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ค�ำน�ำ
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลเป็นหน่วยงานในกรมประมงทีม่ ภี ารกิจในการศึกษา
วิจัย และพัฒนา ติดตาม และเฝ้าระวังแหล่งท�ำการประมงในการท�ำประมงทะเล
เพื่อส่งเสริม พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งการประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์และมี
ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
จากการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล
ได้ด�ำเนินการตามภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยด้านการประมงทะเล การส�ำรวจ
ทรัพยากรสัตว์น�้ำ แหล่งท�ำการประมง ทั้งในน่านน�้ำและนอกน่านน�้ำ ตลอดจนมี
การส่งเสริมการใช้เครือ่ งมือประมงทีเ่ หมาะสม การส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพขององค์กร
ประมงให้มีความสามารถในการบริหารจัดการประมงทะเล การจัดสร้างปะการังเทียม
การขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง การผลิตพันธุ์สัตว์น�้ำ การตรวจสอบรับรองแหล่งประมง
การให้บริการออกเอกสารหรือใบรับรองทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป
ว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2560 ขึ้นเพื่อให้
เห็นภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ตามแผนงาน โครงการต่างๆ
ที่ได้ด�ำเนินการมาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อปรับปรุง
ในการด�ำเนินการต่อไป กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ผู้ที่สนใจน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(นายวิชาญ อิงศรีสว่าง)
ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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บทบาทหน้าที่ของกองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1

2
3

4

ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน�้ำไทย พื้นที่ทับซ้อนและ
น่านน�ำ้ สากล ในด้านทรัพยากรสัตว์นำ�้ และปัจจัยสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมง ตลอดจนร่วมส�ำรวจ
วิจัยในน่านน�้ำต่างประเทศ
ศึกษา ทดลอง พัฒนารูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล รวมถึงการติดตามผลการปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือท�ำการประมงและวิธีการท�ำการประมงทะเล
ให้มีเครื่องมือท�ำการประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น�้ำ ไม่ท�ำลายพันธุ์สัตว์น�้ำ และสอดคล้องกับ
การท�ำการประมงแบบมีความรับผิดชอบ
ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั ชีวประวัติ ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลและพืชทะเล และด�ำเนินการ
เกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล

5

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์

6

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหารจัดการการประมง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง
ด�ำเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น�้ำสูงสุดที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ ได้ ตลอดจนวิเคราะห์
และประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการประมง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล และควบคุม ก�ำกับ ดูแล
การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง
ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการท�ำการประมงและแหล่งท�ำการประมงทะเล
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ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านการประมงทะเล เครื่องมือท�ำการ
ประมง และวิธีการท�ำการประมง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม 6 ศูนย์
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มส่วนกลาง
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง
กลุ่มตรวจสอบ
และรับรองแหล่งประมง
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
กลุ่มสำ�รวจ
และวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
และการประมงทะเลลึก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก (ระยอง)
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดตราด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนบน (สมุทรปราการ)
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนบน (ภูเก็ต)
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดระนอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนล่าง (สตูล)
ศูนย์ศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู
ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
จังหวัดกระบี่
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บุคลากร
1) บุคลากรของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลมีบุคลากรทัง้ สิน้ 368 คน เป็นข้าราชการทัง้ สิน้
238 คน และเป็นลูกจ้างประจ�ำทั้งสิ้น 130 คน โดยบุคลากร
ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ภายใต้ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงอ่ า วไทย
ฝั่งตะวันออก (ระยอง) รองลงมาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
13.4%
12.6%
12.1%
11.3%
9.7%
8.4%
8.4%
8.0%
2.9%
2.5%
2.5%
2.5%
2.1%
2.1%
1.3%

ข้าราชการ

26.2%
25.4%
13.8%
10.8%
9.2%
6.9%
3.1%
3.1%
0.8%
0.8%

ลูกจ้างประจำ�

รายงานประจ�ำปี 2560

ผอ.กอง/ผชช.
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง
กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก
กลุ่มส�ำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
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เมือ่ พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ข้าราชการ
กว่าครึง่ หนึง่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.3
รองลงมา ข้าราชการมีการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 29.4 การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 13.5 และ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.8

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

56.3%
29.4%
13.4%
0.8%

35.7%
35.3%
19.7%
9.2%

อายุของข้าราชการ

ระดับการศึกษาของข้าราชการ

21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

อายุของข้าราชการจำ�แนกตามหน่วยงาน

ระดับการศึกษาของข้าราชการ
จำ�แนกตามหน่วยงาน
คน

คน

35

35
1

30

30
5

25
6

20

4

2

2

15

4

9

20

2

6

5

4

2
1
2

1
2
2

5
8

3

9

6

8 12 8
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ผอ.กอง / ผชช.
ฝบท.
กวช.
กปส.
กตส.
กพป.
กพล.
กสล.
กปล.
ศพม.ระยอง
ศพม.สมุทรปราการ
ศพม.ชุมพร
ศพม.สงขลา
ศพม.ภูเก็ต
ศพม.สตูล

0

2

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
8

5

1

หน่วย 0 3
งาน

2
2
1

1

4
1

1

2

1

3

2
2

1
1

7

3 11 14 12 8
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หน่วย
งาน

กองวิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเล

เมื่ อ พิ จารณาตามต� ำ แหน่ ง พบว่ า ข้ า ราชการ 2) การพัฒนาบุคลากร
ส่วนใหญ่อยู่ในต�ำแหน่งวิชาการ ร้อยละ 70.6 รองลงมา
การพั ฒ นาบุ ค ลากรเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
คือต�ำแหน่งทั่วไป ร้อยละ 29.0 และต�ำแหน่งอ�ำนวยการ เป็นอย่างมาก เพราะการบริหารงานขององค์กรใดจะพัฒนา
ร้อยละ 0.4
ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของบุคลากร หากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
70.6%
ความสามารถสูง มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน ย่อมสามารถน�ำพา
29.0%
องค์กรไปสู่ความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และ
0.4%
เป้าหมายที่ต้องการได้
ดั ง นั้ น กองวิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลจึ ง ได้ ใ ห้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทัง้ คนดี และคนเก่ง
ประเภทตำ�แหน่ง
โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรได้พฒ
ั นาตนเอง
ให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหลักสูตร
ในการอบรมทั้งหมด 25 หลักสูตร สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน
ดังต่อไปนี้
อ�ำนวยการ
วิชาการ
ทั่วไป

1. ด้านความรู้

Knowledge

หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
ปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ จ�ำนวน 5 หลักสูตร

กลุ่มตำ�แหน่งของข้าราชการ
คน

2. ด้านทักษะ

89

Skill

หมายถึ ง การน� ำ ความรู ้ ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านจน
เกิดความช�ำนาญและคล่องแคล่ว หรือ ความเชี่ยวชาญ
ช�ำนาญพิเศษในด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
ที่ พั ฒ นาจากการสั่ ง สมประสบการณ์ แ ละการฝึ ก ฝน
จ�ำนวน 17 หลักสูตร

47
32

ทั่วไป

รายงานประจ�ำปี 2560

ชำ�นาญการพิเศษ

ชำ�นาญการ

ปฏิบัติการ

อาวุโส

ชำ�นาญงาน

2

วิชาการ

2

1
ระดับสูง

30

เชี่ยวชาญ

35

ปฏิบัติงาน

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

อำ�นวย
การ

3.ด้านสมรรถนะ

ตำ�แหน่ง

Competency

หมายถึง คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก
ความรู ้ ทั ก ษะ ความสามารถและคุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ
ทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรบางกลุม่ /บางคนในองค์กรปฏิบตั งิ านได้
ผลงานโดดเด่นกว่าคนอืน่ ๆ ในองค์กร จ�ำนวน 3 หลักสูตร
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จำ�นวนหลักสูตรในแต่ละด้าน

จำ�นวนประเภทการอบรมในแต่ละด้าน

20

20
17

15
10
5

17

15

วิชาการ
บริหาร/พัฒนาองค์กร
การวางแผน

10
5

5
3

0

0
ด้านความรู้

ด้านทักษะ

ด้านสมรรถนะ

2

1
2

3
ด้านความรู้

ด้านทักษะ

ด้านสมรรถนะ

โดยด้านทักษะเป็นด้านที่มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม
โดยประเภทการอบรมที่มีบุคลากรเข้ารับการอบรม
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 68.0 รองลงมาคื อ ด้ า นความรู ้ มากที่สุดคือประเภทบริหาร/พัฒนาองค์กร คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ 20.0 และบุคลากรเข้าร่วมอบรมในด้านสมรรถนะ 74.58 รองลงมาคือประเภทวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 18.64
น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12.0
และประเภทการวางแผน มีบุคลากรเข้าอบรม ร้อยละ 6.78
68%
20%
12%

ด้านความรู้
ด้านทักษะ
ด้านสมรรถนะ

ร้อยละของบุคลากร
ที่อบรมในด้านต่างๆ

74.58%
18.64%
6.78%

วิชาการ
บริหาร/พัฒนาองค์กร
การวางแผน

ร้อยละของบุคลากร
ในการอบรมแต่ละประเภท

นอกจากนี้ทั้ง 3 ด้านยังสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
1. ด้านความรู้ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภท
วิชาการ 3 หลักสูตร และประเภทการวางแผน
2 หลักสูตร
2. ด้านทักษะ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภท
บริหาร/พัฒนาองค์กร 17 หลักสูตร
3. ด้านสมรรถนะ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภท
วิชาการ 2 หลักสูตร และประเภทการวางแผน
1 หลักสูตร
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งบประมาณประจำ�ปี 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลได้รับงบประมาณทั้งหมด 334,226,700 บาท
โดยลดลงจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 5.16 ซึง่ งบประมาณที่ได้รบั
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1) งบด�ำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 59.73 (ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ ร้อยละ 93.99 และค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 6.01)
2) งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 25.89 (เงินเดือน
ร้อยละ 95.85 และค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ร้อยละ 4.15)
3) งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 8.66 (ค่าครุภัณฑ์
ร้อยละ 96.25 และค่าสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 3.75)
4) งบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 5.12
5) งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 0.60

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจยั และพัฒนาประมง
ทะเลได้ใช้จ่ายงบประมาณทางด้านค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ ผลการเบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น 79,051,034.37
บาท โดยร้อยละ 76.58 เป็นการเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และ
ร้อยละ 23.42 เป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค 76.58%
ส่วนกลาง 23.42%

งบบุคลากร

59.73%
25.89%
8.66%
5.12%
0.60%

งบประมาณ
งบด�ำเนินงาน
งบบุคลากร
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

ครุภัณฑ์
96.25%

ค่าใช้จ่ายสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ
100.00%

ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจการท�ำประมง
นอกน่านน�้ำของเรือส�ำรวจ
100.00%

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
93.99%

เงินเดือน
95.85%

ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค สิง่ ก่อสร้าง
4.15%
6.01%
3.75%

งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รายงานประจ�ำปี 2560

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับงบประมาณ
ประเภทงบด�ำเนินงานทัง้ หมด 199,626,100 บาท ใน 5 แผนงาน
โดยส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�้ำและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์นำ�้ ในแหล่งน�ำ้
ธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 71.99 (กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น�้ำ
ร้อยละ 36.75 กิจกรรมแผนแม่บท ร้อยละ 24.35 กิจกรรม
ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม
ร้อยละ 10.34 และกิจกรรมฟืน้ ฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบ
สงขลา ร้อยละ 0.55) แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟื้นฟู
และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ โครงการแก้ไขปัญหาการท�ำ
ประมงผิ ด กฎหมาย กิ จ กรรมแก้ ไ ขปั ญ หาการท�ำ ประมง
ผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 11.13 แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า
ประมง คิดเป็นร้อยละ 8.12 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง คิดเป็น
ร้อยละ 6.16 (กิจกรรมวิจยั ประยุกต์ ร้อยละ 4.44 และ กิจกรรม
วิจัยพื้นฐาน ร้อยละ 1.72) และแผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าประมง คิดเป็นร้อยละ 2.60
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กิจกรรมฟ
ื้นฟูท
รัพย
ากร ก
าย
ฝ
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ั
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ะ
า
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ย
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ด
ย ก าร
ทู รพั
ฟ
น
้
ื
จ
ด
ั
ฟ
ส
ม
ก
ร
กรร
กิจกร ิจกรรมว ้า
ร
ม
ง
ค
อ
ณ
ุ
ร
ว
บั
ภ
บและร นาสินค าพสนิ คา้ ิจั
้าประ
จสอ ะพฒ
ั
แล ดิ กฎหมาย1
ผ

แก้ ไขปัญห
รรม

้ำำ 36.75%
ธสุ์ ัตวน์ ลา 0.55%
น
ั
พ
ข
ลติ
สง
รมผ เลสาบ ท 24.35%
จิ กร งในทะ แผนแมบ่ 10.34%
ะม รรม งั เทยี ม
กิจก ปะการ ะยกุ ต์ 4.44%
ง ยั ปร น 1.72%
จิ นื้ ฐา 12%
ยพ ระมง 8.
ป 2.60%
มง .13% กิจก
1

กจิ กรรม
ตร
กจิ กรรมส่งเสริม ว
รทำำประมง
ากา

กิจ

ในส่วนของงบด�ำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายตาม GF
รวมทั้งสิ้น 222,153,750 บาท ซึ่งในส่วนกลางมีการเบิกจ่าย
ร้อยละ 84.00 เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปี ร้อยละ 16.00 และ
ในส่วนภูมิภาคมีการเบิกจ่าย ร้อยละ 93.71 เป็นเงินขยายกัน
เหลื่อมปี ร้อยละ 6.29 ในด้านงบลงทุนมีผลการเบิกจ่ายตาม
GF รวมทั้งสิ้น 27,365,534.00 บาท ซึ่งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคไม่กันเงินขยายกันเหลื่อมปี ส่วนงบอุดหนุนมีผลการ
เบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น 2,380,000.00 บาท ซึ่งเป็นการ
เบิกจ่ายในส่วนกลางทั้งหมด และงบรายจ่ายอื่น มีผลการ
เบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น 19,434,957.58 บาท ซึ่งใน
ส่วนกลางมีการเบิกจ่าย ร้อยละ 32.56 เป็นเงินขยายกัน
เหลื่อมปี ร้อยละ 67.44
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แผนงานยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการแก้ ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน�ำ้ และสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต
การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เงินขยายกันเหลื่อมปี
เบิกจ่าย
16.00%

6.29%

84.00% 93.71% 100.00% 100.00% 100.00% 64.44%

32.56%
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนกลาง
งบดำ�เนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ ๆ
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กิจกรรมการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ�
1) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ�เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำ�
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรในประเทศอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นผลให้ความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ มีมากขึ้น
โดยทรัพยากรสัตว์น�้ำเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความต้องการ
ใช้ประโยชน์เพิม่ มากขึน้ เพือ่ การบริโภคจนท�ำให้ทรัพยากรสัตว์นำ�้
มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการท�ำการประมงมากเกินก�ำลัง
ผลิตทดแทนในธรรมชาติ เช่น มีการจับสัตว์น�้ำที่มีขนาดเล็ก
จับสัตว์น�้ำช่วงมีไข่ การท�ำประมงที่ขาดความรับผิดชอบ
ตลอดจนความเสื่อมโทรมของแหล่งท�ำการประมง ดังนั้น
การเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำโดยการปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น�้ำจึงมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ำ เพื่อรักษา
สมดุลของ ปริมาณสัตว์น�้ำให้มากพอกับความต้องการของ
ประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด�ำเนินการผลิต
และปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น�้ำบริเวณชายฝั่งทะเลจ�ำนวนทั้งสิ้น
394,464,982 ตัว โดยแบ่งเป็น
• พันธุ์ปลา ได้แก่ ปลากะพงขาว ปลากะรัง และ
ปลานวลจันทร์ทะเล รวมทั้งสิ้น 4,479,457 ตัว
• พันธุ์กุ้ง ได้แก่ กุ้งกุลาด�ำ และกุ้งแชบ๊วย รวมทั้ง
สิ้น 382,796,958 ตัว
• พั น ธุ ์ ห อย ได้ แ ก่ หอยหวาน หอยชั ก ตี น
หอยมือเสือ หอยตลับ และหอยลาย รวมทั้งสิ้น
2,543,559 ตัว
• พันธุ์หมึก จ�ำนวน 34,000 ตัว
• พั น ธุ ์ ปู ได้ แ ก่ ปู ม ้ า และปู ท ะเล รวมทั้ ง สิ้ น
4,610,308 ตัว
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2) ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�ต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งทะเลปี 2560
ความเป็นมา
จากการที่มีการเร่งรัดการพัฒนาการประมงทะเล
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมงให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1
และ 2 ในปี พ.ศ. 2504 กรมประมงจึงได้มีการน�ำอวนลาก
แผ่นตะเฆ่จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพร้อมผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามาทดลองใช้ในอ่าวไทย ซึ่งปรากฏว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่
เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจับสัตว์นำ�้ หน้าดินสูงและ
เหมาะสมกับสภาพของอ่าวไทย ส่งผลให้กิจการประมง
อวนลากขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยในปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทย
มีเรือประมงอวนลากเพียง 99 ล�ำ ซึ่งในขณะที่ท�ำการทดลอง
พบว่ า ปริ ม าณการจั บ สั ตว์ น�้ ำ ต่ อ หน่ ว ยการลงแรงประมง
(Catch Per Unit Effort; CPUE) อยู่ที่ 298 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
และเมื่อ 5 ปีถัดมา (ปี พ.ศ. 2508) เรือประมงอวนลากใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2,392 ล�ำ เมื่อส�ำรวจโดยเรือประมง
2 ของกรมประมงพบว่า CPUE เหลือเพียง 179 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง จากสถานการณ์ดังกล่าวกรมประมงจึงได้ก�ำหนด
แนวทางให้ มี ก ารติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณ
ทรัพยากรสัตว์น�้ำในน่านน�้ำไทย โดยการส�ำรวจการแพร่
กระจายความชุกชุมของสัตว์น�้ำหน้าดิน เพื่อเป็นดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้ำทางหนึ่ง ซึ่งด�ำเนิน
การต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบัน โดยขนาดตาอวน
ก้นถุงจะมีการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ของการท�ำประมง
แต่จะมีการปรับค่าในแต่ละช่วงให้มีความสอดคล้องกัน
ภายใต้พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558
มาตรา 67 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่ง
เครื่องมือท�ำการประมงดังต่อไปนี้ (3) เครื่องมืออวนลากที่มี
ช่ อ งตาอวนก้ น ถุ ง เล็ ก กว่ า ขนาดที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศก� ำ หนด
ซึ่งประกาศกรมประมง เรื่อง ก�ำหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุง
ของเครื่องมืออวนลากที่ ให้ใช้ท�ำการประมง พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ก�ำหนดให้เครื่องมืออวนลากที่
ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่ ใช้ทำ� การประมงต้องมีขนาดช่อง
ตาอวนก้นถุง ตั้งแต่ 4 เซนติเมตรขึ้นไป จากประกาศกรม
ประมงดังกล่าว กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงได้ด�ำเนิน
การปรั บ รู ป แบบการส� ำ รวจโดยใช้ ต าอวนก้ น ถุ ง ขนาด
4 เซนติเมตรในการส�ำรวจ
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วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการ
ลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งประมงทะเล

วิธีการสำ�รวจ
การประเมินปริมาณสัตว์น�้ำโดยใช้เรือส�ำรวจประมง
1 2 4 9 และ 16 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรม
ประมง ด�ำเนินการส�ำรวจโดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่
ขนาดตาอวน 4.0 เซนติเมตร ท�ำการลากอวนเป็นเวลา
1 ชัว่ โมง ในสถานีสำ� รวจทัง้ สิน้ 85 สถานี ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ า่ วไทย
จ� ำ นวน 64 สถานี ในพื้ น ที่ 115,270 ตารางกิ โ ลเมตร
โดยแบ่งออกเป็น 9 เขต และฝั่งทะเลอันดามันจ�ำนวน 21
สถานี ในพื้นที่ 60,327 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 เขต
ซึ่งจะท�ำการส�ำรวจในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ของทุกปี
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ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�ต่อหน่วยการลงแรงประมง
(CPUE) ในอ่าวไทย
ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง
(CPUE) ในพืน้ ทีอ่ า่ วไทยเมือ่ ใช้ขนาดตาอวนก้นถุง 4 เซนติเมตร
โดยพบว่ามีปริมาณ 10.996 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งต�่ำกว่า
ในปี พ.ศ. 2559 (12.614 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง) ถึงร้อยละ 12.822
และเมือ่ พิจารณาในแต่ละเขตส�ำรวจพบว่าค่า CPUE
สูงที่สุดเป็นเขต 9 ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี
นราธิวาส มีคา่ CPUE อยูท่ ี่ 15.308 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ซึง่ สูงกว่า
ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 20.25 และเขตที่มี CPUE ต�่ำที่สุด
คือเขต 7 (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช) ซึง่ ต�ำ่ กว่าปีทผี่ า่ นมา
ร้อยละ 0.52
และเมือ่ พิจารณาในระยะยาว เขต 5 (ประจวบคีรขี นั ธ์
ชุมพร) และเขต 6 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี) เป็นพื้นที่ที่มีความ
ชุกชุมของสัตว์นำ�้ สูงมากกว่าในเขตอืน่ ๆ ตลอดมา ปีนกี้ ลับพบว่า
มี ค่ า CPUE ต�่ำ ลง และเมื่อ พิจารณาเปรี ยบเที ยบกั บ ปี
พ.ศ. 2559 พบว่ามีถึง 5 เขตที่ CPUE มีค่าลดลง

3
2

4

1

5
6
7
8
9
!

ปริมาณ CPUE จำ�แนกรายเขตการประมง
ฝั่งอ่าวไทยขนาดตาอวน ก้นถุง 4 เซนติเมตร
(หน่วย : กิโลกรัมต่อชั่วโมง)
เขตสำ�รวจ 2559
2560
+/%
1
11.521 12.315
0.794
6.893%
2
10.976 9.302 (-1.675) (-15.256%)
3
15.435 9.558 (-5.877) (-38.076%)
4
7.471 9.031
1.560
20.881%
5
16.281 10.104 (-6.176) (-37.937%)
6
16.026 11.629 (-4.397) (-27.434%)
7
8.137 8.094 (-0.042) (-0.520%)
8
12.739 14.176
1.437
11.281%
9
12.730 15.308
2.578
20.247%
อ่าวไทย 12.614 10.996 (-1.617) (-12.822%)
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และเมือ่ พิจารณารายกลุม่ สัตว์นำ�้ พบว่าในปี พ.ศ. 2560 ปริมาณการจับสัตว์น�้ำ ต่อหน่วยการลงแรงประมง
กลุม่ สัตว์นำ�้ ในภาพรวมส่วนใหญ่มปี ริมาณลดลง ยกเว้นปลาหมึก (CPUE) ในฝั่งทะเลอันดามัน
กุ้ง และหอย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปู และสัตว์น�้ำอื่นๆ ลดลง
ในพื้ น ที่ ฝ ั ่ ง ทะเลอั น ดามั น ในปี พ.ศ. 2560
ร้อยละ 51.443 และ 36.892 ตามล�ำดับ
มีปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)
CPUE รายกลุม่ สัตว์น�ำ้ ฝัง่ อ่าวไทย (หน่วย : กิโลกรัมต่อชัว่ โมง) 32.706 กิ โ ลกรั ม /ชั่ ว โมง ซึ่ ง ลดลงจากปี พ.ศ. 2559
(55.010 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ร้อยละ 40.546 และเมื่อพิจารณา
กลุ่มสัตว์น้ำ� 2559 2560
+/%
ในรายเขตพบว่า CPUE ของทุกเขตมีค่าลดลง โดยเฉพาะ
ปลาผิวน้ำ� 0.743 0.690 (-0.053) (-7.168%)
อย่างยิ่งบริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ในเขตส�ำรวจที่ 3
ปลาหน้าดิน 4.735 4.260 (-0.476) (-10.044%)
ปลาหมึก 3.055 3.177 0.122
3.982% (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง) และ 4 (ตรัง สตูล) มีค่าลดลงถึง
กุ้ง
0.017 0.029 0.012
69.241% ร้อยละ 43.580 และ 43.666 ตามล�ำดับ
ปู
หอย
สัตว์น้ำ�อื่นๆ
ปลาเป็ดแท้

0.277
0.354
0.077
3.356

0.135 (-0.143)
0.426 0.073
0.049 (-0.028)
2.232 (-1.123)

(-51.443%)
20.503%
(-36.892%)
(-33.477%)

และเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบสัตว์น�้ำที่จับได้
จากการส�ำรวจโดยการใช้อวนลากแผ่นตะเฆ่ พบว่า ในอ่าวไทย
จับปลาหน้าดินได้ถึงร้อยละ 38.736 และร้อยละ 28.888
เป็นกลุ่มปลาหมึก ในขณะที่พบว่าปริมาณปลาเป็ดแท้มี
ร้อยละ 20.300 ของปริมาณสัตว์น�้ำที่จับได้ทั้งหมด
38.736%
28.888%
20.300%
6.274%
3.876%
1.223%
0.443%
0.260%

กลุ่มสัตว์น้ำ�ฝั่งอ่าวไทย
!

CPUE จำ�แนกรายเขตการประมง ฝัง่ อันดามัน
(หน่วย : กิโลกรัมต่อชัว่ โมง)
เขตสำ�รวจ 2559 2560
+/%

ปลาผิวน�้ำ
ปลาหน้าดิน
ปลาหมึก
กุ้ง

16

ปู
หอย
สัตว์น�้ำอื่นๆ
ปลาเป็ดแท้

1

56.967

34.358 (-22.609) (-39.687%)

2

48.724

33.123 (-15.601) (-32.019%)

3

53.268

30.054 (-23.214) (-43.580%)

4

57.847

32.587 (-25.260) (-43.666%)

อันดามัน 55.010

32.706 (-22.304) (-40.546%)
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เมือ่ พิจารณาจากสัดส่วนของสัตว์นำ�้ ทีจ่ บั ได้จากเรือ ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�ต่อหน่วยการลงแรงประมง
ส�ำรวจพบว่าร้อยละ 55.52 เป็นปลาผิวน�้ำ และร้อยละ 19.37 (CPUE) ในแหล่งทะเล
เป็นกลุ่มปลาเป็ด
เมือ่ น�ำปริมาณ CPUE แต่ละฝัง่ ทะเลมาถ่วงน�ำ้ หนัก
CPUE รายกลุม่ สัตว์น�ำ้ ฝัง่ อันดามัน (หน่วย : กิโลกรัมต่อชัว่ โมง) ที่ค�ำนวณจากปริมาณพื้นที่ส�ำรวจในแต่ละฝั่ง พบว่า CPUE
ในแหล่งทะเลไทยปี พ.ศ. 2559 มีคา่ เท่ากับ 37.139 กิโลกรัม/ชัว่ โมง
กลุ่มสัตว์น้ำ� 2016
2017
+/%
ซึง่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีงบประมาณ 2558 (35.173 กิโลกรัม/
ปลาผิวน้ำ� 3.831 2.170
(-1.662) (-43.374%)
ชั่วโมง) ร้อยละ 5.589
ปลาหน้าดิน 28.535 18.158 (-10.377) (-36.367%)
ปลาหมึก 7.893
กุ้ง
0.419
ปู
0.777
หอย
0.129
สัตว์น้ำ�อื่นๆ 0.109
ปลาเป็ดแท้ 13.316

5.355
0.136
0.430
0.087
0.036
6.335

(-2.539)
(-0.284)
(-0.347)
(-0.042)
(-0.073)
(-6.981)

(-32.162%)
(-67.657%)
(-44.692%)
(-32.732%)
(-66.621%)
(-52.422%)

55.518%
19.371%
16.372%
6.634%
1.315%
0.415%
0.264%
0.111%

กลุ่มสัตว์น้ำ�ฝั่งอันดามัน

ปลาผิวน�ำ้
ปลาหน้าดิน
ปลาหมึก
กุ้ง
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การพัฒนาตามแผนแม่บท
การจัดการประมงทะเลไทย
ผลการด�ำเนินงานกิจกรรม ปี พ.ศ. 2560 ภายใต้
โครงการพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
ของกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ ส�ำนักงานประมงจังหวัด สมาคมการประมงในท้องถิ่น
และกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ต่างๆ ได้ผลการด�ำเนินกิจกรรม
ดังนี้
1. การส่งเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด
ด�ำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ
ประมงในเขตจังหวัด รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำแผนการจัดการประมงทะเลในระดับท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านประมง
โดยเฉพาะชุมชนประมงท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การบริ ห ารจั ด การประมงและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรสั ตว์ น�้ ำ
ซึ่งประกอบด้วย
- กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม
- กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
2. การเพิ่ ม ผลผลิ ต สั ตว์ น้� ำ ฟื ้ น ฟู ช ายฝั ่ ง ให้ มี
ความอุดมสมบูรณ์ ทั้งการพัฒนาแหล่งท�ำการประมงชายฝั่ง
ให้มีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งวางไข่ และเลี้ยงตัว
ของสัตว์นำ�้ วัยอ่อน รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวประมงมีความรู้
ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ป้องกันไม่ให้เกิดการ
ท�ำลายทรัพยากรสัตว์น�้ำอย่างไม่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุล
ของปริมาณสัตว์น�้ำให้มีความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
- กิจกรรมจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
- กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำชุมชน
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3. ส่งเสริมการท�ำประมงที่เหมาะสม ศึกษาและวิจัย
ให้ มี การใช้ ท รั พ ยากรสั ตว์ น�้ ำ อย่ า งเหมาะสมและคุ ้ ม ค่ า
สมดุ ล กั บ ก�ำ ลั ง การผลิ ตตามธรรมชาติ โดยส่ ง เสริ มให้ มี
การท�ำประมงด้วยเครือ่ งมือและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมให้
มีการก�ำหนดพื้นที่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ำ
เช่น พื้นที่แหล่งวางไข่ และเลี้ยงตัวของลูกสัตว์น�้ำ และสร้าง
ประชากรสัตว์นำ�้ ขึน้ มาทดแทนได้อย่างสมดุล ซึง่ ประกอบด้วย
- แผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรปู ม ้ า ของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน
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1) กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม
ตัวอย่างกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียม
กลุ่มชาวประมงในพื้นที่มีแนวทางร่วมกันถึงการใช้ ที่เสื่อมโทรม

เป้าหมาย

ประโยชน์ ในบริเวณพื้นที่แหล่งปะการังเทียม และเครือข่าย
ส�ำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำ� เนินกิจกรรม
ชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม ได้จดั กิจกรรมบูรณะฟืน้ ฟูแหล่ง
ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ โดยการปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วย 100,000 ตัว
ปะการังเทียมหรือการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการพื้นที่
ปลากะพงขาว 30,000 ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ปะการังเทียม
ในทะเล และจัดท�ำซั้งเชือก จ�ำนวน 10 ชุด เพื่อจัดวาง
ผลการดำ�เนินการ
เสริมกองปะการังเทียม ณ บ้านละไม หมู่ที่ 4 ต�ำบลมะเร็ต
1. จัดประชุมเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
และจัดสัมมนาการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียมระดับ 2560 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดกรมประมงร่วม
จังหวัด จ�ำนวน 20 ครั้ง ใน 20 จังหวัดชายฝั่งทะเล มีผู้เข้า กับคณะท�ำงานเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียมจังหวัด
ร่วมสัมมนา จ�ำนวน 240 ราย ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม สุราษฎร์ธานี และชุมชนชาวประมงพื้นบ้านอ�ำเภอเกาะสมุย
พ.ศ. 2559 เพื่อให้ชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจอย่าง รวม 250 คน
ถูกต้องเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีป่ ะการังเทียม และมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียมที่เสื่อมโทรม รวมทั้ง
หาแนวทางหรือมาตรการร่วมกันถึงการใช้ประโยชน์ในบริเวณ
พื้นที่ปะการังเทียม เพื่อให้เกิดการท�ำการประมงอย่างยั่งยืน
ตัวอย่างการก�ำหนดมาตรการการท�ำประมงอย่างยัน่ ยืนบริเวณ
ปะการังเทียม ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี งดใช้เครื่องมือ
ประมงประเภทอวนจม เช่น อวนจมปู อวนจมกุง้ และอวนลอย
ปลาทีข่ นาดอวนกว้างกว่า (ลึก) 14 เมตร ท�ำการประมงบริเวณ
พื้นที่ปะการังเทียม
2. การจั ด กิ จ กรรมฟื ้ น ฟู แ หล่ ง ปะการั ง เที ย มที่
เสื่อมโทรม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์
ในบริ เ วณพื้ น ที่ ป ะการั ง เที ย มอย่ า งยั่ ง ยื น จากการจั ด ตั้ ง
เครือข่าย ชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม ใน 20 จังหวัด
ชายฝั ่ ง ทะเล โดยแต่ ล ะเครื อ ข่ า ยมี การด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
ที่ ห ลากหลายและแตกต่ า งกั น ไปตามความเหมาะสม
ของพื้นที่
2.1 กิ จ กรรมด� ำ น�้ ำ ท� ำ ความสะอาดแหล่ ง
ปะการังเทียม ได้แก่ การด�ำน�้ำเก็บขยะ
บริเวณกองปะการังเทียม
2.2 กิจกรรมปล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ได้แก่ การปล่อย
พันธุป์ ทู ะเล เพือ่ เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์
2.3 จัดท�ำเอกสารเผยแพร่แหล่งปะการังเทียม
ภายในจังหวัดและแนวทางการใช้ประโยชน์
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2) กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดท�ำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรประมงชายฝั่งบริเวณชุมชนจ�ำนวน 40 ชุมชน ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายฝัง่ ทะเลเพือ่ ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
กฎ กติกา ข้อตกลงและก�ำหนดแผนในการควบคุมการใช้
ประโยชน์บริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง

ออกไป ซึ่งจะมีการก�ำหนดขอบเขตพื้นที่เขตอนุรักษ์ของ
ชุมชน โดยการปักไม้ไผ่แสดงแนวเขตอนุรกั ษ์พร้อมติดตัง้ ป้าย
เขตอนุรกั ษ์ การจัดท�ำซัง้ หรือกร�ำ่ เพือ่ เป็นเขตอนุรกั ษ์สตั ว์นำ้�
และมี ข ้ อ ตกลงในการท� ำ การประมงบริ เ วณพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ของชุมชน

ผลการดำ�เนินการ

ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำ�แนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำ�

1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการประมง
โดยชุมชนมีส่วนร่วม” ให้กับชาวประมงในชุมชนทั้งหมด 40
ชุมชน รวมทั้งหมด 1,020 ราย โดยมีเนื้อหาในการอบรม
เกี่ยวกับ การจัดตัง้ กลุม่ เพือ่ บริหารทรัพยากรประมงโดยชุมชน
หลักการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์นำ�้ ตัวอย่างปัญหา
การประมงที่เกิดขึ้น และการระดมความคิดเห็นในการจัดท�ำ
แผนการบริหารจัดการประมงของชุมชน
2. จัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนในการบริหาร
จัดการประมง โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบ
ไปด้วยตัวแทนชาวประมง กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีประมงอ�ำเภอ หรือผู้แทนจาก
ส�ำนักงานประมงจังหวัดเป็นเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลในพืน้ ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา
ทางวิชาการของชุมชน โดยได้การรับรองการจัดตั้งคณะ
กรรมการของชุมชนจากนายอ�ำเภอในพื้นที่ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรในเขต
ชุมชน
3. การก�ำหนดแผนการด�ำเนินกิจกรรมการบริหาร
จัดการประมงโดยชุมชน โดยจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก�ำหนดแผนการด�ำเนินกิจกรรม
การบริหารจัดการประมงโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง และหา
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อก�ำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน
โดยมีรูปแบบ การด�ำเนินงานที่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น
การจัดวางหญ้าเทียมแบบเสาคอนกรีต การสร้างซั้งเชือก
การจัดท�ำซั้ง และกร�่ำ และท�ำแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น�้ำหลัก
ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
4. การก�ำหนดเขตอนุรกั ษ์ทรัพยากรของชุมชน โดย
ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อม และชนิดสัตว์นำ�้ ในแต่ละพืน้ ที่ ท�ำให้
มีวิธีการก�ำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนแตกต่างกัน

บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ต�ำบลท่าศาลา อ�ำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดวางซั้งกอทางมะพร้าว จ�ำนวน
1,295 ทาง บริเวณเขตอนุรักษ์เพื่อเพิ่มแหล่งอาศัยสัตว์น�้ำ
และกลุ่มชาวประมงได้ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น�้ำ โดยมีข้อตกลงของกลุ่มคือห้ามท�ำการประมง
ด้วยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโดยผู้ฝ่าฝืนจะถูก
ว่ากล่าวตักเตือน เป็นต้น
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พื้นที่ดำ�เนินการ
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บ้าน/ชุมชน
บ้านแหลมมะขาม
บ้านแหลมสน
บ้านโรงไม้
บ้านปากน้ำ�แขมหนู
บ้านสวนสน
บ้านโรงโป๊ะ
บ้านนาเกลือ-ลานโพธิ์
บ้านซอยหนึ่ง
บ้านสีล้ง
บ้านคลองเทียน
บ้านเขาเต่า
บ้านบางปู
บ้านปากตะโก
บ้านทุ่งมหา
บ้านหน้าทับ
บ้านหัวถนน
บ้านอ่าวเตล็ด
บ้านฝายท่า
แหลมตะลุมพุก
ชุมชนเก้าเส้ง
บ้านสะปอม
บ้านใหม่
บ้านพ่อเทพ
บ้านปาเระ
บ้านบางมัน
บ้านบางหิน
บ้านหลังแดง
บ้านหินราว
บ้านคลองยี่เหร่
บ้านโคกไทร
บ้านบางวัน
บ้านหลังเขา
บ้านสาคร
บ้านแหลมกลัด
บ้านบางแก้ว
บ้านจมูกโพรง
บ้านในถุ้ง
บ้านพารา
บ้านอ่าวเคย
บ้านบากันเคย

รายงานประจ�ำปี 2560

หมู่ที่
3
6
2
9
4
2
4
5
10
8
1
1
1
1
6
1
1
13
5
5
1
1
2
9
1
13
1
1
5
2
2
4
10
5
4
4
3

ตำ�บล
แหลมงอบ
อ่าวใหญ่
บางชัน
ตะกาดเง้า
แกลง
บางละมุง
นาเกลือ
แหลมฟ้าผ่า
สองคลอง
ชะอำ�
หนองแก
สามร้อยยอด
ปากตะโก
ปากคลอง
บ้านใต้
มะเร็ต
ท้องเนียน
ทุ่งใส
แหลมตะลุมพุก
เทศบาลนครสงขลา
กะลุวอเหนือ
กะลุวอเหนือ
ไทรทอง
บาราโหม
นาคา
บางหิน
ป่าคลอก
แหลมสัก
คลองพน
มะรุ่ย
บางวัน
เกาะลิบง
ท่าแพ
แหลมกลัด
บางแก้ว
บางมะพร้าว
ท่าศาลา
ป่าคลอก
ม่วงกลวง
ตันหยงโป

อำ�เภอ
แหลมงอบ
เมือง
ขลุง
ท่าใหม่
เมือง
บางละมุง
บางละมุง
พระสมุทรเจดีย์
บางปะกง
ชะอำ�
หัวหิน
สามร้อยยอด
ทุ่งตะโก
ปะทิว
เกาะพะงัน
เกาะสมุย
ขนอม
สิชล
ปากพนัง
เมือง
เมือง
เมือง
ไม้แก่น
เมือง
สุขสำ�ราญ
กะเปอร์
ถลาง
อ่าวลึก
คลองท่อม
ทับปุด
คุระบุรี
กันตัง
ท่าแพ
เมือง
บ้านแหลม
หลังสวน
ท่าศาลา
ถลาง
กะเปอร์
เมือง

จังหวัด
ตราด
ตราด
จันทบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ชลบุรี
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สงขลา
นราธิวาส
นราธิวาส
ปัตตานี
ปัตตานี
ระนอง
ระนอง
ภูเก็ต
กระบี่
กระบี่
พังงา
พังงา
ตรัง
สตูล
ตราด
เพชรบุรี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
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3) กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจยั และพัฒนาประมง
ทะเล ได้รบั จัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ เพือ่ ด�ำเนินการ
จัดสร้างปะการังเทียม จ�ำนวน 10 แห่ง เพื่อเพิ่มแหล่งอาศัย
ของสัตว์นำ�้ เพิม่ แหล่งท�ำการประมงให้กบั ชาวประมงพืน้ บ้าน
และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย

พื้นที่ดำ�เนินการ
ล�ำดับ
กปม.60-10-01
กปม.60-10-02
กปม.60-10-03
กปม.60-10-04
กปม.60-10-05
กปม.60-10-06
กปม.60-10-07
กปม.60-10-08
กปม.60-10-09
กปม.60-10-10

พื้นที่เป้าหมาย
บ้านถนนนอก ม.8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ชุมชนพร้อมใจ ม.2 เทศบาลต�ำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ชุมชนท่าตาลักษณ์ ม.3 เทศบาลต�ำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
บ้านคุ้งโตนด ม.1 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
บ้านชายทะเล ม.7 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
บ้านพังปริง ม.1 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
บ้านม่วงงาม ม.3 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
บ้านเกาะจ�ำ ม.3 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
บ้านปากเกาะ ม.3 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ผลการดำ�เนินงาน
1. การส�ำรวจพื้นที่และการท�ำการประมง ศูนย์วิจัย
และพั ฒ นาประมงท� ำ การส� ำ รวจพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอ
ความต้องการในการจัดสร้างปะการังเทียมจากชาวประมง และ
องค์กรส่วนท้องถิน่ จากพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
ทางวิชาการ และด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลทางการประมง
ในเบื้องต้นไว้เพื่อการติดตามเปรียบเทียบ
2. ก�ำหนดพิกัดและผังการจัดวาง การจัดท�ำแผนผัง
ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะพืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำการจัดสร้างและลักษณะการท�ำ
ประมงในบริเวณนั้น โดยมีการหารือกับกลุ่มชาวประมงและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ละพื้นที่จะมีผังการจัดวางในรูปแบบ
ต่างกัน แต่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ และตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่จัดสร้างนั้น
22

3. ด�ำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล ได้ขออนุญาตก่อสร้างสิง่ ล่วงล�ำ้
ล�ำน�้ำกับกรมเจ้าท่า ขอความเห็นชอบด้านความมั่นคงทาง
ทะเลของประเทศกับกองทัพเรือ และขออนุญาตเปลีย่ นแปลง
ทีจ่ บั สัตว์นำ�้ เพือ่ การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลกับกรมประมง
ก่อนด�ำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมในทุกพื้นที่
4. ด�ำเนินการจัดสร้างและจัดวางแท่งคอนกรีต วัสดุ
จัดสร้างเป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสี่เหลี่ยม ขนาด
กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จ�ำนวน
รวมทัง้ สิน้ 5,704 แท่ง และทุน่ ลอยเหล็กบอกต�ำแหน่ง 42 ทุน่
ในพื้นที่ 10 แห่ง และด�ำเนินการจัดวางในทะเลให้เป็นไปตาม
พิกัดและรูปแบบที่ก�ำหนดในผังจัดสร้าง
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5. ด�ำเนินการติดตามผลหลังการจัดสร้างปะการัง
เทียม โดยการส�ำรวจความเปลีย่ นแปลงด้านการท�ำการประมง
เดือน
เช่น ส�ำรวจปริมาณและชนิดของสัตว์นำ�้ ทีจ่ บั ได้ของชาวประมง
ทีเ่ ข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณปะการังเทียม และความพึงพอใจ มกราคม
หลังการจัดสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะด�ำเนินการหลังมีการจัดสร้าง
2560
แล้ว 6 เดือน
กุมภาพันธ์
2560

อุณหภูมิ ความ ความ
DO
(องศา เค็ม โปร่งแสง pH (mg/L)
เซลเซียส) (ppt) (m)
29.37

32.06

10

8.36

3.18

29.88

33.06

15

8.63

3.15

ด้านสภาพพื้นทะเลและสภาพของแท่งคอนกรีต
ด�ำเนินการด�ำน�้ำบริเวณแท่งคอนกรีตจุด C พิกัด 7 องศา
36.417 ลิปดาเหนือ และ 98 องศา 59.406 ลิปดาตะวันออก
เมื่อจัดวางแท่งคอนกรีตไปแล้ว 7 เดือน พบว่า ปะการังเทียม
มีการจัดวางกระจายตัวอยู่ในอาณาบริเวณทีท่ ำ� การจัดท�ำแผน
มีการวางซ้อนทับของแท่งปะการังเทียม 2-3 ชัน้ ระดับความลึกน�ำ้
12-14 เมตร ระยะการมองเห็น 10-15 เมตร สภาพพืน้ ท้องทะเล
เป็นทรายปนโคลน ปะการังเทียมจมตัวลงยังพื้นท้องทะเล
12-15 เซนติเมตร พื้นผิวของปะการังเทียมถูกปกคลุมโดย
สัตว์เกาะติดจนเต็มพื้นที่

ด้านทรัพยากรสัตว์นำ�้ โดยสัตว์นำ�้ ทีเ่ ข้ามาอาศัยหลัง
การจัดสร้างปะการังเทียม ได้แก่
• ปลาสากเหลือง
• ปลานกขุนทอง
•
ปลากะพงเหลื
อ
งตาโต
• ปลากะรังลายเมฆ
ตัวอย่างการติดตามผลหลังการจัดสร้าง
• ปลากะพงเหลืองข้างแถบ • ปลากะรังลายพาด
ปะการังเทียมปีงบประมาณ 2559
• ปลาโนรี
• ปลาสลิดทะเลจุดขาว
บ้านโล๊ะบาหรา หมู่ที่ 3 ต�ำบลศาลาด่าน อ�ำเภอ • ปลากะพงข้างปาน
• ปลาสลิดทะเลลายแถบ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด�ำเนินการจัดวางแล้วเสร็จ เมื่อวัน • ปลาสีกนุ กระโดงด�ำ
• ปลากะรังท้องก�ำปั่น
ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผลการติดตามมีดังนี้
ด้านคุณภาพน�้ำ ด�ำเนินการติดตามผลด้านสภาวะ
แวดล้อมคุณภาพน�้ำบริเวณที่จัดสร้างปะการังเทียม ตาม
ตารางแสดงข้อมูลสภาวะแวดล้อมคุณภาพน�้ำบริเวณที่จัด
สร้างปะการังเทียม ดังนี้
รายงานประจ�ำปี 2560
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4) กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ�ชุมชน
เป้าหมาย
จัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำของชุมชน จ�ำนวน 10 แห่ง
เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติ และส่งเสริม
ให้ชาวประมงมีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูทรัพยากรสัตว์นำ�้ ได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง เกิ ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องสั ตว์ น�้ ำ ในท้ อ งถิ่ น
อันจะส่งผลต่อการท�ำประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีการ
บู ร ณาการในการท� ำ งานร่ ว มกั น ระหว่ า งชาวประมงกั บ
เจ้าหน้าที่รัฐ

รวม 266 ราย เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นที่
ควรทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำ วิธีการจัดท�ำ
ธนาคาร ตัวอย่างธนาคารสัตว์นำ�้ ในพื้นที่ต่างๆ
3. การจัดท�ำธนาคารสัตว์น�้ำศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมง ด�ำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดตั้งธนาคาร
สัตว์นำ�้ ให้กบั ชุมชนตามรูปแบบทีเ่ หมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ เช่น
รู ป แบบโรงเรื อ น รู ป แบบกระชั ง รู ป แบบคอก เป็ น ต้ น
เพือ่ ด�ำเนินการจัดสร้างธนาคารสัตว์นำ�้ ชุมชน จ�ำนวน 10 แห่ง
ผลการดำ�เนินงาน
4. การติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรม ศูนย์วิจัยและ
1. การคัดเลือกพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง พัฒนาประมง ได้แนะน�ำให้ชมุ ชนมีการเก็บข้อมูลการเปลีย่ นแปลง
พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสมในการด�ำเนิน ของสัตว์น�้ำชนิดที่มีการจัดท�ำธนาคาร เพื่อใช้ในการติดตาม
กิจกรรม จ�ำนวน 10 แห่ง
ประเมินผลต่อไป
2. การจัดฝึกอบรมศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงฝึกอบรม
หลักสูตรธนาคารสัตว์นำ�้ จ�ำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร
ปูมา้ 9 แห่ง และธนาคารหอยแครง 1 แห่ง จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม

รูปแบบของธนาคารสัตว์น้ำ�ที่ได้ด�ำ เนินการมีดังนี้
ผู้ด�ำเนินการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ฝั่งอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ฝั่งอันดามันตอนล่าง (สตูล)
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
จังหวัดระนอง
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พื้นที่เป้าหมาย
บ้านแหลมผักเบี้ย ม.4 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี
บ้านหนองเสม็ด ม.1 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
บ้านปากดอนสัก ม.7 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี
บ้านท่าบอน ม.3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
บ้านระวะ ม.4 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
บ้านคลองกระเชอ ม.9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

ชนิด
สัตว์นำ�้

รูปแบบธนาคาร
สัตว์น�้ำ
โรงเรือน

ปูม้า

โรงเรือน

ปูม้า

โรงเรือน

ปูม้า
ปูม้า
ปูม้า

โรงเรือน
โรงเรือน
โรงเรือน

บ้านหาดทรายเปลือกหอย ม.7 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง ปูม้า
จ.พังงา
บ้านแหลมสัก ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ปูม้า
บ้านมดตะนอย ม.3 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
หอยแครง

คอก
โรงเรือน

บ้านท่ากลาง ม.4 ต.ก�ำพวน อ.สุขส�ำราญ จ.ระนอง

โรงเรือน

ปูม้า

โรงเรือน
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ตัวอย่างการติดตามผลการดำ�เนินกิจกรรม
- ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
มีการติดตามการด�ำเนินกิจกรรมธนาคารปูมา้ ไข่ บ้านหาดทราย
เปลือกหอย หมูท่ ี่ 7 ต�ำบลคลองเคียน อ�ำเภอตะกัว่ ทุง่ จังหวัดพังงา
ได้จัดตั้งธนาคารปูม้าในรูปแบบโรงเรือน โดยธนาคารแห่งนี้
มีการจัดท�ำระบบน�ำ้ และลมต่อกับถังพักปูมา้ และมีถงั แม่ปูไข่
นอกกระดอง 10 ใบ ต่อ 1 ชุด ในแต่ละเดือนชาวประมง
จะน�ำปูม้าไข่ที่ติดมาจากเครื่องมืออวนและเครื่องมือประมง
อืน่ ๆ มาฝากกับธนาคารสัตว์นำ�้ จ�ำนวน 5-15 ตัว พร้อมบันทึก
รายชือ่ เจ้าของปูมา้ ทีน่ ำ� มาฝาก และเมือ่ ไข่ปฟู กั เป็นระยะ zoea
สมาชิกของธนาคารสัตว์น�้ำ จะท�ำการปล่อยลูกปูม้าคืนสู่
ธรรมชาติ เพื่อเจริญเป็นปูม้าเต็มวัยต่อไป
- สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
ได้ติดตามการด�ำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าไข่นอกกระดอง
บ้านท่ากลาง หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลก�ำพวน อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง
ที่ได้จัดตั้งธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองในรูปแบบ กึ่งโรงเรือน
เพาะฟัก ขนาด 200 ลิตร จ�ำนวน 4 ถัง โดยในปัจจุบัน
เมื่อชาวประมงน�ำปูม้ามาถึงฝั่งจะพบว่าแม่ปูม้าตายแล้ว
จึงเกิดแนวคิดการฟักไข่จากแม่ปูม้าที่ตายแล้ว หลักการคือ
ต้องไม่ ให้ไข่ของปูม้าแห้งโดยต้องแช่ไข่ปูม้าในน�้ำทะเล
ก่อนน�ำส่งธนาคารสัตว์นำ�้ โดยมีแม่ปมู า้ ไข่เข้าธนาคารสัตว์นำ�้
ประมาณ 8-20 ตัวต่อเดือน พร้อมบันทึกรายชื่อผู้น�ำฝาก
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5) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิถีชุมชนประมง จ�ำนวน 7 แห่ง เพื่อรวบรวม
องค์ความรูด้ า้ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และวิถชี มุ ชนในการบริหาร
จัดการปูมา้ และแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์
ด้านการประมงปูม้าและการบริหารจัดการปูม้า

ผลการดำ�เนินงาน
1. การคัดเลือกพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
พิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เป็นธนาคารปูม้าหรือพื้นที่เขต
อนุรักษ์พันธุ์ปูม้า จ�ำนวน 7 แห่ง ดังนี้
ผู้ดำ�เนินการ

ชุมชน

หมู่ที่

ตำ�บล

อำ�เภอ

จังหวัด

บ้านแหลมกลัด

2

แหลมกลัด

เมือง

ตราด

บ้านโรงโป๊ะ

3

บางละมุง บางละมุง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

บ้านแหลมโพธิ์

5

พุมเรียง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ชุมชนปะนาเระ

5

ปะนาเระ

ปะนาเระ

ปัตตานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

บ้านอ่าวปอ

6

ป่าคลอก

ถลาง

ภูเก็ต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

บ้านยะระโตดใหญ่

5

เกาะสาหร่าย

เมือง

สตูล

บ้านบางเบน

2

ม่วงกลวง

กะเปอร์

ระนอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

2. ฝึกอบรม ดูงาน เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชุ ม ชนประมงในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรโดยชุ ม ชน
มีส่วนร่วมจ�ำนวน 7 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน 73 คน
เพื่อให้สามารถน�ำองค์ความรู้และประสบการณ์ของชุมชนอื่น
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
3. จัดตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานประจ�ำศูนย์การ
เรียนรู้ เพื่อจัดท�ำแผนการศูนย์การเรียนรู้โดยชุมชนรวบรวม
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งวิถีชุมชนที่เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรปูม้าและจัดเก็บข้อมูลพร้อมสร้างเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศที่ทันเหตุการณ์เพื่อให้การด�ำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์มากขึ้น
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ชลบุรี

ไชยา สุราษฎร์ธานี

4. รวบรวมความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
วิถีชุมชนที่เกี่ยวกับการจัดการประมงทะเลตลอดจนส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ประมงและ
ชาวประมงเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์
ได้แก่ บอร์ดหรือป้ายไวนิลเกีย่ วกับชีววิทยาของปูมา้ กฎระเบียบ
หรือกฎกติกาการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าในชุมชน ความรู้ด้าน
กฎหมายประมงทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับการท�ำประมงปูม้า
ข้อมูลรูปแบบธนาคารสัตว์น�้ำ เป็นต้น
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ตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิธีชุมชนประมง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง
(ชุมพร) ติดตามผลการจัดตัง้ การศูนย์เรียนรูป้ มู า้ บ้านแหลมโพธิ์
หมู่ที่ 5 ต�ำบลพุมเรียง อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยปรับปรุงธนาคารปูมา้ รูปแบบกระชังและโรงเรือนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
เพื่อจัดท�ำศูนย์การเรียนรู้ให้มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ภายในศูนย์เรียนรู้ ได้จดั แสดงชนิดเครือ่ งมือประมง
ที่ จั บ ปู ม ้ า และเครื่ อ งมื อ ประมงอื่ น ๆ ในท้ อ งถิ่ น และตั้ ง
กฎระเบี ย บหรื อ กฎกติ กาการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ์ ปู ม ้ า ในชุ ม ชน
โดยห้ามท�ำประมงลอบปูและอวนจมปูขนาดตาอวนต�่ำกว่า
3 นิ้ว เป็นต้น
- สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
ติ ด ตามผลการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ปู ม ้ า ไข่ น อกกระดอง
บ้านบางเบน หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลม่วงกลวง อ�ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ได้ปรับปรุงธนาคารปูม้าในรูปแบบกึ่งโรงเรือนเพาะฟักโดย
ปรั บ ปรุ ง ระบบถั ง เพาะฟั ก และภายในศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ไ ด้ ตั้ ง
กฎระเบียบ โดยห้ามท�ำการประมงปูไข่นอกกระดองในระหว่าง
เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ของทุกปี
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การแก้ ไขปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมาย
1) การสำ�รวจและรวบรวมข้อมูล สภาวะทรัพยากร 2) การตรวจประเมินสุขอนามัยเรือประมง
และการประมง เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลผลิต
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้มีภารกิจในการ
สูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)
ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงและ

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ด�ำเนินการส�ำรวจ
และรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการประมงเพื่อใช้
ประกอบการประเมิน ผลผลิต สูงสุด ที่ยั่งยืน (MSY) ของ
ทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ ทั้ ง บริ เ วณน่ า นน�้ ำ ฝั ่ ง อ่ า วไทยและ
ทะเลอันดามันมาโดยตลอด ซึง่ ในปี พ.ศ. 2560 ระหว่างเดือน
มกราคม-กันยายน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง
จากเครื่ อ งมื อ ประมงพาณิ ช ย์ แ ละประมงพื้ น บ้ า น ได้ แ ก่
อวนลากคานถ่าง 92 ล�ำ อวนลากแผ่นตะเฆ่ 481 ล�ำ
อวนลากคู่ 272 คู่ อวนล้อมจับปลากะตัก 90 ล�ำ อวนล้อมจับ
1,553 ล�ำ อวนครอบปลากะตัก 216 ล�ำ อวนครอบหมึก 215 ล�ำ
ลอบปู 442 ล�ำ ลอบหมึก 221 ล�ำ อวนจมปู 1,481 ล�ำ
อวนติดตาปลาทู 423 ล�ำ และอวนลอยกุ้งสามชั้น 312 ล�ำ
และเพื่อให้การประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากร
สัตว์นำ�้ มีความน่าเชือ่ ถือ และเป็นทีย่ อมรับ กรมประมงได้แต่งตัง้
คณะท�ำงานประเมินผลผลิตสูงสุดทีย่ งั่ ยืนของทรัพยากรสัตว์นำ�้
ซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะท�ำงานจากมหาวิทยาลัย
3 ท่าน ประธานคณะท�ำงาน และคณะท�ำงานรวม 20 ท่าน
ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ
1. เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรสัตว์น�้ำจากการท�ำ
ประมงทะเลในน่านน�้ำไทย
2. ประเมินผลผลิตสูงสุดทีย่ งั่ ยืนของทรัพยากรสัตว์นำ�้
ในน่านน�้ำไทย
3. จัดท�ำรายงานผลการประเมินผลผลิตสูงสุดทีย่ งั่ ยืน
ของทรัพยากรสัตว์น�้ำในน่านน�้ำไทย
ส�ำหรับผลการประเมินฯ ปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2561
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ออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
(สร.3) ให้แก่ชาวประมงและเจ้าของเรือประมงพาณิชย์
เพื่ อ เพิ่ ม ความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภคในความสะอาดและ
ปลอดภัย และเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานให้แก่การประมง
ของไทยให้ เ ที ย บเท่ า ระดั บ สากล อี ก ทั้ ง หนั ง สื อ รั บ รองฯ
(สร.3) ยังใช้ประกอบการขอใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์
ในรอบปีการประมง พ.ศ. 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีผ่ า่ นมานัน้ กองวิจยั และ
พัฒนาประมงทะเลได้ดำ� เนินการออกหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง (สร.3) ไปแล้ว 5,069 ฉบับ
โดยศูนย์ที่ด�ำเนินการได้มากที่สุดคือศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) โดยคิดเป็นร้อยละ 33.02
จากผลด�ำเนินการทัง้ หมด เนือ่ งมาจากบริเวณนัน้ มีเรือท�ำการ
ประมงอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
การออกหนังสือรับรองมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยในเรือประมง
ฉบับ
1,800
1,674
1,600
1,400
1,200
1,000
903
784
800
683
648
600
377
400
200
0
ศพม.ภูเก็ต ศพม.สตูล ศพม.ชุมพร ศพม.สมุทร ศพม.สงขลา ศพม.ระยอง
ปราการ
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งานวิจัยด้านการประมงทะเล
1.2) ชุดโครงการใหม่ เป็นงานวิจัยทั้งหมด 8 เรื่อง
ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยด้านประเมินสภาวะทรัพยากรมาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนา
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของงานวิจัยทั้งหมด โดยมุ่งเน้น
ประมงทะเลได้ด�ำเนินงานโครงการวิจัยจ�ำนวน 4 ชุดโครงการ
ศึกษาประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น�้ำที่มีความส�ำคัญทาง
แบ่งเป็นชุดโครงการต่อเนื่อง 2 เรื่อง และชุดโครงการใหม่
เศรษฐกิ จ รองลงมาคื อ งานวิ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรและด้ า น
2 เรื่อง
ชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 25.0 เท่ากัน
1.1) ชุดโครงการต่อเนื่อง เป็นงานวิจัยทั้งหมด
7 เรือ่ ง ซึง่ ประกอบด้วยงานวิจยั ด้านประเมินสภาวะทรัพยากร
ชุดโครงการใหม่
และงานวิจัยด้านทรัพยากร คิดเป็นร้อยละ 42.9 เท่ากัน
ประเมินสภาวะทรัพยากร 50.0%
โดยมุ่งเน้นศึกษาประเมินสภาวะทรัพยากร ชนิดและการแพร่
ทรัพยากร 25.0%
กระจายของสัตว์น�้ำที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ รองลงมา
ชีววิทยา 25.0%
คืองานวิจัยด้านชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 14.3
ชุดโครงการต่อเนื่อง

1) ชุดโครงการวิจัย

ทรัพยากร 42.9%
ประเมินสภาวะทรัพยากร 42.9%
ชีววิทยา 14.3%

ด้านทรัพยากร
1. แพลงก์ตอน และสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแหล่งอาศัย
ของหอยหลอด (Solen sp.) บริเวณอ่าวสะพานหิน
จังหวัดภูเก็ต
2. สภาวะแวดล้อม และปริมาณธาตุอาหารในบริเวณแหล่ง
ด้านทรัพยากร
อาศัยของหอยหลอด (Solen sp.) บริเวณอ่าวสะพานหิน
จังหวัดภูเก็ต
1. ชนิดและการแพร่กระจายของกุ้งทะเลจากเรืออวนลาก
ส�ำรวจบริเวณอ่าวพังงา
2. ชนิดและปริมาณกุ้งทะเลจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ ด้านประเมินสภาวะทรัพยากร
บริเวณอ่าวพังงา
1. สภาวะการประมงหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
3. ชนิดและปริมาณกุ้งทะเลจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน 2. ระดับแคดเมียมในหมึกสายที่จับได้จากแหล่งท�ำการ
ประมงอ่าวไทยตอนล่าง
ด้านประเมินสภาวะทรัพยากร
3. การท�ำประมง องค์ประกอบชนิด ความชุกชุม และ
1. การเปลี่ยนแปลงชนิดและความชุกชุมของปลาบริเวณ
การแพร่กระจายของหอยหลอด (Solen sp.) บริเวณอ่าว
ปะการังเทียม จังหวัดปัตตานี ในระยะ 2 ปีแรก
สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
2. การเปลีย่ นแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่ 4. การปนเปือ้ นโลหะหนักในดินตะกอน น�ำ้ ทะเล และหอยหลอด
บนพื้นผิวปะการังเทียมบริเวณจังหวัดปัตตานี ในระยะ
(Solen sp.) บริเวณอ่าวสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
เวลา 2 ปีแรกหลังจัดวาง
3. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกุ้งทะเลวัยอ่อน ด้านชีววิทยา
บริเวณอ่าวพังงา
1. ชนิดและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหมึกสายบริเวณอ่าว
ด้านชีววิทยา
ไทยตอนล่าง
1. สถานะทางชีววิทยาการสืบพันธุข์ องกุง้ สกุล Metapenaeus 2. ชีววิทยาบางประการของหอยหลอดชนิด Solen brevis
บริเวณอ่าวพังงา
Gray, 1832 บริเวณอ่าวสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
รายงานประจ�ำปี 2560
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2) โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัยเดี่ยวประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วยงานวิจัย 31 เรื่อง เป็นงานวิจัยต่อเนื่อง 14 เรื่อง
และงานวิจัยใหม่ 17 เรื่อง ซึ่งโครงการวิจัยเดี่ยวนั้นประกอบ
ด้วยงานวิจัยด้านทรัพยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.0
ของงานวิจัยเดี่ยวทั้งหมด รองลงมาคืองานวิจัยด้านประเมิน
สภาวะทรัพยากร ด้านอื่นๆ ด้านการประมง ด้านชีววิทยา
ด้านสภาวะการประมง และด้านเครือ่ งมือประมง คิดเป็นร้อยละ
22.6 ร้อยละ 16.1 ร้อยละ 12.9 ร้อยละ 9.7 ร้อยละ 6.5 และ
ร้อยละ 3.2 ตามล�ำดับ
ทรัพยากร 29.0%
ประเมินสภาวะทรัพยากร 22.6%
อื่น 16.1%
การประมง 12.9%
ชีววิทยา 9.7%
สภาวะการประมง 6.5%
เครื่องมือประมง 3.2%

โครงการวิจัยเดี่ยว

ด้านทรัพยากร
1. การส�ำรวจทรัพยากรสัตว์นำ�้ จากการประมงอวนลากแผ่น
ตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน
2. ทรัพยากรสัตว์นำ�้ จากการประมงอวนลากคานถ่างบริเวณ
อ่าวไทยตอนใน
3. ทรัพยากรสัตว์น�้ำที่จับได้จากอวนติดตาปลาทู
4. สัตว์น�้ำวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
5. การเปลีย่ นแปลงทรัพยากรสัตว์นำ�้ หน้าดินตามปัจจัยระยะ
ห่างฝั่งบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
6. ประชาคมสัตว์พื้นทะเลบริเวณชายฝั่งหาดแม่ร�ำพึงและ
อ่าวเพ จังหวัดระยอง
7. ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8. การแพร่กระจายของหอยทะเลบริเวณแนวชายฝัง่ จังหวัด
พังงา
9. แหล่งการแพร่กระจายของขนาด และการประมงหอยชักตีน
(Laevistrombus canarium (Linnaeus, 1758)) ทางฝั่ง
ทะเลอันดามัน
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ด้านประเมินสภาวะทรัพยากร
1. ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น�้ำวัยอ่อน
แพลงก์ตอนสัตว์ แพลงก์ตอนพืช และคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ทางทะเลบริเวณจังหวัดระยอง
2. ผลของความลึกน�ำ้ ของพืน้ ทีจ่ ดั สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น�้ำจังหวัดระยอง
3. ความชุ ก ชุ ม และการแพร่ กระจายของปลาวั ย อ่ อ น
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งจังหวัดตรัง
4. การเปรียบเทียบชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดบนปะการัง
เทียมที่ระดับความลึก และเวลาที่แตกต่างกันบริเวณ
ชายฝั่งจังหวัดพังงา
5. ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการประมงของหอยหลอด
บริเวณจังหวัดสตูล
6. สภาวะแวดล้อม และปริมาณธาตุอาหารในบริเวณแหล่ง
อาศัยของหอยหลอด บริเวณจังหวัดสตูล
7. การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า Portunus pelagicus
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
ด้านชีววิทยา
1. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ปูลาย Charybdis cruciate (Herbst,
1794) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
2. การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาเกล็ดขาวบริเวณอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก
3. ชีววิทยาการสืบพันธุข์ องหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนใน
ด้านการประมง
1. การประมงอวนด�ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน
2. การประมงเคยในจังหวัดตราด
3. การประมงและสภาวะทรัพยากรหอยเชลล์ (Amusium
pleuronectes, Linn) ในอ่าวไทย
4. การประมงอวนติดตาทางฝัง่ ทะเลอันดามันของประเทศไทย
ด้านเครื่องมือประมง
1. การศึกษาความเหมาะสมของเครือ่ งมืออวนหมึกสามชัน้
และอวนปลากระบางในการท�ำประมงหมึกกระดอง
ด้านสภาวะการประมง
1. สภาวะการประมงพื้นบ้านหลังการจัดวางปะการังเทียม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2560 ของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
โครงการพระราชด�ำริ จังหวัดจันทบุรี
2. สภาวะการประมงอวนล้อมจับปั่นไฟตามระยะห่างฝั่ง
บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
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ด้านอื่นๆ
1. การติดตามผลมาตรการปิดอ่าวไทยตอนในจากเครือ่ งมือ
ประมงอวนลากคู่
2. ต้นทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
การท�ำประมงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
3. การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการท�ำประมง
อวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
4. พารามิ เ ตอร์ บ างประการทางชี ววิ ท ยาการท�ำ ประมง
ปลากระเบนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและการน�ำไปใช้
ประโยชน์
5. การประมง สภาพสังคม และเศรษฐกิจ ของชาวประมง
บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลฝั่งทะเลอันดามัน

3) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทีผ่ ่านมา มีผลงานวิจัย
ทีผ่ า่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ
ของกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลให้สามารถตีพมิ พ์เผยแพร่
ได้ 6 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเอกสารวิชาการ 4 เรื่อง และเอกสาร
เผยแพร่ 2 เรือ่ ง เมือ่ พิจารณาประเภทของงานวิจยั ที่ได้รบั การ
ตีพมิ พ์ พบว่าเป็นงานวิจยั ด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ มากทีส่ ดุ
คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด
รองลงมา คือ งานวิจัยด้านการประมง ด้านทรัพยากร ด้าน
ชีววิทยา และด้านเครือ่ งมือประมง คิดเป็นร้อยละ 16.7 เท่ากัน

เมือ่ พิจารณาระยะเวลาในการท�ำวิจยั พบว่า งานวิจยั
ที่ได้รบั การตีพมิ พ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เริม่ ด�ำเนินการ
ในปี พ.ศ. 2554 มากทีส่ ดุ (2 เรือ่ ง) รองลงมาคือปี พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 จ�ำนวนปีละ 1 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จำ�นวนเรื่อง
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2556

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� 33.3%
ทรัพยากร 16.7%
เครื่องมือประมง 16.7%
การประมง 16.6%
ชีววิทยา 16.7%

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่
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4) ผลงานวิชาการปี พ.ศ. 2560
4.1) เอกสารวิชาการ
เลขที่
เอกสาร
วิชาการ

เรื่อง

รหัสทะเบียนวิจัย

14/2559 การประมงและวิถีตลาดกั้งกระดานทางฝั่งทะเล
อันดามันของประเทศไทย
15/2559 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอแกลบ (Auxis
thazard Lacepde, 1800) และปลาโอลาย
(Euthynnus affinis Cantor, 1849)
1/2560 การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus
Linnaeus, 1758) ระยะ Megalopa ถึงระยะ
Crab 2 ที่ระดับน้ำ�และความหนาแน่นที่ต่างกัน
2/2560 ผลของพื้นที่หลบซ่อนต่อการเติบโต และอัตรา
การรอดตายของปูม้า (Portunus pelagicus
Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงในบ่อดิน

ปีเริ่ม
ดำ�เนิน
การ

วันที่รับรองผลงาน
วิชาการ

56-0411-56086-003

2555 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

55-0411-55023-004

2554 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

55-0300-55062

2554 26 กันยายน พ.ศ. 2560

56-0350-56074

2556 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

4.2) เอกสารเผยแพร่
เลขที่
เอกสาร
เผยแพร่

เรื่อง

รหัสทะเบียนวิจัย

4/2559 เครื่องมือลอบพื้นบ้านในจังหวัดพังงา

54-0411-54113
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100%
90%
80%
70%

2
3

3

4

3

40%

3

2548 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2
2

14

6

3

2
1
2

30%

1
1
1
3

0%

1

ชีววิทยา
ทรัพยากร
การประมง
เศรษฐกิจและสังคม
เครื่องมือประมง
สิ่งแวดล้อม
การประเมินสภาวะ
สภาวะการประมง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
อื่นๆ

3

20%
10%

2

5

60%
50%

วันที่รับรองผลงาน
วิชาการ

2552 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

5/2559 การสำ�รวจทรัพยากรสัตว์น้ำ�หน้าดินด้วยเครื่องมือ 49-0412-49135-004
ลอบน้ำ�ลึก บริเวณไหล่ทวีปในทะเลอันดามัน

จากข้อมูลผลงานวิชาการของกองวิจัย
และพัฒนาประมงทะเลที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2560) พบว่างานวิจัยที่
ด�ำเนินการเสร็จและมีการพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนือ่ ง
ได้แก่ งานวิจยั ด้านทรัพยากร ชีววิทยา และการประมง
โดยในปี พ.ศ. 2556-2557 มีสัดส่วนมากกว่าครึ่ง
หนึง่ ของงานวิจยั ทัง้ หมด ในขณะทีป่ ี พ.ศ. 2558-2560
มีสัดส่วนที่น้อยลง แต่มีความหลากหลายและ
ครอบคลุมด้านต่างๆ มากขึ้น โดยมีงานวิจัยด้าน
การประเมินทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ด้านเครื่องมือประมง และด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
เพิ่มเข้ามา ซึ่งเมื่อพิจารณาควบคู่กับโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2560 คาดว่างานวิจยั จะมีความหลากหลาย
และครอบคลุมด้านต่างๆ ของการประมงทะเล
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปีเริ่ม
ดำ�เนิน
การ

8
2548

6

4

3

2557

1
2558

1
2559

1
2560
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การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลมีภารกิจในการตรวจ วิเคราะห์นั้นมีทั้งหมด 4,500 ตัวอย่าง ซึ่งผลการด�ำเนินงาน
สอบรับรองคุณภาพสินค้าประมงภายใต้แหล่งผลิต จ�ำนวน พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามแผนทีก่ ำ� หนดรวมแล้ว
4,500 ตัวอย่าง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและ 4,500 ตัวอย่าง
พั ฒ นาประมงทะเลได้ ด� ำ เนิ น การตามแผนที่ ก� ำ หนดไว้
กิจกรรมที่ 1 โลหะหนักในน�้ำจากแหล่งหอยลาย
โดยเป็นการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ และสัตว์นำ�้ จาก
กิจกรรมที่ 2 โลหะหนักในหอยลายจากแหล่งหอยลาย
กิจกรรมที่ 3 แคดเมี่ยมในหมึกจากท่าขึ้นปลา
แหล่ ง ธรรมชาติ ทั้ ง ในบริ เ วณพื้ น ที่ อ ่ า วไทยและอั น ดามั น
เพื่อวิเคราะห์การสะสมของโลหะหนัก เช่น แคดเมี่ยม ตะกั่ว
กิจกรรมที่ 4 โลหะหนักในน�้ำจากแหล่งประมง
สังกะสี ทองแดง และปรอท เป็นต้น เป้าหมายในการตรวจ
กิจกรรมที่ 5 โลหะหนักในสัตว์น�้ำจากแหล่งประมง
หน่วยงาน

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4
ที่ 5

รวม

กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง (กตส.)

84

79

60

92

946

1,261

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

128

128

57

64

224

601

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

128

128

56

224

288

824

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

84

84

48

132

525

873

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

-

-

36

192

689

917

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

-

-

24

-

-

24

424

419

281

704

2,672

4,500

จำ�นวนตัวอย่างทั้งหมด

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
จำ�นวนตัวอย่าง

1000
946
900
800
700
600
500
400
288
300
224
224
200
128
128
128
128
84
79
92
100
60
57 64
57
0
กตส.
ศพม. ระยอง
ศพม. ชุมพร
รายงานประจ�ำปี 2560

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5

689
525

192
84 84 48

132

ศพม. สงขลา

36

24

ศพม. ภูเก็ต

ศพม. สตูล
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การตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเล
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล ได้เปิดรับบริการให้
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์ต้องการจะทราบ
ข้อมูลชนิดพันธุ์ของสัตว์ทะเลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
น�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป ซึง่ ในปี พ.ศ. 2560 นัน้
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ให้บริการตรวจรับรอง
50.00 %
14.44 %
1.11 %
10.00 %
8.89 %
4.44 %
6.67 %
4.44 %

ชนิดสัตว์น�้ำ

ชนิดพันธุข์ องสัตว์ทะเลรวมแล้ว 90 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างสัตว์นำ�้
ที่น�ำมาขอรับบริการนั้น ส่วนใหญ่เป็นสัตว์น�้ำในกลุ่มปลา
มากทีส่ ดุ จากสัตว์นำ�้ ทัง้ หมดทีม่ าขอรับบริการ คิดเป็นร้อยละ
50.00 ส่วนชนิดสัตว์นำ�้ รองลงมา คือ กลุ่มปลากระเบน และ
หมึก คิดเป็นร้อยละ 14.44 และร้อยละ 10.00 ตามล�ำดับ
การให้บริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์ของสัตว์ทะเล
ชนิดสัตว์น�้ำ
ปลา
ปลากระเบน

ปลาฉลาม
หมึก
หอยสองฝา
หอยฝาเดียว
กัลปังหา
ปะการัง
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

45
13

50.00
14.44

1
9
8
4
6
4
90

1.11
10.00
8.89
4.44
6.67
4.44
100.00

ปลา
ปลากระเบน
ปลาฉลาม
หมึก
หอยสองฝา
หอยฝาเดียว
กัลปังหา
ปะการัง
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งานบริการด้านการออกหนังสือรับรอง
1) การออกใบรับรองการนำ�เข้าปลาทูนา่ ชนิดครีบเหลือง
และผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามา
ในราชอาณาจักร และใบรับรองการนำ�เข้า–ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์

การออกใบรับรองการน�ำเข้าปลาทูนา่ ครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์
จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด�ำเนินงานด้าน
การให้บริการการออกใบรับรอง ซึง่ แบ่งเป็น งานการให้บริการ
การออกใบรับรองการน�ำปลาทูน่าครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์
จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร และ
ใบรับรองการน�ำเข้า-ส่งออกปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์
ซึ่งการให้บริการการออกใบรับรองการน�ำเข้าปลาทูน่าชนิด
ครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูนา่ ชนิดครีบเหลืองเข้ามา
ในราชอาณาจักร แบ่งออกเป็นการให้บริการในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค ซึง่ การด�ำเนินการให้บริการในส่วนกลางให้บริการ
ณ กลุ่มวิชาการ (กวช.) ส่วนภูมิภาคให้บริการ ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) โดยผู้รับบริการ
ทั้งหมดเป็นภาคเอกชน
1.1 ) การออกใบรับรองการน�ำเข้าปลาทูน่าชนิด
ครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูนา่ ชนิด
ครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลได้ให้บริการออกใบรับรองการน�ำเข้าปลาทูน่า
ชนิดครีบเหลืองจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,141 ฉบับ เป็นการให้บริการ
การออกใบรับรองที่กลุ่มวิชาการ (กวช.) 2,819 ฉบับ (ร้อยละ
89.75) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
322 ฉบับ (ร้อยละ 10.25) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ไม่มีผู้ขอรับบริการ

263

60

36

175

46

12

148

227

253

253

225

221

271

277

286

251

150

Nov-59

Dec-59

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

17

Oct-59

88

10

11

8

257

Sept-60

0

ศพท.ภูเก็ต
กวช.

1.2 ) การออกใบรับรองการน�ำเข้า-ส่งออก
ปลาทูน่าตาโต และผลิตภัณฑ์ ศพม.ภูเก็ต
ส่วนการออกใบรับรองการน�ำเข้า-ส่งออกปลาทูน่า
ตาโตและผลิตภัณฑ์ จะมีให้บริการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ในปีงบประมาณ 2560
มีภาคเอกชนมาขอรับบริการการออกใบรับรองการน�ำเข้า-ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์จำ� นวนทั้งสิ้น 11 ฉบับ เป็นการ
ให้ บ ริ การที่ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงอั น ดามั น ตอนบน
(ภูเก็ต) ทั้งหมด 11 ฉบับ (ร้อยละ 100.00)
การออกใบรับรองการน�ำเข้า-ส่งออก ปลาทูน่าตาโต
และผลิตภัณฑ์ ศพม.ภูเก็ต
5

ฉบับ

5

4

2

Sept-60

Aug-60

May-60

1
Apr-60

Jan-60

Dec-59

Nov-59

Oct-59

0

1

Jul-60

2

Jun-60

3
1
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6

23

Mar-60

ภูเก็ต 10.25%

84

9

Feb-60

กวช 89.75%

ฉบับ
350

35
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2) การออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
ตามที่กรมประมงได้มีนโยบายผลักดันให้การผลิต
สัตว์น�้ำตลอดสายการผลิต ทั้งจากการจับจากธรรมชาติและ
การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล ดังนัน้
อาหารสั ตว์ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ของการเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น�้ ำ
และเป็นสิง่ หนึง่ ทีม่ กี ารจับตามองเป็นพิเศษจากประเทศผูน้ ำ� เข้า
ถึงที่มาของวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิต จึงได้มีการริเริ่ม
ระบบรับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น ซึ่ง
ระบบรับรองดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ภาคเอกชนรับรองแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นด้วยตนเอง โดยกลุ่ม
วิชาการ (กวช.) กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ผู้ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกรมประมงให้กับ
ผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้รับ
บริการขณะนั้นเป็นโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์
การให้ บ ริ การได้ ด� ำ เนิ น เรื่ อ ยมาจนถึ ง ช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้ถูกโจมตีจากสื่อต่าง
ประเทศว่าสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทยมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการค้ามนุษย์ ในช่วงเวลาเดียวกัน กระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นบัญชีด�ำให้ประเทศไทยติดกลุ่มแย่
ทีส่ ดุ ที่โดนข้อกล่าวหาค้ามนุษย์มากทีส่ ดุ ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งใหญ่
ทีส่ ง่ ผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชือ่ เสียงของประเทศ
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแหล่ ง ผลิ ต ของไทยเป็ น อย่ า งมาก
ด้วยสาเหตุนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มคี ำ� สัง่ ให้จดั ตัง้
ศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการ
แก้ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรมเจ้าท่า กรมประมง และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส�ำคัญคือ ค�ำสั่งก�ำหนดให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้า-ออกท่า (Port In - Port Out Controlling Center) และ
ศูนย์ให้บริการอ�ำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ
(Fishing One Stop Service) ประจ�ำในแต่ละจังหวัดชายทะเล
ตามที่ ศปมผ. ประกาศก�ำหนด จึงน�ำมาสู่การปรับรูปแบบ
การออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
โดยมีการเพิ่มเติมในส่วนของการรายงานการเข้า-ออกท่า
ของเรือประมงตามที่ ศปมผ. ก�ำหนด นอกจากนี้โรงงาน
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ปลาป่นและเรือประมงจะต้องมีหนังสือรับรองจากส�ำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิด
กฎหมายและการบังคับใช้แรงงานแนบมาในการตรวจหนังสือ
รับรองปลาป่นฯ ด้วย
นอกจากนี้ ก รมประมงได้ มี ก ารประกาศใช้
พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 108 ก ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 มาตรา 90 (5) ก�ำหนดให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
สัตว์น�้ำหรือแปรรูปสัตว์น�้ำ ต้องจัดท�ำหลักฐานเพื่อการสืบค้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีประกาศก�ำหนด และมาตรา
90 (6) ก�ำหนดให้ผู้น�ำเข้า-ส่งออก หรือน�ำผ่านสัตว์น�้ำหรือ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ต้องมีใบรับรองการจับสัตว์นำ�้ หรือเอกสาร
อืน่ ใดทีแ่ สดงว่าสัตว์นำ�้ หรือผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ นัน้ ได้มาจากการ
ประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ท�ำให้มกี ารปรับปรุงระบบรับรอง
ปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้ครอบคลุมการ
ผลิตปลาป่นทั้งการจ�ำหน่ายในประเทศและการส่งออก และ
กรมประมงได้จัดท�ำระบบ Thai Flagged Catch Certificate
ในการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการท�ำการประมงที่ผิด
กฎหมายให้มคี วามต่อเนือ่ ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรประมงอย่ า งเป็ น ระบบตั้ ง แต่ ต ้ น ทาง
ถึงการส่งออก และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่น่าเชื่อถือ
เพื่อความถูกต้องและความรวดเร็วในการตรวจสอบหนังสือ
รั บ รองปลาป่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องปลาป่ น ของเจ้ า หน้ า ที่
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในจังหวัดสงขลา
เป็ น แห่ ง แรกและขยายขอบเขตครบทุ ก จั ง หวั ด ชายทะเล
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ มี ความประสงค์ ส ่ ง ออกปลาป่ น
และผลิตภัณฑ์ของปลาป่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 255930 กันยายน พ.ศ. 2560 มีโรงงานปลาป่นขอรับบริการเพื่อ
การส่งออกทั้งสิ้น 15 ราย รวม 338 ฉบับ และจากการด�ำเนิน
งานออกหนังสือรับรองปลาป่นฯ ส�ำหรับการซื้อขายภายใน
ประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2560 มีผรู้ บั บริการเป็นโรงงาน
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ทั้งสิ้นจ�ำนวน 9 ราย โรงงานปลาป่นจ�ำนวน
82 ราย และมีจ�ำนวนหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์
ของปลาป่นทั้งสิ้น 15,513 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2560

กองวิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเล

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ฉบับ

ปริมาณวัตถุดิบ (กิโลกรัม)

ปริมาณปลาป่น (กิโลกรัม)

1. การทำ�ประมง
2. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi)

7,147
1,060

210,609,513
15,161,812

3. เศษเหลือจากวัตถุดิบนำ�เข้า (ทูน่า)
4. เศษเหลือจากหลายแหล่ง
5. เศษเหลือจากการนำ�เข้า
(ปลาทะเลอื่นๆ ยกเว้นทูน่า)
6. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ
(แหล่งที่มาจากตลาด/ฟาร์มปลา)
7. ปลาป่นนำ�เข้า
8. ปลาเป็ดนำ�เข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
รวม

2,203
860
153

144,610,470
80,343,585
3,357,362

57,369,211
4,295,267
36,609,755
22,533,681
912,778

2,914

124,006,804

25,235,485

55
1,121
15,513

0
55,292,915
633,382,461

16,760,871
15,319,930
179,036,978

การทำ�ประมง 46.07%
เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi) 6.83%
เศษเหลือจากวัตถุดิบนำ�เข้า (ทูน่า) 14.20%
เศษเหลือจากหลายแหล่ง 5.54%
เศษเหลือจากการนำ�เข้า 0.99%
เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ 18.78%
ปลาป่นนำ�เข้า 0.35%
ปลาเป็ดนำ�เข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 7.23 %

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ในการผลิตปลาป่น

รายงานประจ�ำปี 2560
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ผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผู้อำ�นวยการกอง

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล

นางเพราลัย นุชหมอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง

นาวาโทพรชัย สิงหบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุวัฒน์ เวียงเกตุ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

นางสาวสุชาดา บุญภักดี

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

นางรัชฎา ขาวหนูนา

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง

นางจินดา ซ้ายเกลี้ยง

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

นายวุฒิชัย วังคะฮาต

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์

หัวหน้ากลุ่มสำ�รวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

นางวิไลลักษณ์ เปรมกิจ

หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก

นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

นายกำ�พล ลอยชื่น

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)

นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)

นางสาวสุขศรี สัมภวะผล

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

นายอำ�นวย คงพรหม

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

นายสุชาติ แสงจันทร์

ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

นายอดุลย์ แมเร๊าะ

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

นายรัชกฤต ตันวิไลย

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม

นายอำ�นาจ ศิริเพชร

หัวหน้าสถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

นางสาวศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม

หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จังหวัดกระบี่

นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง

ระมง
rimi)
ทูน่า)
แหล่ง
ำเข้า
ะเทศ
ำเข้า
บ้าน

