
 

ความเป็นมาของโครงการ 
Establishment and Operation of a 

regional System of Fisheries 

Refugia in the South China Sea  

and Gulf of Thailand 
 

การจัดตั้งและด าเนินงานระบบบริหารจัดการพืน้ที ่
หลบภัยสัตว์น า้ระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย 

 



โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534  
มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมของโลก 

 ปัจจุบัน กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) มีสมาชิกมากกว่า 280 ประเทศ และได้รับอนุมัติการจัดท า
โครงการแล้วกว่า 4,000 โครงการ 

ความเสื่อมโทรม 
ของดิน 

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

การจัดการป่าไม้
อย่างยั่งยืน 

น่านน้ าสากล 

 กองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก (Global Environment Facility) 



ป่าชายเลน 

ปะการัง 

หญ้าทะเล 

พื้นที่ชุ่มน้้า 

มลพิษจากผืนดิน 

การประมง 

 

(2002 – 2007)    (2545 – 2550) 



องค์ความรู้ด้านประมงและแหล่งทีอ่ยู่อาศัยทีส่ าคญัของสัตว์น า้ 
ในแถบทะเลจนีใต้และอ่าวไทย 

 รายงานระดบัชาติเร่ืองการประมง 

 รายงานระดบัชาติเกีย่วกบัแนวปะการัง, 
หญ้าทะเล, พืน้ที่ชุ่มน า้, ป่าชายเลน 

 ลกัษณะแหล่งที่อยู่อาศัย 142 แหล่ง 

 ข้อมูลแหล่งทีอ่ยู่อาศัยต่างๆ 

 ฐานข้อมูลทรัพยากรในแถบทะเลจนีใต้ 



ทรัพยากรประมงมีความส าคญัอย่างยิง่ต่อความมัน่คงด้านอาหาร  
และยงัเป็นแหล่งรายได้ส าคญัของประเทศต่างๆ ในภูมภิาคนี ้

ผลผลติสัตว์น า้จากทะเลจีนใต้มีสัดส่วนประมาณ 10% ของการผลติจากทั่วโลก 

การใช้ทรัพยากรประมงถึงจุดสูงสุดแล้ว และเกนิศักยภาพไปแล้วในหลายพืน้ที ่

ทรัพยากรประมงจะฟ้ืนฟูได้ กต่็อเม่ือลดก าลงัการจับลง 

แต่เป็นการยากทีจ่ะลดก าลงัการจับ                                                                             
เพราะชุมชนในภูมภิาคนีพ้ึง่พาการท าประมงในระดบัสูง 

ข้อมูลการประมงในทะเลจีนใต้ 



 ตั้งอยูท่ี่ศูนยก์ลางของคาบสมุทร Indo-Pacific  
       (มีความส าคญัระดบัโลกและภูมิภาค) 
 11% ของป่าโกงกางทัว่โลกพบไดต้ามพื้นท่ีชายฝ่ัง   

 ของทะเลจีนใต ้
 มีแนวปะการังขนาด  9,300 ตร.กม. ในพื้นท่ีชายฝ่ัง 
 มีพื้นท่ีหญา้ทะเล 780 ตร.กม.  
       (~ 1/3 จาก 60 สายพนัธุ์หญา้ทะเลท่ีรู้จกักนัดี) 
 มีความส าคญัต่อภูมิภาคและต่อประเทศในเร่ืองของ

ความอุดมสมบูรณ์ของสตัวน์ ้ าและแหล่งอาศยั 
 การเส่ือมสภาพและการสูญเสียแหล่งท่ีอยูอ่าศยั  

เป็นผลมาจากภยัคุกคามท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

INTERNAL INFORMATION SESSION ON THE 

SEAFDEC/UNEP/GEF FISHERIES REFUGIA PROJECT 

ความส าคญัของทะเลจีนใต้ 



บทบาทของระบบนิเวศประมงต่อการท าประมงอย่างยัง่ยืน 
 

 

 

 

 

 

ระบบนิเวศในทะเลจีนใต้มีบทบาทส าคญัต่อความยัง่ยืนของสัตว์น า้ 
เป็นแหล่งอาหาร และรายได้ 

ป่าชายเลน ปะการัง หญา้ทะเล พื้นท่ีชุมน ้า 

ระบบนิเวศเหล่าน้ีเป็นแหล่งอาศยัหลบภยัของสัตวน์ ้ าในช่วงท่ีส าคญัของวงจรชีวิต 
เช่น ในระยะตวัอ่อน  ระยะสืบพนัธ์ุวางไข่  หรือช่วงอพยพย้ายถิ่น 



การสูญเสียของระบบนิเวศทีส่ าคญัในทะเลจนีใต้ 
 

 

 

 

 

การลดลงของพืน้ที่ระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกดิความวติกกงัวลอย่างมากต่อความยัง่ยืนของการประมง 

อตัราการสูญเสียของระบบนิเวศในรอบ 10 ปี 

 แหล่งหญา้ทะเล (Seagrass) ลดลงประมาณ 30%  

 ป่าชายเลน (Mangroves) ลดลงประมาณ 16%  

 แนวปะการัง (Coral Reefs) ลดลงประมาณ 16%  

 

 

การประมงเป็นปัจจัยส าคญัในการสูญเสียของระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลจีนใต้อย่างต่อเน่ือง 

 



การพฒันาแนวความคดิเกีย่วกบั “Fisheries Refugia” 

Fisheries Refugia: 
  พืน้ทีเ่ฉพาะทีม่คีวามส าคญัต่อวงจรชีวติของ

สัตว์น า้ 

 มกีารระบุขอบเขตพืน้ทีแ่ละช่วงเวลา                 
ทีก่ าหนดเป็นพืน้ที ่Fisheries Refugia 

 ไม่ควรเป็นพืน้ทีห้่ามท าการประมงโดยส้ินเชิง 

 ก าหนดพืน้ทีเ่พ่ือปกป้องสัตว์น า้ในช่วงวกิฤต
ของชีวติ  เช่น ช่วงวางไข่, เลีย้งตัววยัอ่อน     
หรือเป็นเส้นทางอพยพเพ่ือการสืบพนัธ์ุ เป็นต้น 

Fisheries Refugia คือ “พืน้ทีท่างทะเลหรือชายฝ่ังทีก่ าหนดไว้ในเชิงภูมศิาสตร์และช่วงเวลา          
ซ่ึงใช้มาตรการการจัดการโดยเฉพาะ เพ่ือรักษาชนิดพนัธ์ุสัตว์น า้ทีส่ าคญั [ทรัพยากรประมง]      
ในช่วงระยะเวลาทีส่ าคญัของวงจรชีวติของสัตว์น า้น้ันๆ  เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน.” 



 
 

 

ESTABLISHMENT AND OPERATION OF A 

REGIONAL SYSTEM OF FISHERIES REFUGIA 

IN THE SOUTH CHINA SEA AND GULF OF 

THAILAND 

การจดัตั้งและด าเนินงานระบบบริหารจดัการพืน้ทีห่ลบภัยสัตว์น า้
ระดบัภูมิภาคในทะเลจนีใต้และอ่าวไทย 

 



ประเทศท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 6 ประเทศ : 
• ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
• สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
• มาเลเซีย 
• สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
• ราชอาณาจกัรไทย  
• สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

 



เป้าหมาย & วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายระยะยาว:  เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการบริหารจัดการ เพ่ือให้ภาคการประมง  
และสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค:์      เพ่ือก าหนด/ปรับปรุงวิธีบริหารจัดการด้านการประมงให้เชื่อมโยงกับ    

แหล่งท่ีอยู่อาศัยในชว่งวิกฤตของวงจรชีวิตสัตว์น  า ตามแนวทาง    
Fisheries Refugia พร้อมทั งจัดท าเครือข่าย Fisheries Refugia     
ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  เพ่ือให้บรรลุถึงความยั่งยืนของทรัพยากร
ประมงในน่านน  าของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้   



การประชุมปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิด Fisheries Refugia  

การวิเคราะห์ข้อมูลไข่ปลาและปลาวัยอ่อน 
เพื่อระบุเป็นพื้นที่ Fisheries Refugia 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนที่  
ของพื้นที่ Fisheries Refugia 

การจัดฝึกอบรมในระดับภูมิภาค          
ด้านวิชาการและการจัดการเกี่ยวกับ 

Fisheries Refugia 

แนวทางการด าเนินงานระหว่างภาครัฐ 
ภายใต้แนวคิด Fisheries Refugia 

การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
Fisheries Refugia 



การประชุมปรึกษาหารือในระดบัภูมภิาค 

เกีย่วกบัการระบุพืน้ที ่Fisheries Refugia 

 



ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวยัอ่อนในทะเลจนีใต้และอ่าวไทย
รวบรวมโดย SEAFDEC 



พืน้ทีว่กิฤตทีส่ าคญัต่อวงจรชีวติของสัตว์น า้ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย 
จากกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมา ระบุได้ว่ามีพืน้ที่ 52 แห่งที่เป็นพืน้ที่สืบพนัธ์ุวางไข่และอนุบาลสัตว์น า้ 

การระบุข้อมูลของพืน้ที่: 

ยงัมีความตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ลกัษณะพื้นท่ี และชนิดของสตัวน์ ้ าท่ีใช้
พื้นท่ีนั้นๆ ในช่วงวกิฤตของวงจรชีวติ 
เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการต่อไป 

 ชื่อพื้นที ่

 พิกัดทางภูมิศาสตร์  

 ชนิดของสัตว์น้้าที่ใช้พ้ืนที่นั้นในช่วง
วิกฤตของวงจรชีวิต (วางไข่, เลี้ยงตัว
วัยอ่อน ฯลฯ) 

 ช่วงเวลาที่ใช้พ้ืนที่ 



พืน้ทีว่กิฤตทีส่ าคญัต่อวงจรชีวิตของสัตว์น า้ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย 

 พื้นที่ในระยะแรกของ
โครงการฯ 14 แห่ง (สีเขียว) 

 พื้นที่ในระยะที่ 2 ของ
โครงการฯ 9 แห่ง (สีน้้าเงิน) 

 พื้นที่เพิ่มเติมอีก 29 แห่ง 
ซึ่งต้องมีข้อมูลเพ่ิมเติม      
(สีแดง) 



พืน้ที่ด าเนินโครงการ Fisheries Refugia ระยะแรกในประเทศไทย 



 



กองทุนส่ิงแวดล้อมโลก 
Global Environment Facility (GEF) 

โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
United Nations Environment Programme (UN Environment) 

หน่วยงานบริหารโครงการ (GEF Agency)  

ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) 

หน่วยงานด าเนินการ (Executing Partner) 

กรมประมง  
Department of Fisheries 

หน่วยงานด าเนินการ (Executing Partner) 



กลไกการด าเนินงานระบบบริหารจัดการพืน้ทีห่ลบภัยสัตว์น า้   
(Fisheries Refugia) 

การด าเนินงานระดบัภูมภิาค 

• จัดการข้อมูลของระบบ refugia  
ในระดับภูมิภาค  

• จัดกิจกรรมสาธิตการจัดการ       
ในพ้ืนที่ refugia 

• การพัฒนาขีดความสามารถใน
ระดับภูมิภาค 

• สนับสนุนการจัดการประมงใน
ระดับภูมิภาค 

• การติดตามและประเมินผล 

การด าเนินการระดบัชาติ 

• เสริมสร้างการประสานงาน
ระดับชาต ิ

• เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ านวยต่อการด าเนิน
โครงการฯ 

• สร้างฐานข้อมูลวิชาการ        
ในระดับชาติและระดับพื้นที่ 

• วางแผนการด าเนินงาน
โครงการฯ ในภาพรวม 

การด าเนินการระดบัพืน้ที่ 

• จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ระดับพื้นที ่

• ก าหนดขอบเขต refugia/
ต าแหน่งพ้ืนที่อย่างเป็นทางการ 

• ระบุปัญหาการจัดการประมง / 
การแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 
refugia 

• ก าหนดระเบียบการด าเนินการ
ในพ้ืนที่ refugia 



คณะกรรมการระดบัชาติ 

คณะกรรมการดา้นวชิาการ 

คณะกรรมการระดบัพื้นท่ี 

กรม
ประมง 

คณะกรรมการระดบัภูมิภาค 

คณะกรรมการดา้นวิชาการ
ระดบัภูมิภาค 

ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค 

ประสานงาน
ระดบัชาติ สนบัสนุนดา้นวชิาการ 

สนบัสนุน 

ดา้นนโยบาย 

แนะน าดา้นการด าเนินงาน 

แนะน าดา้นการตดัสินใจ 

การรายงาน 

งานฝ่ายเลขานุการ 

แนะน า 

ใหค้  าปรึกษา 

ประสานงาน
ระดบัภูมิภาค 

โครงสร้างการบริหารงานโครงการฯ 



 

Thank You 


