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เรอืสาํรวจประมง ๒    “เรอืธนะรชัต”์

              ตราบเทา่ที�ความใฝ่รูข้องมนุษยย์งัไมส่ ิ�นสดุ  การคน้ควา้  สํารวจ  บกุเบกิ  ยอ่มยงัตอ้งกา้วตอ่ไป    เพื�อใหไ้ปตามความมุง่มั�นตั �งใจ  ในการจัดตั �ง
หน่วยสํารวจแหลง่ประมง (Exploratory Fishing Unit) สงักดักองสํารวจและคน้ควา้ หลายสิ�งหลายอยา่งในทอ้งทะเลหรอืมหาสมทุร ที�ยงัตอ้งไดรั้บการ
คน้ควา้เกบ็ขอ้มลูและนํามาเผยแพร ่ การสํารวจกจ็ะยงัตอ้งดําเนนิการตอ่ไป  ในอา่วไทยเรอืกติตขิจรไดดํ้าเนนิปฏบิตังิานอยา่งเขม้แข็งเต็มกําลงัความ
สามารถ แตอ่าจจะยงัไมเ่พยีงพอ จดุมุง่หมายตอ่ไปที�อยูใ่นสายตาอนักวา้งไกล คอื มหาสมทุรอนิเดยี  ซึ�งเป็นทะเลหลวง แหลง่ทรัพยากรที�ใครก็
สามารถเขา้ไปคน้หานํามาได ้  การขยายขอบเขต อาณาเขต การทําประมงทะเลลกึ จะอยูไ่มเ่กนิความสามารถบนความตั �งใจ หากแตเ่ครื�องมอืและ
อปุกรณต์อ้งเป็นแรงขบัดนัที�กา้วไปพรอ้มกนั  ดงันั�นเรอืสํารวจที�มขีนาดใหญ ่ รัศมทํีาการไกล  คงทนทะเล  มอีปุกรณเ์ครื�องมอืทําประมงที�ทนัสมยั จงึ
บงัเกดิขึ�น

ความเป็นมา

             หลงัจากที�หน่วยสํารวจแหลง่ประมง (Exploratory Fishing Unit) ไดรั้บมอบเรอืสํารวจประมง “กติตขิจร” ซึ�งปฏบิตังิานในอา่วไทยเป็นสว่นใหญ่
เนื�องจากขอ้จํากดัของคณุลกัษณะของเรอื  แนวคดิในการออกสํารวจในมหาสมทุรอนิเดยี หรอื ในทะเลหลวง  จงึตอ้งมองหาหนทางและอปุกรณท์ี�ทนั
สมยักวา่ที�มอียู ่ เรอืสํารวจประมง ๒  จงึไดถ้อืกําเนดิขึ�น 

           เรอืธนะรัชต ์ตอ่ที�อูข่องบรษัิท นอิงิาตะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยรัฐบาลญี�ปุ่ นใหก้ารสนับสนุน โดยบรษัิทผูรั้บเหมาไดร้วมคดิคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด ในราคา
เงนิดอลลา่ร ์ซึ�งคดิเป็นเงนิไทยประมาณ ๑๕ ลา้นบาท  
            การออกแบบของเรอืสํารวจประมงธนะรัชต ์มตีน้แบบมาจากเรอืหลวงจันทร ของกองทพัเรอื  โดยม ีน.อ.สมารมย ์ บนุนาค ร.น. เป็นผูอ้อกแบบ 
เริ�มลงมอืดําเนนิการตอ่เมื�อปี ๒๕๐๗  และในปี ๒๕๐๘  กําลงัพลจํานวน ๒๒ นาย ซึ�งเดนิทางไปฝึกอบรมที�ประเทศญึ�ปุ่ น ไดนํ้าเรอืเดนิทางมายงั
ประเทศไทย  ไดอ้อกปฏบิตังิานในทะเลอนัดามนัและมหาสมทุรอนิเดยีในคราวเดยีวกนั 
             นามของเรอืสํารวจประมง ๒  กรมประมงไดข้ออนุญาตตั �งชื�อจากอดตีนายกรัฐมนตร ีฯพณฯ จอมพลสฤษดิ�  ธนะรัชต ์ เพื�อเป็นเกยีรต ิ จงึไดน้าม
ของเรอืวา่ เรอืสํารวจประมง “ธนะรชัต”์

การรบัเสด็จ 
สมเด็จพระนางเจา้ราํไพพรรณี 

เมื�อ ๓๑ มนีาคม ๒๕๑๕
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รบัเสด็จ 
สมเด็จยา่

หนา้ที�และภารกจิ 
           เรอืธนะรัชต ์เป็นเรอืสํารวจที�มรัีศมทํีาการไกล  และมเีครื�องมอืในการสํารวจอยา่งทนัสมยัในสมยันั�น  พื�นที�การปฏบิตังิานจงึกนิพื�นที�เป็นบรเิวณ
กวา้ง  ผลงานจงึมมีากมาย เดนิทางไปอวดธง พรอ้มทั �งนําวฒันธรรมของไทยไปแลกเปลี�ยนในตา่งแดนหลายประเทศ  รวมถงึนํานสิติ นักศกึษา ชาว
ประมง ไปรว่มปฏบิตังิานดว้ย  เครื�องมอืประมงที�สําคญัเชน่ เบ็ดราวปลาทนู่า ซึ�งปฏบิตังิานในมหาสมทุรอนิเดยี  เบ็ดราวหนา้ดนิและอวนลากแผน่ตะเฆ่
ปฏบิตังิานในทะเลจนีใต ้จนถงึ ออสเตรเลยี  และอวนลอยซึ�งเป็นอกีเครื�องมอืที�ปฏบิตังิานในทกุพื�นที�  อยา่งไรกต็ามความภาคภมูใิจกเ็ฉกเชน่เดยีวกนั
กบัเรอืกติตขิจร นั�นกค็อืการไดรั้บเกยีรตใิหเ้ป็น “เรอืสํารวจสมทุรศาสตรน์านาชาต”ิ  เครื�องมอืที�สําคญัอกี ๑ อยา่ง คอื Acoustic Equipment เป็นเครื�อง
มอืในการหาประชากรปลาโดยใชค้ลื�นเสยีง ซึ�งเนน้ทําในอา่วไทย
            อตัรากําลงัพลประจําเรอื ๒๒ นาย เมื�อออกปฏบิตังิานจะมเีจา้หนา้ที�  นักวชิาการ  รว่มออกปฏบิตังิานอกี ๔-๖ คน  ระยะเวลาในการออกปฏบิตั ิ
งานในแตล่ะครั �งนานนับเดอืน การเดนิทางเพื�อการสํารวจที�เคยปฏบิตัภิารกจิตามที�ไดรั้บมอบหมาย คอื

ทศิเหนอื   ญี�ปุ่ น
ทศิตะวนัออก   ฟิลปิปินส์
ทศิใต ้  ออสเตรเลยี
ทศิตะวนัตก   ศรลีงักา 



13/5/2563 thanarat

https://www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/thanarat.htm 3/5

ม.ร.ว.จักรทอง  ทองใหญ

 

เจา้หนา้ที�การทา่ ประเทศออสเตรเลยี เยี�ยมชมเรอื

 

พธิขีา้มเสน้ศนูยส์ตูร

คณุลกัษณะทางเรอื 
PRINCIPAL PARTICULARS

ความยาวตลอดลาํ (LENGTH OVER ALL)                                                   45.50           เมตร(M)
ความกวา้ง (BREADTH)                                                                                     8.70             เมตร(M)
ความลกึ (DEPTH TO UPPER DECK)                                                            4.20             เมตร(M)
ขนาดตนักรอส (GROSS TONNAGE)                                                             388.81         ตนั (TON)
นํ �าหนกัเรอื (NET TONNAGE)                                                                          264.39         ตนั (TON)
ความเร็วปกต ิ(SEA SPEED)                                                                              13.50           นอต (KNOTS)
ความจถุงันํ �ามนัเชื�อเพลงิ (FUEL OIL TANK)                                              92.15           ลบ.เมตร(M3)
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ความจถุงันํ �าจดื (FRESH WATER TANK)                                                    53.28           ลบ.เมตร(M3)
หอ้งเย็นเก็บปลา (FISH HOLD)                                                                        69.85           ลบ.เมตร(M3)

เครื�องมอืทาํการประมง

เครื�องมอืทาํการประมง            อวนลอ้มปลาทนู่าขนาดความยาว 1,800 เมตร  ลกึ 280 เมตร  เป็นอวนไนลอนแบบไมม่ปีม  หว่งมานแบบ SNAPER
PURSE RINGS
อปุกรณก์ารวจิยั                        อปุกรณเ์ครื�องชว่ยอเิลคโทรนคิตา่งๆ  กวา้นสมทุรศาสตรแ์ละอปุกรณ ์ทางสมทุรศาสตร์

เครื�องมอืและอปุกรณว์จิยัการประมง 
FISHING AND RESEARCH EQUIPMENTS

เครื�องมอืทาํการประมง 
FISHING GEAR

อวนลากแผน่ตะเฆ ่(OTTER BOARD TRAWL) 
เบ็ดราวทนู่า (TUNA LONG LINE)
อวนลอย (DRIFT GILL NET)
เบ็ดราวหนา้ดนิ (BOTTOM LONG LINE)

อปุกรณก์ารวจิยั 
RESEARCH EQUIPMENT

กวา้นสมทุรศาสตรแ์ละอปุกรณ ์
(OCEANOGRAPHIC WINCH AND ACCESSORIES)
หอ้งปฏบิตักิารเคม ี- ฟิสกิส ์(DRY  LABORATORY)
หอ้งปฏบิตักิารชวีประมง (WET LABORATORY)
เครื�องอะคสูตกิ (ACOUSTIC EQUIPMENT)

เครื�องมอืหลกัในเรอื 
MAIN EQUIPMENTS

เครื�องจกัรใหญ ่
MAIN ENGINE

  เครื�องยนตด์เีซล 4 จังหวะ ของนอิกิาตะ รุน่ M 6 DHS ขนาด 1,000 แรงมา้
4 CYCLE,DIESEL ENGINE, NIIGATA M 6 DHS, 650 HP 

ระบบใบจกัร 
PROPELLER

4 ใบจักร แรงบดิสงู 
HIGHLY SKEWED, 4 BLADES

 เครื�องกาํเนดิไฟฟ้า 
GENERATOR

 ขนาด 80 KVA, จํานวน 2 เครื�อง
80 KVA, 2 SET

ประวตัคิวามเป็นมาและผลงานโดยสรปุของเรอืสาํรวจประมง “ธนะรชัต”์

2507  :  เริ�มตอ่เรอืที� NIIGATA ENGINEERING Co.,Ltd. ประเทศญี�ปุ่ น ดว้ยราคา 14.4 ลา้นบาท(เฉพาะตวัเรอื)
2508  :  เริ�มบกุเบกิการทําประมงดา้นทะเลอนัดามนั และมหาสมทุรอนิเดยีดว้ยเครื�องมอือวนลาก
2509  :  ขยายแหลง่ทําการประมงออกไปทางมหาสมทุรอนิเดยีถงึประเทศศรลีงักา 
2514  :  สํารวจแหลง่ทําการประมงถงึน่านนํ�าประเทศออสเตรเลยี
2515  :  นําเรอืประมงไทย 6 ลํา  ออกทําการประมงดา้นอา่วเบงกอล  มหาสมทุรอนิเดยี
2519  :  ปฏบิตังิานสํารวจรว่มไทย - อนิโดนเีซยี ในน่านนํ�าอนิโดนเีซยี

ปจัจบุนั :  ประจาํการปฏบิตังิานในการกาํกบัดแูลของสาํนกับรหิารและจดัการดา้นการประมง 
                 ที�ต ั�งปกตอิยูท่ ี� ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนบน (สมทุรปราการ) กรมประมง
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