งๆ  จนไดรั้บการขนานนามวา่ “เรอืคร”ูและเป็นความภาคภมูใิจอกีประการ ที�เรอืกติตขิจร ไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็น “เรอื
สํารวจสมทุรศาสตรน์านาชาต”ิ จากการเกบ็รวบรวมและสง่ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสนํ�าคโุรชโิว
ดว้ยอตัรากําลงัพลประจําเรอื ๑๘ นาย  เมื�อออกปฏบิตังิานจะมเีจา้หนา้ที�  นักวชิาการ  รว่มออกปฏบิตังิานอกี ๔-๕ คน  เนื�องดว้ยเป็นเรอืสํารวจที�มี
ขนาดไมใ่หญม่าก รัศมใีนการทําการจงึไมไ่กลมากนัก  ระยะเวลาในการออกปฏบิตังิานในแตล่ะครั �งประมาณ ๑๕-๒๐ วนั  การเดนิทางเพื�อการสํารวจที�
เคยปฏบิตัภิารกจิตามที�ไดรั้บมอบหมาย คอื

ทศิเหนอื   ญี�ปุ่ น
ทศิตะวนัออก   แหลมญวน ทะเลจนีใต ้
ทศิใต ้  เกาะบอรเ์นยีว 
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คณุลกัษณะทางเรอื 
PRINCIPAL PARTICULARS

ความยาวตลอดลาํ (LENGTH OVER ALL)                                  35.70                       เมตร(M)
ความกวา้ง (BREADTH)                                                                    5.90                         เมตร(M)
ความลกึ (DEPTH TO UPPER DECK)                                           2.65                         เมตร(M)
กนินํ �าลกึ (DRAFT DESIGNED)                                                      2.57                         เมตร(M)
ขนาดตนักรอส (GROSS TONNAGE)                                            131.26                     ตนั (TON)
นํ �าหนกัเรอื (NET TONNAGE)                                                         89.25                       ตนั (TON)
ความเร็วปกต ิ(SEA SPEED)                                                             11.50                       นอต (KNOTS)
ความจถุงันํ �ามนัเชื�อเพลงิ (FUEL OIL TANK)                             31.10                       ลบ.เมตร(M3)
ความจถุงันํ �าจดื (FRESH WATER TANK)                                   16.31                       ลบ.เมตร(M3)
หอ้งเย็นเก็บปลา (FISH HOLD)                                                       15.83                       ลบ.เมตร(M3)

เครื�องมอืและอปุกรณว์จิยัการประมง 
FISHING AND RESEARCH EQUIPMENTS

เครื�องมอืทาํการประมง
FISHING GEAR

 อวนลากแผน่ตะเฆ ่(OTTER BOARD TRAWL) 
เบ็ดราวหนา้ดนิ (BOTTOM LONG LINE)

อปุกรณก์ารวจิยั 
RESEARCH EQUIPMENT

กวา้นสมทุรศาสตรแ์ละอปุกรณ ์
(OCEANOGRAPHIC WINCH AND ACCESSORIES)
หอ้งปฏบิตักิารเคม ี- ฟิสกิส ์(DRY  LABORATORY)

เครื�องมอืหลกัในเรอื 
MAIN EQUIPMENTS

เครื�องจกัรใหญ ่
MAIN ENGINE

  เครื�องยนตด์เีซล 4 จังหวะ ของนอิกิาตะ ขนาด 650 แรงมา้
4 CYCLE,DIESEL ENGINE, NIIGATA, 650 HP 

ระบบใบจกัร 
PROPELLER

4 ใบจักร แรงบดิสงู 
HIGHLY SKEWED, 4 BLADES

เครื�องกาํเนดิไฟฟ้า 
GENERATOR

ขนาด 40 KVA, จํานวน 2 เครื�อง
40 KVA, 2 SET

ประวตัแิละผลงานโดยสรปุมดีงันี�

2505    :    ตอ่เรอื ที� NIIGATA S.Y.N. ENGINEERING Co.,Ltd. ประเทศญี�ปุ่ น ดว้ยราคา 6.8 ลา้นบาท(เฉพาะตวัเรอื)
2505    :    เป็นเรอืสํารวจประมงทะเลลําแรกของประเทศไทย
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1. :    สํารวจแหลง่ประมงปลาหนา้ดนิบรเิวณอา่วไทยและทะเลจนีใต ้ไดสํ้ารวจพบแหลง่ทรัพยากรสตัวนํ์�าที�ชกุชมุบรเิวณนอกฝั�งประเทศ
กมัพชูาและเวยีดนามใต ้

2510    :    สํารวจแหลง่ทําการประมงในทะเลจนีใตท้างทศิตะวนัออกของประเทศมาเลเซยี ดว้ยเครื�องมอืเบ็ดราวหนา้ดนิ 
2512    :    สํารวจแหลง่ทําการประมงในทะเลจนีใตท้างเหนอืของเกาะบอรเ์นยีวดว้ยเครื�องมอืเบ็ดราวหนา้ดนิ     
2514    :    สํารวจแหลง่ทําการประมงในอา่วไทยดว้ยเครื�องมอืเบ็ดราวหนา้ดนิ
2529    :    สง่มอบใหก้รมการขนสง่ทางนํ�าและพาณชิยนาว ีเมื�อวนัที� 9 เมษายน 2529

ปจัจบุนั  :  ประจําการอยูท่ี�ศนูยฝึ์กพาณชิยน์าว ีกรมการขนสง่ทางนํ�าและพาณชิยนาวี


