กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

รายงานประจ�ำปี

2558

บทนำ�
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมประมง ที่มีภารกิจในการศึกษา วิจัย พัฒนา ติดตาม และ
เฝ้าระวังแหล่งท�ำการประมงทะเล เพื่อส่งเสริม พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งการประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต
จากการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลได้ดำ� เนินการตามภารกิจหลักในการศึกษา
วิจัยด้านการประมงทะเล การส�ำรวจทรัพยากรสัตว์น�้ำ  แหล่งท�ำการประมง ทั้งในและนอกน่านน�้ำไทย ตลอดจนมีการส่งเสริม
การใช้เครือ่ งมือประมงทีเ่ หมาะสม การส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพองค์กรประมงให้มคี วามสามารถในการบริหารจัดการประมงทะเล
การจัดสร้างปะการังเทียม การขยายเขตอนุรักษ์ชายฝั่ง การตรวจสอบรับรองแหล่งประมง การจัดท�ำระบบติดตามเรือ (VMS)
การให้บริการออกเอกสารหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง
และขจัดการท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปี 2558 ขึน้ เพือ่ ให้เห็นภาพรวมการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัด
ตามแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ได้ด�ำเนินการมาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ
น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(นายมาโนช  รุ่งราตรี)
    ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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สารบัญ
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
บุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
งบประมาณ ประจำ�ปี 2558
แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
กิจกรรมการสำ�รวจและจัดทำ�ทำ�เนียบกลุ่มประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด
กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม
กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ�ชุมชน
กิจกรรมการจัดทำ�ฐานข้อมูลประมงทะเล
ศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ�
โครงการจัดทำ�ระบบติดตามเรือประมงไทย
งานวิจัยด้านการประมงทะเล
ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�ต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในแหล่งประมงทะเล ปี 2558
การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง
การรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ�
การออกใบรับรองการนำ�ปลาทูน่าครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักร และใบรับรองการนำ�เข้า – ส่งออก ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์
การออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ปัจ จุ บั นกองวิ จัยและพัฒ นาประมงทะเล ได้เปลี่ย นชื่ อ เป็ น กองวิ จั ยและพั ฒนาประมงทะเล
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 โดยมีอำ� นาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน�้ำไทย พื้นที่ทับซ้อน
และน่านน�้ำสากล ในด้านทรัพยากรสัตว์น�้ำและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมง ตลอดจนร่วมส�ำรวจวิจัยในน่านน�้ำต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำ
ประมงทะเลของไทย
2. ศึกษา ทดลอง และพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับเครือ่ งมือประมงและวิธกี ารท�ำการประมง
ทะเลให้มีเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น�้ำ  ไม่ท�ำลายพันธุ์สัตว์น�้ำ
และสอดคล้องกับการท�ำการประมงแบบมีความรับผิดชอบ
3. ศึกษา ค้นคว้า และวิจยั ชีวประวัตสิ ตั ว์ทะเลและพืชทะเล เพือ่ พัฒนาแหล่งประมงทะเล
ของไทย และด�ำเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล
4. วิจัย พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์
5. พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมง
ทะเล
6. ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังแหล่งท�ำการประมงทะเลและเรือประมง เพื่อให้ได้
มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
7. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านเครื่องมือประมงและวิธีการท�ำการประมงทะเล
8. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก

กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมง

กลุ่มงานพัฒนาเทคนิคประมง

กลุ่มงานพัฒนาเรือประมง

กลุ่มงานสมุทรศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากร
และการประมงทะเลลึก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

กลุ่มงานสำ�รวจ
และวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
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บุคลากร
ในปีงบประมาณ 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมี
บุคลากรทั้งสิ้น 330 คน เป็นข้าราชการทั้งสิ้น 195 คน และ
เป็นลูกจ้างประจ�ำทั้งสิ้น 135 คน โดยบุคลากรส่วนใหญ่อยู่
ภายใต้ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ป ระมงทะเล
ซึ่ ง ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลฝั ่ ง อั น ดามั น (ภู เ ก็ ต )
มีจ�ำนวนบุคลากรมากที่สุด รองลงมาเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)

เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ใน
ช่วง 40-49 ปีร้อยละ 40.51 รองลงมาคือช่วงอายุ 30-39 ปี
ร้อยละ 30.77 ช่วงอายุ 50-60 ปีร้อยละ 21.54 และ ช่วงอายุ
20-29 ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 7.18
อายุของข้าราชการ
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เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงถึงร้อยละ 58.97 รองลงมาคือ
การศึกษาปริญญาโทร้อยละ 20.51 การศึกษาระดับต�่ำกว่า
ปริญญาตรีร้อยละ 18.46 และการศึกษาระดับปริญญาเอก
ร้อยละ 2.05
ระดับการศึกษาของข้าราชการ

ผอ.สำ�นัก ฝ่าย กวช. สพทล.
/ผชช. บริหาร

ส่วนกลาง ศพท.ภก. ศพท.ชพ. ศพท.สป. ศพท.สข. ศพท.รย.
สพทท.
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เมื่อพิจารณาตามต�ำแหน่ง พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ใน
ต�ำแหน่งวิชาการร้อยละ 70.77 รองลงมาคือต�ำแหน่งทัว่ ไปร้อย
ละ 28.72 และต�ำแหน่งอ�ำนวยการร้อยละ 0.51
กลุ่มตำ�แหน่งของข้าราชการ
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญเป็นอย่างมาก
เพราะการบริ ห ารงานขององค์ กรใดจะพั ฒ นาไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
บุคลากร หากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง
มีทักษะในการปฏิบัติงาน ย่อมสามารถน�ำพาองค์กรไปสู่ความ
ส�ำเร็จตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายทีต่ อ้ งการได้
ดังนั้นกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นทัง้ คนดีและคนเก่งโดยการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรได้พฒ
ั นาตนเองให้มศี กั ยภาพ
สูงขึน้ ซึง่ ในปีงบประมาณ 2558 มีหลักสูตรในการอบรมทัง้ หมด
10 หลักสูตร สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

ด้านทีม่ บี คุ ลากรอบรมมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 40.00 คือ ด้านความรู้
รองลงมาร้อยละ 30.00 คือ ด้านทักษะและด้านสมรรถนะ
30%
ร้อยละของบุคลากร
ในการอบรม
แต่ละด้าน

40% ด้านความรู้

ด้านทักษะ
ด้านสมรรถนะ

30%

นอกจากนี้ทั้ง 3 ด้านยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ
ได้ดังนี้
1. ด้านความรู้ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทวิชาการ
2 หลักสูตร ประเภทการวางแผน 2 หลักสูตร
2. ด้านทักษะ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทวิชาการ
1. ด้านความรู้ (Knowledge)
1 หลักสูตร ประเภทบริหาร/พัฒนาองค์กร 1 หลักสูตร
ประเภทการวางแผน 1 หลักสูตร
หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน
และความรูค้ วามสามารถ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 3. 3.ด้านสมรรถนะ ประกอบด้วยหลักสูตรประเภทบริหาร/
พัฒนาองค์กร 1 หลักสูตร ประเภทวิชาการ 2 หลักสูตร
2. ด้านทักษะ (Skill)
จำ�นวนประเภทการอบรมในแต่ละด้าน
หมายถึง การน�ำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความ หลักสูตร
ช�ำนาญและคล่องแคล่ว หรือ ความเชี่ยวชาญ ช�ำนาญพิเศษใน
การวางแผน
ด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานที่พัฒนาจากการสั่งสม 4.5
บริหาร/พัฒนาองค์กร
4
ประสมการณ์และการฝึกฝน
วิชาการ
3.5
3
3. ด้านสมรรถนะ (Competency)
2.5
2
หมายถึง คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม ที่เป็นผลมาจากความรู้
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ท�ำให้บุคลากร 1.5
บางกลุม่ /บางคนในองค์กรปฏิบตั งิ าน ได้ผลงานโดดเด่นกว่าคน 0.51
อื่นๆ ในองค์กร
0
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะ
ในแต่ละด้านประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ ด้านความรู้ จ�ำนวน
4 หลักสูตร ด้านทักษะ จ�ำนวน 3 หลักสูตร และด้านสมรรถนะ ประเภทการอบรมที่มีบุคลากรเข้ารับการอบรมมากที่สุด
จ�ำนวน 3 หลักสูตร
ถึงร้อยละ 50.00 คือ ประเภทวิชาการ รองลงมาร้อยละ
30.00 คือ ประเภทการวางแผน และสุดท้ายร้อยละ 20.00
จำ�นวนหลักสูตรในแต่ละด้าน
คือ ประเภทบริหาร/พัฒนาองค์กร
หลักสูตร

8
6
4
2
0

30%
50%

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถนะ

ร้อยละของบุคลากร
ในการอบรม
แต่ละประเภท

20%

การวางแผน
บริหาร/พัฒนาองค์กร
วิชาการ
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้จัดการสัมมนา
วิชาการด้านประมงทะเล ประจ�ำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 9 - 13
มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูค�ำ  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้า
ร่วมสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าทีจ่ ากกองวิจยั
และพั ฒ นาประมงทะเล และเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมประมง
ทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวนรวม 150 คน เพือ่ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรู้
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ และแสดงความคิ ด เห็ น ระหว่ า ง
นักวิชาการด้วยกันในระดับต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์เป็นการเพิ่มพูนความรู้

นอกจากนีย้ งั ได้จดั กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรได้มปี ฏิสมั พันธ์รว่ มกัน เพือ่ สร้างความ
สัมพันธ์อนั ดี และลดช่องว่างระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา ซึง่ น�ำไปสูค่ วามสมานสามัคคีในองค์กร
ให้แก่นักวิชาการรุ่นใหม่และผู้ร่วมสัมมนา ตลอดจนเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ในองค์กรเพือ่ ประโยชน์บงั เกิด
คุณภาพของการท�ำงานต่อไป
โดยเนื้อหาของงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ ดังนี้
1. สถานการณ์การประมง IUU ของประเทศไทย
2. สถานการณ์การประมงนอกน่านน�ำ้ ของกองเรือประมงไทย
3. การจัดท�ำแผนพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน
และการน�ำเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินความเหมาะสมทางทะเล เพื่อบริหารจัดการ
แหล่งปะการังเทียม
2. พระราชบัญญัตกิ ารประมง ฉบับใหม่ และงานทางด้าน
ประมง
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กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ปล่อยพันธุป์ ลา
มอบผลิตภัณฑ์ปลาทูนา่ และอุปกรณ์เครือ่ งเขียนตลอดจนอุปกรณ์
กีฬาให้กบั นักเรียน พร้อมทัง้ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับทรัพยากรปลาทูนา่
แก่นกั เรียนและชาวบ้าน

งบประมาณ ประจำ�ปี 2558
ในปีงบประมาณ 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้รับงบประมาณลดลงจากปี 2557
ร้อยละ 1.25 โดยได้รับการจัดสรรงบบุคลากรและงบด�ำเนินงาน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.93 และ 2.66
ตามล�ำดับ แต่ในปีงบประมาณ 2558 นี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดงบลงทุนเพิ่มเข้ามา
ล้านบาท

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

งบประมาณ 2557
งบประมาณ 2558

งบบุคลากร งบดำ�เนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับงบประมาณในการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2558
ทั้งหมด 324,108,200 บาท ใน 6 แผนงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติ ร้อยละ 59.86
(กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น�้ำ ร้อยละ 12.13 กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
ร้อยละ 34.41 และกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม ร้อยละ 13.33)
แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐาน ร้อยละ 26.54 (กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ร้อยละ 17.62 และ
กิจกรรมด�ำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า ร้อยละ 8.92)  แผนงานส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา ผลผลิตวิจัยและพัฒนาการประมง ร้อยละ 8.74 (กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง
ร้อยละ 8.74)   แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผลผลิตเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ 3.46 (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง ร้อยละ 3.46)  แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ร้อยละ 0.88 (กิจกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ร้อยละ 0.88) และแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ ร้อยละ 0.52
(กิจกรรมส่งเสริมความรูต้ ามแนวทางปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ แี ละต่อต้านการค้ามนุษย์ ร้อยละ 0.52)
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กิจกรรมส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
และต่อต้านการค้ามนุษย์

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 8.74%

0.52%

3.46% กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง
17.62% กิจกรรมตรวจสอบและรับรอง

กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
โดยการจัดสร้างปะการังเทียม 13.33%

คุณภาพสินค้าประมง

8.92% กิจกรรมดำ�เนินการเพื่อรองรับ
กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า

0.88% กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการ
34.41%
จัดการประมงทะเลไทย

12.13% กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ�

แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร - โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนงานป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์ - โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
- ผลผลิตเกษตรได้รับการส่งเสริม
แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา - ผลผลิตวิจัยและพัฒนาการประมง
แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติ

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า งบประมาณร้อยละ 46.30 เป็นงบด�ำเนินงาน ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุถงึ ร้อยละ 93.51 งบบุคลากรร้อยละ 43.15 ซึง่ เป็นเงินเดือนของข้าราชการ
ร้อยละ 46.28 งบรายจ่ายอื่นร้อยละ 5.29 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจ ท�ำประมงนอกน่านน�้ำของ
เรือส�ำรวจ งบลงทุนร้อยละ 4.75 ซึง่ เป็นค่าครุภณ
ั ฑ์ และงบอุดหนุนร้อยละ 0.51 เป็นค่าใช้จา่ ยสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศ (คณะกรรมาธิการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูนา่ ในมหาสมุทรอินเดีย)

งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบดำ�เนินงาน
46.30%

งบลงทุน
4.75%

งบอุดหนุน
0.51%
งบรายจ่ายอื่น
5.29%

ค่าตอบแทน
พนักงาน
ราชการ
30.08%

สาธารณูปโภค
6.49%

ค่าจ้างประจำ�
23.64%

ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสดุ
93.51%

งบดำ�เนินงาน

ค่าใช้จ่าย
ในการ
สำ�รวจ
ทำ�การ
ประมง
นอก
น่านน้ำ�
ของเรือ
สำ�รวจ

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

เงินเดือน
46.28%

งบประมาณ
งบบุคลากร
43.15%

งบบุคลากร
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ค่าครุภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย
สมาชิก
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ
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เมือ่ พิจารณาการใช้จา่ ยงบประมาณทางด้านค่าตอบแทนพนักงานราชการ ผลการเบิกจ่ายตาม
GF รวมทั้งสิ้น 50,116,302.14 บาท โดยร้อยละ 62.32 เป็นการเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค และร้อยละ
37.68 เป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลาง

ส่วนกลาง
37.68%

ส่วนภูมิภาค
62.32%

งบบุคลากร

ในส่วนของงบด�ำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น 135,484,496 บาท ซึ่งใน
ส่วนกลางมีการเบิกจ่ายร้อยละ 37.56 เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ 62.44 และในส่วนภูมิภาคมี
การเบิกจ่ายร้อยละ 79.38 เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ 20.62 ในด้านงบลงทุนมีผลการเบิกจ่าย
ตาม GF รวมทั้งสิ้น 24,539,685 บาท ซึ่งในส่วนกลางมีการเบิกจ่ายร้อยละ 59.78 เป็นเงินขยายกัน
เหลื่อมปีร้อยละ 40.22 และในส่วนภูมิภาคไม่กันเงินขยายกันเหลื่อมปี ส่วนงบรายจ่ายอื่น มีผลการ
เบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น 18,492,725.71 บาท โดยเป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลางร้อยละ 68.50
เป็นเงินขยายกันเหลื่อมปีร้อยละ 31.50 และในส่วนภูมิภาคไม่กันเงินขยายกันเหลื่อมปี ส่วนงบ
อุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายตาม GF รวมทั้งสิ้น 1,650,000 บาท ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในส่วนกลาง
ทั้งหมด
งบดำ�เนินงาน

งบรายจ่ายอื่น

62.44

20.62

31.50

37.56

79.38

68.50

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

งบลงทุน
100.00

40.22

100.00

59.78
ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

เงินขยายกันเหลื่อมปี
เบิกจ่าย
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แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
จากผลการด�ำเนินงานในกรอบกิจกรรมปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการพัฒนา
ตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ของกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักงานประมงจังหวัด สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมง
ในท้องถิ่น และกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ต่างๆ ได้ผลการด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. การส่งเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด
ด�ำเนินการส่งเสริมให้มีองค์กรระดับจังหวัด ได้แก่ องค์กรประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด
ในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งหมด เพื่อจัดท�ำแผนการจัดการประมงทะเลอย่างมีส่วนร่วม
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และชาวประมง ให้มีการบริหารจัดการ
ประมงทะเลในระดับจังหวัดทีเ่ ป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพองค์กรประมงให้มคี วามสามารถ
ในการบริหารจัดการประมงทะเล โดยจัดอบรมให้ความรู้ในเชิงวิชาการควบคู่ไปด้วย
ซึ่งประกอบด้วย
• กิจกรรมการส�ำรวจและจัดท�ำท�ำเนียบกลุ่มประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด
• กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม
• กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
2. การเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำ
ด�ำเนินการฟื้นฟูชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งการพัฒนาแหล่งท�ำการประมงชายฝั่ง
ให้มคี วามเหมาะสมในการเป็นแหล่งวางไข่ และเลีย้ งตัวของสัตว์นำ�้ วัยอ่อน รวมถึงการส่งเสริม
ให้ชาวประมงมีความรู้ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ป้องกันไม่ให้เกิดการท�ำลาย
ทรัพยากรสัตว์น�้ำอย่างไม่เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสัตว์น�้ำให้มีความยั่งยืน
ซึ่งประกอบด้วย
• กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
• กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำชุมชน
3. การจัดท�ำฐานข้อมูลประมงทะเล
รวบรวมข้อมูลทางด้านการประมงทะเล ได้แก่ ทรัพยากรสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
จ�ำนวนเรือที่ท�ำการประมงทะเล การประมงด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ เป็นต้น มาจัดอยู่
ในระบบฐานข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจได้อย่างกว้างขวาง และสามารถใช้เป็น
ข้อมูลส�ำคัญทีถ่ กู ต้องและทันต่อสถานการณ์ ให้แก่ผบู้ ริหารในการวางแผนก�ำหนดมาตรการ
บริหารจัดการประมงทะเล
ด�ำเนินการจัดท�ำฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ web application ที่สามารถเรียกดูในระบบ
on line โดยได้เริม่ น�ำเข้าข้อมูลในเรือ่ งจ�ำนวนเรือทีท่ ำ� การประมงทะเล เรือ่ งการจัดสร้างปะการัง
เทียม เรื่องการส�ำรวจทรัพยากรสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ เป็นต้น
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กิจกรรมการสำ�รวจและจัดทำ�ทำ�เนียบกลุ่มประมงท้องถิ่น
ระดับจังหวัด
เป้าหมาย
ด�ำเนินการส�ำรวจกลุม่ หรือองค์กรประมงท้องถิน่ ระดับ
จังหวัด ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด
การจัดท�ำท�ำเนียบหรือองค์กรประมงท้องถิ่นระดับจังหวัด และ
จัดหาผูแ้ ทนจากกลุม่ หรือองค์กรประมงท้องถิน่ ระดับจังหวัดใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการประมงทะเล
ผลการด�ำเนินการ
ส�ำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล
ลงพืน้ ทีด่ ำ� เนินการส�ำรวจกลุม่ หรือองค์กรประมงท้องถิน่ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด และรายงานสรุปผลการส�ำรวจ
เข้ า มายั ง โครงการแผนแม่ บ ทการจั ด การประมงทะเลไทย
โดยทางจังหวัดจัดท�ำฐานข้อมูลองค์กรหรือกลุม่ ประมงท้องถิน่
บันทึกลงในเว็บไซต์ www.platalay.com ซึง่ จากการส�ำรวจกลุม่
หรือองค์กรประมงท้องถิ่นระดับจังหวัดทั้ง 22 จังหวัด พบว่า
มีกลุ่มหรือองค์กร ทั้งหมด 286 กลุ่ม/องค์กร
โดยฐานข้ อ มู ล กลุ ่ ม หรื อ องค์ ก รประมงท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อกลุ่มหรือองค์กร เช่น กลุ่มประมงพื้นบ้าน ธนาคารปู
กลุ่มผู้เลี้ยงหอยแครง กลุ่มเลี้ยงปลากะพงขาว เป็นต้น
2. ที่ตั้งของกลุ่มหรือองค์กรประมงดังกล่าว
3. ชื่อผู้ประสานงาน ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
4. จ�ำนวนสมาชิกของกลุ่มที่สังกัดอยู่
5. คณะท�ำงานหรือแกนน�ำของกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อ
และต�ำแหน่งภายในกลุ่ม
6. เครื่องมือประมงที่สมาชิกในกลุ่มใช้ประกอบอาชีพ
7. กิจกรรมของกลุ่มที่ได้ด�ำเนินการ
8. การได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทีเ่ ข้ามาภายในกลุม่
9. ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของกลุ่ม
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กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม
เป้าหมาย
ชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลใน
จังหวัด ได้มีเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม เพื่อเป็น
แกนน�ำในการก�ำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่
แหล่งปะการังเทียม รวมถึงเข้าร่วมในการบูรณะฟื้นฟูแหล่ง
ปะการังเทียมในท้องถิ่น
ผลการด�ำเนินการ
1. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การบริหารจัดการ
พื้นที่ปะการังเทียมระดับจังหวัด โดยส�ำนักงานประมงจังหวัด
ร่วมกับศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเล จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
จ�ำนวน 20 ครั้ง ใน 20 จังหวัดชายฝั่งทะเล มีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�ำนวน 412 ราย ในช่วงเดือนมกราคม -มีนาคม 2558 โดยรับ
ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของชาวประมงในการก� ำ หนดแนวทาง
การใช้ประโยชน์ในบริเวณพืน้ ทีแ่ หล่งปะการังเทียม รวมถึงการ
ฟืน้ ฟูแหล่งปะการังเทียมทีเ่ สือ่ มโทรมในพืน้ ทีข่ องตน พร้อมทัง้
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม
ในพื้นที่ 20 จังหวัดชายฝั่งทะเล
2. การจัดตั้งเครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม
ด�ำเนินการจัดตัง้ เครือข่ายชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม ในพืน้ ที่
20 จังหวัดชายฝั่งทะเล ประกอบไปด้วย จังหวัดตราด จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัด
ชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัด
ตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง
เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ และการบูรณะฟืน้ ฟูแหล่ง
ปะการังเทียมในท้องถิ่น
3. การจั ด กิ จ กรรมฟื ้ น ฟู แ หล่ ง ปะการั ง เที ย มที่
เสื่อมโทรม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ใน
บริเวณพืน้ ทีป่ ะการังเทียมอย่างยัง่ ยืน จากการได้จดั ตัง้ เครือข่าย
ชาวประมงรักษ์ปะการังเทียม ใน 20 จังหวัดชายฝั่งทะเล โดย
แต่ละเครือข่ายมีการด�ำเนินกิจกรรมที่หลายหลายแตกต่างกัน
ไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ ได้แก่
3.1 กิจกรรมการด�ำน�ำ้ ท�ำความสะอาดแหล่งปะการังเทียม
3.2 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ
3.3 กิจกรรมท�ำซั้งเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น�้ำ
3.4 จัดท�ำเอกสารเผยแพร่แหล่งปะการังเทียมภายใน
จังหวัดและแนวทางการใช้ประโยชน์
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กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
เป้าหมาย
เพื่อให้ชุมชนประมงมีศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำ  มีแผนงานในการบริหาร
จัดการประมงโดยชุมชน จ�ำนวน 40 ชุมชน และสร้างจิตส�ำนึกให้กับชุมชนในการช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรในพื้นที่ ให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืนต่อไป
ผลการด�ำเนินการ
ลำ�ดับ
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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

บ้าน/ชุมชน

บ้านหาดศาลเจ้า
บ้านห้วงบอน
บ้านอ่าวหมู
บ้านตะกาดเง้า
ชุมชนชายทะเล ต.ปากน�้ำ
บ้านหาดวอนนภา
บ้านคลองหงษ์ทอง
บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
บ้านสามัคคี
บ้านโคกตาหอม
บ้านเขาตะเกียบ
บ้านหินกบ
ชุมชนบ้านทองโข-เกาะพิทักษ์
บ้านคันธุลี
บ้านละไม
ชุมชนบ้านแหลมตะลุมพุก
บ้านในเพลา
บ้านสนามชัยระวาง
บ้านวัดกระชายทะเล
บ้านตือลาฆอปาลัส
ชุมชนชายทะเล ต.ตะลุบัน
บ้านล่าง
บ้านแหลมนาว
บ้านท่าไทร
บ้านมอร์แกน บ้านทับตะวัน
บ้านเกาะนก
บ้านหัวควน
บ้านทุ่งสาคร
บ้านเกาะปอ
บ้านท่าเรือ
บ้านบาตูปูเต๊ะ
บ้านยะระโตดนุ้ย
บ้านบุโบย
บ้านอ่าวมะขามป้อม
บ้านชายทะเลบางพระ
ชุมชนชายทะเล ต.พุมเรียง
บ้านปะนาเระ
บ้านอ่าวปอ
บ้านคลองของ
บ้านแหลมไทร

หมู่ที่
3
5
9
1

9
1
10
9
6
13, 14
2
4
2, 3
8
3
2
11
4
6
7
7
2
5
4
4
1
4
4
3
6
3
5
6
6
3

ตำ�บล

หาดเล็ก
ไม้รูด
บางกะไชย
ตะกาดเง้า
ปากน�้ำ
แสนสุข
สองคลอง
บางกระเจ้า
บางขุนไทร
อ่างทอง
หัวหิน
ชุมโค
บางน�้ำจืด
คันธุลี
มะเร็ต
แหลมตะลุมพุก
ขนอม
สนามชัย
ชุมพล
กะลุวอเหนือ
ตะลุบัน
หงาว
นาคา
บ่อแสน
บางม่วง
ทุ่งมะพร้าว
เกาะแก้ว
ปกาสัย
เกาะลันตาใหญ่
วังวน
เกาะลิบง
เกาะสาหร่าย
แหลมสน
กร�่ำ
บางพระ
พุมเรียง
ปะนาเระ
ป่าคลอก
ราชกรูด
เขาไม้แก้ว

อำ�เภอ

คลองใหญ่
คลองใหญ่
แหลมสิงห์
ท่าใหม่
เมือง
เมือง
บางปะกง
เมือง
บ้านแหลม
ทับสะแก
หัวหิน
ประทิว
หลังสวน
ท่าชนะ
เกาะสมุย
ปากพนัง
ขนอม
สทิงพระ
สทิงพระ
เมือง
สายบุรี
เมือง
สุขส�ำราญ
ทับปุด
ตะกั่วป่า
ท้ายเหมือง
เมือง
เหนือคลอง
เกาะลันตา
กันตัง
กันตัง
เมือง
ละงู
แกลง
ศรีราชา
ไชยา
ปะนาเระ
ถลาง
เมือง
สิเกา

จังหวัด

ตราด
ตราด
จันทบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สงขลา
สงขลา
นราธิวาส
ปัตตานี
ระนอง
ระนอง
พังงา
พังงา
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
กระบี่
ตรัง
ตรัง
สตูล
สตูล
ระยอง
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
ภูเก็ต
ระนอง
ตรัง
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ผลการด�ำเนินการ
1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการประมง
โดยชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่วม” ให้กับชาวประมงในชุม ชนทั้ ง หมด
40 ชุมชน รวมทั้งหมด 1,062 คน โดยมีเนื้อหาในการอบรม
เกี่ยวกับ การจัดตั้งกลุ่มเพื่อบริหารทรัพยากรประมงโดยชุมชน
หลักการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์นำ 
�้ ตัวอย่างปัญหา
การประมงทีเ่ กิดขึน้ และวิธแี ก้ไขปัญหา และการจัดท�ำแผนการ
ด�ำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงของชุมชน
2. จัดตัง้ คณะกรรมการของชุมชนในการบริหารจัดการ
ประมง โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบไปด้วย
ตัวแทนชาวประมง กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีประมงอ�ำเภอ หรือผู้แทนจากส�ำนักงาน
ประมงจังหวัดเป็นเลขานุการ และมีเจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาประมงทะเลในพื้นที่ท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ
ของชุ ม ชน โดยได้ ก ารรั บ รองการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการฯ
ของชุมชนจากอ�ำเภอ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
และการอนุรักษ์ทรัพยากรในเขตชุมชน
3. การก�ำหนดแผนการด�ำเนินกิจกรรมการบริหาร
จัดการประมงโดยชุมชน โดยจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำแนวทางการอนุรักษ์หรือการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในเขตของชุมชน โดยสรุป
จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดท�ำซั้งเชือก ซั้งกอ กร�่ำ แนวเขต
หญ้าเทียม การก�ำหนดขนาดตาอวน จัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำ 
ห้ามใช้เครือ่ งมือบางชนิดในเขตอนุรกั ษ์ และกิจกรรมปล่อยพันธุ์
สัตว์น�้ำ เป็นต้น
4. การก�ำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน โดย
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพื้นที่ของชุมชนในบริเวณนั้นๆ
ซึ่งจะมีสัตว์น�้ำประจ�ำถิ่น หรือสัตว์น�้ำที่ส�ำคัญอาศัยอยู่แตกต่าง
กัน จึงมีวิธีการอนุรักษ์สัตว์น�้ำที่แตกต่างกันออกไปตามชนิด
สัตว์น�้ำนั้นๆ โดยจะท�ำการก�ำหนดพิกัดขอบเขตพื้นที่อนุรักษ์
ของชุมชน มีการจัดวางทุน่ หรือสัญญาลักษณ์แสดงเขตอนุรกั ษ์
รวมทัง้ มีการก�ำหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในการท�ำประมงบริเวณ
พื้นที่อนุรักษ์ของชุมชน
รูปแบบของเขตอนุรกั ษ์ทรัพยากรของชุมชนทีไ่ ด้ดำ� เนินการใน
ปี 2558 ได้แก่
การก� ำ หนดเขตอนุ รั ก ษ์ ห อยแมลงภู ่ โดยปั ก เสา
คอนกรีตหรือปักหลักไม้ไผ่แสดงเขตอนุรักษ์มีข้อตกลงดังนี้
• ห้ามเก็บหอยแมลงภู่ในเขตอนุรักษ์
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การก�ำหนดเขตอนุรักษ์หอยแครง โดยปักไม้ไผ่แสดง
แนวเขตอนุรักษ์มีข้อตกลงดังนี้
• ห้ามใช้เครือ่ งมือคราดหอยแครงในเขตอนุรกั ษ์
• ห้ามจับหอยแครงขนาดเล็ก
• สามารถจับหอยแครงในเขตอนุรกั ษ์ได้ดว้ ยมือ
เท่านั้น
การก�ำหนดเขตอนุรักษ์ปูม้าและปูทะเล โดยจัดวาง
ซั้ ง เชื อ ก ซั้ ง กอ ท� ำ แนวเขตหญ้ า เที ย มแสดงเขตอนุ รั ก ษ์
มีข้อตกลงดังนี้
• ห้ามวางลอบปูและอวนจมปูขนาดตาต�่ำกว่า
3 นิ้วในเขตอนุรักษ์
• ห้ามอวนลากและอวนรุนเข้ามาท�ำการประมง
ในเขตอนุรักษ์
• ห้ามใช้ลอบปูขนาดช่องตาท้องลอบต�่ำกว่า
2.5 นิ้ว
• น� ำ ปู ไ ข่ น อกกระดองที่ จั บ ได้ ม าฝากไว้ ที่
ธนาคารปู
การก�ำหนดเขตอนุรกั ษ์หอยชักตีน โดยใช้แกลลอนผูก
เป็นทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์มีข้อตกลงดังนี้
• ห้ามวางอวนคราดหน้าดิน
• ห้ามจับหอยโดยใช้เครื่องลม และลากด้วย
เครื่องยนต์
• ห้ามจับหอยขนาดต�่ำกว่า 6 เซนติเมตร
การก�ำหนดเขตอนุรกั ษ์สตั ว์นำ�้ อืน่ ๆ โดยใช้ทนุ่ หรือไม้
ปักแสดงแนวเขตอนุรกั ษ์มขี อ้ ตกลงดังนี้
• ห้ามอวนลาก อวนรุน และอวนล้อมเข้ามา
ในเขตอนุรักษ์
• ห้ามจับสัตว์น�้ำขนาดเล็ก และสัตว์น�้ำมีไข่
• ห้ า มท� ำ การประมงชนิ ด สั ตว์ น�้ ำ ที่ อ นุ รั ก ษ์
ในเขตอนุรักษ์

กิจกรรมการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง
เป้าหมาย
ในปีงบประมาณ 2558 กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล ได้รบั จัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ
เพือ่ ด�ำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม จ�ำนวน 11 แห่ง เพือ่ เพิม่ แหล่งอาศัยของสัตว์นำ�้ เพิม่ แหล่งท�ำการ
ประมงให้กับชาวประมงพื้นบ้าน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย
ผลการด�ำเนินการ
1. การส�ำรวจพื้นที่และการท�ำการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลท�ำการส�ำรวจ
พืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การเสนอความต้องการในการจัดสร้างปะการังเทียมจากชาวประมง และองค์กรส่วนท้องถิน่
จากพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการ และด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลทางการประมง
ในเบื้องต้นไว้เพื่อการติดตามเปรียบเทียบ ดังนี้
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เครื่องมือประมงหลัก
ที่พบพื้นที่
เทศบาลต�ำบลสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี อวนจมปู
อวนลอยปลา
เทศบาลต�ำบลปากน�้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง อวนจมปู
อวนลอยปลา
บ้านอ�ำเภอ ม.3 เทศบาลต�ำบลนาจอมเทียน
อวนจมปู
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
บ้านนาจอมเทียน ม.1 เทศบาลต�ำบลนาจอมเทียน อวนจมปู
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
บ้านหนองบัว ม.6 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร ลอบปูแบบพับได้
บ้านทะเลงาม ม.9 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร ลอบหมึก
บ้านปลายทอน ม.7 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
อวนจมปู
จ.นครศรีธรรมราช
อวนลอยปลาทู
บ้านศาลาหลวงบน ม.4 ต.ท่าบอน อ.ระโนด
อวนลอยปลากุเรา
จ.สงขลา
อวนจมปลาใหญ่
อวนลอยปลาทู
บ้านท่านุ่น ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อวนหมึก
บ้านหานบัว ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ลอบหมึก
บ้านยามู ม.7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
อวนจมกุ้งสามชั้น
พื้นที่เป้าหมาย

อัตราการจับ
12.14 กก./เที่ยว
44.20 กก./เที่ยว
9.62 กก./เที่ยว
22.00 กก./เที่ยว
11.23 กก./เที่ยว
11.23 กก./เที่ยว
0.56 กก./ลอบ 10 ลูก
1.67 กก./ลอบ 10 ลูก
9.30 กก./เที่ยว
24.00 กก./เที่ยว
18.84 กก./เที่ยว
22.15 กก./เที่ยว
20.75 กก./เที่ยว
7.95 กก./เที่ยว
2.74 กก./ลอบ 10 ลูก
3.84 กก./เที่ยว
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2. ก�ำหนดพิกดั และผังการจัดวาง  การจัดท�ำแผนผังขึน้ อยูก่ บั ลักษณะพืน้ ทีท่ จี่ ะท�ำการจัดสร้าง
และลักษณะการท�ำประมงในบริเวณนั้น โดยมีการหารือกับกลุ่มชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละพื้นที่จะมีผังการจัดวางในรูปแบบต่างกัน แต่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำ และตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่จัดสร้างนั้น
ลำ�ดับ
พื้นที่เป้าหมาย
1. เทศบาลต�ำบลสนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 12o 33.367 N ,
12o 32.678 N ,
12o 32.475 N ,
12o 33.177 N ,
2. เทศบาลต�ำบลปากน�้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง 12o 33.266 N ,
12o 33.092 N ,
12o 32.269 N ,
12o 32.448 N ,
3. บ้ า นอ� ำ เภอ ม.3 เทศบาลต� ำ บลนาจอมเที ย น 12o 52.200 N ,
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
12o 52.100 N ,
12o 52.000 N ,
12o 52.000 N ,
12o 52.000 N ,
12o 52.000 N ,
4. บ้านนาจอมเทียน ม.1 เทศบาลต�ำบลนาจอมเทียน 12o 52.200 N ,
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
12o 52.200 N ,
12o 52.100 N ,
12o 52.100 N ,
5. บ้านหนองบัว ม.6 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 09o 46.800 N ,
09o 46.800 N ,
09o 45.800 N ,
09o 45.800 N ,
6. บ้านทะเลงาม ม.9 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 09o 44.800 N ,
09o 44.800 N ,
09o 43.800 N ,
09o 43.800 N ,
7. บ้านปลายทอน ม.7 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
08o 58.003 N ,
จ.นครศรีธรรมราช
08o 57.627 N ,
08o 55.685 N ,
8. บ้านศาลาหลวงบน ม.4 ต.ท่าบอน อ.ระโนด
07o 52.619 N ,
จ.สงขลา
07o 52.647 N ,
07o 52.676 N ,
07o 52.704 N ,
07o 52.732 N ,
07o 52.761 N ,
07o 52.789 N ,
14
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พิกัดที่จัดสร้าง
101o 46.065 E
101o 46.909 E
101o 46.731 E
101o 45.886 E
101o 42.703 E
101o 42.914 E
101o 42.183 E
101o 41.984 E
100o 50.000 E
100o 50.000 E
100o 50.000 E
100o 50.100 E
100o 50.200 E
100o 50.300 E
100o 50.100 E
100o 50.300 E
100o 50.300 E
100o 50.100 E
99o 14.800 E
99o  15.050 E
99o 15.050 E
99o 14.800 E
99o 14.800 E
99o 15.050 E
99o 15.050 E
99o 14.800 E
99o 57.577 E
99o 57.473 E
99o 57.553 E
100o 24.993 E
100o 25.147 E
100o 25.301 E
100o 25.455 E
100o 25.609 E
100o 25.763 E
100o 25.917 E

ลำ�ดับ
พื้นที่เป้าหมาย
9. บ้านท่านุ่น ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 08o 13.622 N,
08o 13.488 N,
08o 12.952 N,
08o 13.086 N,
10. บ้านหานบัว ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 08o 17.216 N,
08o 17.350 N,
08o 16.816 N,
08o 16.682 N,
11. บ้านยามู ม.7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
07o 59.865 N,
07o 59.865 N,
07o 59.598 N,
07o 59.598 N,

พิกัดที่จัดสร้าง
98o 15.003 E
98o 15.225 E
98o 15.371 E
98o 15.151 E
98o 14.473 E
98o 14.740 E
98o 14.850 E
98o 14.583 E
98o 28.741 E
98o 29.275 E
98o 29.275 E
98o 28.741 E

3. ด�ำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ขอ
อนุญาตก่อสร้างสิง่ ล่วงล�ำ้ ล�ำน�ำ้ กับกรมเจ้าท่า ขอความเห็นชอบด้านความมัน่ คงทางทะเลของประเทศ
กับกองทัพเรือ และขออนุญาตเปลีย่ นแปลงทีจ่ บั สัตว์นำ�้ เพือ่ การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลกับกรมประมง
ก่อนด�ำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมในทุกพื้นที่
4. ด�ำเนินการจัดสร้างและจัดวางแท่งคอนกรีต วัสดุจัดสร้างเป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 6,035 แท่ง
และทุ่นลอยเหล็กบอกต�ำแหน่ง 50 ทุ่น ในพื้นที่ 11 แห่ง และด�ำเนินการจัดวางในทะเลให้เป็นไปตาม
พิกัดและรูปแบบที่ก�ำหนดในผังจัดสร้าง
5. ด�ำเนินการติดตามผลหลังการจัดสร้างปะการังเทียม โดยการส�ำรวจความเปลี่ยนแปลง
ด้านการท�ำการประมง เช่น ส�ำรวจปริมาณและชนิดของสัตว์น�้ำที่จับได้ของชาวประมงที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในบริเวณปะการังเทียม และความพึงพอใจหลังการจัดสร้าง เป็นต้น ซึ่งจะด�ำเนินการหลัง
มีการจัดสร้างแล้ว 6 เดือน
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กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ�ชุมชน
เป้าหมาย
จัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำของชุมชนจ�ำนวน 10 แห่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำในแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ และส่งเสริมให้ ชาวประมงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้ำได้อย่างถูกต้อง
เกิดความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น�้ำในท้องถิ่น อันจะส่งผลต่อการท�ำประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป
โดยมีการบูรณการในการท�ำงานร่วมกันระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการด�ำเนินการ
1. การคัดเลือกพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลด�ำเนินการประสานงานร่วมกับ
ส�ำนักงานประมงจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสมในการด�ำเนินกิจกรรม
โดยมีรายชื่อดังนี้
ชื่อชุมขน
ผู้ด�ำเนินการ
บ้านหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน
(สมุทรปราการ)
บ้านเนินฆ้อ ม.4 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
บ้านอ่าวหมู ม.9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ ฝั่งตะวันออก (ระยอง)
จ.จันทบุรี
บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตอนกลาง (ชุมพร)
บ้านหัวคุ้ง ม.5 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
บ้านหนองหงษ์ ม.6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร ตอนล่าง (สงขลา)
จ.นครศรีธรรมราช
บ้านท่าสนุก ม.3 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทย
บ้านบ่อม่วง ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)
จ.กระบี่
บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา
สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
จ.ตรัง
บ้านแหลมนาว  ม. 6  ต.นาคา  อ.สุขส�ำราญ สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
จ.ระนอง
2. การจัดฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ฝึกอบรมหลักสูตรธนาคารสัตว์น�้ำ จ�ำนวน 10 แห่ง ประกอบ
ด้วย ธนาคารปูม้า 8 แห่ง ธนาคารหอยแครง 1 แห่ง และ
ธนาคารหอยนางรม 1 แห่ง จ�ำนวนผู้เข้าอบรมรวม 266 ราย
เพือ่ ถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับข้อมูลเบือ้ งต้นทีค่ วรทราบเกีย่ วกับ
การจัดตั้งธนาคารสัตว์น�้ำ วิธีการจัดท�ำธนาคาร ตัวอย่าง
ธนาคารสัตว์น�้ำในพื้นที่ต่างๆ
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3. การจัดท�ำธนาคารสัตว์น�้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล ด�ำเนินการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดตัง้ ธนาคาร
สัตว์น�้ำให้กับชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อ
ด�ำเนินการจัดสร้างธนาคารสัตว์น�้ำชุมชน จ�ำนวน 10 แห่ง
รูปแบบของธนาคารสัตว์น�้ำที่ได้ด�ำเนินการ มีดังนี้
ล�ำดับ
ชื่อชุมขน
1 บ้านหาดวอนนภา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
2 บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
3 บ้านหัวคุ้ง ม.5 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
4 บ้านหนองหงษ์ ม.6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
5 บ้านเนินฆ้อ ม.4 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
6 บ้านอ่าวหมู ม.9 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
7 บ้านท่าสนุก ม.3 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
8 บ้านบ่อม่วง ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลอง - ท่อม จ.กระบี่
9 บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
10 บ้านแหลมนาว ม. 6 ต.นาคา อ.สุขส�ำราญ จ.ระนอง

ชนิดสัตว์น�้ำ รูปแบบธนาคาร
ปูม้า
โรงเรือน
ปูม้า
โรงเรือน
ปูม้า
กระชัง
ปูม้า
กระชัง
ปูม้า
กระชัง
ปูม้า
โรงเรือน
หอยนางรม ท่อซีเมนต์ล่อหอย
หอยแครง
คอก
ปูม้า
โรงเรือน
ปูม้า
กระชัง

4. การติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรม ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลได้แนะน�ำให้ชุมชนมีการเก็บข้อมูลจ�ำนวน
สัตว์น�้ำที่มาฝากเข้าธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น�้ำ
ชนิดทีม่ กี ารจัดท�ำธนาคาร เพือ่ ใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป
ตัวอย่างการติดตามผลการด�ำเนินกิจกรรม
• ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
มีการติดตามการด�ำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าไข่ บ้าน
หนองหงษ์ ต� ำ บลเกาะเพชร อ� ำ เภอหั ว ไทร จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยมีการจดบันทึกจ�ำนวนแม่พนั ธุป์ มู า้ ไข่
ที่เข้าธนาคารในแต่ละเดือน เช่น ในเดือนพฤษภาคม
มีการฝากแม่พันธุ์ปูม้าไข่ จ�ำนวน 131 ตัว เดือนมิถุนายน
มีการฝากแม่พันธุ์ปูม้าไข่ จ�ำนวน 490 ตัว เป็นต้น
• สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล มีการติดตามการด�ำเนิน
กิจกรรมธนาคารปูมา้ ไข่ บ้านแหลมมะขาม ต�ำบลเขาไม้แก้ว
อ�ำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีการจดบันทึกจ�ำนวนแม่พนั ธุ์
ปูม้าไข่ที่เข้าธนาคารในแต่ละเดือน เช่น ในเดือนมกราคม
8 ตัว เดือนมีนาคม 15 ตัว และเดือนพฤษภาคม 15 ตัว
เป็นต้น
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กิจกรรมการจัดทำ�ฐานข้อมูลประมงทะเล
เป้าหมาย
เพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านการประมงทะเล ได้แก่ ทรัพยากรสัตว์น�้ำเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
จ�ำนวนเรือที่ท�ำการประมงทะเล การประมงด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ เป็นต้น มาจัดอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลทีส่ ามารถเผยแพร่ให้แก่ผสู้ นใจได้อย่างกว้างขวาง และสามารถใช้เป็นข้อมูลส�ำคัญทีถ่ กู ต้อง
และทันต่อสถานการณ์ ให้แก่ผู้บริหารในการวางแผนก�ำหนดมาตรการบริหารจัดการประมงทะเล
โดยได้มีการจัดท�ำฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ web application ที่สามารถเรียกดูในระบบ on line ได้
ผลการด�ำเนินกิจกรรม
1. ระบบที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
1.1 ระบบฐานข้อมูลเรือประมงทะเลไทยภายใต้แผน
แม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ปี 2554   
เป็นข้อมูลจ�ำนวนเรือจากการส�ำรวจจ�ำนวน
เรือประมงปี 2554 มีรายละเอียดของจ�ำนวนเรือที่แบ่งตาม
จังหวัด และจ�ำนวนเรือตามรายเครื่องมือประมง
สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์แผนแม่บท http://www.
platalay.com/boatsurvey2554/

ระบบฐานข้อมูลเรือประมงทะเลไทยภายใต้แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ปี 2554

1.2 ระบบฐานข้อมูลกลุ่มหรือองค์กรประมงท้องถิ่น
พ.ศ. 2558
เป็นข้อมูลกลุม่ หรือองค์กรประมงท้องถิน่ ใน
จังหวัด 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล จากการส�ำรวจโดยเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานประมงจังหวัดในปี 2558 ซึง่ มีขอ้ มูลของชือ่ กลุม่ หรือ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้น รายชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของผู้ประสาน
งานกลุ่ม จ�ำนวนสมาชิกในกลุ่ม และกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มหรือองค์กรประมงนั้นๆ สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่
เว็บไซด์แผนแม่บท http://www.platalay.com/Fisheries
GroupList2558
ระบบฐานข้อมูลกลุม่ หรือองค์กรประมงท้องถิน่ พ.ศ. 2558
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1.3 Fishery Resource Survey Data Management
2. ระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
System
2.1 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์นำ�้ และสิง่ แวดล้อม
น�ำเสนอข้อมูลจากการส�ำรวจโดยเรือส�ำรวจ
จากเรือส�ำรวจประมง
ประมง ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
เป็นการน�ำข้อมูลสรุปเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น�้ำ 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการประมงนอกน่านน�้ำ รายละเอียดประกอบ และข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมจากเรือส�ำรวจประมงโดยด�ำเนินการ
ด้วย
ในส่วนของระบบเรียบร้อย อยูร่ ะหว่างการรวบรวมข้อมูลน�ำเข้า
• ข้อมูลเรือส�ำรวจในส่วนของกรมประมง สามารถเข้าดูได้ที่ http://www.platalay.com/TS/index.php
และเรื อ ประมงพาณิ ช ย์ เครื่ อ งมื อ
ประมง วันเวลาที่ท�ำการประมง ผลจับ
รวมและชนิ ด ที่ ไ ด้ จ ากการท� ำ การ
ประมงนอกน่านน�้ำ
• ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ ได้แก่ พิกัด
ความลึกน�้ำ  กระแสน�้ำ  และอุณหภูมิ
บริเวณที่ท�ำการประมง
• ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ http://www.platalay.com/FisherySurvey/index.php
ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์นำ�้ และสิง่ แวดล้อมจากเรือส�ำรวจประมง

Fishery Resource Survey Data Management System

2.2 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์นำ�้ จากการสุม่ ตัวอย่าง
ตามท่าเทียบเรือ
น�ำเสนอข้อมูลสรุปเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น�้ำที่ถูกจับ
จากเรือประมงประเภทต่างๆ จากการสุ่มตัวอย่างโดยนักวิจัย
ของกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล โดยด�ำเนินการในส่วนของ
การส�ำรวจความต้องการระบบ และน�ำเสนอเพื่อพัฒนาระบบ
ร่วมกับระบบ e-logbook เรียบร้อยแล้ว
3. ระบบฐานข้อมูลที่จะด�ำเนินการต่อไป
3.1 ระบบภูมสิ ารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงด้านการปิดอ่าว
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล จัดให้มกี าร
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การรวบรวมข้อมูลเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ น�ำ
เข้าระบบฐานข้อมูล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยมีผู้เข้า
ร่วม ได้แก่ ส�ำนักงานประมงจังหวัด กองบริหารและจัดการด้าน
การประมง ศูนย์สารสนเทศการประมง และกองวิจยั และพัฒนา
ประมงทะเล จ�ำนวน  51 ท่าน เพือ่ รวบรวมและรับฟังข้อคิดเห็น
/ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าต้องการใช้ข้อมูล
ในลักษณะใด ส�ำหรับการจัดท�ำระบบภูมสิ ารสนเทศการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงด้านการปิดอ่าว โดยจะพัฒนาระบบ
ให้สามารถประมวลและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัยบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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ศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ�
(Catch Certification Coordination Center)

ข้อมูลทั่วไป
การด�ำเนินงานของศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการสหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบ
ฉบับที่ 1005/2008 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 ว่าด้วยการจัดตัง้ ระบบของประชาคมยุโรปเพือ่ ป้องกัน
ยับยั้งและขจัดการท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือการท�ำการ
ประมงไอยูยู ซึ่งตามระเบียบนี้ระบุว่า สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ได้จากการท�ำการประมงทะเลที่
จะส่งไปประชาคมยุโรปจ�ำเป็นจะต้องมีเอกสารรับรองการจับสัตว์น�้ำ (Catch Certificate) ว่าไม่ได้มา
จากการท�ำประมงไอยูยู นอกจากนี้จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ถึงแหล่งที่มา
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงทะเลได้ตลอดสายการผลิต (Supply Chain) ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา
กรมประมงได้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ  ณ วันที่
4 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อด�ำเนินการประเมินและติดตามผลการด�ำเนินการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้การปฏิบตั เิ พือ่ รองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการป้องกัน ยับยัง้ และขจัด
การท�ำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing)
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ (CIUU)
ประจ�ำงบประมาณปี 2558
1. การตรวจสอบรับรองสัตว์น�้ำขึ้นท่าและออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ
1.1 การออกใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ ออกไปแล้วรวม 6,090 ฉบับ ปริมาณสัตว์น�้ำที่ใช้
ผลิตรวม 46,532.80 ตัน โดยออกทีก่ องตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น�้ำ 
และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ  กรุงเทพฯ จ�ำนวน 4,380 ฉบับ (ใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ 
3,424 ฉบับ และใบรับรองการจับสัตว์น�้ำแบบง่าย 956 ฉบับ) และออกที่ศูนย์วิจัย
และตรวจสอบคุณภาพสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำสงขลา จ�ำนวน 1,710 ฉบับ
(ใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ 1,160 ฉบับ และใบรับรองการจับสัตว์น�้ำแบบง่าย 550
ฉบับ)
1.2 การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น�้ำ ออกไปแล้วรวม 4,969 ฉบับ
1.3 การน�ำเข้าสัตว์น�้ำที่ด่าน ในปีงบประมาณ 2558 มีการน�ำเข้าสัตว์น�้ำเพื่อผลิตส่ง
ออกไปสหภาพยุโรป จ�ำนวน 5 ด่าน ได้แก่ ด่านตรวจสัตว์น�้ำท่าเรือกรุงเทพฯ ด่าน
ตรวจสัตว์น�้ำท่าเรือสงขลา ด่านตรวจสัตว์น�้ำลาดกระบัง ด่านตรวจสัตว์น�้ำจังหวัด
ระนอง และด่านตรวจสัตว์น�้ำจังหวัดชลบุรี จ�ำนวนสัตว์น�้ำรวม 981,882.65 ตัน
จากทั้งหมด 39 ประเทศ
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2. การควบคุมการท�ำประมงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU
2.1 การแจกจ่าย Fishing Logbook
ด�ำเนินการแจกจ่าย Logbook ให้ส�ำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด
(ส�ำหรับเรือในน่านน�้ำ) และส�ำนักบริหารจัดการด้านการประมง (ส�ำหรับเรือชักธง
ไทยนอกน่านน�้ำ) รวมทั้งสิ้น 35,258 เล่ม
2.2 ด�ำเนินการเก็บและรวบรวมและบันทึกใบอนุญาต/Logbook/MCPD น�ำเข้าระบบได้
จ�ำนวน 39,102 ฉบับ
3. การจัดส่งรายงานการสุ่มตรวจสัตว์น�้ำขึ้นท่าของส�ำนักงานประมงจังหวัด
3.1 ได้ด�ำเนินการสุ่มตรวจจ�ำนวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้ง 20 จังหวัดชายทะเล รวม
ทั้งหมด 960 ครั้ง และจัดส่งรายงานเป็นประจ�ำทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น
480 ครั้ง

4. การปรับปรุงสุขลักษณะเรือประมง
4.1 การติดตามผลการปรับปรุงสุขลักษณะเรือประมง ในปีงบประมาณ 2558 มีเป้าหมาย
การรับรองสุขลักษณะเรือประมง จ�ำนวน 1,100 ล�ำ  โดยด�ำเนินการตรวจรับรอง
สุขลักษณะเรือประมงแล้ว จ�ำนวน 1,172 ล�ำ คิดเป็นร้อยละ 106.54 ของเป้าหมาย
การรับรองสุขลักษณะเรือประมงทั้งหมด  
5. ด�ำเนินการออกพื้นที่ตรวจสัตว์น�้ำ และการเขียน Logbook และ MCPD ที่ท่าเทียบเรือ

6. ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานตามระเบียบ IUU
6.1 การตรวจสัตว์น�้ำขึ้นท่า ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์การตรวจสัตว์น�้ำขึ้นท่า เช่น
การตรวจเรือและเครื่องมือประมง สมุดบันทึกท�ำการประมง โดยสัตว์น�้ำที่จับได้
ต้องสัมพันธ์กบั เครือ่ งมือประมง ตันกรอสเรือ เเละจ�ำนวนวันทีท่ ำ� การประมง MCPD
และ MCTD ต้องสัมพันธ์กับสมุดบันทึกการท�ำการประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัด
ชายทะเล
รายงานประจำ�ปี 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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โครงการจัดทำ�ระบบติดตามเรือประมงไทย
Vessel Monitoring System (VMS)

ข้อมูลทั่วไป
การจัดท�ำระบบติดตามเรือ หรือ Vessel Monitoring
System (VMS) เป็นการจัดท�ำระบบที่น�ำเอาเทคโนโลยีของ
อินเทอร์เน็ต ระบบก�ำหนด จุดพิกัด (GPS) และเครือข่ายของ
โทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile; GSM) รวมเป็น
อุปกรณ์ก�ำหนดจุดพิกัด VPS (Vessel Positioning System)
มาช่วยระบุต�ำแหน่งเรือประมง ร่วมกับการประยุกต์ ใช้ระบบ
ติดตาม (VMS) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบในการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังสหภาพยุโรป
ตามกฎระเบียบที่ออกโดยสหภาพยุโรปว่าด้วยการป้องกัน
ต่อต้านและขจัดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และ
ไร้การควบคุมหรือกฎระเบียบ IUU (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing) ซึ่งคณะมนตรียุโรปได้ประกาศบังคับใช้
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2551 และบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2553 ที่ผ่านมา
นอกจากนีย้ งั เป็นแนวทางทีส่ ำ� คัญในการแก้ปญั หาการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในน่านน�้ำทะเลไทยซึ่งไม่ได้
เกิดจากการจับสัตว์นำ�้ ขึน้ มาใช้มากเกินไปเท่านัน้ แต่ยงั เกิดจาก
การใช้เครื่องมือประมงที่ท�ำลายล้างทรัพยากรชายฝั่ง เช่น
แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง และดอนหอย ซึง่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
และอนุ บ าลตั ว อ่ อ นสั ตว์ น�้ ำ  ดั ง นั้ น ระบบติ ด ตามนี้ จ ะช่ ว ย
เสริมสร้างการบริหารการจัดการด้านประมงทะเลไทย ท�ำให้
สามารถรักษาทรัพยากรประมงทะเลทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้ยงั่ ยืน
ต่อไปได้ ลดความขัดแย้งของชาวประมงที่นับวันอาจจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นและยังจะท�ำให้กรมประมงได้ข้อมูลที่ถูก
ต้องและทันเวลาทีจ่ ะน�ำไปใช้ประกอบในขบวนการตัดสินใจเพือ่
สนับสนุนชาวประมงของประเทศให้ทำ� การประมงอย่างรับผิดชอบ
และมีประสิทธิภาพต่อไปได้ สอดคล้องตามแผนแม่บทการ
จัดการประมงทะเลไทย พ.ศ.2552 - พ.ศ.2561 กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรประมงทะเลอย่างรับผิดชอบ
และยัง่ ยืน มาตรการที่ 2 ควบคุมการท�ำประมงอย่างผิดกฎหมาย
และท� ำ ลายทรั พ ยากรสั ตว์ น�้ ำ และถิ่ น ที่ อ ยู ่ อาศั ย แนวทาง
ปรับปรุงมาตรการการติดตามผล การควบคุมและเฝ้าระวัง
(MSC) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการใช้มาตรการ
ควบคุมของรัฐท่าเรือ (port state control) และการติดตั้งระบบ
ติดตามเรือ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชาว
ประมงมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการตามมาตรการ ต่างๆ ด้วย
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การด�ำเนินงานของโครงการจัดท�ำระบบติดตามเรือประมง
ไทยประจ�ำปีงบประมาณ 2558
1. จ� ำ นวนเรื อ ที่ ติ ด ตั้ ง VMS ทั้ ง หมดจ� ำ นวน 2,253 ล� ำ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2558)
• เรือที่มีขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป
• เรือที่มีขนาด 30-60 ตันกรอส
2. ปรับปรุงระบบโปรแกรมประยุกต์ระบุตำ� แหน่งเรือประมงไทย
3. จัดตั้งศูนย์ห้องปฏิบัติการควบคุมและติดตามต�ำแหน่ง
เรือประมง (VMS Control Room)
4. พั ฒ นาระบบจอแสดงข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ตาม ควบคุ ม
และเฝ้าระวังเรือประมง
5. เพิ่มอัตราก�ำลัง รวมทั้งสิ้น 10 ต�ำแหน่ง
• นักวิชาการประมง (จ้างเหมา)
จ�ำนวน 8 ต�ำแหน่ง
• นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ต�ำแหน่ง
• ธุรการ 1 ต�ำแหน่ง
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
• ระบบของฐานข้อมูลระบบติดตามเรือ
ยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
• บริษทั เอกชนผูต้ ดิ ตัง้ VMS กับทางเจ้าของเรือ
ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลเท่าทีค่ วร
• งบประมาณที่จ�ำกัดท�ำให้มีผลต่อการจ้าง
บุคคลากร และการใช้งานระบบ

งานวิจัยด้านการประมงทะเล
ชุดโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ได้ด�ำเนินงานโครงการวิจัยจ�ำนวน 5 ชุดโครงการ แบ่งเป็นชุด
โครงการต่อเนื่องทั้งหมด เป็นงานวิจัยทั้งหมด 16 เรื่อง ซึ่ง
ประกอบด้วยงานวิจัยด้านประเมินสภาวะทรัพยากรมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 44 ของงานวิจัยทั้งหมด โดยมุ่งเน้นศึกษา
ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น�้ำที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
รองลงมาคืองานวิจัยด้านชีววิทยา ด้านอื่นๆ ด้านทรัพยากร
และด้านการประมง คิดเป็นร้อยละ 19  19  16 และ 6 ตาม
ล�ำดับ
อื่นๆ
19%

ทรัพยากร
12%

การประมง
6%
ชีววิทยา
19%
ประเมินสภาวะทรัพยากร
44%
ทรัพยากร
• ทรัพยากรสัตว์น�้ำและการประมงจากเครื่องมือประมงพาณิชย์ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• ทรัพยากรปลาทูลังที่เกิดขึ้นทดแทนในพื้นที่มาตรการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น�้ำ

ชีววิทยา
• ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกั้งกระดาน Thenus unimaculatus
(Burton and Davie, 2007) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
• การเจริญเติบโตของอนุประชากรปลาทูบริเวณอ่าวไทย
• ชีววิทยาสืบพันธุ์ปลาทูในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

ประเมินสภาวะทรัพยากร
• สภาวะทรัพยากรสัตว์น�้ำจากการประมงพื้นบ้านจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
• สภาวะทรัพยากรสัตว์น�้ำจากเรือส�ำรวจประมงในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
• ความชุกชุมและการแพร่กระจายของสัตว์น�้ำเศรษฐกิจวัยอ่อนใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• การประเมินสภาวะทรัพยากรกั้งกระดาน (Thenus unimaculatus
Burton and Davie, 2007) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
• การจ�ำแนกประชากรและแหล่งแพร่ขยายพันธุข์ องปลาทูบริเวณอ่าวไทย
• ความชุกชุมและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน
สัตว์ในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
• การศึกษาความหนาแน่นและการแพร่กระจายสัตว์น�้ำทางฝั่งทะเล
อันดามันด้วยวิธีไฮโดรอะคลูสติก

การประมง
• การประมงและวิถีตลาดกั้งกระดานทางฝั่งทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย
อื่นๆ
• การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารในกระเพาะปลาทูบริเวณอ่าวไทย
ตอนใน
• ลักษณะพื้นทะเลที่เหมาะสมในการสร้างปะการังเทียมจังหวัด
เพชรบุรี
• การศึกษาการจมตัวของแท่งปะการังเทียมโดยเปรียบเทียบจาก
ลักษณะพื้นท้องทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
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โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจยั เดีย่ วประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ประกอบ
ด้วยงานวิจัย 32 เรื่อง เป็นงานวิจัยต่อเนื่อง 7 เรื่อง และ
งานวิจัยใหม่ 25 เรื่อง ซึ่งโครงการวิจัยเดี่ยวนั้นประกอบด้วย
งานวิจัยด้านทรัพยากร มากที่สุด ร้อยละ 22 ของงานวิจัยเดี่ยว
ทั้งหมด รองลงมาคืองานวิจัยด้านประเมินสภาวะทรัพยากร
ด้านการประมง ด้านอืน่ ๆ ด้านสภาวะการประมง ด้านเครือ่ งมือประมง
ด้านชีววิทยา และด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 16  16  16  
9  9  6 และ 6 ตามล�ำดับ
ทรัพยากร
22%
อื่นๆ
16%

ประเมินสภาวะ
ทรัพยากร
16%

สิ่งแวดล้อม
6%
สภาวะการประมง
9%
เครื่องมือประมง
9%

ชีววิทยา
6%
การประมง
16%

ทรัพยากร
• การส�ำรวจทรัพยากรสัตว์น�้ำจากการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณ
อ่าวไทยตอนใน
• ทรัพยากรสัตว์น�้ำจากการประมงอวนลากคานถ่างบริเวณอ่าวไทยตอนใน
• ทรัพยากรสัตว์น�้ำจากการประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
• ทรัพยากรสัตว์น�้ำที่จับได้จากอวนติดตาปลาทู
• สัตว์น�้ำวัยอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
• สัตว์ทะเลเศรษฐกิจวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา
• ทรัพยากรสัตว์น�้ำและคุณภาพแหล่งประมงบริเวณชายฝั่งของจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา
ประเมินสภาวะทรัพยากร
• สภาวะทรัพยากรและการประมงอวนล้อมตะเกียงบริเวณอ่าวไทยตอน
กลาง
• การประเมินสภาวะกุ้งโอคักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
• การศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์น�้ำและคุณภาพแหล่งประมง เพื่อก�ำหนด
เขตการประมง (Zoning) บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา
• ความชุกชุมของทรัพยากรปลาหมึกในเชิงเวลา บริเวณแหล่งอาศัยสัตว์
ทะเลบ้านบางขยะ อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
• ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแหล่ง
อาศัยสัตว์ทะเลบ้านเกาะมุก อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ชีววิทยา
• ความสมบูรณ์เพศของสัตว์น�้ำชนิดที่มีส�ำคัญทางเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่ง
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
• ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากุเราชนิดที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา
การประมง
• การประมงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของสัตว์น�้ำจากการท�ำประมง
อวนล้อมซั้งทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
• การประมงอวนรุนเคยบริเวณอ่าวไทยตอนใน
• การประมงอวนด�ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน
• การประมงของปลายอดจาก บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
• การประมงลอบกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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เครื่องมือประมง
• การประยุกต์ใช้เครือ่ งมือ By catch Reduction Devices (BRDs)
กับเครื่องมืออวนลากกุ้งเพื่อลดปริมาณสัตว์น�้ำพลอยจับ:
กรณีศึกษาจังหวัดตราด
• การเปรียบเทียบขนาดตาอวนก้นถุงในการท�ำประมงอวนลากกุ้งทะเล
จากเรือส�ำรวจบริเวณอ่าวพังงา
• การศึกษาก�ำลังไฟ (ความสว่าง) และสีของแสงไฟต่อการท�ำประมง
อวนครอบหมึก และอวนครอบปลากะตักประกอบแสงไฟ
สภาวะการประมง
• สภาวะการประมงและการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการ
ใช้ประโยชน์สัตว์น�้ำขนาดเล็กของเรือประมงพาณิชย์ในเขตชายฝั่ง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา
• สภาวะการท�ำประมงปลากุเรา Eleutheronema tetradactylum
(Shaw, 1804) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
• สภาวะการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟตามระยะห่างฝั่ง
บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
สิ่งแวดล้อม
• การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และประชาคมปลาบริเวณแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ จังหวัดระยอง
• การปนเปื้อนโลหะหนักบางชนิดในดินตะกอนและหอยแครงบริเวณ
ปากแม่น�้ำอ่าวไทยตอนใน
อื่นๆ
• ผลส�ำเร็จของปะการังเทียมที่สร้างจากรถถังในจังหวัดนราธิวาส
โดยใช้ประชาคมปลาเป็นตัวชี้วัด
• การศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาบริเวณปะการังเทียม
ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่างกัน ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส
• การติดตามผลมาตรการปิดอ่าวไทยตอนใน จากเครื่องมือประมงอวนลากคู่
• ความหลากหลายของม้าน�้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ
เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES
• การศึกษาปลาฉลามกบ (Chiloscyllium punctatum) ในระบบการเลีย้ ง
ที่แตกต่างกัน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา มีผลงานวิจัยที่ผ่าน
การพิ จารณาจากคณะกรรมการพิ จารณาผลงานวิ ช าการ
ของกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลให้สามารถตีพมิ พ์เผยแพร่
ได้ 16 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเอกสารวิชาการ 13 เรื่อง และเอกสาร
เผยแพร่ 3 เรื่อง เมื่อพิจารณาประเภทของงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ พบว่าเป็นงานวิจัยด้านทรัพยากรมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 25 ของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมด รองลงมา
คือ งานวิจยั ด้านการประเมินสภาวะทรัพยากร ด้านสิง่ แวดล้อม
ด้านเครื่องมือประมง ด้านการประมง ด้านชีววิทยา และด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 19 19 13 12 6 และ 6 ตามล�ำดับ
ชีววิทยา
6%

การประเมินสภาวะ
ทรัพยากร
19%

ทรัพยากร
25%

การประมง
12/%

สิ่งแวดล้อม
19%
เครื่องมือประมง
13%

เศรษฐกิจและสังคม
6%

เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการท�ำวิจัยพบว่า งานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีงบประมาณ 2558 เริม่ ด�ำเนินการในปี
2553 มากทีส่ ดุ (4 เรือ่ ง) รองลงมา คือ ปี 2550 และ 2554
(3 เรือ่ งเท่ากัน) ปี 2551 (2 เรื่อง) และมีงานวิจัยที่เริ่มด�ำเนิน
การในปี 2545  2547  2552 และ 2555 จ�ำนวนปีละ 1 เรื่อง

ผลงานวิชาการปี 2558
เลขที่เอกสาร
วิชาการ

16/2557
17/2557
18/2557
1/2558
2/2558
3/2558
4/2558
5/2558
6/2558
7/2558
8/2558
9/2558
10/2558
เลขที่เอกสาร
เผยแพร่

1/2557
2/2557
1/2558

เรื่อง

ปีเริ่ม
ดำ�เนินการ

รหัสทะเบียนวิจัย

องค์ประกอบชนิดและอัตราการติดเบ็ดของสัตว์น้ำ�จาก 54-0412-54019-001
เครื่องมือเบ็ดราวทูน่าบริเวณ Ninety East Ridge ใน
มหาสมุทรอินเดีย
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลากะตักในอ่าวไทย
51-0409-51075-003
แหล่งและฤดูทำ�การประมงของเครื่องมือประมงพาณิชย์ 54-0408-54021-001
บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่และปลากะตัก 53-0411-51075-009
วัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนวงศ์ที่ 53-0410-53019-004
มีความสำ�คัญทางเศรษฐกิจในเขตชายฝั่ง 10 ไมล์ทะเล
บริเวณอ่าวไทย
โครงสร้างประชาคมสัตว์น้ำ�จากเครื่องมือโพงพางบริเวณ 52-0407-52056-003
ปากแม่น้ำ�บางปะกง
ศึกษาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำ� และแหล่งประมง 54-0410-54023-001
บริเวณชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ปี 2554
ความชุกชุมและการแพร่กระจายของกั้งตั๊กแตนวัยอ่อน 55-0411-55024-003
ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
สภาวะทรัพยากรและการประมงอวนลากพาณิชย์ทางฝั่ง 45-1405-45004-005
ทะเลอันดามัน
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่มีผลต่อทัศนคติในการ 54-0422-54012
จัดการประมงชายฝั่งของชุมชนประมงบ้านเกาะสินไห
จังหวัดระนอง
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต
50-0410-50090-006
(Selar crumenophthalmus) ในอ่าวไทย
ชีววิทยากุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus De Haan, 54-0411-54011
1844) ทางฝั่งทะเลอันดามัน
สภาวะแวดล้อมในแหล่งประมงเขตชายฝั่งทะเลอันดามัน 53-0411-53019-009
เรื่อง

สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์บริเวณ Ninety East 50-0416-50088-003
Ridge พ.ศ. 2550-2551
สภาวะการทำ�ประมงหอยลาย และเศรษฐกิจ - สังคม 51-0400-51077
ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
การประมงอวนลอยปลาทูในอ่าวไทย
48-0410-48118-006
และฝั่งทะเลอันดามัน

จากข้อมูลผลงานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ได้พิมพ์
เผยแพร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) พบว่างานวิจัยที่ด�ำเนินการ
เสร็จและมีการพิมพ์เผยแพร่มาก ได้แก่ งานวิจัยด้านชีววิทยา ทรัพยากร
และการประมง ซึง่ มีสดั ส่วนมากกว่าครึง่ หนึง่ ของงานวิจยั ในปี 2554-2557
งานวิจัยที่มีการพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง คือ ด้านชีววิทยา และด้าน
การประมง ในขณะทีผ่ ลงานด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้านการประเมิน
สภาวะนั้นยังขาดความต่อเนื่องค่อนข้างมาก จากผลงานวิจัยในรอบ 5 ปี
ทีผ่ า่ นมาจะเห็นได้วา่ กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลยังขาดงานวิจยั ด้าน
การประเมินสภาวะทรัพยากรมากที่สุด และปี 2558 งานวิจัยมีความ
หลากหลายและครอบคลุมด้านต่างๆ ของการประมงทะเลมากขึน้ ซึง่ เมือ่
พิ จารณาควบคู ่กั บโครงการวิ จั ย ปี 2558 คาดว่ างานวิจั ยจะมี ความ
หลากหลายและครอบคลุมด้านต่างๆ ของการประมงทะเลมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
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ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง
(CPUE) ในแหล่งทะเล ปี 2558
ความเป็นมา
จากการที่มีการเร่งรัดการพัฒนาการประมงทะเลเพื่อ
03
เพิ่มผลผลิตทางการประมงให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก�ำหนดใน
02
04
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และ 2  ในปี
01
พ.ศ. 2504 กรมประมงจึงได้มีการน�ำอวนลากแผ่นตะเฆ่จาก
05
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันพร้อมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทดลองใช้
06
ในอ่าวไทยซึ่งปรากฏว่าอวนลากแผ่นตะเฆ่เป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการจับสัตว์นำ�้ หน้าดินสูงและเหมาะสมกับสภาพ
07
01
ของอ่าวไทย ส่งผลให้กิจการประมงอวนลากขยายตัวอย่าง
08
02 03
รวดเร็วโดยในปี พ.ศ. 2503 ประเทศไทยมีเรือประมงอวนลาก
09
เพียง 99 ล�ำ เพียง 5 ปีถดั มา (ปี พ.ศ. 2508) เรือประมงอวนลาก
04
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2,392 ล�ำ ในขณะที่ปริมาณการจับ
สัตว์น�้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch/Unit of Effort) ที่
ส�ำรวจโดยเรือประมง 2 ได้ลดลงลงเป็นล�ำดับจาก 298 กิโลกรัม
ต่อชั่วโมงในปี พ.ศ. 2504 เหลือเพียง 179 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง
ในปี พ.ศ. 2508 จากสถานการณ์ดังกล่าวกรมประมงจึงได้ (CPUE) ในอ่าวไทย :
ก�ำหนดแนวทางการให้มีติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
ทรัพยากรสัตว์นำ�้ ในน่านน�ำ้ ไทย โดยการส�ำรวจการแพร่กระจาย
3
ความชุกชุมของสัตว์น�้ำหน้าดิน เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น�้ำทางหนึ่ง ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่อง
2
4
1
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบัน
5
กิโลกรัม/ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
6
1 - 14.99
เพื่อประเมินผลปริมาณการจับสัตว์น�้ ำต่อหน่วยการลงแรง
15 - 29.99
7
ประมง (CPUE) ในแหล่งทะเล
30 - 44.99
วิธีการสำ�รวจ
การประเมินปริมาณสัตว์น�้ำโดยใช้เรือส�ำรวจประมง  1  2  4  9  
และ 16 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง  
ด�ำเนินการส�ำรวจโดยใช้เครือ่ งมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ขนาดตาอวน
2.5 เซนติเมตร ท�ำการลากอวนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในสถานี
ส�ำรวจทัง้ สิน้ 85 สถานี  ซึง่ อยู่ในพืน้ ทีอ่ า่ วไทยจ�ำนวน 64 สถานี
ในพืน้ ที่ 115,270 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 9 เขต และ
ฝั่งทะเลอันดามันจ�ำนวน 21 สถานี ในพื้นที่  60,327 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 เขต ซึ่งจะท�ำการส�ำรวจในช่วง
มกราคม - มิถุนายน ของทุกปี
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45 - 59.99

8
9

ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ใน
พื้นที่อ่าวไทยเพิ่มขึ้น โดยพบว่ามีปริมาณ  22.586 กิโลกรัม/
ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าในปี 2557  (19.893 กก./ชม.) ถึงร้อยละ
13.60 และเมือ่ พิจารณาย้อนหลังจะพบว่า CPUE ของอ่าวไทย
ตัง้ แต่ปี 2549 เป็นต้นมา พบว่ามีความถีใ่ นการผันแปรเพิม่ มากขึน้
แต่ในปี 2556 มีปริมาณต�่ำลงมากกว่าทุกปีและเพิ่มขึ้นในปี
2557 และ 2558 ซึ่งในปีนี้พบว่าค่า CPUE ในอ่าวไทย
มีค่าสูงกว่า ค่า CPUE เฉลี่ย ระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2558
ซึ่งมีค่าเพียง 21.158 กิโลกรัม/ชั่วโมง

20

CPUE (กิโลกรัม/ชั่วโมง)

CPUE (กิโลกรัม/ชั่วโมง)

30

10
0
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2548

2550

2552

2554

2556

2558

ปริมาณ CPUE จำ�แนกรายเขตการประมง ฝัง่ อ่าวไทย
(หน่วย : กก./ชม.)
เขตสำ�รวจ
2557 2558
+/%
1
18.390 13.724 (-4.666) (-25.37%)
2
22.377 19.645 (-2.732) (-12.21%)
3
7.628 7.858
0.230
3.02%
4
12.944 13.991
1.047
8.09%
5
30.884 48.325 17.441
56.47%
6
30.546 32.808
2.262
7.41%
7
10.354 9.920 (-0.434) (-4.19%)
8
15.434 14.151 (-1.283) (-8.31%)
9
16.286 16.943
0.657
4.03%
อ่าวไทย
19.893 22.586
2.693
13.54%
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เขตสำ�รวจ 1
เขตสำ�รวจ 2
เขตสำ�รวจ 3
เขตสำ�รวจ 4
เขตสำ�รวจ 5
เขตสำ�รวจ 6
เขตสำ�รวจ 7
เขตสำ�รวจ 8
เขตสำ�รวจ 9
2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558

และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสัตว์น�้ำพบว่าในปี 2558
กลุม่ สัตว์นำ�้ ส่วนใหญ่มปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ยกเว้นปลาหมึก กุง้ และ
หอย โดยกุ้งลดลงร้อยละ 20.51 ในขณะที่สัตว์น�้ำอีก 5 กลุ่ม
ที่เหลือมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มปลาเป็ด สัตว์น�้ำอื่นๆ
มีค่า CPUE เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.83 และ 23.26 ตามล�ำดับ

ปริมาณ CPUE รายกลุม่ สัตว์น�ำ้ ฝัง่ อ่าวไทย (หน่วย : กก./ชม)
กลุ่มสัตว์น้ำ� 2557
2558
+/%
0.622 0.622
0.00%
ปลาผิวน�้ำ
0.000
15.44%
ปลาหน้าดิน 6.475 7.475
1.000
4.509 4.178 (-0.331)
ปลาหมึก
(-7.34%)
0.039 0.031 (-0.008) (-20.51%)
กุ้ง
0.430 0.473
10.00%
ปู
0.043
0.632 0.623 (-0.009)
หอย
(-1.42%)
23.26%
สัตว์นำ�้ อืน่ ๆ 0.043 0.053
0.010
และเมื่อพิจารณาในแต่ละเขตส�ำรวจพบว่าค่า CPUE ปลาเป็ดแท้
7.144 9.132
27.83%
1.988

สูงที่สุดยังคงเป็น เขต 5 ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบฯ
ชุมพร มีค่า CPUE อยู่ที่ 48.325 กก./ชม ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่าน
มาถึงร้อยละ 56.47 และเขตที่มี CPUE ต�่ำที่สุดคือเขต 3 (ประ
จวบฯ) ในปี 2557 แม้จะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.02
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปี 2557 พบว่ามีถึง 4 เขตที่
CPUE มีค่าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขต 1 (ฝั่งตะวันออก)
มีคา่ CPUE ลดลงถึงร้อยละ 25.37 และเมือ่ พิจารณาในระยะยาว
แล้วจะพบว่าเขต 5  (ประจวบฯ ชุมพร) และเขต 6 (ชุมพร
สุราษฎร์ฯ) เป็นพื้นที่ที่มีความชุกชุมของสัตว์น�้ำสูงมากกว่า
ในเขตอืน่ ๆ ตลอดมา ซึง่ ประเทศไทยต้องให้ความส�ำคัญอย่างยิง่
และเมื่อพิจารณาในแนวโน้มพบว่าเขต 2 มีแนวโน้มที่จะมี
CPUE เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อน่าสังเกตอีกว่า CPUE
ในเขต 1  2  5 และ เขต 6 มีความผันผวนมากกว่าในเขตอื่นๆ

และเมือ่ พิจารณาจากองค์ประกอบสัตว์นำ�้ ทีจ่ บั ได้จาก
การส�ำรวจโดยใช้อวนลากแผ่นตะเฆ่พบว่า ในอ่าวไทยจับปลา
หน้าดินได้ถงึ ร้อยละ 33.09 และร้อยละ 18.50 เป็นกลุม่ ปลาหมึก
ในขณะที่ปริมาณปลาเป็ดแท้ที่จับได้มีมากถึงร้อยละ 40.43
ของปริมาณสัตว์น�้ำที่จับได้ทั้งหมด
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แต่เมือ่ พิจารณาในรายเขตพบว่า CPUE ในเขตส�ำรวจ
ที่ 1 (ระนอง พังงา) และ 2  (ภูเก็ต พังงา) มีคา่ เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ
46.03 และ 36.16 แต่ขณะ CPUE ของเขตส�ำรวจอีก 2 เขต
มีค่าลดต�่ำลง ร้อยละ 20.62 และ 16.69 และเมื่อพิจารณา
ในระยะยาวแล้วจะเห็นว่า CPUE ของเขต 1 และเขต 2 มักจะมี
ทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกับเขต 3 และเขต 4

กิโลกรัม/ชั่วโมง
50 - 54.99
55 - 59.99
60 - 64.99
65 - 69.99

1
2

3
4
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CPUE (กิโลกรัม/ชั่วโมง)

ปริมาณการจับสัตว์น�้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง
(CPUE) ในฝั่งทะเลอันดามัน :
ปริมาณ CPUE จำ�แนกรายเขตการประมง ฝัง่ อันดามัน
ในพื้ น ที่ ฝ ั ่ ง ทะเลอั น ดามั น ในปี 2558 มี ป ริ ม าณ
(หน่วย : กก./ชม)
การจับสัตว์นำ�้ ต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) 59.607 กก./ชม
2558
+/%
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 (58.327 กก./ชม) ร้อยละ 2.19 และเมื่อ เขตสำ�รวจ 2557
1
44.938 65.625 20.687 46.03%
เปรียบเทียบย้อนหลังพบว่าแนวโน้มของ CPUE ในฝั่งทะเล
2
39.811 54.207 14.396 36.16%
อันดามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นในปี
2550
3
63.608 50.493 (-13.115) (-20.62%)
4
75.453 62.858 (-12.595) (-16.69%)
อันดามัน 58.327 59.607 1.280 2.19%
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เขตสำ�รวจ 1
เขตสำ�รวจ 2
เขตสำ�รวจ 3
เขตสำ�รวจ 4

2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558

เมื่อพิจารณารายกลุ่มสัตว์น�้ำพบว่าในพื้นที่ฝั่งทะเล
เมือ่ พิจารณาจากสัดส่วนของสัตว์นำ�้ ทีจ่ บั ได้จากเรือส�ำรวจ
อันดามันสัตว์น�้ำทุกกลุ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มกุ้ง พบว่าร้อยละ 50.18 เป็นปลาหน้าดิน ร้อยละ 12.89 เป็นกลุม่
มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 288.05 และกลุม่ หอยมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ปลาหมึก และเป็นกลุม่ ปลาเป็ด ร้อยละ 30.93
ถึงร้อยละ 122.67 ขณะที่ CPUE ในกลุม่ ของปลาผิวน�ำ้ และปลา
30.93%
หน้าดินมีคา่ ลดลง ร้อยละ 27.70 และ 12.02 ตามล�ำดับ
ปริมาณ CPUE รายกลุม่ สัตว์น�ำ้ ฝัง่ อันดามัน

กลุม่ สัตว์นำ�้ 2557 2558
+/%
12.89%
ปลาผิวน�้ำ 2.159 1.561 (-0.598) (-27.70%)
ปลาหน้าดิน 33.994 29.909 (-4.085) (-12.02%)
ปลาหมึก
6.578 7.683 1.105
16.80%
50.18%
กุ้ง
0.226 0.877 0.651 288.05%
ปู
0.693 0.897 0.204
29.44%
หอย
0.075 0.167 0.092 122.67%
สัตว์นำ�้ อืน่ ๆ 0.074 0.077 0.003
4.05%
ปลาเป็ด 14.527 18.436 3.909
26.91%

1.47%
1.50%
0.28%
0.13%
2.62%

ปลาผิวน้ำ�
ปู
ปลาหน้าดิน
หอย

หมึก
สัตว์น้ำ�อื่นๆ
กุ้ง
ปลาเป็ด

CPUE (กิโลกรัม/ชั่วโมง)

ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�ต่อหน่วยการลงแรง ประมง (CPUE) ในทะเล
เมื่อน�ำปริมาณ CPUE แต่ละฝั่งมาถ่วงน�้ำหนักที่ค�ำนวณจากปริมาณพื้นที่ส�ำรวจใน
แต่ละฝั่ง พบว่า CPUE ของทะเลไทยปี 2558 มีค่าเท่ากับ  35.173 กก./ชม. ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีงบประมาณ 2557 (32.961 กก./ชม)  ร้อยละ 6.8
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การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ส�ำหรับภารกิจในการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่ง กองวิจัยและ
พัฒนาประมงทะเลได้รับมอบหมายจากกรมประมงให้ด�ำเนินงานนั้น มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ และสัตว์นำ�้ จากแหล่งธรรมชาติในพืน้ ที่ 10 ล้านไร่ ด�ำเนินการตรวจ
สอบคุณภาพน�้ำในแหล่งประมงทั้งในอ่าวไทยและอันดามัน มุ่งเน้นตรวจสอบการสะสมของโลหะหนัก อาทิเช่น
แคดเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท และสังกะสี เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบทั้งสิ้น 4,500 ตัวอย่าง ซึ่งผลการ
ด�ำเนินงานตรวจสอบได้ทั้งสิ้น 4,513 ตัวอย่าง จึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และพบว่าในเดือนพฤษภาคม 2558
สามารถท�ำการประมงได้มากที่สุด รองลงมาคือ เดือนสิงหาคม 2558 ส่วนช่วงอื่นที่ท�ำการประมงได้น้อยจนถึง
ออกท�ำการประมงไม่ได้นั้น มีสาเหตุมาจากเป็นช่วงลมมรสุมและเรือที่ออกปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆช�ำรุด
เสียหายจนต้องซ่อม
ร้อยละของผลการดำ�เนินงานในแต่ละเดือน
ร้อยละ
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

ต.ค. พ.ย.
57 57

ธ.ค.
57

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
58 58 58 58 58

มิ.ย.
58

ก.ค.
58

ส.ค.
58

ก.ย.
58

ผลการดำ�เนินงานในแต่ละหน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมงทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
0
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จำ�นวนตัวอย่าง

การรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ�
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้ให้บริการในการ
รับรองชนิดพันธุส์ ตั ว์ทะเล ซึง่ ให้บริการในลักษณะของการออก
ใบรับรองสายพันธุ์และการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้มารับบริการ
มีทั้งหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ในปี พ.ศ. 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลได้
ให้บริการรับรองชนิดพันธุส์ ตั ว์นำ 
�้ 506 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างสัตว์นำ 
�้
ที่มาขอรับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหอย ร้อยละ 39.3 ซึ่งเป็น
ตัวอย่างหอยฝาเดียวเป็นส่วนมาก ตัวอย่างสัตว์น�้ำรองลงมา
คือ กลุ่มปลาหมึก ร้อยละ 23.3
ประเภทตัวอย่าง
หอย
หอยฝาเดียว
หอยสองฝา
หมึก
ปลาทะเล
กุ้ง
เม่นทะเล
ปลากระเบน
งูทะเล
ดาวทะเล
เคย
รวม

จ�ำนวน
199
125
74
118
81
63
23
10
9
2
1
506

ร้อยละ
39.32
24.70
14.62
23.32
16.01
12.45
4.55
1.98
1.78
0.40
0.20

14.62%
24.70%
23.32%

1.78%
1.98%
4.55%
0.40%
0.20%

16.01%
12.45%

หอยฝาเดียว
หอยสองฝา
หมึก
ปลาทะเล
กุ้ง
เม่นทะเล
ปลากระเบน
งูทะเล
ดาวทะเล
เคย
รายงานประจำ�ปี 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

31

การออกใบรับรองการนำ�ปลาทูน่าครีบเหลืองและ
ผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักร และใบรับรองการนำ�เข้า – ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลได้ดำ� เนินงานด้านการ
ให้บริการ ซึง่ แบ่งเป็นงานการให้บริการการออกใบรับรองการน�ำ
ปลาทูนา่ ครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูนา่ ชนิดครีบเหลือง
เข้ามาในราชอาณาจักรและใบรับรองการน�ำเข้า-ส่งออกปลา
ทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งการให้บริการการออกใบรับรอง
การน�ำเข้าปลาทูนา่ ชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์จากปลาทูนา่
ชนิดครีบเหลืองเข้ามาในราชอาณาจักรแบ่งออกเป็นการให้
บริการในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ซึง่ การด�ำเนินการให้บริการ
ในส่วนกลางให้บริการ ณ กลุ่มวิชาการ (กวช.) ส่วนภูมิภาคให้
บริการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
(ศพท.สงขลา) และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลฝัง่ อันดามัน
(ศพท.ภูเก็ต) โดยผู้รับบริการทั้งหมดเป็นภาคเอกชน
ในปีงบประมาณ 2558 กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล
ได้ให้บริการออกใบรับรองการน�ำเข้าปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง
จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,219 ฉบับ เป็นการให้บริการการออกใบรับรอง
ที่กลุ่มวิชาการ (กวช.) 1,871 ฉบับ (ร้อยละ 58.12) ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (ศพท.สงขลา) 242 ฉบับ
(ร้อยละ 7.52) และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลฝัง่ อันดามัน
(ศพท.ภูเก็ต) 1,106 ฉบับ (ร้อยละ 34.36)
การให้บริการออกใบรับรองการนำ�ปลาทูน่า
ชนิดครีบเหลือง เข้ามาในราชอาณาจักร
และผลิัตภัณฑ์จากปลาทูน่าชนิดครีบเหลือง

กวช.
58.12%

ศพท. สงขลา
7.52%

34.36%

ศพท. ภูเก็ต
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0 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58

ศพท.ภูเก็ต
ศพท.สงขลา
กวช.

ส่วนการออกใบรับรองการน�ำเข้า - ส่งออกปลาทูน่า
ตาโตและผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นการให้บริการในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซึ่งการด�ำเนินการให้บริการในส่วนกลางให้บริการ
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก (สพทล.)
ส่วนภูมิภาคให้บริการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่ง
อันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) ในปีงบประมาณ 2558 มีภาคเอกชน
มาขอรับบริการการออกใบรับรองการน�ำเข้า - ส่งออก ปลาทูนา่
ตาโตและผลิตภัณฑ์จ�ำนวนทั้งสิ้น 38 ฉบับ เป็นการให้บริการที่
สถาบันวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก (สพทล.) 28 ฉบับ
(ร้ อ ยละ 73.68) และศู น ย์ วิ จั ยและพั ฒนาประมงทะเลฝั ่ ง
อันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) 10 ฉบับ (ร้อยละ 26.32)

การออกใบรับรองการน�ำเข้า-ส่งออก
ปลาทูน่าตาโตและผลิตภัณฑ์
ศพท.ภูเก็ต
ร้อยละ 26.32

สพทล.
ร้อยละ 73.68

ฉบับ
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57

สพทล.
ศพท. ภูเก็ต

รายงานประจำ�ปี 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

33

การออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น
สืบเนื่องจากนโยบายของกรมประมงที่มีการผลักดัน
ให้การผลิตสัตว์น�้ำตลอดสายการผลิต ทั้งจากการจับจาก
ธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ดังนั้นอาหารสัตว์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ  และเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เริ่มมีการจับตามองเป็น
พิ เ ศษจากประเทศผู ้ น� ำ เข้ า ถึ ง ที่ ม าของวั ต ถุ ดิ บ ที่ น� ำ เข้ า สู ่
กระบวนการผลิต จึงได้มีการริเริ่มให้บริการการออกหนังสือ
รับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น โดยกลุ่มวิชาการ
(กวช.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง ขึ้นตั้งแต่
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ซึ่งผู้รับบริการขณะนั้นเป็นโรงงานผู้
ผลิตอาหารสัตว์
การให้บริการได้ด�ำเนินมาเรื่อยมาจนมาถึงช่วงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้ถูกโจมตีจากสื่อต่างชาติ
ว่าสินค้าอาหารทะเลจากประเทศไทยมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการค้า
มนุษย์ ซึ่งจังหวะเดียวกันนั้นเองทางกระทรวงต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ประกาศขึ้นบัญชีด�ำให้ประเทศไทยติดกลุ่มแย่
ทีส่ ดุ ระดับเดียวกับเกาหลีเหนือและอิหร่าน ที่โดนข้อหาการค้า
มนุษย์มากที่สุด ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบและสร้าง
ความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศและผลิตภัณฑ์จากแหล่ง
ผลิตของไทยเป็นอย่างมาก  ด้วยสาเหตุนี้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้มีค�ำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการท�ำ
ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีผบู้ ญั ชาการทหารเรือเป็นผู้
บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
1. การทำ�ประมง
2. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi)
3. เศษเหลือจากวัตถุดิบนำ�เข้า (ทูน่า)
4. เศษเหลือจากหลายแหล่ง
รวมทั้งหมด
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2,293
226
1,184
746
4,449

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า  กรมประมงและหน่วย
งานเอกชนที่เกี่ยวข้อง  สิ่งที่ส�ำคัญก็คือ ค�ำสั่งก�ำหนดให้มีศูนย์
ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port In - Port Out Controlling
Center) และศูนย์ ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกแก่เรือ
ประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) ประจ�ำใน
แต่ละจังหวัดชายทะเลตามที่ ศปมผ. ประกาศก�ำหนด จึงน�ำมา
สูก่ ารปรับรูปแบบการออกหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์
ของปลาป่นโดยมีการเพิม่ เติมในส่วนของการรายงานการออกเข้าท่าของเรือประมงตามที่ ศปมผ.ก�ำหนด โดยเรือประมงทีจ่ ะ
ท�ำการขายสัตว์นำ�้ แก่โรงปลาป่นต้องแนบรายละเอียดการออกเข้าท่าในแต่ละครัง้ ส่งมาทีก่ ลุม่ วิชาการ  นอกจากนีโ้ รงงานปลาป่น
และเรือประมงจะต้องมีหนังสือรับรองจากส�ำนักงานสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน ว่าไม่มกี ารใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและ
การบังคับใช้แรงงานแนบมาในการตรวจหนังสือรับรองปลาป่นฯ ด้วย
ซึ่งจากการปรับรูปแบบการออกหนังสือรับรองปลาป่นฯ ครั้งนี้
ท�ำให้มีผู้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรงงาน
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานปลาป่น นั่นเอง
จากการด� ำ เนิ น งานออกหนั ง สื อ รั บ รองปลาป่ น ฯ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- 30 กันยายน พ.ศ. 2558 มีผรู้ บั บริการเป็นโรงงานผูผ้ ลิตอาหาร
สัตว์ทั้งสิ้นจ�ำนวน 7 ราย โรงงานปลาป่นจ�ำนวน 40 ราย และ
มีจำ� นวนหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่นทัง้ สิน้
4,449 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณวัตถุดิบ (กิโลกรัม) ปริมาณปลาป่น (กิโลกรัม)
147,319,094
11,477,334
101,223,875
43,177,217
303,197,520

38,231,775
3,367,908
23,703,733
12,571,235
77,874,651

ผู้บริหารกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผู้อ�ำนวยการกอง
:  นายมาโนช  รุ่งราตรี  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
:  นางบังอร  วงษ์ทองค�ำ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
:  นางสาวสุชาดา  บุญภักดี
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก :  นางภัทธิรา  เลิศวิทยาประสิทธิ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล
:  นางเพราลัย  นุชหมอน  
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน :  นางจินดา  ซ้ายเกลี้ยง  
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก :  นายวุฒิชัย  วังคะฮาต  
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง :  นายก�ำพล  ลอยชื่น
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง :  นายอ�ำนวย  คงพรหม
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน
:  นายสุชาติ  แสงจันทร์
หัวหน้าสถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
: นายวิรัตน์ สนิทมัจโร
หัวหน้าสถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
: นายสนธยา บุญสุข

