สำ�นักวิจัย
และพัฒน�ประมงทะเล
ร�ยง�นประจำ�ปี

2557

บทนำ�
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมง ที่มีภารกิจในการศึกษา 
วิจัย พัฒนา และตรวจสอบรับรองแหล่งประมง เพื่อส่งเสริม พัฒนา และฟื้นฟูการประมงทะเล ของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ด�ำเนินการตาม
ภารกิจหลักในการศึกษา  วิจัยด้านการประมงทะเล การส�ำรวจทรัพยากรสัตว์น�้ำ แหล่งท�ำการประมง
ทั้งในและนอกน่านน�้ำไทย ตลอดจนมีการส่งเสริมการใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสม การพัฒนาองค์กร
ชาวประมงเพื่ อ การจั ด การประมงทะเล การจั ด สร้ า งปะการั ง เที ย ม การขยายเขตอนุ รั ก ษ์ ช ายฝั ่ ง
การตรวจสอบรับรองแหล่งประมง การให้บริการออกเอกสารหรือใบรับรองทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รองรับกฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรป ว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU Fishing) นอกจากนี้ ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ร่วมกันจัดท�ำระบบการรับรองวัตถุดิบส�ำหรับการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ (ปลาป่น) ที่ใช้ในการท�ำอาหารสัตว์ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
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ส�ำนักวิจยั และพัฒนาประมงทะเลได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปี 2557 เพือ่ ให้เห็นภาพรวมการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานในสังกัด ตามแผนงาน โครงการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อทรัพยากรประมง 01
ในอนาคต หวังเป็นอย่างยิง่ ว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนผู้ที่สนใจน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(นายมาโนช  รุ่งราตรี)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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ใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ
03

งานวิจัยด้านการประมงทะเล
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หน่วยการลงแรงประมง
(CPUE)
ในแหล่งประมงทะเล ปี 2557
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ส�ำนักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล จัดตัง้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ปี พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจดังนี้คือ
(ก)   ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์ทะเล และฟืน้ ฟูทรัพยากรประมงและสิง่ แวดล้อม
ในแหล่งท�ำการประมงในทะเล
(ข)   ส�ำรวจ วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับแหล่งท�ำการประมงใน
น่านน�ำ้ ไทย พืน้ ทีท่ บั ซ้อน น่านน�ำ้ สากล รวมทัง้ ร่วมส�ำรวจวิจยั
ในน่านน�้ำต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำประมง
ในทะเล ศึ ก ษา  ทดลอง และพั ฒ นาเทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ
เครื่องมือประมง เรือประมงและวิธีการท�ำประมง
(ค)   ศึกษา  ทดลอง และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือและ
วิธีการท�ำประมงทะเล ให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การจับสัตว์น�้ำและไม่ท�ำลายสัตว์ตัวอ่อน
04
(ง)   ด� ำ เนิ น การตรวจสอบ ติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง แหล่ ง ท� ำ การ
ประมงทะเลเพือ่ ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
และสิ่งแวดล้อม และให้บริการทางวิชาการด้านประมงทะเล
(จ)   ศึกษา ค้นคว้า วิจัยชีวประวัติสัตว์และพืชทะเล วิจัย ผลิตและ
ขยายพันธุ์สัตว์ทะเล เพื่อพัฒนาแหล่งประมงทะเลของไทย
และด�ำเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์และพืชทะเล
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก

กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมง

กลุ่มงานพัฒนาเทคนิคประมง

กลุ่มงานพัฒนาเรือประมง

กลุ่มงานสมุทรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

กลุ่มงานสำ�รวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

05

บุคลากร
ในปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมีบุคลากรทั้งสิ้น  333 คน เป็นข้าราชการทั้งสิ้น 198 คน
และเป็นลูกจ้างประจ�ำทั้งสิ้น 135 คน โดยบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล
ซึง่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลฝัง่ อันดามัน (ภูเก็ต) มีจำ� นวนบุคลากรมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
ประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

ข้าราชการ
4% 1% 2%

ลูกจ้างประจ�ำ
5%

21%

16%
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ผอ.สำ�นัก / ผชช
บริหารงานทั่วไป
กวช.
สพทล.
สพทท.

72%

79%

ระดับการศึกษาของข้าราชการ
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ผอ.สำ�นัก ฝ่ายบริหาร
/ผชช.

4

กวช.

11

8

3

4

13

21

6

6

5
16

สพทล.

1

4

ส่วนกลาง ศพท.ภก. ศพท.ชพ. ศพท.สป. ศพท.สข.
สพทท.

เมือ่ พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี
สูงถึง ร้อยละ 56.06 รองลงมาคือ การศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 21.21
การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 20.20 และการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 2.53

ศพท.รย.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำ�กว่าปริญญาตรี

อายุของข้าราชการ

50-60 ปี
40-49 ปี
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กวช.

สพทล.

13

1
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8

4
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5

ส่วนกลาง ศพท.ภก. ศพท.ชพ. ศพท.สป. ศพท.สข.
สพทท.

เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 41.41
รองลงมาคือช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 29.80 ช่วงอายุ 50-60 ปี ร้อยละ 21.72 และ
ช่วงอายุ 20-29 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 7.07

กลุ่มต�ำแหน่งข้าราชการ
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ปฎิบัติงาน

ชำ�นาญงาน

ทั่วไป

อาวุโส

ปฏิบัติการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

วิชาการ

เมือ่ พิจารณาตามต�ำแหน่ง พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในต�ำแหน่งวิชาการ ร้อยละ  71.21
รองลงมา คือต�ำแหน่งทั่วไป ร้อยละ 28.28 และต�ำแหน่งอ�ำนวยการ ร้อยละ 0.51

1

ระดับสูง

อำ�นวยการ

ศพท.รย.
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ผอ.สำ�นัก ฝ่ายบริหาร
/ผชช.

3

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เพราะการบริ ห ารงานขององค์ ก รใดจะพั ฒ นาไปอย่ า งมี จำ�นวนหลักสูตรในแต่ละด้าน
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของ หลักสูตร
บุคลากร หากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง
8
มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีคุณธรรมจริยธรรม ย่อมสามารถ
6
น�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และ
เป้าหมายที่ต้องการได้
4
ดั ง นั้ น ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลจึ ง ได้ ใ ห้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง
2
โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
0
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะ
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีหลักสูตร
ในการอบรมทั้งหมด 14 หลักสูตร สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน
ด้านที่มีบุคลากรอบรมมากที่สุดถึงร้อยละ 50.00 คือ ด้านทักษะ
ดังต่อไปนี้
รองลงมาร้อยละ 28.57 คือ ด้านความรู้ และล�ำดับสุดท้าย
ร้อยละ 21.43 คือ ด้านสมรรถนะ
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08

01
02
03

ด้านความรู้ (Knowledge)

หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบราชการ

ด้านทักษะ (Skill)

หมายถึง การน�ำความรูม้ าใช้ในการปฏิบตั งิ านจน
เกิดความช�ำนาญและคล่องแคล่ว หรือ ความเชีย่ วชาญ
ช�ำนาญพิเศษในด้านต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ าน
ทีพ่ ฒ
ั นาจากการสัง่ สมประสบการณ์และการฝึกฝน

ร้อยละของบุคลากรในการอบรมแต่ละด้าน

21.43%

28.57%

50.00%
ด้านสมรรถนะ (Competency)

หมายถึง คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรมทีเ่ ป็นผลมาจาก
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอืน่ ๆ
ทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรบางกลุม่ /บางคนในองค์กรปฏิบตั ิ
งานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในองค์กร

ในแต่ละด้านประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ ด้านความรู้ จ�ำนวน 4
หลักสูตร ด้านทักษะ จ�ำนวน 7 หลักสูตร และด้านสมรรถนะ
จ�ำนวน 3 หลักสูตร

ด้านความรู้
ด้านทักษะ
ด้านสมรรถนะ

นอกจากนี้ทั้ง 3 ด้านยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ
ได้ดังนี้
1. ด้านความรู้ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทวิชาการ 1
หลักสูตร ประเภทการวางแผน 2 หลักสูตร ประเภทบริหาร/
พัฒนาองค์กร 1 หลักสูตร
2. ด้ า นทั ก ษะ ประกอบด้ ว ยหลั ก สู ต รประเภทวิ ช าการ 2
หลักสูตร ประเภทคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร ประเภท
การวางแผน 3 หลักสูตร
3. ด้านสมรรถนะ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทบริหาร/พัฒนา
องค์กร 1 หลักสูตร ประเภทการวางแผน 1 หลักสูตร ประเภท
คุณธรรม/จริยธรรม 1 หลักสูตร

ร้อยละของบุคลากรในการอบรม
แต่ละประเภทการอบรม

42.85%

14.29%

7.14%

จำ�นวนประเภทการอบรมในแต่ละด้าน

14.29%

การวางแผน
คอมพิวเตอร์
คุณธรรม/จริยธรรม
บริหาร/พัฒนาองค์กร
วิชาการ
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การวางแผน
คอมพิวเตอร์
คุณธรรม/จริยธรรม
บริหาร/พัฒนาองค์กร
วิชาการ

ประเภทการอบรมทีม่ บี คุ ลากรเข้ารับการอบรมมากทีส่ ดุ
ถึงร้อยละ 42.85 คือประเภทการวางแผน ส่วนมากอบรมในหัวข้อ
แนวทางการปฏิบตั งิ านตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรือ่ ง ห้ามใช้เครือ่ งมือประมงบางชนิดในทีจ่ บั สัตว์นำ�้ บางส่วนของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี รองลงมา
ร้อยละ 21.43 คือประเภทวิชาการ ส่วนมากอบรมในหัวข้อ
วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 46 ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ถัดมา
ร้อยละ 14.29 คือประเภทคอมพิวเตอร์ และประเภทบริหาร/
พัฒนาองค์กร ส่วนมากอบรมในหัวข้อ Tips & Tricks กับการใช้
Excel และหัวข้อการใช้สถิติส�ำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 2 ตามล�ำดับ
และสุดท้ายร้อยละ 7.14 คือประเภทคุณธรรม/จริยธรรม ส่วนมาก
อบรมในหัวข้อโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่ประชาชน
ทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่ “พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบรอบ 86 พรรษา ครั้งที่ 14

รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

หลักสูตร
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ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะ

21.43%
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ส�ำนักวิจยั และพัฒนาประมงทะเลได้จดั สัมมนาวิชาการด้านประมงทะเล
ประจ� ำ ปี 2557 เรื่ อ ง “ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเพื่ อ การปฏิ รู ป ประมงทะเล”
10
ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเว็นชัน
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล และเจ้าหน้าทีข่ องกรมประมง
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนทั้งสิ้น 150 คน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการด้วยกันในระดับต่างๆ
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักวิชาการรุ่นใหม่ และผู้ร่วมสัมมนา ตลอดจน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ความในองค์กร โดยเนือ้ หาของงาน
ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษและการน�ำเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. สถานการณ์ประมงโลกกับการพัฒนางานวิจัยด้านประมงทะเล
2. ก้าวผ่านแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย สู่ระยะที่ 2
3. การด�ำเนินงานคณะท�ำงานวิเคราะห์และประเมินผลความเหมาะสมทาง
ทะเลเพื่อการบริหารจัดการแหล่งปะการังเทียม
4. การด�ำเนินงานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรปลาโอใน
น่านน�้ำไทย
5. การด�ำเนินงานคณะพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรและการประมงทะเล
ของประเทศ
6. การเข้าสู่ทรัพยากรในแหล่งประมงใหม่บริเวณกลางอ่าวไทย
7. การด� ำ เนิ น งานคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรปู ม ้ า ของ
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน
8. การด�ำเนินงานคณะท�ำงานศึกษาการท�ำประมงเครื่องมือลอบพับได้
9. การประมงนอกน่านน�้ำกับพันธกิจต่อองค์กรประมงต่างประเทศ
10. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ
11. ทิศทางงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประมงทะเล

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้บุคลากรได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี และลดช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งน�ำไปสู่ความสมัครสมาน
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน และสร้างความสมานฉันท์ในองค์กร
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และกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้
โครงการ “ทูน่าจากทะเลลึก..คืนความสุขคู่ครัวไทย” ซึ่งส�ำนัก
วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น�้ำจืดจังหวัดขอนแก่น และหน่วยบริหารจัดการประมงน�้ำจืด
เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น มอบผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า  อุปกรณ์
การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา  และเงินสมทบทุนอาหาร
กลางวันแก่นักเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร
ปลาทูน่าแก่นักเรียนและชาวบ้าน

งบประมาณ ประจำ�ปี 2557
ในปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2556 ร้อยละ 3.70 โดยได้รับการจัดสรรงบบุคลากร งบด�ำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.02 13.81 และ 11.95 ตามล�ำดับ แต่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในหมวดงบลงทุน
ล้านบาท
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งบรายจ่ายอืน่
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12 ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับงบประมาณในการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ

2557 ทั้งหมด 328,220,700 บาท ใน 3 แผนงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริม ร้อยละ 49.45 (กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง ร้อยละ 47.85
และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง ร้อยละ 1.60) แผนงานอนุรกั ษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติ
คิดเป็นร้อยละ 31.33 (กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น�้ำ ร้อยละ 9.48 กิจกรรมพัฒนาตาม
แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ร้อยละ 15.75 และกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม ร้อยละ 6.09) และแผนงานส่งเสริมสินค้า
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
ร้อยละ 19.22 (กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ร้อยละ 8.67 และ
กิจกรรมด�ำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า ร้อยละ 10.55)
กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
โดยการจัดสร้างปะการังเทียม

กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพสินค้าประมง

กิจกรรมพัมนาตามแผนแม่บทการจัดการ
ประมงทะเลไทย

6.09

8.67

15.75

10.55

กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ�

กิจกรรมดำ�เนินการเพื่อ
รองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า

9.48

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง

แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร - โครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1.60

47.85

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างมูลค่าภาคการเกษตร - ผลผลิต
สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง

แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ - ผลผลิตการจัดการ
ให้เกิดผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติ

เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดจะพบว่ า 
งบประมาณร้อยละ 47.31 เป็นงบบุคลากร (ประกอบด้วย
เงิ น เดื อ นข้ า ราชการ ร้ อ ยละ 40.57 ค่ า ตอบแทน
พนักงานราชการร้อยละ 37.74 และค่าจ้างประจ�ำร้อยละ
21.69) งบด�ำเนินงานร้อยละ 46.97 (ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุรอ้ ยละ 95.30 และค่าสาธารณูปโภค
ร้อยละ 4.70) งบรายจ่ายอื่นร้อยละ 5.22 ซึ่งเป็นค่า
ใช้จา่ ยในการส�ำรวจ ท�ำประมงนอกน่านน�ำ้ ของเรือส�ำรวจ
และงบอุดหนุนร้อยละ 0.50 เป็นค่าใช้จา่ ยสมาชิกองค์กร
ระหว่างประเทศ (คณะกรรมาธิการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย)

47.31
46.97
0.50
5.22

ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
37.74%
ค่าจ้างประจ�ำ
21.69%

60.32%

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

ค่าตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
95.30%

ค่าใช้จ่ายสมาชิก
องค์กร
ระหว่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการ
ส�ำรวจท�ำการ
ประมง
นอกน่านน�้ำ
ของเรือส�ำรวจ

งบด�ำเนินงาน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณทางด้านค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ผลการเบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น 48,830,085.98 บาท โดยร้อยละ 60.32
เป็นการเบิกจ่ายในส่วนภูมภิ าค และร้อยละ 39.68 เป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลาง

39.68%
ส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง

งบด�ำเนินงาน

ในส่วนของงบด�ำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายตาม GF รวมทัง้ สิน้
148,073,436.37 บาท ซึง่ ในส่วนกลางมีการเบิกจ่ายร้อยละ 52.29 เป็น
เงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ 47.71 และในส่วนภูมิภาคมีการเบิกจ่าย
ร้อยละ 78.51 เป็นเงินขยายกันเหลือ่ มปีรอ้ ยละ 21.49 ในด้านงบอุดหนุน
มีผลการเบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น 1,650,000   บาท ซึ่งเป็นการ
เบิกจ่ายในส่วนกลางทั้งหมด ส่วนงบรายจ่ายอื่น มีผลการเบิกจ่าย
ตาม GF รวมทั้งสิ้น 16,836,387.69 บาท โดยเป็นการเบิกจ่าย
ในส่วนกลางร้อยละ 80.85 เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ 19.15

งบรายจ่ายอื่น

47.71%

21.49%

19.15%

52.29%

78.51%

80.85%

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

เงินขยายกันเหลื่อมปี
เบิกจ่าย
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งบบุคลากร

งบด�ำเนินงาน

สาธารณูปโภค
4.70%

เงินเดือน
40.57%
งบบุคลากร

งบบุคลากร

แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
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ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
ส�ำนักงานประมงจังหวัด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคม
การประมงในท้องถิ่น และกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ต่างๆ ได้ด�ำเนินการ
ในกรอบกิจกรรมปีงบประมาณ 2557 ภายใต้โครงการพัฒนาตามแผนแม่บท
การจัดการประมงทะเลไทย ได้ผลการด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้

01

02

03

ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ มี อ งค์ กรระดั บ
จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายฝั ่ ง ทะเล
ทั้งหมด เพื่อจัดท�ำแผนการจัดการประมง
ทะเลอย่างมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน และชาวประมง
ให้มกี ารบริหารจัดการประมงทะเลในระดับ
จังหวัดที่เป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพ
องค์กรประมงให้มีความสามารถในการ
บริหารจัดการประมงทะเล โดยจัดอบรม
ให้ ความรู ้ ใ นเชิ ง วิ ช าการควบคู ่ ไ ปด้ ว ย
ซึ่งประกอบด้วย
• กิจกรรมการขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง
• กิจกรรมการบริหารจัดการพืน้ ทีป่ ะการังเทียม
• กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน

ด�ำเนินการเพื่อลดการลงแรงประมงจาก
เครือ่ งมืออวนลากและอวนรุน หรือเครือ่ งมือ
ประมงที่มีการจับลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจขึ้น
มาใช้ อ ย่ า งไม่ คุ ้ ม ค่ า  โดยการส่ ง เสริ ม
ให้มีการจับสัตว์น�้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ ใน
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งท�ำให้
ทรัพยากรสัตว์น�้ำในบริเวณชายฝั่งทะเล
ได้ รั บ การฟื ้ น ฟู แ ละสามารถกลั บ มา
อยู ่ ใ นสภาพอุ ด มสมบู ร ณ์ ได้ ต ่ อ ไป
ซึ่งประกอบด้วย
• กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การลดปริ ม าณการ
จับลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจโดยการขยาย
ขนาดตาอวนลาก
• กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือ
อวนรุน

ด�ำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมจ�ำนวน
13 แห่ง และด�ำเนินการส่งเสริมให้มีการ
จัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำของชุมชน จ�ำนวน
10 แห่ ง เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ช ายฝั ่ ง ให้ มี ความ
อุดมสมบูรณ์ ทั้งการพัฒนาแหล่งท�ำการ
ประมงชายฝั่งให้มีความเหมาะสมในการ
เป็นแหล่งวางไข่ และเลี้ยงตัวของสัตว์น�้ำ
วัยอ่อน รวมถึงการส่งเสริมให้ชาวประมง
มีความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การท� ำ ลาย
ทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ อย่ า งไม่ เ หมาะสม
เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น�้ำให้มี
ความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
• กิ จ กรรมการจั ด สร้ า งปะการั ง เที ย ม
เพื่อการประมง
• กิจกรรมการจัดตัง้ ธนาคารสัตว์นำ�้ ชุมชน

การส่งเสริมการจัดการ
ประมงทะเลระดับจังหวัด

การส่งเสริมการท�ำประมง
ที่เหมาะสม

การเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำ

กิจกรรมขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง

เป้าหมาย

เพื่ อ ขยายเขตอนุ รั ก ษ์ ช ายฝั ่ ง จากเดิ ม 3,000 เมตร
เป็น 5,400 เมตร โดยก�ำหนดเขตพื้นที่ห้ามท�ำการประมงด้วย
เครื่องมือบางชนิด และให้ชาวประมง/องค์กร/ชุมชนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความ
เสื่อมโทรมทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

ภาพการจัดประชุมหารือกับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและพหุภาคี

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การขยายเขตอนุรกั ษ์ชายฝัง่ ในจังหวัดที่ได้จดั ท�ำประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ได้แก่
2.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ก�ำหนด
ห้ามใช้เครือ่ งมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์
ท�ำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น�้ำบางแห่ง ในพื้นที่จังหวัด
ต่างๆ ดังนี้
• จังหวัดจันทบุรี
• จังหวัดระยอง
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดตรัง
15
• จังหวัดสตูล
2.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรือ่ ง ก�ำหนดการ
ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบเครื่องยนต์ท�ำการ
ประมงในที่จับสัตว์น�้ำบางแห่ง ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

02

แผนที่จัดท�ำการขยายเขต

ผลการดำ�เนินการ

01

ส่งเสริมให้มีการพิจารณาขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง
เพิ่มเติมใน 10 จังหวัดที่ยังไม่มีการด�ำเนินการ โดย
จัดประชุมกับชาวประมงเพื่อทราบความต้องการและ
ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ถึงความเป็นไปได้ในการขยายเขตอนุรกั ษ์ชายฝัง่ ออกไปเป็น
5,400 เมตร และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน (พหุภาคี) ของจังหวัดเพือ่ พิจารณา
ข้อเสนอในการขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง

การจัดท�ำแผนที่ขยายเขตฯของจังหวัด
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2.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรือ่ ง ก�ำหนดการ
ห้ามใช้เครือ่ งมือคราดที่ใช้กบั เรือยนต์ทำ� การประมงหอย
ชนิ ด สองฝาในพื้ น ที่ ท ะเลบางส่ ว น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม
เป้าหมาย

เพือ่ ให้ชาวประมง และผูม้ สี ว่ นได้เสียในอ�ำเภอชายฝัง่ ทะเลทัง้ 20
จังหวัด มีแผนการจัดสร้างปะการังเทียม และมีการก�ำหนด
มาตรการหรือระเบียบการใช้ประโยชน์จากปะการังเทียมรวมถึง
แผนการฟื้นฟูแหล่งปะการังเทียมเดิมในจังหวัดของตน

ผลการดำ�เนินการ

01

03
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การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ
เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียมโดยชุมชน
ส� ำ นั ก งานประมงจั ง หวั ด ร่ ว มกั บ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
ประมงทะเล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน 43 ครั้ง  
ใน 20 จังหวัดชายฝั่งทะเล มีผู้เข้าร่วมสัมมนา  จ�ำนวน
1,331 ราย ในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2557 โดย
รับฟังความคิดเห็นของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดสร้างหรือ
ฟืน้ ฟูปะการังเทียม รวมทัง้ หาแนวทางหรือมาตรการร่วมกัน
แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการพืน้ ทีป่ ะการัง
ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ ป ะการั ง เที ย ม
เทียมที่ได้จากการสัมมนา
เพื่อให้เกิดการท�ำการประมงอย่างยั่งยืน
จากการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและชาวประมง
พื้ น ที่ ค วามต้ อ งการของชาวประมงในการจั ด สร้ า ง
ในแต่ละจังหวัดชายฝัง่ ทะเล ได้เสนอแนวทาง และมาตรการ
ปะการังเทียม
ดังนี้
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส�ำนักงานประมงจังหวัด
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้พื้นที่ความ 1. มาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังเทียม
1.1 ควรมีการปรับเปลี่ยนทุ่นให้มาใช้ทุ่นไฟเบอร์แทน
ต้องการในการจัดสร้างปะการังเทียมในจังหวัดชายฝัง่ ทะเล
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากเรือประมงวิ่งชนทุ่น
ทั้ง 20 จังหวัด และได้น�ำข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์
1.2 ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำเพิ่มเติมในกองปะการังเทียม เช่น
มาลงในระบบแผนที่ดิจิตอล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปลากะพง, ปู, กุ้ง
พิจารณาพื้นที่ ในการจัดสร้างปะการังเทียมของแต่ละ
1.3 ก�ำหนดห้ามเครื่องมือประเภทท�ำลายล้างต่างๆ เช่น
จังหวัดต่อไป
ยาเบือ่ เมา ระเบิด เป็นต้น ในบริเวณกองปะการังเทียม
1.4 ท�ำความสะอาดปะการังเทียม เช่น เศษอวนและเครือ่ งมือ
ต่างๆ ที่เข้ามาติดในกองปะการังเทียม
1.5 จัดตั้งกลุ่มอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำดูแลปะการัง
เทียมหน้าบ้าน
1.6 อบรมเพื่ อ สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก การใช้ ป ระโยชน์ จากกอง
ปะการังเทียม
1.7 ควรจั ด ท� ำ แผนการทิ้ ง ปะการั ง เที ย มเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
ทดแทนกองที่ช�ำรุดเสียหายไป
2. มาตรการ กฎเกณฑ์ หรือข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จาก
ปะการังเทียม
2.1 ก�ำหนดห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดบริเวณกองปะการัง
เทียม
2.2 ก�ำหนดชนิด ช่องตา ขนาด ของเครื่องมือที่ใช้ในกอง
ปะการังเทียม
2.3 ก�ำหนดระยะทางการท�ำประมงจากกองปะการังเทียม
2.4 ควรมีเรือตรวจการณ์ มาเฝ้าระวังการท�ำการประมง
2.5 แบ่ ง พื้ น ที่ การใช้ ป ระโยชน์ จากปะการั ง เที ย ม คื อ
พื้นที่ตกปลา พื้นที่เรือประมงพื้นบ้าน

02

กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน

เป้าหมาย

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดกฎ กติกา ข้อตกลง และ
แผนในการบริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง และสร้างจิตส�ำนึกให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ โดยการจัดท�ำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ประมงบริ เ วณชุ ม ชนชายฝั ่ ง ให้ มี ความอุ ด มสมบู ร ณ์ และมี
ทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไป

พื้นที่ดำ�เนินการ
บ้าน/ชุมชน
ชุมชนบ้านแหลมเทียน
ชุมชนบ้านสะพานหิน
บ้านท่าแฉลบ
บ้านเกาะเปริด
บ้านพยูน
บ้านอ่าวอุดม
พันท้ายนรสิงห์
บ้านคลองสองร่อง
บ้านหาดเจ้าสำ�ราญนอก
บ้านฝั่งแดง
บ้านบ่อนอก
บ้านรัตนโกสัย
บ้านท้องตม
บ้านเกาะนกเภา
บ้านบางน�้ำจืด
บ้านปลายทอน
บ้านเกาะเพชร
บ้านพังสาย
บ้านทอนฮีเล
ชุมชนบานา
ชุมชนกำ�ปงบูดี
บ้านหาดทรายดำ�
บ้านปากเมง
บ้านเกาะมุกด์
บ้านขอนคลาน
บ้านหลังเกาะ
บ้านท่าจูด
บ้านสามช่องเหนือ
ซอยกิ่งแก้ว

หมู่ที่
1
5
9, 10
1, 2, 3
4

ต�ำบล
อ่าวใหญ่
แหลมกลัด
บางกะจะ
เกาะเปริด
บ้านฉาง
ทุ่งสุขลา
8
พันท้ายนรสิงห์
7
แหลมใหญ่
1
หาดเจ้าสำ�ราญ
6
ทรายทอง
6
บ่อนอก
5
ปากตะโก
1
ด่านสวี
11 ดอนสัก
8
ดอนสัก
7
ทุ่งปรัง
6
เกาะเพชร
7
กระดังงา
10 โคกเคียน
2
บานา
1
แหลมโพธิ์
5
หงาว
4
ไม้ฝาด
2
เกาะลิบง
1, 2, 3 ขอนคลาน
7
เกาะศรีบอยา
6
อ่าวลึกใต้
3
บางนายสี
9
กะไหล
3
รัษฎา

อ�ำเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
แหลมสิงห์
บ้านฉาง
ศรีราชา
เมือง
เมือง
เมือง
บางสะพานน้อย
เมือง
ทุ่งตะโก
สวี
ดอนสัก
ดอนสัก
สิชล
หัวไทร
สทิงพระ
เมือง
เมือง
ยะหริ่ง
เมือง
สิเกา
กันตัง
ทุ่งหว้า
เหนือคลอง
อ่าวลึก
ตะกั่วป่า
ตะกั่วทุ่ง
เมือง

จังหวัด
ตราด
ตราด
จันทบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สงขลา
นราธิวาส
ปัตตานี
ปัตตานี
ระนอง
ตรัง
ตรัง
สตูล
กระบี่
กระบี่
พังงา
พังงา
ภูเก็ต
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ล�ำดับ
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

ผลการดำ�เนินการ

01

02
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18

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการประมงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม”
ให้กบั ชาวประมงในชุมชนทัง้ หมด 30 ชุมชน รวมทัง้ หมด
774 คน โดยมีเนือ้ หาในการอบรมเกีย่ วกับ การจัดตัง้ กลุม่
เพื่อบริหารทรัพยากรประมงโดยชุมชน หลักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น�้ำ ตัวอย่างปัญหาการ
ประมงทีเ่ กิดขึน้ และวิธแี ก้ไขปัญหา และระดมความคิดเห็น
ในการท� ำ แผนการด�ำเนิน กิจ กรรมการบริหารจั ด การ
ประมงโดยชุมชน
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การ
ประมง
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบไปด้วย
ตัวแทนชาวประมง กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีประมงอ�ำเภอ หรือผูแ้ ทนจาก
ส�ำนักงานประมงจังหวัดเป็นเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่
จากศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลในพืน้ ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น
ทีป่ รึกษาทางวิชาการของชุมชน โดยได้การรับรองการจัดตัง้
คณะกรรมการฯ ของชุมชนจากอ�ำเภอ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรในเขต
ชุมชน

03

04

การก�ำหนดแผนการด�ำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ
ประมงโดยชุมชน
โดยจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เพื่อรวมถึงแนวทางการอนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรประมงในเขตของชุ ม ชน ซึ่ ง โดยสรุ ป จะมี
กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น�้ำ
กิจกรรมธนาคารสัตว์นำ�้ ชุมชน กิจกรรมจัดตัง้ ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน กิจกรรมแพปลาชุมชน กิจกรรมอาสาสมัคร
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำ กิจกรรมส่งเสริมรายได้เสริม
และกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ำ เป็นต้น
การก�ำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน
โดยขึ้ น อยู ่ กั บ สภาพแวดล้ อ มและพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนใน
บริเวณนัน้ ๆ ซึง่ จะมีสตั ว์นำ�้ ประจ�ำถิน่ หรือสัตว์นำ�้ ทีส่ ำ� คัญ
อาศั ย อยู ่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง มี วิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ สั ตว์ น�้ ำ ที่
แตกต่างกันออกไปตามชนิดสัตว์นำ�้ นัน้ ๆ โดยเขตอนุรกั ษ์
ทรัพยากรที่ชุมชนต่างๆ ด�ำเนินการ ได้แก่ การก�ำหนด
เป็นพิกดั มีการจัดวางทุน่ แสดงต�ำแหน่งขอบเขตของพืน้ ที่
เขตอนุรักษ์ และมีข้อก�ำหนด กฎ กติกา ข้อตกลง ห้าม
ท�ำการประมงบางประเภทในเขตอนุรักษ์ ก�ำหนดวิธี
ในการท�ำการประมง เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณการจับลูกสัตว์น้ำ�เศรษฐกิจ
โดยการขยายขนาดตาอวนลาก
เป้าหมาย
เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการทดลอง และ
รับทราบความส�ำคัญของการขยายขนาดตาอวนก้นถุงทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้
และหาแนวทางการขยายขนาดตาอวนก้นถุงอวนลากทีช่ าวประมง
ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา  อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพในการลดการจับลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจในเรือประมง
อวนลากและเกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนต่อไป

ผลการดำ�เนินงาน
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1. การสรุปข้อมูลจากการทดลอง จากการทดลองร่วม
กับชาวประมงอวนลากในพื้นที่ต่างๆ ในปี 2556 โดยน�ำเรือของ
ชาวประมงมาทดลองใช้ตาอวนทีม่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ เป็น  4 เซนติเมตร
และได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ผลดังนี้
เครื่องมืออวนลากคู่
พื้นที่อ่าวไทยตอนบน มีปริมาณการจับสัตว์น�้ำเฉลี่ย
355.40 - 359.20 กิโลกรัม/ครั้ง ปริมาณการหลุดลอดเฉลี่ย
186.70 - 212.50 กิโลกรัม/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.98 - 59.79
ซึ่ ง สั ตว์ น�้ ำ ที่ ห ลุ ด ลอดมี ลู ก สั ตว์ น�้ ำ เศรษฐกิ จ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
50.95 - 59.54 และกลุ่มลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่พบมากที่สุดคือ
ปลาผิวน�้ำ รองลงมาคือ หมึก ปลาหน้าดิน และสัตว์น�้ำอื่นๆ
ตามล�ำดับ
พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง มีปริมาณการจับสัตว์น�้ำเฉลี่ย
204.16 กิโลกรัม/ครัง้ ปริมาณการหลุดลอดเฉลีย่ 69.15 กิโลกรัม/
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.87 ซึ่งสัตว์น�้ำที่หลุดลอดมีลูกสัตว์น�้ำ
เศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 20.20 และกลุ่มลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่
พบมากที่สุดคือ ปลาหน้าดิน รองลงมาคือ ปลาผิวน�้ำ หมึก กุ้ง
และสัตว์น�้ำอื่นๆ ตามล�ำดับ

เครื่องมืออวนลากเดี่ยว
พื้นที่อ่าวไทยตอนบน มีปริมาณการจับสัตว์น�้ำเฉลี่ย
123.50 - 141.19 กิโลกรัม/ครั้ง ปริมาณการหลุดลอดเฉลี่ย
29.31 - 42.43 กิโลกรัม/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.76 - 34.36 ซึ่ง
สั ต ว์ น�้ ำ ที่ ห ลุ ด ลอดมี ลู ก สั ต ว์ น�้ ำ เศรษฐกิ จ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
11.98 - 24.64 และกลุ่มลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่พบมากที่สุดคือ
ปลาหน้าดิน รองลงมาคือ หมึก กุ้ง สัตว์น�้ำอื่นๆ และปลาผิวน�้ำ
ตามล�ำดับ
พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง มีปริมาณการจับสัตว์น�้ำเฉลี่ย
303.27 กิโลกรัม/ครัง้ ปริมาณการหลุดลอดเฉลีย่ 82.76 กิโลกรัม/
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.29 ซึ่งสัตว์น�้ำที่หลุดลอดมีลูกสัตว์น�้ำ
เศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 20.49 และกลุ่มลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่
พบมากที่สุดคือ ปลาหน้าดิน รองลงมาคือ กุ้ง ปลาผิวน�้ำ หมึก
และสัตว์น�้ำอื่นๆ ตามล�ำดับ
ลูกสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่หลุดลอดมีโอกาสเจริญเติบโต
ซึง่ เป็นการเพิม่ มูลค่าสัตว์นำ�้ อีกทัง้ ยังเป็นการใช้ทรัพยากรสัตว์นำ�้ 19
ในรูปแบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เกิดประสิทธิภาพ ลดการจับลูก
สัตว์น�้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กขึ้นมาใช้ประโยชน์ก่อนขนาดอันควร
นอกจากนีย้ งั เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ขี องการท�ำประมงไทย
อย่างมีความรับผิดชอบ

2. การน�ำเสนอข้อมูลต่อผูเ้ กีย่ วข้อง ได้มกี ารประชุมหา
แนวทางการขยายขนาดตาอวนก้นถุงอวนลาก จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้แก่ ผู้แทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมประมงตามจังหวัดที่มีเรือประมงอวนลาก สมาคม
การประมงเรือลากเดีย่ ว-อวนลากคู่ และผูแ้ ทนจากสหกรณ์ประมง   
เป็นต้น ซึ่งมติที่ประชุมเสนอให้มีการน�ำเสนอข้อมูลการทดลอง
การขยายขนาดตาอวนก้นถุงอวนลากไปยังจังหวัด เพื่อจัดท�ำ
ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นผ่านพหุภาคีของแต่ละจังหวัด
เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการก�ำหนด
มาตรการขยายขนาดตาอวนก้นถุงอวนลาก

กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องมืออวนรุน
เป้าหมาย
เพือ่ ส่งเสริมให้ชาวประมงที่ใช้เครือ่ งมืออวนรุนเปลีย่ นไปท�ำการประมงด้วยเครือ่ งมือทีเ่ ลือก
จับสัตว์นำ�้ และไม่กลับไปท�ำการประมงโดยใช้เครือ่ งมืออวนรุนอีก โดยส่งเสริมให้ชาวประมง
มีรายได้จากอาชีพเสริมด้วยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ซึ่งเน้นกิจกรรมที่จะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับทรัพยากรสัตว์น�้ำจากธรรมชาติอีก

ผลการดำ�เนินงาน
1. ติดตามผลการปรับเปลี่ยนเครื่องมือของชาวประมงที่ร่วมกิจกรรม ส�ำนักงาน
ประมงจังหวัดตราดร่วมกับศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก ได้ดำ� เนิน
การติดตามการท�ำการประมงของชาวประมงที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น  91 ราย โดยได้
ติดตามผลการท�ำประมงด้วยเครือ่ งมือประมงพืน้ บ้านของกลุม่ ชาวประมงที่ได้รบั การส่งเสริม
ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ พบว่ามีชาวประมงที่ออกจากภาคประมงไปประกอบอาชีพอื่น
จ�ำนวน 26 ราย มีชาวประมงที่ท�ำการประมงด้วยเครื่องมือชนิดที่ปรับเปลี่ยน จ�ำนวน 61
ราย และชาวประมงที่กลับไปท�ำประมงอวนรุน จ�ำนวน 4 ราย ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

20

พื้นที่ชุมชน

จ�ำนวน(ราย)

ใช้เครื่องมือ
ประมงชนิดที่
ปรับเปลี่ยน

ชาวประมงเข้าร่วมโครงการ ปี 2555
1. บ้านแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด
6
2. บ้านแหลมสน ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด
4
3. บ้านอ่าวกรูด ต.ห้วงน�้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
2
4. ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
2
5. บ้านปากคลองน�ำ้ เชีย่ ว ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด
17
6. ต.น�้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
17
7. บ้านแหลมทองหลาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมหลวง
2
รวม
50
ชาวประมงเข้าร่วมโครงการ ปี 2556
1. บ้านปากคลองน�้ำเชี่ยว ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด
8
2. ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด
1
3. บ้านห้วยเขาแหลม ต.น�้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
23
4. บ้านทองหลาง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ  จ.ตราด
2
5. ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
7
รวม
41
รวมทั้งสิ้น
91
ตัวอย่างชนิดเครื่องมือประมงที่ปรับเปลี่ยน จากการติดตามผล พบว่า ชาวประมง
ใช้เครื่องมือประมงชนิดที่ปรับเปลี่ยน ดังนี้
- อวนลอยกุ้งสามชั้น
- อวนจมปู
- อวนลอยปลา 
- อวนลอยติดตาปลาทู
- ลอบปูม้า 
- ลอบปลา
- เบ็ดตกปลา

กลับไปท�ำ
ประมงอวนรุน

ออกจากภาค
ประมง

1
4
0
2
10
6
2
25

1
0
1
0
0
2
0
4

4
0
1
0
7
9
0
21

6
1
20
2
7
36
61

0
0
0
0
0
0
4

2
0
3
0
0
5
26

กิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม หลักสูตรการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ เพือ่
เสริมรายได้จากการท�ำการประมง ได้แก่
- ส�ำนักงานประมงจังหวัด ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่
ผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อเสริมรายได้
จากการท�ำการประมง เพือ่ ส่งเสริมอาชีพชาวประมงทีป่ รับเปลีย่ น
เครื่องมืออวนรุน
- ส�ำนักงานประมงจังหวัด มอบปลานิล ปลากะพง เป็ด
และอาหารปลา ให้กับชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
เครื่องมืออวนรุนเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวประมงที่ปรับเปลี่ยน
เครื่องมืออวนรุน
กิจกรรมการติดตามผลการปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือ ของชาวประมง
ที่ร่วมกิจกรรม
- ส�ำนักงานประมงจังหวัดตราดร่วมกับศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝัง่ ตะวันออก (ระยอง) ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตาม
ผลการด�ำเนินโครงการ ในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ค�ำแนะน�ำด้านการ
ท�ำประมงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
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2. ส่งเสริมให้ชาวประมงทีเ่ ข้าร่วมมีกจิ กรรมเสริม โดยการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้ำรายเดี่ยว และแบบรายกลุ่ม
2.1 จัดประชุม ส�ำนักงานประมงจังหวัดตราด ด�ำเนินการ
สอบถามความต้องการในการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ เสริมรายได้กบั
ชาวประมงทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ในเบือ้ งต้นมีชาวประมงสนใจด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่ง และการ
จัดท�ำฟาร์มทะเลในพื้นที่ เช่น การอนุรักษ์ปูแสมในพื้นที่เพื่อ
สามารถน�ำปูแสมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.2 จัดอบรมให้ความรู้ ส�ำนักงานประมงจังหวัด จัดฝึก
อบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อเสริมรายได้จากการ
ท�ำการประมง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์
โอท๊อปเทศบาลต�ำบลน�้ำเชี่ยว มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน 55
ราย โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด การเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้ำชายฝั่ง กฎหมายประมง เพื่อให้ชาวประมงมีทางเลือกใน
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มเติมจาก
การท�ำประมงโดยการจับสัตว์น�้ำเพียงอย่างเดียว และเพื่อการ
บริหารและการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
เป้าหมาย
จัดสร้างปะการังเทียม จ�ำนวน 13 แห่ง เพื่อเพิ่มแหล่งอาศัยของสัตว์น�้ำ เพิ่มแหล่งท�ำการ
ประมงให้กับชาวประมงพื้นบ้าน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย

ผลการดำ�เนินงาน
1. การส�ำรวจพืน้ ทีแ่ ละการท�ำการประมง ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลท�ำการ
ส�ำรวจพืน้ ทีท่ ี่ได้รบั การเสนอความต้องการในการจัดสร้างปะการังเทียมจากชาวประมง และ
องค์กรส่วนท้องถิน่ จากพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการ และด�ำเนินการ
ส�ำรวจข้อมูลทางการประมงในเบือ้ งต้นไว้เพือ่ การติดตามเปรียบเทียบ โดยในปีงบประมาณ
2557 มีพื้นที่เป้าหมายจัดสร้างปะการังเทียม ดังนี้
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ลำ�ดับ
พื้นที่เป้าหมาย
เครื่องมือประมง
1. บ้านเกาะแมว หมู่ที่ 16 ต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์
อวนจมปู
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
อวนลอยปลา
2. ชุมชนปากน�้ำระยอง เทศบาลนครระยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง อวนลอยปลา
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

บ้านบางกุฬา  หมู่ที่ 6 เทศบาลต�ำบลหาดเจ้าส�ำราญ อ�ำเภอเมือง อวนลอยกุ้งสามชั้น
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
อวนจมปลาจวด
อวนปู
บ้านเฉวงน้อย หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี อวนลอยกุ้งสามชั้น
บ้านแม่น�้ำ หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่น�้ำ อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ชนิดอวนด้าย)
อวนลอยกุ้งสามชั้น
(ชนิดอวนเอ็น)
บ้านปากดวด หมู่ที่ 1 ต�ำบลกลาย อ�ำเภอท่าศาลา 
อวนลอยปลาทู
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อวนลอยกุ้งสามชั้น
อวนลอยปลาเกล็ดขาว
บ้านท่าบอน หมู่ที่ 3 ต�ำบลท่าบอน อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
อวนลอยกุ้งสามชั้น
อวนจมปลาใหญ่
บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าบอน อ�ำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
อวนลอยปลากุเรา
บ้านศาลาด่าน หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลศาลาด่าน อ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ลอบหมึก
บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อวนจมปู
บ้านห้าแยก หมู่ที่ 5 ต�ำบลราไวย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ลอบปลา
บ้านเตรียม หมู่ที่ 4 ต�ำบลคุระ อ�ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
อวนจมกุ้ง
บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 4 ต�ำบลก�ำพวน อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง อวนลอยปลา

2. ก�ำหนดพิกัดและผังการจัดวาง การจัดท�ำแผนผังขึ้นอยู่กับลัษณะพื้นที่ที่จะ
ท�ำการจัดสร้างและลักษณะการท�ำประมงในบริเวณนั้น โดยมีการหารือกับกลุ่มชาวประมง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละพื้นที่จะมีผังการจัดวางในรูปแบบต่างกัน แต่อยู่บนพื้นฐาน
ทางวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ และตามความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่จัดสร้างขึ้น

อัตราการจับ
12.47 กก./เที่ยว
20.48 กก./เที่ยว
26.60 กก./เที่ยว
3.33 กก./เที่ยว
11.00 กก./เที่ยว
7.68 กก./เที่ยว
0.77 กก./อวน 100 ม.
1.60 กก./อวน 100 ม.
8.52 กก./เที่ยว
5.02 กก./เที่ยว
545.14 กก./เที่ยว
13.04 กก./เที่ยว
60.39 กก./เที่ยว
3.05 กก./เที่ยว
7.29 กก./เที่ยว
11.66 กก./เที่ยว
65.50 กก./ลอบ
18.68 กก./เที่ยว
41.98 กก./เที่ยว

ลำ�ดับ
พื้นที่เป้าหมาย
1. บ้านเกาะแมว หมู่ที่ 16 ต�ำบลปากน�้ำแหลมสิงห์
อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
2.

ชุมชนปากน�้ำระยอง เทศบาลนครระยอง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง

3.

บ้านบางกุฬา หมู่ที่ 6 เทศบาลต�ำบลหาดเจ้าส�ำราญ
อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

4.

บ้านเฉวงน้อย หมู่ที่ 2 ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

5.

บ้านแม่น�้ำ หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่น�้ำ อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
บ้านปากดวด หมู่ที่ 1 ต�ำบลกลาย อ�ำเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.

บ้านท่าบอน หมู่ที่ 3 ต�ำบลท่าบอน อ�ำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าบอน อ�ำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา
บ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ต�ำบลศาลาด่าน อ�ำเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่

8.
9.

10. บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ต�ำบลเกาะแก้ว อ�ำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
11. บ้านห้าแยก หมู่ที่ 5 ต�ำบลราไวย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

12. บ้านเตรียม หมู่ที่ 4 ต�ำบลคุระ อ�ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

13. บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 4 ต�ำบลก�ำพวน อ�ำเภอสุขส�ำราญ
จังหวัดระนอง

07oo 51.938 N , 100oo 25.747 E
07 49.175 N , 100 26.247 E
07oo 35.945 N , 98oo 58.304 E
07o 35.893 N , 98o 58.537 E
07o 35.654 N , 98o 58.660 E
07 35.466 N , 98 58.549 E
07oo 57.120 N , 98oo 28.933 E
07o 56.957 N , 98o 29.077 E
07o 56.762 N , 98o 28.998 E
07 56.716 N , 98 28.783 E
07oo 44.614 N , 98oo 20.216 E
07o 44.905 N , 98o 20.605 E
07o 45.196 N , 98o 20.994 E
07o 45.487 N , 98o 21.383 E
07 45.778 N , 98 21.772 E
07oo 14.467 N , 98oo 14.216 E
07o 14.682 N , 98o 14.216 E
07o 14.791 N , 98o 14.432 E
07o 14.682 N , 98o 14.648 E
07 14.575 N , 98 14.432 E
09oo 20.804 N , 98oo 17.134 E
09o 20.588 N , 98o 17.000 E
09o 20.588 N , 98o 16.568 E
09 20.804 N , 98 16.702 E
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6.

พิกัดที่จัดสร้าง
12 22.369 N , 101oo 57.812 E
12 22.581 N , 101o 58.014 E
12 21.751 N , 101o 58.977 E
12 21.561 N , 101 58.772 E
12oo 33.000 N , 101oo 17.280 E
12o 33.000 N , 101o 18.280 E
12o 32.750 N , 101o 18.280 E
12 32.750 N , 101 17.280 E
12oo 59.750 N , 100oo 07.750 E
12o 59.250 N , 100o 07.600 E
12o 58.750 N , 100o 07.450 E
12o 58.250 N , 100o 07.300 E
12o 57.750 N , 100o 07.150 E
12o 57.250 N , 100o 07.000 E
12 56.750 N , 100 06.850 E
09oo 33.400 N , 100oo 05.600 E
09o 33.400 N , 100o 05.850 E
09o 32.400 N , 100o 05.850 E
09 32.400 N , 100 05.600 E
09oo 36.350 N , 100oo 04.200 E
09o 36.350 N , 100o 05.200 E
09o 36.100 N , 100o 05.200 E
09 36.100 N , 100 04.200 E
08oo 52.181 N , 99oo 58.570 E
08o 51.652 N , 99o 58.673 E
08o 51.121 N , 99o 58.775 E
08o 50.757 N , 99o 58.570 E
08 50.460 N , 99 58.793 E
07oo 51.879 N , 100oo 25.417 E
07 49.116 N , 100 25.917 E
o
o
o
o

3. ด�ำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลได้ขออนุญาตก่อสร้างสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ กับกรมเจ้าท่า ขอความเห็นชอบด้านความมัน่ คง
ทางทะเลของประเทศกับกองทัพเรือ และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น�้ำเพื่อการ
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลกับกรมประมง ก่อนด�ำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม
ในทุกพื้นที่
4. ด� ำ เนิ น การจั ด สร้ า งและจั ด วางแท่ ง คอนกรี ต วั ส ดุ จั ด สร้ า งเป็ น แท่ ง
คอนกรีตเสริมเหล็กโครงสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 7,040 แท่ง และทุ่นลอยเหล็กบอกต�ำแหน่ง 57 ทุ่น ในพื้นที่ 13 แห่ง
และด�ำเนินการจัดวางในทะเลให้เป็นไปตามพิกัดและรูปแบบที่ก�ำหนดในผังจัดสร้าง
5. ด�ำเนินการติดตามผลหลังการจัดสร้างปะการังเทียม โดยการส�ำรวจความ
เปลี่ยนแปลงด้านการท�ำการประมง เช่น ส�ำรวจปริมาณและชนิดของสัตว์น�้ำที่จับได้
ของชาวประมงที่เข้ามาใช้ประโยชน์ ในบริเวณปะการังเทียม และความพึงพอใจหลังการ
จัดสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะด�ำเนินการหลังมีการจัดสร้างแล้ว 6 เดือน
รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ�ชุมชน
เป้าหมาย
จัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำของชุมชนจ�ำนวน 10 แห่ง เพื่อสร้างจิตส�ำนึกของชาวประมงในการ
มี ส ่ ว นร่ ว มฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรสั ตว์ น�้ ำ ในการเพิ่ ม ผลผลิ ต สั ตว์ น�้ ำ ในแหล่ ง น�้ ำ ธรรมชาติ
และเกิดการบูรณาการในการท�ำงานร่วมกันระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่รัฐ

ผลการดำ�เนินงาน
1.การคัดเลือกพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลด�ำเนินการประสานงาน
ร่วมกับส�ำนักงานประมงจังหวัด เพือ่ พิจารณาคัดเลือกชุมชนทีม่ คี วามเหมาะสมในการด�ำเนิน
กิจกรรมโดยมีรายชื่อ ดังนี้

บ้านบากันโต๊ะทิด  ม.7  ต.ละงู  อ.ละงู จ.สตูล
บ้านคลองของ  ม.6  ต.ราชกรูด  อ.เมือง  จ.ระนอง

ผู้ดำ�เนินการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนบน (สมุทรปราการ)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย      
ฝั่งตะวันออก (ระยอง)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)
สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง

2. การจัดฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ฝึกอบรมหลักสูตรธนาคาร
ปูม้า จ�ำนวน 7 แห่ง ธนาคารไข่หมึก 2 แห่ง และธนาคารหอยชักตีน 1 แห่ง จ�ำนวนผู้เข้า
อบรมรวม  224 ราย เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบเกี่ยวกับการ
จัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำ วิธีการจัดท�ำธนาคาร ตัวอย่างธนาคารสัตว์น�้ำในพื้นที่ต่างๆ

3. การจัดท�ำธนาคารสัตว์น�้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล ด�ำเนินการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำให้กับชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
เพื่อด�ำเนินการจัดสร้างธนาคารสัตว์น�้ำชุมชน จ�ำนวน 10 แห่ง
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ชื่อชุมชน
ชุมชนประมงบ้านคลองประมง ม.8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
บ้านบ่อนอก  ม.6 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
บ้านทุ่งมหา  ม.1  ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
บ้านนาแล ม.12 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
บ้านปลายทอน  ม.7  ต.ทุ่งปรัง  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช
บ้านอ่าวช่อ ม.2 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด
บ้านท่ามะขาม  ม.3  ต.วันยาว  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี
บ้านท่าค่าย  ม.1  ต.เกาะยาวน้อย  อ.เกาะยาว จ.พังงา
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รูปแบบของธนาคารสัตว์น�้ำตามความเหมาะสมของชุมชน มีดังนี้
1. รูปแบบกระชังที่ยึดไว้ในทะเล จัดท�ำในพื้นที่
- บ้านบ่อนอก ม.6 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
- บ้านทุ่งมหา ม.1 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
- บ้านนาแล ม.12 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
- บ้านปลายทอน  ม.7 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
- บ้านท่ามะขาม  ม.3 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี
- บ้านบากันโต๊ะทิด  ม.7 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
2. รูปแบบโรงเรือน จัดท�ำในพื้นที่
- ชุมชนประมงบ้านคลองประมง ม.8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- บ้านอ่าวช่อ ม.2 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด
- บ้านคลองของ  ม.6  ต.ราชกรูด  อ.เมือง  จ.ระนอง
3. รูปแบบคอก จัดท�ำในพื้นที่
- บ้านท่าค่าย  ม.1  ต.เกาะยาวน้อย  อ.เกาะยาว จ.พังงา
4. การติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ได้แนะน�ำให้ชุมชนมีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น�้ำที่มีการจัดท�ำ
26 ธนาคาร เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป
ตัวอย่างการติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรม

1

ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลฝั ่ ง อั น ดามั น (ภู เ ก็ ต )
เข้ า ติ ด ตามการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมธนาคารหอยชั ก ตี น
ต�ำบลเกาะยาวน้อย  อ�ำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ทำ� การ
ส�ำรวจความหนาแน่นของหอยบริเวณธนาคารหอยชักตีน
ด้ว ยการวาง transect line เป็น ระยะทาง 250 เมตร
โดยยึดธนาคารสัตว์น�้ำเป็นศูนย์กลาง มีรัศมีโดยรอบ 4 แนว
จากนั้นแบ่งจุดเก็บตัวอย่างตามแนว transect line จ�ำนวน
5 สถานี ห่างกันเป็นระยะทาง 50 เมตร สุ่มวาง Quadrat
ขนาด 0.5X0.5 ตารางเมตร สถานีละ 3 ซ�้ำ เพื่อนับจ�ำนวน
หอยชักตีน และความหนาแน่นของหญ้าทะเล

2

สถานีประมงทะเลระนอง เก็บข้อมูลปริมาณลูกปูทฟี่ กั เป็นตัว
ตัง้ แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุ ายนธนาคารปูไข่นอกกระดอง
บ้านคลองของได้ปล่อยลูกปูคนื สูธ่ รรมชาติแล้วทัง้ หมด 4 รุน่
รวมประมาณ 8,800,000 ตัว

27
รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ�
(Catch Certification Coordination Center)
ข้อมูลทั่วไป

สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบฉบับที่ 1005/2008 ลงวันที่ 29 กันยายน  2551 ว่าด้วยการจัดตั้งระบบของ
ประชาคมยุโรปเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ
การท�ำการประมงไอยูยู ซึ่งตามระเบียบนี้ระบุว่า  สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้จากการท�ำการประมงทะเลที่จะส่ง
ไปประชาคมยุโรปจ�ำเป็นจะต้องมีเอกสารรับรองการจับสัตว์น�้ำ (Catch Certificate) ว่าไม่ได้มาจากการท�ำประมง
ไอยูยู นอกจากนีจ้ ะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ถึงแหล่งทีม่ าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเล
ได้ตลอดสายการผลิต (Supply Chain) ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา 
กรมประมงได้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2553 เพื่อด�ำเนินการประเมินและติดตามผลการด�ำเนินการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้การปฏิบัติ
เพื่ อ รองรั บ กฎระเบี ย บสหภาพยุ โ รปว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น ยั บ ยั้ ง และขจั ด การท� ำ การประมงที่ ผิ ด กฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing)
รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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การดำ�เนินงานของศูนย์ประสานงานการออกใบรับรอง
การจับสัตว์น้ำ�ประจำ�ปีงบประมาณ 2557
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การตรวจสอบรับรองสัตว์นำ�้ ขึน้ ท่า 
และออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ

1.1
การออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ ออกไป

1.3
การน�ำเข้าสัตว์น�้ำที่ด่าน ในปีงบประมาณ

ด�ำเนินการแจกจ่าย  Logbook ให้สำ� นักงาน
ประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด
2557 มีการน�ำเข้าสัตว์นำ�้ เพือ่ ผลิตส่งออก (ส�ำหรับเรือในน่านน�้ำ) และส�ำนักบริหาร
ไปสหภาพยุโรป จ�ำนวน  5 ด่าน ได้แก่ จัดการด้านการประมง (ส�ำหรับเรือชักธงไทย
ด่ า นตรวจสั ต ว์ น�้ ำ ท่ า เรื อ กรุ ง เทพฯ นอกน่านน�้ำ) รวมทั้งสิ้น 23,178 เล่ม
ด่านตรวจสัตว์น�้ำท่าเรือสงขลา ด่านตรวจ
สั ตว์ น�้ ำ ลาดกระบั ง ด่ า นตรวจสั ตว์ น�้ ำ 2.1.2
ส�ำนักงานประมงจังหวัด และส�ำนักบริหาร
จั ง หวั ด ระนอง และด่ า นตรวจสั ตว์ น�้ ำ จัดการด้านการประมง แจกจ่าย Logbook
จั ง หวั ด ชลบุ รี จ� ำ นวนสั ต ว์ น�้ ำ รวม ให้กับเรือประมงที่ขอเบิก Logbook รวม
992,466.66 ตัน จากทั้งหมด 39 ประเทศ 10,815 เล่ม

แล้วรวม 7,835 ฉบับ ปริมาณสัตว์น�้ำที่ใช้
ผลิตรวม 51,205.48 ตัน โดยออกที่กอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นำ�้
และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ กรุงเทพฯ จ�ำนวน
5,488 ฉบับ (ใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ
4,487 ฉบับ และใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ
แบบง่าย 1,001 ฉบับ) และออกทีศ่ นู ย์วจิ ยั
และตรวจสอบคุ ณ ภาพสั ต ว์ น�้ ำ และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำสงขลา  จ�ำนวน 2,347 การควบคุ ม การท� ำ ประมงให้
ฉบับ (ใบรับรองการจับสัตว์นำ�้ 1,690 ฉบับ สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU
และใบรั บ รองการจั บ สั ตว์ น�้ ำ แบบง่ า ย
657 ฉบับ)
การแจกจ่าย Fishing Logbook
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2557)
การออกใบรั บ รองการแปรรู ป สั ต ว์ น�้ ำ
ออกไปแล้วรวม 5,874 ฉบับ ปริมาณสัตว์นำ�้
ที่ใช้ผลิต รวม 130,052.29 ตัน
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1.2

2.1.1

2.1

2.1.3

เรื อ ประมงรั บ Logbook รวมจ� ำ นวน
3,578 ล�ำ

2.1.4

ได้รับส�ำเนา Logbook กลับคืนจากเรือ
ประมงรวม 128,313 ฉบับ และได้ส่ง
ข้อมูล   เข้าระบบแล้วรวม 127,344 ฉบับ

2.2
การด�ำเนินการเร่งรัดการจดทะเบียนเรือ

ประมงไทยและขออาชญาบัตรท�ำการ
ประมง (Mobile Unit)
สามารถด�ำเนินการจดทะเบียนเรือเพิม่ เติม
ได้จ�ำนวน 3,027 ล�ำ

03
การปรับปรุงสุขลักษณะเรือประมง
การติดตามผลการปรับปรุงสุขลักษณะเรือ
ประมง ในปีงบประมาณ 2557 มีเป้าหมาย        
การรับรองสุขลักษณะเรือประมง จ�ำนวน
1,100 ล�ำ โดยด�ำเนินการตรวจรับรอง
สุขลักษณะเรือประมงแล้ว จ�ำนวน 1,120
ล�ำ คิดเป็นร้อยละ 101.82 ของเป้าหมาย
การรับรองสุขลักษณะเรือประมงทั้งหมด

04

การประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานตามระเบียบ IUU

การตรวจสัตว์น�้ำขึ้นท่า

ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์การตรวจสัตว์น�้ำขึ้นท่า  เช่น การตรวจเรือและเครื่องมือ
ประมง สมุดบันทึกท�ำการประมง โดยสัตว์น�้ำที่จับได้ต้องสัมพันธ์กับเครื่องมือประมง
ตันกรอสเรือ เเละจ�ำนวนวันที่ท�ำการประมง MCPD และ MCTD ต้องสัมพันธ์กับสมุด
บันทึกการท�ำการประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการจัดระเบียบเรือประมงป้องกันการกระท�ำประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
- พบปั ญ หาความผิ ด พลาดของการบั น ทึ ก ปริ ม าณสั ตว์ น�้ ำ ในสมุ ด บั น ทึ ก การท� ำ
การประมง จึงท�ำการเดินสายเพื่อชี้แจง การตรวจสอบข้อมูลในสมุดบันทึกการท�ำ
การประมง ให้กับเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานประมงจังหวัดและผูป้ ระกอบการ
- ปัญหาอาชญาบัตรไม่ตรงกับเครื่องมือที่ใช้ท�ำการประมง ด�ำเนินการแก้ไข โดย
ตรวจสอบเครื่องมือประมงและเร่งรัดการออกใบอนุญาตท�ำการประมงให้ครบถ้วน

รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit
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งานวิจัยด้านการประมงทะเล
ชุดโครงการวิจัย

รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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ปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลได้ ด� ำ เนิ น งานโครงการวิ จั ย
จ�ำนวน 12 ชุดโครงการ แบ่งเป็นชุดโครงการ
ต่อเนือ่ ง 7 โครงการ ประกอบด้วยงานวิจยั 31
เรื่ อ ง และชุ ด โครงการใหม่ 5 โครงการ
ประกอบด้วยงานวิจัย 20 เรื่อง รวมเป็นงาน
วิจัยทั้งหมด 51 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วยงาน
วิจัยด้านทรัพยากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
43 ของงานวิจัยทั้งหมด โดยมุ่งเน้นศึกษา
ทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่
ปลาผิวน�ำ้ ปลาหน้าดิน หอยลาย และกัง้ รอง
ลงมาคืองานวิจัยด้านอื่นๆ (ร้อยละ 15) ด้าน
ชีววิทยา (ร้อยละ 14) ด้านเศรษฐกิจสังคม
(ร้อยละ 12) ส่วนงานวิจัยด้านเครื่องมือ
ประมง ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการประมง
คิดเป็นร้อยละ 6 6 และ 4 ตามล�ำดับ

15%
12%
6%

ทรัพยากร
• สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอ
ในอ่าวไทย
• สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอ
ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
• ทรัพยากรประมงจากเรืออวนด�ำบริเวณ
อ่าวไทยตอนใน
• ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมจับ
ปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนใน
• ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากคู่บริเวณ
อ่าวไทยตอนใน
• ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่
บริเวณอ่าวไทยตอนใน
• ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้าน
บริเวณอ่าวไทยตอนใน
• สภาวะทรัพยากรหอยลายในแหล่งฟื้นฟู
พ่อแม่พันธุ์ บริเวณจังหวัดตราด
• การเติบโตและพลวัตประชากรของ
หอยลายบริเวณแหล่งหอยลายจังหวัดตราด
• ทรัพยากรสัตว์น�้ำและการประมงจาก
เครื่องมือประมงพาณิชย์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
• สภาวะทรัพยากรสัตว์น�้ำจากการประมง
พื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• สภาวะทรัพยากรสัตว์น�้ำจากเรือส�ำรวจ
ประมงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• ความชุกชุมและการแพร่กระจายของ
สัตว์น�้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

6%

14%

4%

43%
อื่นๆ

• การประเมินสภาวะทรัพยากรกั้งกระดาน
(Thenus unimaculatus Burton and
Davie, 2007) ทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย
• การจ�ำแนกประชากรและแหล่งแพร่
ขยายพันธุ์ของปลาทูและปลาลังบริเวณ
อ่าวไทย
• ทรัพยากรปลาทูลังที่เกิดขึ้นทดแทนใน
พื้นที่มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำ
• ความชุกชุมและการแพร่กระจายของ
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์
ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
• ประชาคมปลาในปะการังเทียมที่จัดวางใน
ระดับความลึกน�้ำต่างกันบริเวณจังหวัด
ปัตตานี
• ชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติด
ขนาดใหญ่บนพื้นผิวปะการังเทียมที่จัดวาง
ในระดับความลึกน�้ำต่างกันบริเวณ
จังหวัดปัตตานี
• การศึกษาความหนาแน่นและการแพร่
กระจายสัตว์น�้ำทางฝั่งทะเลอันดามันด้วย
วิธีไฮโดรอะคลูสติก
• การประเมินสภาวะทรัพยากรปูจักจั่น
ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
• ความชุกชุมและการแพร่กระจายของ
ปลาทูน่าท้องแถบบริเวณแหล่งประมง
อวนล้อมปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย
ตะวันออก

• รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหอยลาย
• การประยุกต์ใช้ระบบ Vessel Monitoring
System (VMS) เพื่อวิเคราะห์สภาวะ
ทรัพยากรและกิจกรรมท�ำประมง
ปลาผิวน�้ำทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย
• การใช้ข้อมูลระบบระบุต�ำแหน่งเรือ (VMS)
และการส�ำรวจภาคสนามในการจัดท�ำ
แผนที่แหล่งประมงบริเวณอ่าวไทย
• การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารใน
กระเพาะปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนใน
• ลักษณะพื้นทะเลที่เหมาะสมในการสร้าง
ปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรี
• การเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมและ
ผลจับสัตว์น�้ำบริเวณปะการังเทียมขนาด
ใหญ่ (คอมเพล็กซ์) และขนาดเล็กบริเวณ
จังหวัดพังงา
• ผลการจัดวางตามจ�ำนวนแท่งคอนกรีตที่
ต่างกันในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัด
ระยอง
• การศึกษาการจมตัวของแท่งปะการังเทียม
โดยเปรียบเทียบจากลักษณะพื้นท้องทะเล
บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง

ชีววิทยา
• ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอลาย
โอแกลบ และโอด�ำในอ่าวไทย
• ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอลาย
โอแกลบ และโอด�ำทางทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย
• แหล่งและฤดูวางไข่ของปลาเศรษฐกิจใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกั้งกระดาน
Thenus unimaculatus (Burton and
Davie, 2007) ทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย
• การเจริญเติบโตของอนุประชากรปลาทู
บริเวณอ่าวไทย
• ชีววิทยาสืบพันธุ์ปลาทูในบริเวณอ่าวไทย
ตอนใน
• ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่า
ท้องแถบที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ
ปลาทูนา่ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก

• ความอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ของแหล่งหอยลาย จังหวัดตราด
• สภาวะแวดล้อมบางประการบริเวณแหล่ง
ประมงอวนล้อมจับปลาทูน่าในมหาสมุทร
อินเดียตะวันออก พ.ศ. 2557
• ปริมาณโลหะหนักบางชนิดใน
ปลาทูน่าท้องแถบที่จับด้วยอวนล้อมจับ
ปลาทูนา่ บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก

• ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้านต่อการ
จัดการทรัพยากรหอยลายโดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในจังหวัดตราด
• สมรรถนะของชุมชนต่อการจัดการความรู้
ด้านการประมง
• ความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย
ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรหอยลาย
บริเวณแหล่งหอยลาย จังหวัดตราด
• ทัศนคติของชาวประมงต่อการขยายเขต
มาตรการอนุรกั ษ์ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
• ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการ
ควบคุมการประมงโป๊ะน�้ำตื้นทางฝั่งทะเล
อันดามัน
• การศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อ
การใช้ระบบ Vessel Monitoring System
(VMS)  

เครื่องมือประมง
• การเปรียบเทียบขนาดตาอวนที่เหมาะสม
ในการท�ำการประมงโป๊ะน�้ำตื้น
• การวัดขนาดของสัตว์น�้ำในกลุ่มปลา
หน้าดินเศรษฐกิจทางฝั่งทะเลอันดามัน
จากค่าการสะท้อนกลับของคลื่นเสียง
โดยใช้เครื่องมืออะคลูสติก
• ประสิทธิภาพของอวนติดตาปูจักจั่นที่มี
ขนาดตาอวนต่างกัน
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การประมง
• การประมงโป๊ะน�้ำตื้นทางฝั่งทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย
• การประมงและวิถีตลาดกั้งกระดานทาง
ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจสังคม

โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัยเดี่ยวประจ�ำปีงบประมาณ
2557 ประกอบด้วยงานวิจัย 17 เรื่อง เป็น
งานวิจัยต่อเนื่อง 12 เรื่อง และงานวิจัย
ใหม่ 5 เรื่อง ซึ่งโครงการวิจัยเดี่ยวนั้น
ประกอบด้วยงานวิจัยด้านทรัพยากร และ
ด้านอื่นๆ มากที่สุด คือ ร้อยละ 29 ของ
งานวิ จั ย เดี่ ย วทั้ ง หมด รองลงมาคื อ
งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 24)
ด้านการประมง (ร้อยละ 12) ส่วนงานวิจัย
ด้านเศรษฐกิจสังคม คิดเป็นร้อยละ 6

12%

6%

24%

29%
29%

รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

32

ทรัพยากร
• ทรัพยากรหอยหลอดบริเวณทุ่งคา-สวี
จังหวัดชุมพร
• สภาวะทรัพยากรหอยลายและคุณภาพน�้ำ
บริเวณแหล่งหอยลาย จังหวัด
นครศรีธรรมราช
• การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทู
Rastrelliger brachysoma (Bleeker,
1851) ทางฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของ
ประเทศไทย
• สภาวะทรัพยากรและการประมงอวนล้อม
ตะเกียงบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
• การประเมินสภาวะกุ้งโอคักทางฝั่งทะเล
อันดามันของประเทศไทย

การประมง
• การศึกษาการประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ของสัตว์น�้ำจากการท�ำประมงอวนล้อมซั้ง
ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

อื่นๆ
• แบบจ�ำลองทางเศรษฐกิจ-ชีววิทยาเพื่อ
การจัดการประมงปลาทู บริเวณอ่าวไทย
ฝั่งตะวันตก
• ผลส�ำเร็จของปะการังเทียมที่สร้างจาก
รถถังในจังหวัดนราธิวาส โดยใช้ประชาคม
ปลาเป็นตัวชี้วัด
• การศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาบริเวณ
ปะการังเทียม ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่างกัน
ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
• การก�ำหนดความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และ
เวลาระหว่างคุณภาพน�้ำทะเลกับทรัพยากร
สัตว์น�้ำหน้าดินในน่านน�้ำไทยเนื่องจาก
ความแปรปรวน สภาพภูมิอากาศในรอบ
ทศวรรษ (พ.ศ. 2546-2556) ด้วยเทคนิค
การท�ำเหมืองข้อมูล
• การเปลี่ยนแปลงผลจับสัตว์น�้ำจากเรือ
ส�ำรวจประมงบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยและ
ฝั่งทะเลอันดามันในรอบทศวรรษ ปี พ.ศ.
2546 - 2556 เนื่องจากความแปรปรวน
สภาพภูมิอากาศ

เศรษฐกิจสังคม
• การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ชาวประมงในการจัดสร้างและบริหาร
จัดการปะการังเทียม จังหวัดเพชรบุรี

สิ่งแวดล้อม
• ปริมาณโลหะหนักในน�้ำ ตะกอนดิน และ
สัตว์น�้ำ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
จังหวัดสงขลา ปี 2556
• การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
น�้ำทะเลในแหล่งประมงบริเวณน่านน�้ำไทย
ในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2546-2556)
เนื่องจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ
• การปนเปื้อนโลหะหนักบางชนิดใน
ดินตะกอนและหอยแครงบริเวณปากแม่น�้ำ
อ่าวไทยตอนใน
• การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และ
ประชาคมปลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล
ตามโครงการพระราชด�ำริบริเวณ
อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ในปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมา  มีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานวิชาการของส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลให้สามารถตีพิมพ์เอกสาร
วิชาการเผยแพร่ได้ 18 เรื่อง เมื่อพิจารณาประเภทของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ พบว่า
เป็นงานวิจัยด้านทรัพยากร และด้านชีววิทยามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 ของงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด รองลงมา  คือ งานวิจัยด้านการประมง และด้านสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 17

ชีววิทยา

33%

ทรัพยากร

33%

สิ่งแวดล้อม

17%

การประมง

17%
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ปีที่เริ่มดำ�เนินการ

2553

2554

2555
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เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการท�ำวิจัยพบว่า  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในปีงบประมาณ
2557 เริ่มด�ำเนินการในปี 2552 มากที่สุด (5 เรื่อง) รองลงมาคือปี 2553 (4 เรื่อง) ปี 2550
2551 และ 2554 (2 เรื่องเท่ากัน) และมีงานวิจัยที่เริ่มด�ำเนินการในปี 2548 2549 และ
2555 จ�ำนวนปีละ 1 เรื่อง

ผลงานวิชาการปี 2557
เลขที่เอกสาร
วิชาการ
18/2556
19/2556
20/2556
1/2557
2/2557
3/2557
4/2557
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5/2557
6/2557
7/2557
8/2557
9/2557
10/2557
11/2557
12/2557
13/2557

14/2557
15/2557

เรื่อง
การประมงพื้นบ้านในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น�้ำในฤดูปลามีไข่
และวางไข่เลี้ยงลูกทางฝั่งทะเลอันดามัน
ทรัพยากรปลาทูนา่ ในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือส�ำรวจประมงมหิดล
พ.ศ. 2550-2551
ชีววิทยาของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis De Man, 1888)
ในบริเวณอ่าวพังงา
การประมงลอบหมึกทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis
(H. Milne Edward, 1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ผลจับปลาทูน่าจากเรืออวนล้อมจับของไทยบริเวณมหาสมุทร
อินเดียระหว่างปี 2551-2552
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น�้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนตาม
ระยะห่างฝั่งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis
De Man, 1888) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
สภาวะแวดล้ อ มบางประการในแหล่ ง ประมงบริ เ วณไหล่ ทวี ป
ทะเลอันดามัน
การแพร่กระจาย และความชุกชุมของหอยลายในพื้นที่อ่าวไทย
ตอนใน ปี 2550-2551
ทรัพยากรสัตว์นำ�้ จากเรือส�ำรวจประมงในเขตมาตรการอนุรกั ษ์สตั ว์นำ�้
ในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่เลี้ยงลูก และพื้นที่ใกล้เคียงทางฝั่งทะเล
อันดามัน
การประมาณอายุและการเติบโตของปลาทูจากกระดูกหู
ชีววิทยาการสืบพันธุข์ องปลากะตักชนิด Encrasicholina punctifer,
E. heteroloba และ E. devisi ทางฝัง่ ทะเลอันดามันของประเทศไทย
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนสกุลทู-ลังบริเวณ
อ่าวไทยตอนล่าง
ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
ชีววิทยาบางประการของปลาทูนา่ ท้องแถบ (Katsuwonus pelamis)
และปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จาก
เครื่ อ งมื อ อวนล้ อ มจั บ ของเรื อ ส� ำ รวจประมงมหิ ด ล บริ เ วณ
มหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์นำ�้ เศรษฐกิจวัยอ่อนในเขต
มาตรการอนุรักษ์สัตว์น�้ำในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่ เลี้ยงลูก และ
พื้นที่ใกล้เคียงทางฝั่งทะเลอันดามัน
คุ ณ ภาพน�้ ำ และแพลงก์ ต อนบริ เ วณแหล่ ง แปรรู ป แมงกะพรุ น
ในจังหวัดระนอง

รหัสทะเบียนวิจัย

ปีเริ่ม
ด�ำเนิน
การ

วันที่รับรองผลงาน
วิชาการ

53-0411-53017-003

2552 9 ตุลาคม 2556

50-0415-50088-001

2549 9 ตุลาคม 2556

53-0411-53086

2551 27 ธันวาคม 2556

53-0411-53018-001

2552 19 มีนาคม 2557

55-0408-55008

2554 19 มีนาคม 2557

54-0412-54018

2553 19 มีนาคม 2557

53-0411-53019-008

2552 20 มีนาคม 2557

55-0408-55006

2554 3 เมษายน 2557

49-0412-49135-003

2548 2 เมษายน 2557

51-0407-51077-002

2550 3 เมษายน 2557

53-0411-53017-005

2552 22 เมษายน 2557

55-0409-55114

2555 23 เมษายน 2557

53-0411-51075-006

2550 26 เมษายน 2557

54-0410-54024-001

2553 20 มิถุนายน 2557

54-0409-54006

2553 26 มิถุนายน 2557

54-0412-54020-004

2553 26 มิถุนายน 2557

53-0411-53017-002

2552 1 กรกฎาคม 2557

53-0411-53089

2551 29 สิงหาคม 2557

จากข้อมูลผลงานวิชาการของส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
(2553 - 2557) พบว่างานวิจัยที่ด�ำเนินการเสร็จและมีการพิมพ์เผยแพร่มาก ได้แก่ งานวิจัยด้านชีววิทยา 
ทรัพยากร และการประมง ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของงานวิจัยในแต่ละปี งานวิจัยที่มีการพิมพ์
เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง คือ ด้านชีววิทยา  และด้านการท�ำประมง ในขณะที่ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านการประเมินสภาวะนั้นยังขาดความต่อเนื่องค่อนข้างมาก จากผลงานวิจัยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
จะเห็นได้ว่า  ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลยังขาดงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
ควบคู ่ กั บ โครงการวิ จั ย ปี 2557 คาดว่ า งานวิ จั ย จะมี ความหลากหลายและครอบคลุ ม ด้ า นต่ า งๆ
ของการประมงทะเลมากขึ้น
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อื่นๆ
การประเมินสภาวะ
สิ่งแวดล้อม
เครื่องมือประมง
เศรษฐกิจและสังคม
การประมง
ทรัพยากร
ชีววิทยา

90%

ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�ต่อหน่วยการลงแรง
ประมง (CPUE) ในแหล่งประมงทะเล ปี 2557
ความเป็นมา

รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

จากการทีม่ กี ารเร่งรัดการพัฒนาการประมงทะเลเพือ่ เพิม่ ผลผลิต
ทางการประมงให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก�ำหนดในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และ 2 ในปี พ.ศ. 2504
กรมประมงจึ ง ได้ มี ก ารน� ำ อวนลากแผ่ น ตะเฆ่ จ ากสหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมันพร้อมผูเ้ ชีย่ วชาญเข้ามาทดลองใช้ในอ่าวไทย
ซึง่ ปรากฏว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพใน
การจับสัตว์น�้ำหน้าดินสูงและเหมาะสมกับสภาพของอ่าวไทย
ส่งผลให้กิจการประมงอวนลากขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปี
พ.ศ. 2503 ประเทศไทยมีเรือประมงอวนลากเพียง 99 ล�ำ
เพียง 5 ปีถดั มา (ปี พ.ศ. 2508) เรือประมงอวนลากในประเทศไทย
36 เพิ่มขึ้นเป็น 2,392 ล�ำ ในขณะที่ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วย
การลงแรงประมง (Catch/Unit of Effort) ทีส่ ำ� รวจโดยเรือประมง 2
ได้ลดลงลงเป็นล�ำดับจาก 298 กิโลกรัมต่อชัว่ โมงในปี พ.ศ.  2504
เหลื อ เพี ย ง 179 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ชั่ ว โมงในปี พ.ศ. 2508
จากสถานการณ์ดงั กล่าวกรมประมงจึงได้กำ� หนดแนวทางการให้
มี ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของปริ ม าณทรั พ ยากรสั ตว์ น�้ ำ ใน
น่านน�้ำไทย โดยการส�ำรวจการแพร่กระจายความชุกชุมของ
สั ตว์ น�้ ำ หน้ า ดิ น เพื่ อ เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรั พ ยากรสั ตว์ น�้ ำ ทางหนึ่ ง ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี
พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ประเมินผลปริมาณการจับสัตว์นำ�้ ต่อหน่วยการลงแรงประมง
(CPUE) ในแหล่งประมงทะเล

วิธีการสำ�รวจ

การประเมินปริมาณสัตว์นำ�้ โดยใช้เรือส�ำรวจประมง 1 2  4  9  และ
16 ของส�ำนักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ด�ำเนินการ
ส�ำรวจโดยใช้เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวน 2.5
เซนติเมตร ท�ำการลากอวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในสถานีส�ำรวจ
ทั้งสิ้น 85 สถานี ซึ่งอยู่ ในพื้นที่อ่าวไทยจ�ำนวน 64 สถานี
ในพื้นที่ 115,270 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น  9 เขต และ
ฝั ่ ง ทะเลอั น ดามั น จ� ำ นวน 21 สถานี ในพื้ น ที่ 60,327
ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 เขต โดยจะท�ำการส�ำรวจ
ในช่วงมกราคม - มิถุนายน ของทุกปี

03
02

04
05
06
07

01
02

08

03
04

09

01

ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการ
ลงแรงประมง (CPUE)
ในอ่าวไทย :
3
2

4

1

5
6
7

กิโลกรัม/ชั่วโมง
< 10
10.0 - 19.9
20.0 - 29.9
30.0 - 39.9

ปริมาณ CPUE จำ�แนกรายเขตการประมง ฝัง่ อ่าวไทย
(หน่วย : กก./ชม.)
เขตสำ�รวจ 2556
2557
+/%
1
9.641 18.390
8.749
90.748%
2
13.145 22.377
9.232
70.232%
3
10.318 7.628 (-2.690) (-26.071%)
4
12.261 12.944
0.683
5.571%
5
23.976 30.884
6.908
28.812%
6
20.727 30.546
9.819
47.373%
7
8.378 10.354
1.976
23.586%
8
11.893 15.434
3.541
29.774%
9
13.959 16.286
2.327
16.670%
อ่าวไทย
14.688 19.893
5.205
35.437%

CPUE (กิโลกรัม/ชัว่ โมง)

30
25
20
15
10
5
0

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ปลาผิวน�้ำ
ปลาหน้าดิน
ปลาหมึก
กุ้ง
ปู
หอย
สัตว์น�้ำอื่นๆ
ปลาเป็ด

0.783
5.928
3.274
0.031
0.266
0.304
0.094
4.007

0.622 (-0.161) (-20.562%)
6.475
0.547
9.227%
4.509
1.235 37.721%
0.039
0.008 25.806%
0.430
0.164 61.654%
0.632
0.328 107.895%
0.043 (-0.051) (-54.255%)
7.144
3.137 78.288%
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และเมื่อพิจารณาในแต่ละเขตการส�ำรวจที่มีค่า  CPUE สูงที่สุด
ยังคงเป็น เขต 5 ซึง่ เป็นพืน้ ทีบ่ ริเวณจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร
มีค่า  CPUE อยู่ที่ 30.884 กก./ชม ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง
9
ร้อยละ 28.812 และเขตที่มี CPUE ต�่ำที่สุด คือ เขต 3 (อ่าวไทย
ตอนใน) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่ามีเพียง 37
พื้นที่เดียวที่มี CPUE ลดลง คือ เขต 3 (อ่าวไทยตอนใน)
ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) มีอัตราลดลงถึงร้อยละ 26.071 ในขณะที่ 8 เขตพื้นที่ที่เหลือพบ
ในพื้นที่อ่าวไทยเพิ่มขึ้น โดยพบว่ามีปริมาณ 19.893 กก./ชม. ว่ า  CPUE เพิ่ ม ขึ้ น โดยเพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ 90.748
ซึ่งสูงกว่าในปี 2556 (14.688 กก./ชม.) โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ (เขต 1 ตราด) รองลงมาร้อยละ 70.232 (เขต 2 ระยอง จันทบุรี)
35.437 และเมื่อพิจารณาย้อนหลังจะพบว่า CPUE ของอ่าวไทย
ตัง้ แต่ปี 2549 เป็นต้นมา พบว่ามีความถีใ่ นการผันแปรเพิม่ มากขึน้
แต่ในปี 2556 มีปริมาณต�ำ่ ลงมากกว่าทุกปีและเพิม่ ขึน้ ในปี 2557 ปริมาณ CPUE รายกลุม่ สัตว์นำ�้ ฝัง่ อ่าวไทย (หน่วย : กก./ชม)
แต่ยังต�่ำกว่าตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปี 2554
กลุ่มสัตว์น�้ำ 2556 2557
+/%
8

และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสัตว์น�้ำพบว่าในปี 2557 กลุ่มสัตว์น�้ำ
ส่วนใหญ่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ยกเว้นปลาผิวน�้ำและสัตว์น�้ำอื่นๆ
โดยปลาผิวน�ำ้ ลดลงร้อยละ 20.562 และสัตว์นำ�้ อืน่ ๆ ลดลงร้อยละ
54.255 ในขณะที่สัตว์น�้ำอีก 6 กลุ่มที่เหลือมีปริมาณเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุม่ หอยและปลาเป็ด โดยกลุม่ หอยมีปริมาณเพิม่ ขึน้
ถึงร้อยละ 107.895 และกลุม่ ปลาเป็ดมีปริมาณเพิม่ ขึ้นถึงร้อยละ
78.288
และเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบสัตว์น�้ำที่จับได้จากการส�ำรวจ
โดยใช้อวนลากแผ่นตะเฆ่พบว่า ในอ่าวไทยจับปลาหน้าดินได้ถึง
ร้อยละ 32.55 และร้อยละ 22.66 เป็นกลุ่มปลาหมึก ในขณะที่
ปริมาณปลาเป็ดที่จับได้มีมากถึงร้อยละ 35.91 ของปริมาณ
สัตว์น�้ำที่จับได้ทั้งหมด
3.18%

กิโลกรัม/ชั่วโมง
< 40.00
40.00 - 49.99
50.00 - 59.99
60.00 - 69.99
70.00 - 79.99

01
02

03
04

35.91%
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0.41%

0.20%

22.66%
3.12%

0.22%

32.55%

ปลาเป็ด
ปลาผิวน�้ำ
ปลาหน้าดิน
ปลาหมึก

CPUE (กิโลกรัม/ชัว่ โมง)

2.16%

80
60
40
20

ปู
หอย
สัตว์น�้ำอื่นๆ
กุ้ง

0
2546

2548

2550

2552

2554

2556

แต่เมื่อพิจารณาในรายเขตพบว่า CPUE ของทุกเขตมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตส�ำรวจที่ 3 (พังงา กระบี่ ตรัง)
ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการ
มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 150.998 ในเขตส�ำรวจที่ 4 (ตรัง สตูล)
ลงแรงประมง (CPUE)
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 109.836 เขตส�ำรวจที่ 1 (ระนอง พังงา)
ในฝั่งทะเลอันดามัน :
เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.724 และเขตส�ำรวจที่ 2 (ภูเก็ต พังงา)
ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันในปี 2557 มีปริมาณการจับ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 31.550
สัตว์น�้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) 58.327 กก./ชม
มาณ CPUE  จำ�แนกรายเขตการประมง ฝั่งอันดามัน
ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 (32.045 กก./ชม) ปริ
(หน่วย : กก./ชม)
ถึงร้อยละ 82.016 และเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังพบว่าแนวโน้ม เขตสำ�รวจ 2556
2557
+/%
ของ CPUE ในฝั่งทะเลอันดามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1
31.486 44.938 13.452 42.724%
2
30.263 39.811 9.548 31.550%
3
25.342 63.608 38.266 150.998%
4
35.958 75.453 39.495 109.836%
อันดามัน 32.045 58.327 26.282 82.016%

%
0.139%
89.160%
51.114%
172.289%
107.485%
200.000%
51.020%
105.358%

เมื่อพิจารณารายกลุ่มสัตว์น�้ำพบว่าในพื้นที่ฝั่งทะเล
อันดามันสัตว์น�้ำทุกกลุ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มหอย
และกลุม่ กุง้ โดยในกลุม่ หอยมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 200.000
และกลุ่มกุ้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 172.289 ส่วนในกลุ่ม
ปลาผิวน�้ำพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.139

11.28%

24.90%

1.83%
3.70%

58.28%

0.39%
1.19%
0.13%
0.13%
ปลาผิวน�้ำ
ปลาหน้าดิน
ปลาหมึก
กุ้ง
ปู
หอย
สัตว์น�้ำอื่นๆ
ปลาเป็ด

เมือ่ น�ำปริมาณ CPUE แต่ละฝัง่ มาถ่วงน�ำ้ หนักทีค่ ำ� นวณ
จากปริมาณพื้นที่ส�ำรวจในแต่ละฝั่ง พบว่า CPUE ของทะเลไทย
ปี 2557 มีค่าเท่ากับ 32.961 กก./ชม. ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2556 (20.589 กก./ชม) ร้อยละ 60.090
40
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เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของสัตว์น�้ำที่จับได้จากเรือ
ส�ำรวจพบว่าร้อยละ 58.28 เป็นสัตว์น�้ำหน้าดิน ร้อยละ 11.28
เป็นกลุ่มปลาหมึกและเป็นกลุ่มปลาเป็ด ร้อยละ 24.90

ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการ
ลงแรงประมง (CPUE)
ในทะเล

CPUE (กิโลกรัม/ชัว่ โมง)

ปริมาณ CPUE รายกลุ่มสัตว์น�้ำฝั่งอันดามัน
กลุม่ สัตว์นำ�้ 2556
2557
+/ปลาผิวน�้ำ 2.156 2.159 0.003
ปลาหน้าดิน 17.971 33.994 16.023
ปลาหมึก 4.353 6.578 2.225
กุ้ง
0.083 0.226 0.143
ปู
0.334 0.693 0.359
หอย
0.025 0.075 0.050
สัตว์นำ�้ อืน่ ๆ 0.049 0.074 0.025
ปลาเป็ด 7.074 14.527 7.453

การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ส�ำหรับภารกิจในการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง ในปีงบประมาณ 2557 ซึง่ ส�ำนัก
วิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ด�ำเนินงานนั้น มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำและสัตว์น�้ำจากแหล่งธรรมชาติในพื้นที่ 10 ล้านไร่
ด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ ในแหล่งประมงทัง้ ในอ่าวไทยและอันดามัน มุง่ เน้นตรวจสอบการสะสม
ของโลหะหนัก อาทิเช่น แคดเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท และสังกะสี เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบ
ทัง้ สิน้ 4,500 ตัวอย่าง ซึง่ ผลการด�ำเนินงานตรวจสอบได้ทงั้ สิน้ 4,510 ตัวอย่าง จึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และพบว่าในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 สามารถท�ำการประมงได้มากที่สุด ส่วนช่วงอื่น
ที่ท�ำการประมงได้น้อยจนถึงออกท�ำการประมงไม่ได้นั้น มีสาเหตุมาจากเป็นช่วงลมมรสุมและเรือที่
ออกปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ช�ำรุดเสียหายจนต้องซ่อม

ร้อยละของผลการดำ�เนินงานในแต่ละเดือน
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ร้อยละ
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ผลการดำ�เนินงานในแต่ละหน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมงทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
0
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1000

การรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ�
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ให้บริการในการ
รับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเล ซึ่งให้บริการในลักษณะของการออก
ใบรับรองสายพันธุ์และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้มารับบริการมี
ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ได้ให้บริการรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น�้ำ 408 ตัวอย่าง โดยตัวอย่าง
สัตว์น�้ำที่มาขอรับบริการส่วนใหญ่เป็นหอยทะเล ร้อยละ 62.99
ซึ่งเป็นตัวอย่างหอยฝาเดียวเป็นส่วนมาก ตัวอย่างสัตว์น�้ำ
รองลงมาคือ กลุ่มกุ้ง ร้อยละ 12.50

ประเภทตัวอย่าง

ดาวทะเล
งูทะเล
ปลากระเบน
ปูทะเล
ปลาหมึก

ร้อยละ

257
160
97
29
51
18
12
10
4
21
1
2
3
408

62.99
39.22
23.77
7.11
12.50
4.41
2.94
2.45
0.98
5.15
0.25
0.49
0.74

5.15%
0.98%
2.45%
2.94%
4.41%

41
รายงานประจำ�ปี 2557 สำ�นักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

หอย
หอยฝาเดียว
หอยสองฝา
ปลาทะเล
กุ้ง
ปลาหมึก
ปูทะเล
ปลากระเบน
งูทะเล
ดาวทะเล
แมงดาทะเล
เม่นทะเล
กัลปังหา
รวม

จ�ำนวน

แมงดาทะเล 0.25%
เม่นทะเล 0.49%
กัลปังหา 0.74%

กุ้ง 12.50%
ทะเล

ปลา

%
7.11

หอย 62.99%

หอยฝาเดียว
39.22%

หอยสองฝา
23.77%

หอยฝาเดียว
หอยสองฝา
ปลาทะเล
กุ้ง
ปลาหมึก
ปูทะเล
ปลากระเบน
งูทะเล
ดาวทะเล
กัลปังหา
เม่นทะเล
แมงดาทะเล

การออกใบรับรองการนำ�ปลาทูน่าครีบเหลืองและ
ผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักรและใบรับรองการนำ�เข้า – ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์
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ส�ำนักวิจยั และพัฒนาประมงทะเลได้ดำ� เนินงานด้านการ
ให้บริการ ซึง่ แบ่งเป็น งานการให้บริการ การออกใบรับรองการน�ำ
ปลาทูน่าครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักรและใบรับรองการน�ำเข้า  - ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งการให้บริการการออกใบรับรอง
การน�ำเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า
42
ชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักรแบ่งออกเป็นการให้
บริการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งการด�ำเนินการให้บริการ
ในส่วนกลางให้บริการ ณ กลุ่มวิชาการ (กวช.) ส่วนภูมิภาคให้
บริการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
(ศพท.สงขลา) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
(ศพท.ภูเก็ต) โดยผู้รับบริการทั้งหมดเป็นภาคเอกชน
ในปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักวิจยั และพัฒนาประมงทะเล
ได้ให้บริการออกใบรับรองการน�ำเข้า  ปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,676 ฉบับ เป็นการให้บริการการออกใบรับรอง
ที่กลุ่มวิชาการ (กวช.) 1,712 ฉบับ (ร้อยละ 63.98) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (ศพท.สงขลา) 307 ฉบับ
(ร้อยละ 11.47) และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลฝัง่ อันดามัน
(ศพท.ภูเก็ต) 657 ฉบับ (ร้อยละ 24.55)

การให้บริการออกใบรับรองการน�ำปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
และผลิัตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
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การให้บริการออกใบรับรองการน�ำปลาทูน่าชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่า
ชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักร
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การออกใบรับรองการน�ำเข้า-ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์

การออกใบรับรองการน�ำเข้า-ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์
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ส่วนการออกใบรับรองการน�ำเข้า  - ส่งออกปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นการให้
บริการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งการด�ำเนินการให้บริการในส่วนกลางให้บริการ ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก (สพทล.) ส่วนภูมิภาคให้บริการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่ง
อันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) ในปีงบประมาณ 2557 มีภาคเอกชนมาขอรับบริการการออกใบรับรองการน�ำเข้า 
- ส่งออก ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์จ�ำนวนทั้งสิ้น 56 ฉบับ เป็นการให้บริการที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีประมงทะเลลึก (สพทล.) 27 ฉบับ (ร้อยละ 48.21) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่ง
อันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) 29 ฉบับ (ร้อยละ 51.79)
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การออกหนังสือรับรองปลาป่น
และผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
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สืบเนื่องจากนโยบายของกรมประมงที่มีการผลักดันให้การผลิตสัตว์น�้ำตลอดสายการผลิต
ทั้งจากการจับจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ดังนั้น
อาหารสัตว์ซงึ่ เป็นปัจจัยหลักของการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ และเป็นสิง่ หนึง่ ที่ได้เริม่ มีการจับตามองเป็นพิเศษ
จากประเทศผู้น�ำเข้าถึงที่มาของวัตถุดิบที่น�ำเข้าสู่กระบวนการผลิต จึงได้มีการริเริ่มให้บริการการออก
หนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น โดยกลุ่มวิชาการ (กวช.) ส�ำนักวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเล กรมประมง ขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 มิถุนายน 2556 ซึง่ ผูร้ ับบริการขณะนั้นเป็นโรงงานผูผ้ ลิตอาหารสัตว์
การให้บริการได้ด�ำเนินมาเรื่อยมาจนมาถึงช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้ถูก
โจมตีจากสื่อต่างชาติว่าสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งจังหวะ
เดียวกันนั้นเองทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ประกาศขึ้นบัญชีด�ำให้ประเทศไทยติดกลุ่มแย่
ที่สุด ระดับเดียวกับเกาหลีเหนือและอิหร่าน ที่โดนข้อหาการค้ามนุษย์มากที่สุด ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่
ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศและผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตของไทยเป็น
อย่างมาก ด้วยสาเหตุนี้ทางกรมประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และหน่วยงาน
เอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ท�ำการหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ และน�ำมาสู่
การปรับรูปแบบการออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นโดยมีการเพิ่มเติมในส่วนของ
การรายงานการออก-เข้าท่าของเรือประมง ณ เวลาจริง โดยเรือประมงที่จะท�ำการขายสัตว์น�้ำแก่
โรงปลาป่นต้องถ่ายรูปบุคลากรประจ�ำเรือพร้อมทั้งเรือประมงที่ใช้ในการออก-เข้าท่า  รวมถึงแนบราย
ละเอียดการออก-เข้าท่าในแต่ละครัง้ ส่งมาทีก่ ลุม่ วิชาการ ณ เวลาจริง นอกจากนี้โรงงานปลาป่นและเรือ
ประมงจะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กผิด
กฎหมายและการบังคับใช้แรงงานแนบมาในการตรวจหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นด้วย
ซึ่ ง จากการปรั บ รู ป แบบการออกหนั ง สื อ รั บ รองปลาป่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องปลาป่ น ครั้ ง นี้
ท�ำให้มผี รู้ บั บริการมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ได้แก่ โรงงานผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ และโรงงานปลาป่น นัน่ เอง
จากการด�ำเนินงานออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น ประจ�ำปีงบประมาณ
2557 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีผรู้ บั บริการเป็นโรงงานผูผ้ ลิตอาหารสัตว์
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ราย โรงงานปลาป่นจ�ำนวน 38 ราย และมีจ�ำนวนหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์
ของปลาป่นทั้งสิ้น 3,366 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
1. การทำ�ประมง
2. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi)
3. เศษเหลือจากวัตถุดิบนำ�เข้า (ทูน่า)
4. เศษเหลือจากการนำ�เข้า
5. เศษเหลือจากหลายแหล่ง
รวมทั้งหมด

ฉบับ
2,358
69
483
5
451
3,366

ปริมาณวัตถุดิบ (กิโลกรัม) ปริมาณปลาป่น (กิโลกรัม)
158,366,524
3,674,309
34,035,209
239,232
24,574,102
220,889,376

41,098,841
1,066,106
8,695,684
79,743
6,953,850
57,894,224
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ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
: นายมาโนช  รุ่งราตรี  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป : นางบังอร  วงษ์ทองคำ�
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ : นางสาวสุชาดา  บุญภักดี
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
: นางภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล
: นางเพราลัย  นุชหมอน  
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
: นางจินดา  ซ้ายเกลี้ยง  
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
: นางรัตนา  มั่นประสิทธิ  (21 มกราคม 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
: นายวุฒิชัย  วังคะฮาต  (26 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน)
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
: นายสุชาติ  แสงจันทร์   (21 มกราคม 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
: นางรัตนา  มั่นประสิทธิ (26 กุมภาพันธ์ 2557 - 30 สิงหาคม 2557)
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
: นายเพิ่มศักดิ์  เพิงมาก  
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
: นายวุฒิชัย  วังคะฮาต   (21 มกราคม 2553 - 25 กุมภาพันธ์ 2557)
: นายสุชาติ  แสงจันทร์ (26 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน)

