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เรือสํารวจประมง 3 “จุฬาภรณ์”

           กรมประมงไดด้าํเนินการเกี�ยวกบัการจดัซื�อเรือสาํรวจประมงลาํที� 3 ของกรมประมง ต ั�งแต ่ปี 2517 ดว้ยความอตุสาหะการดาํเนินการจงึเป็นรูปเป็นรา่ง เมื�อวนัที� 14 เมษายน 2524 คณะรฐัมนตรีมมีติ
อนุมตัใิหก้รมประมง จดัซื�อเรือสาํรวจประมง 3 โดยใชเ้งนิกูเ้ยนเครดติ OECF คร ั�งที� 8 ตามโครงการพฒันาการประมง ใหซื้�อเรือสาํรวจและฝึกอบรม 1 ลาํ ในวงเงนิ ประมาณ 3,600 ลา้นเยน ไมม่เีงนิบาท
สมทบ
          กรรมวธิใีนการจดัซื�อ คอื การประกวดราคานานาชาต ิซึ�งมอีูต่อ่เรือจากนานาประเทศสมคัรเขา้รบัการคดัเลือก จาํนวน 18 ราย ปรากฎวา่ บรษิทั HAYASHIKANE SHIPBUILDING &
ENGINEERING เป็นผูเ้สนอราคาตํ�าสดุและมรีายละเอยีดถกูตอ้งเป็นที�น่าพอใจของคณะกรรมการ เป็นผูช้นะการประกวดราคาและไดล้งนามในสญัญาซื�อเรือ เมื�อวนัที� 11 ธนัวาคม 2528 เป็นสญัญาเลขที�
6/2529 ของกรมประมง โดยมกีาํหนดสง่มอบเรือที�ทา่เรือกรุงเทพฯ ภายใน 274 วนั แตก่รมประมงไดข้อปรบัปรุงคณุสมบตับิางประการ โดยไมม่กีารเพิ�มราคาคา่ใชจ้า่ยแตข่ยายเวลาสง่มอบ รวมระยะเวลาตอ่
เรือ 352 วนั
           ความตอ้งการแตเ่ดมินั�น กรมประมงตอ้งการเรือที�มขีนาดประมาณ 1,800 ตนักรอส ภายในประกอบดว้ยโรงงานแปรรูปสตัว์นํ�า 2 โรง คอื ทาํปลาป่นและทาํปลากระป๋อง แตเ่นื�องจากสถานะการณ์การ
ประมงโลกและสภาพเศรษฐกจิที�ตกตํ�า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมตขิองคณะรฐัมนตรี เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม 2527 มนีโยบายใหล้ดขนาดเรือใหเ้ล็กลงและตดัโรงงานแปรรูปสตัว์นํ�าท ั�ง 2
           ในการนี�เพื�อเป็นศริมิงคลแกเ่รือสาํรวจและเป็นมิ�งขวญัแกก่รมประมง กรมประมงจงึมหีนงัสอืที� กษ 0508(1)/9193 ลงวนัที� 29 เมษายน 2529 ถงึสาํนกัราชเลขาธกิารสวนจติรลดา ขอใหนํ้าขอ้ความ
กราบบงัคมทลู สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ ขอพระราชทานพระอนุญาตอญัเชญิพระนาม “จุฬาภรณ์” เป็นชื�อเรือสาํรวจประมง 3 ของกรมประมง และทรงพระราชทานพระอนุญาต ตาม
หนงัสอืของสาํนกัราชเลขาธกิารที� รล. 0007/4888 ลงวนัที� 12 พฤษภาคม 2529
           พธิวีางกระดกูง ูเป็นพธิทีี�นิยมกระทาํอยา่งแพรห่ลาย เพราะถอืกนัวา่เป็นการจุตมิาบนโลกของเรือแตล่ะลาํ “เรือจุฬาภรณ์” ไดผ้า่นพธิวีางกระดกูง ูเมื�อวนัองัคารที� 25 มนีาคม 2529 ณ. NAGASAKI
SHIPYARD ประเทศญี�ปุ่ น โดยม ีฯพณฯรฐัมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายบรม ตนัเถยีร) เป็นประธานในพธิ ีตรงกบัเวลา 11 นาฬกิา 16 นาท ี35 วนิาท ีตามเวลาในประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งตรง
กบัเวลา 09 นาฬกิา 16 นาท ี35 วนิาท ีตามเวลาในประเทศไทย
          พธิปีลอ่ยเรือลงนํ�า หมายถงึ เปลือกเรือสว่นนอกท ั�งหมดไดเ้สร็จสมบรูณ์แลว้ เรือสามารถลอยอยูใ่นนํ�าได ้จงึปลอ่ยเรือลงจากคาน ประธานในพธิ ีคอื อธบิดกีรมประมง (นายวนิช วารีกลุ) สว่นสภุาพสตรีผู้
ทาํหน้าที�ตดัเชือกปลอ่ยเรือลงนํ�า คอื ภรยิาทา่นปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนวลนารถ ธาํรงนาวาสวสัดิ �) เมื�อวนัที� 25 มถินุายน 2529
           การสง่มอบเรือ ตามกาํหนดเป็นวนัที� 10 ธนัวาคม 2529 ณ.ทา่เรือกรุงเทพฯ แตไ่ดส้ง่มอบจรงิเมื�อวนัที� 2 ธนัวาคม 2529 และเมื�อวนัที� 7 มกราคม 2530 สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ ไดเ้สด็จทรงประกอบพธิขีึ�นระวางเรือสาํรวจประมง “จุฬาภรณ์” ณ ทา่เทยีบเรือโรงเรียนนายเรือ จงัหวดัสมทุรปราการ

คุณลกัษณะและสมรรถนะของเรือ

ความยาวตลอดลาํ (Overall length) 67.25 เมตร

ความกวา้ง (Breadth) 12.00 เมตร

ความลกึ (Depth to upper deck) 6.90 เมตร

กนินํ�าลกึ (Draft designed) 4.40 เมตร

ขนาดตนักรอส (Gross tonnage) 1,424 ตนั

นํ�าหนกัเรือ (Net tonnage) 428 ตนั

ความเร็วสงูสดุ (Ttrial Max.speed) 15.385 นอต

ความเร็วปกติ (Sea speed) 13 นอต

ระยะทาํการ (Endurance) 12,000 ไมล์ทะเล

ความจุถงันํ�ามนัเชื�อเพลงิ (Fuel oil Tank) 450 ลบ.เมตร

ความจุถงันํ�าจืด (Fresh water tank) 140 ลบ.เมตร

หอ้งเย็นเก็บปลา (Fish hold) 137.64 ลบ.เมตร

ดาํเนินการตอ่เรือเมื�อ พ.ศ 2525  

อูต่อ่เรือ ฮายาชกิาเน่  

ราคา 1985 1985 ลา้นเยน  

              จากการศกึษาพบวา่ แหลง่ทรพัยากรประมงที�มคีวามอดุมสมบรูณ์ และมคีวามชุกชุมของทรพัยากรสตัว์นํ�า โดยเฉพาะปลาทนู่า มดีงันี�
1. ทะเลอนัดามนั ไดแ้ก ่บรเิวณชายฝั�งทะเลราคายน์ (Rakhine coast) พื�นที�เดลตา้ (Delta area) และบรเิวณชายฝั�งทะเลทานินทาย ี(Taninthayi coast)
2. มหาสมทุรอนิเดยี ตะวนัออก บรเิวณแนวสนัเขาใตนํ้�า Ninety East Ridge
3. มหาสมทุรอนิเดยี ตะวนัตก บรเิวณแนวสนัเขาใตนํ้�า Carlberg Ridge บรเิวณ Malha Bank และบรเิวณหมูเ่กาะเซเชลส์
สาํหรบัเครื�องมอืทาํการประมงที�เหมาะสมในการจบัสตัว์นํ�า คอื อวนลอ้มทนู่า เบ็ดราวทนู่านํ�าลกึ และเบ็ดราวหน้าดนิแนวต ั�ง โดยการใชเ้ครื�องมอือวนลอ้มทนู่าใชค้วบคูก่บัการวางแพลอ่ปลา (FADS) จะชว่ยให้
ประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการไดม้าก

 



13/5/2563 Chulabhon

https://www.fisheries.go.th/marine/DeepSea/images/Chulabhon.htm 2/3

ห้องประทบั (Royal room) ห้องปฏบิตักิาร (Lab)

ห้องปฏบิตักิารคลื�นเสียง (Acoustic room) ห้องวิทยุ

ปล่อยเรือลงนํ�า
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