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Chulabhon

เรื อ สํา รวจประมง 3 “จุ ฬ าภรณ์ ”

กรมประมงได้ดาํ เนินการเกียวกับการจัดซือเรือสํารวจประมงลําที 3 ของกรมประมง ตังแต่ ปี 2517 ด้วยความอุตสาหะการดําเนินการจึงเป็ นรูปเป็ นร่าง เมือวันที 14 เมษายน 2524 คณะรัฐมนตรีมม
ี ติ
อนุมตั ใิ ห้กรมประมง จัดซือเรือสํารวจประมง 3 โดยใช้เงินกูเ้ ยนเครดิต OECF ครังที 8 ตามโครงการพัฒนาการประมง ให้ซือเรือสํารวจและฝึ กอบรม 1 ลํา ในวงเงิน ประมาณ 3,600 ล้านเยน ไม่มเี งินบาท
สมทบ
กรรมวิธใี นการจัดซือ คือ การประกวดราคานานาชาติ ซึงมีอต
ู่ อ
่ เรือจากนานาประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือก จํานวน 18 ราย ปรากฎว่า บริษท
ั HAYASHIKANE SHIPBUILDING &
ENGINEERING เป็ นผูเ้ สนอราคาตําสุดและมีรายละเอียดถูกต้องเป็ นทีน่ าพอใจของคณะกรรมการ เป็ นผูช
้ นะการประกวดราคาและได้ลงนามในสัญญาซือเรือ เมือวันที 11 ธันวาคม 2528 เป็ นสัญญาเลขที
6/2529 ของกรมประมง โดยมีกาํ หนดส่งมอบเรือทีท่าเรือกรุงเทพฯ ภายใน 274 วัน แต่กรมประมงได้ขอปรับปรุงคุณสมบัตบ
ิ างประการ โดยไม่มก
ี ารเพิมราคาค่าใช้จา่ ยแต่ขยายเวลาส่งมอบ รวมระยะเวลาต่อ
เรือ 352 วัน
ความต้องการแต่เดิมนัน กรมประมงต้องการเรือทีมีขนาดประมาณ 1,800 ตันกรอส ภายในประกอบด้วยโรงงานแปรรูปสัตว์นํา 2 โรง คือ ทําปลาป่ นและทําปลากระป๋ อง แต่เนืองจากสถานะการณ์ การ
ประมงโลกและสภาพเศรษฐกิจทีตกตํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมติของคณะรัฐมนตรี เมือวันที 31 กรกฎาคม 2527 มีนโยบายให้ลดขนาดเรือให้เล็กลงและตัดโรงงานแปรรูปสัตว์นําทัง 2
ในการนีเพือเป็ นศิรม
ิ งคลแก่เรือสํารวจและเป็ นมิงขวัญแก่กรมประมง กรมประมงจึงมีหนังสือที กษ 0508(1)/9193 ลงวันที 29 เมษายน 2529 ถึงสํานักราชเลขาธิการสวนจิตรลดา ขอให้นําข้อความ
กราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ขอพระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญพระนาม “จุฬาภรณ์ ” เป็ นชือเรือสํารวจประมง 3 ของกรมประมง และทรงพระราชทานพระอนุญาต ตาม
หนังสือของสํานักราชเลขาธิการที รล. 0007/4888 ลงวันที 12 พฤษภาคม 2529
พิธวี างกระดูกงู เป็ นพิธท
ี นิ
ี ยมกระทําอย่างแพร่หลาย เพราะถือกันว่าเป็ นการจุตม
ิ าบนโลกของเรือแต่ละลํา “เรือจุฬาภรณ์ ” ได้ผา่ นพิธวี างกระดูกงู เมือวันอังคารที 25 มีนาคม 2529 ณ. NAGASAKI
ิ า 16 นาที 35 วินาที ตามเวลาในประเทศญีปุ่ น ซึงตรง
SHIPYARD ประเทศญีปุ่ น โดยมี ฯพณฯรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายบรม ตันเถียร) เป็ นประธานในพิธี ตรงกับเวลา 11 นาฬก
ิ า 16 นาที 35 วินาที ตามเวลาในประเทศไทย
กับเวลา 09 นาฬก
พิธป
ี ล่อยเรือลงนํา หมายถึง เปลือกเรือส่วนนอกทังหมดได้เสร็จสมบูรณ์ แล้ว เรือสามารถลอยอยูใ่ นนําได้ จึงปล่อยเรือลงจากคาน ประธานในพิธี คือ อธิบดีกรมประมง (นายวนิช วารีกลุ ) ส่วนสุภาพสตรีผู้
ทําหน้าทีตัดเชือกปล่อยเรือลงนํา คือ ภริยาท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางนวลนารถ ธํารงนาวาสวัสดิ) เมือวันที 25 มิถน
ุ ายน 2529
การส่งมอบเรือ ตามกําหนดเป็ นวันที 10 ธันวาคม 2529 ณ.ท่าเรือกรุงเทพฯ แต่ได้สง่ มอบจริงเมือวันที 2 ธันวาคม 2529 และเมือวันที 7 มกราคม 2530 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ ได้เสด็จทรงประกอบพิธข
ี นระวางเรื
ึ
อสํารวจประมง “จุฬาภรณ์ ” ณ ท่าเทียบเรือโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

คุณ ล ักษณะและสมรรถนะของเรื อ

ความยาวตลอดลํา

(Overall length)

67.25 เมตร

ความกว้าง

(Breadth)

12.00 เมตร

ความลึก

(Depth to upper deck)

6.90 เมตร

กินนําลึก

(Draft designed)

4.40 เมตร

ขนาดตันกรอส

(Gross tonnage)

1,424 ตัน

นําหนักเรือ

(Net tonnage)

428 ตัน

ความเร็วสูงสุด

(Ttrial Max.speed)

15.385 นอต

ความเร็วปกติ

(Sea speed)

13 นอต

ระยะทําการ

(Endurance)

12,000 ไมล์ทะเล

ความจุถงั นํามันเชือเพลิง

(Fuel oil Tank)

450 ลบ.เมตร

ความจุถงั นําจืด

(Fresh water tank)

140 ลบ.เมตร

ห้องเย็นเก็บปลา

(Fish hold)

137.64 ลบ.เมตร

ดําเนินการต่อเรือเมือ

พ.ศ 2525

อูต
่ อ
่ เรือ

ฮายาชิกาเน่

ราคา 1985

1985 ล้านเยน

จากการศึกษาพบว่า แหล่งทรัพยากรประมงทีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์นํา โดยเฉพาะปลาทูน่า มีดงั นี
1. ทะเลอันดามัน ได้แก่ บริเวณชายฝังทะเลราคายน์ (Rakhine coast) พืนทีเดลต้า (Delta area) และบริเวณชายฝังทะเลทานินทายี (Taninthayi coast)
2. มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออก บริเวณแนวสันเขาใต้นํา Ninety East Ridge
3. มหาสมุทรอินเดีย ตะวันตก บริเวณแนวสันเขาใต้นํา Carlberg Ridge บริเวณ Malha Bank และบริเวณหมูเ่ กาะเซเชลส์
สําหรับเครืองมือทําการประมงทีเหมาะสมในการจับสัตว์นํา คือ อวนล้อมทูน่า เบ็ดราวทูน่านําลึก และเบ็ดราวหน้าดินแนวตัง โดยการใช้เครืองมืออวนล้อมทูน่าใช้ควบคูก
่ บั การวางแพล่อปลา (FADS) จะช่วยให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการได้มาก
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ห้อ งประท ับ (Royal room)

ห้อ งปฏิบ ัติก าร (Lab)

ห้อ งปฏิบ ัติก ารคลื นเสีย ง (Acoustic room)

ห้อ งวิท ยุ

ปล่อ ยเรื อ ลงนํ า
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