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Mahidol

ํ รวจประมงมหิดล
เรือสา
สถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประว ัติความเป็นมา
สืบเนืองมาจากการทีประเทศไทยเป็ นผู ้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋ อง อันดับหนึงของโลกตังแต่ ปี พ.ศ. 2528 เป็ นต ้นมา ซึงนํ า
เงินตราเข ้าประเทศเฉลียปี ละกว่า 16,000 ล ้านบาท แต่ประเทศไทยต ้องนํ าเข ้าปลาทูน่าถึงปี ละ 5 แสนตันคิดเป็ นมูลค่ากว่า 15,000 ล ้าน
บาท ดังนันกรมประมงจึงได ้ทําการสํารวจ ศึกษา ค ้นคว ้าและวิจัยแหล่งทรัพยากรปลาทูน่า เพือหาแนวทางในการลดการสังนํ าเข ้าวัตถุดบ
ิ
เป็ นการลดต ้นทุนการผลิต ซึงจะทําให ้ไทยสามารถรักษา การเป็ นผู ้นํ าในการส่งออกของโลกได ้ต่อไปในอนาคต ดังนัน รัฐบาลจึงได ้จัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2535 จํานวน 410 ล ้านบาท ให ้กับกรมประมงเพือทําการต่อเรือสํารวจวิจัยปลาทูน่าเป็ นลําที 2 โดยบริษัทต่อเรือ ฮายาชิ
กาเน ประเทศญีปุ่ น และได ้ลงนามในสัญญาจ ้างเมือวันที 30 มีนาคม 2537 โดยใช ้เวลาในการต่อเรือทังสิน 276 วัน
เรือลํานีเป็ นเรือสํารวจทรัพยากรทางทะเลทีทันสมัยของโลกอีกลําหนึง ซึงกรมประมงจะใช ้ในการสํารวจวิจัยแหล่ง,ชีววิทยาของปลา
ทูน่าในบริเวณทะเลลึก ทังจะใช ้เป็ นเรือต ้นแบบเพือเป็ นแรงจูงใจให ้ชาวประมงไทยหันมาทําการประมงปลาทูน่า และเป็ นเจ ้าของกองเรือ
ประมงปลาทูน่าทีทันสมัยกันมากขึน ซึงคาดว่าจะสามารถลดการนํ าเข ้าปลาทูน่าไม่ตํากว่าปี ละ 5,000 ล ้านบาท นอกเหนือจากภารกิจดัง
ิ นักศึกษาทางด ้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล การสํารวจร่วม พร ้อมทัง
กล่าวแล ้ว เรือลํานียังจะใช ้ในภารกิจพิเศษ ดังเช่น การฝึ กอบรมนิสต
สนับสนุนและให ้ความช่วยเหลือ ผู ้ประสบภัยทางทะเล ทังในน่านนํ าไทยและน่านนํ าต่างประเทศ
การทีการประมงไทยพัฒนาก ้าวหน ้าขึนจนเป็ นผู ้นํ าของโลกตราบเท่าปั จจุบน
ั ส่วนหนึงเป็ นเพราะได ้รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ทีได ้พระราชทานทรัพย์สว่ นพระองศ์เป็ นทุนให ้กระทรวงเกษตราธิการจัดส่ง
ข ้าราชการหรือนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาการประมง ในนาม "มหิดล" เมือ พ.ศ. 2496 ตังแต่ครังยังดํารงพระยศสมเด็จพระเจ ้าพียาเธอเจ ้าฟ้ า
กรมขุนสงขลานครินทร์ ซึงผู ้ได ้รับทุนสําเร็จการศึกษาได ้กลับมารับราชการและได ้สร ้างความก ้าวหน ้า ยังผลให ้เกิดประโยนช์แก่ชาวประมง
ไทยปรากฏมาจนทุกวันนี
ข ้าราชการกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทก
ุ คนได ้สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดช
ี จึงเห็นพ ้องต ้องกันว่า
วิกรม พระบรมราชชนก ทีได ้ทรงพระกรุณาให ้การสนับสนุนและสนพระทัยในกิจการประมงไทยมาตลอดพระชนม์ชพ
สมควรทีจะได ้เทิดพระเกียรติให ้ปรากฏในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ดังกล่าวข ้างต ้นโดยขอพระราชทานพระนาม "มหิดล" เป็ นชือเรือสํารวจวิจัย
ประมงปลาทูน่าลํานี และได ้รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล ้นเกล ้าล ้นกระหม่อม พระราชทานบรมราชานุญาตให ้เชิญพระนาม "มหิดล" เป็ นชือเรือ
เพือความเป็ นสิรม
ิ งคล และเป็ นขวัญกําลังใจแก่ข ้าราชการของกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร ้อมทังชาวประมงไทยสืบไป

คุณล ักษณะทางเรือ
DATE OF KEEL LAID
DATE OF Launching
DATE OF Delivery

24 th June 1994
22 nd August 1994
22 nd December 1994
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ความยาวตลอดลํา (OVERALL LENGTH)

62.53

เมตร (M)

ความกว ้าง (BREADTH)

12.50

เมตร (M)

ความลึก (DEPTH TO UPPER DECK)

7.80

เมตร (M)

กินนํ าลึก (DRAFT DESIGNED)

4.80

เมตร (M)

1.270

ตัน (TON)

นํ าหนักเรือ (NET TONNAGE)

383

ตัน (TON)

ความเร็วสูงสุด (TRIAL MAX . SPEED)

16.2

นอต (KNOTS)

ความเร็วปกติ (SEA SPEED)

15.0

นอต (KNOTS)

ขนาดตันกรอส (GROSS TONNAGE)

ระยะทําการ (ENDURANCE)

10.000

ความจุถงั นํ ามันเชือเพลิง (FUEL OIL TANK)

ความจุถงั นํ าจืด (FESH WATER TANK)

ห ้องเย็นเก็บปลา (FISH HOLD)

ไมล์ทะเล(SEAMILES)

370

ลบ.เมตร (CU.M)

80

ลบ.เมตร (CU.M)

570

ลบ.เมตร (CU.M)

เครืองมือหล ักในเรือ (MAIN EQUIPMENT0)
เครืองจ ักรใหญ่
ระบบใบจ ักร
เครืองกําเนิดไฟฟ้า
เครืองช่วยผล ักห ัวเรือ

เครืองดีเซล รอบปานกลาง 4 จังหวะ ขนาด 3,200 แรงม ้า ที 720 รอบ/นาที
1 เพลา 4 ใบจักร แบบปรับมุมใบจักร
ขนาด 600 แรงม ้า ที 1.000 รอบ/นาที จํานวน 3 เครือง
ขนาด 3 ตัน 4 ใบจักร

เครืองมือทําการประมง
เครืองมือทําการประมง
SNAPER PURSE RINGS
อุปกรณ์การวิจ ัย

อวนล ้อมปลาทูน่าขนาดความยาว 1,800 เมตร ลึก 280 เมตร เป็ นอวนไนลอนแบบไม่มป
ี ม ห่วงมานแบบ
อุปกรณ์เครืองช่วยอิเลคโทรนิคต่างๆ กว ้านสมุทรศาสตร์และอุปกรณ์ ทางสมุทรศาสตร์
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