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บทนํา
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลเปนหนวยงานหนึง่ ของกรมประมง ทีม่ ภี ารกิจในการศึกษา วิจยั พัฒนา
ติดตาม และเฝาระวังแหลงทําการประมงทะเล เพื่อสงเสริม พัฒนา และฟนฟูแหลงการประมงทะเลใหมีความ
อุดมสมบูรณ และมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต
จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดดําเนินการตาม
ภารกิจหลักในการศึกษา วิจยั ดานการประมงทะเล การสํารวจทรัพยากรสัตวนํ้า แหลงทําการประมง ทั้งในและ
นอกนานนํา้ ไทย ตลอดจนมีการสงเสริมการใชเครือ่ งมือประมงทีเ่ หมาะสม การสงเสริม/พัฒนาศักยภาพองคกร
ประมงใหมีความสามารถในการบริหารจัดการประมงทะเล การจัดสรางปะการังเทียม การขยายเขตอนุรักษ
ชายฝง การตรวจสอบรับรองแหลงประมง การจัดทําระบบติดตามเรือ (VMS) การใหบริการออกเอกสารหรือ
ใบรับรองที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป วาดวยการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU Fishing)
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลไดจดั ทํารายงานประจําป 2559 ขึน้ เพือ่ ใหเห็นภาพรวมการปฏิบตั งิ าน
ของหนวยงานในสังกัด ตามแผนงาน โครงการตางๆ ที่ไดดําเนินการมาอันจะเปนประโยชนตอการวิเคราะห
และประเมินผล เพือ่ ปรับปรุงการดําเนินงานตอไป หวังเปนอยางยิง่ วารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ หนวย
งานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูที่สนใจนําไปใชประโยชนตอไป

(นายมาโนช รุงราตรี)
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ฝายบริหารงานทั่วไป

กลุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก

กลุมงานตรวจสอบคุณภาพแหลงประมง

กลุมงานพัฒนาเทคนิคประมง

กลุมงานพัฒนาเรือประมง

กลุมงานสมุทรศาสตร

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน

กลุมงานประเมินสภาวะทรัพยากร
และการประมงทะเลลึก

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง

กลุมงานสํารวจ
และวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน
สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
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บุคลากร
ในปงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลมี
บุคลากรทั้งสิ้น 351 คน เปนขาราชการทั้งสิ้น 223 คน และ
เปนลูกจางประจําทั้งสิ้น 128 คน โดยบุคลากรสวนใหญอยู
ภายใตสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล
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เมื่อพิจารณาตามอายุ พบวา ขาราชการสวนใหญมีอายุอยูใน
ชวง 40-49 ป รอยละ 34.53 รองลงมาคือชวงอายุ 30-39 ป
รอยละ 32.74 ชวงอายุ 50-60 ป รอยละ 19.28 และชวงอายุ
20-29 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่นอยที่สุดเพียงรอยละ 13.45

บริหารงานทั่วไป
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สพทท.
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ซึ่ ง ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลฝ  ง อั น ดามั น (ภู เ ก็ ต ) เมื่ อ พิ จารณาตามตํ า แหน ง พบว า ข า ราชการส ว นใหญ
มีจํานวนบุคลากรมากที่สุด รองลงมาเปนศูนยวิจัยและพัฒนา อยูในตําแหนงวิชาการ รอยละ 77.58 รองลงมาคือตําแหนง
ทั่วไป รอยละ 21.97 และตําแหนงอํานวยการ รอยละ 0.45
ประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก(ระยอง)
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ขาราชการสวนใหญ
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงถึง รอยละ 62.70 รองลงมาคือ กลุมตําแหนงของขาราชการ
การศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 19.30 การศึกษาระดับตํ่า 120
กวาปริญญาตรี รอยละ 16.50 และการศึกษาระดับปริญญาเอก 100
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมาก
เพราะการบริ ห ารงานขององค กรใดจะพั ฒ นาไปอย า งมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับศักยภาพ
ของบุคลากร หากมีทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถสูง
มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน ยอมสามารถนําพาองคกรไปสูค วามสําเร็จ
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและเปาหมายที่ตองการได
ดังนั้นกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงไดใหความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรใหเปนทั้งคนดีและคนเกงโดยการจัดสง
บุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อเปนการ
สงเสริมและสนับสนุนใหบคุ ลากรไดพฒ
ั นาตนเองใหมศี กั ยภาพ
สูงขึน้ ซึง่ ในปงบประมาณ 2559 มีหลักสูตรในการอบรมทัง้ หมด
10 หลักสูตร สามารถแบงได 3 ดาน ดังตอไปนี้

ด า นที่ มี บุ ค ลากรอบรมมากที่ สุ ด ถึ ง ร อ ยละ 40.00 คื อ
ด า นสมรรถนะ รองลงมาคื อ ด า นทั ก ษะและด า นความรู 
รอยละ 30.00 เทากัน
30%

40%
รอยละของบุคลากร
ในการอบรม
แตละดาน

ดานความรู
ดานทักษะ
ดานสมรรถนะ

30%

นอกจากนี้ทั้ง 3 ดานยังสามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ได
ดังนี้
1. ดานความรู ประกอบดวยหลักสูตรประเภทการวางแผน
1 หลักสูตร ประเภทวิชาการ 2 หลักสูตร
2. ดานทักษะ ประกอบดวยหลักสูตรประเภทการวางแผน
1. ดานความรู (Knowledge)
1 หลักสูตร ประเภทบริหาร/พัฒนาองคกร 2 หลักสูตร
หมายถึง ความรู ความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 3. ดานสมรรถนะ ประกอบดวยหลักสูตรประเภทบริหาร/พัฒนา
และความรูค วามสามารถดานกฎหมายและกฎระเบียบราชการ องคกร 4 หลักสูตร

2. ดานทักษะ (Skill)

จํานวนประเภทการอบรมในแตละดาน
หมายถึ ง การนํ า ความรู  ม าใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านจนเกิ ด หลักสูตร

ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่จําเปน
ในการปฏิ บั ติ ง านที่ พั ฒ นาจากการสั่ ง สมประสมการณ
และการฝกฝน

3. ดานสมรรถนะ (Competency)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

การวางแผน
บริหาร/พัฒนาองคกร
วิชาการ

หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ที่เปนผลมาจากความรู
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคลากร
บางกลุม/บางคนในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานโดดเดนกวา
คนอื่นๆ ในองคกร
ในแตละดานประกอบดวยหลักสูตร ดังนี้ ดานความรู จํานวน
ดานความรู ดานทักษะ ดานสมรรถนะ
3 หลักสูตร ดานทักษะ จํานวน 3 หลักสูตร และดานสมรรถนะ
ประเภทการอบรมทีม่ บี คุ ลากรเขารับการอบรมมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ
จํานวน 4 หลักสูตร
60.00 คือประเภทบริหาร/พัฒนาองคกร รองลงมาคือประเภท
จํานวนหลักสูตรในแตละดาน
การวางแผน และประเภทวิชาการ รอยละ 20.00 เทากัน
หลักสูตร

6

รอยละของบุคลากรในการอบรมแตละประเภท
20%
20%

4
2
0
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดจัดสัมมนาวิชาการดานการ นอกจากนี้ยังไดมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่และ
ประมงทะเล ประจําป 2559 เรือ่ ง “อนาคตประมงไทยในศตวรรษ เสริมสรางสุขภาพ “ปน ไบคไปไหวพระ” เพือ่ เสริมสรางสุขภาพ
หนา” ระหวางวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ 2559 โรงแรมเซนทารา และความสามัคคีภายในหนวยงาน
แมสอดฮิลรีสอรท จังหวัดตาก โดยมีผูเขารวมสัมมนาทั้งจาก
ภายในกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลและผูท เี่ กีย่ วของภายนอก
กองฯ ทั้งหมด 130 คน เพื่อพัฒนางานวิจัยของนักวิชาการ
ประมงทะเล นักวิจัย นักบริหาร ดานการพัฒนาการปฏิบัติงาน
เชิงยุทธศาสตรของงานวิจยั งานพัฒนา และงานธุรการ การเงิน
งบประมาณที่ไดรับใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป

กิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม “ปนสิง่ ของและนํา้ ใจ
สู  เ ยาวชนไทยในถิ่ น ทุ ร กั น ดาน” ณ โรงเรี ย นบ า นนํ้ า ดิ บ
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยไดมอบเงินทุนการศึกษา
ผลิตภัณฑปลาทูนา และอุปกรณเครื่องเขียน ตลอดจนอุปกรณ
กีฬาใหกับนักเรียน

โดยเนื้อหาของการสัมมนาประกอบดวยการบรรยายพิเศษ
ดังนี้
1. การวิจัยประมงทะเลในทศวรรษหนา
2. พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กับหนาที่ของกอง
วิจัยและพัฒนาประมงทะเล
3. การแกไขปญหา IUU ของกรมประมง
4. นโยบายการขับเคลื่อนตามกรอบการปฏิรูปการทํางาน
และการอภิปรายในหัวขอ “ประมงทะเลไทยไปรอดใน
ทศวรรษหนา”
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งบประมาณ ประจําป 2559
ในปงบประมาณ 2559 กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลไดรบั งบประมาณเพิม่ ขึน้ จากป 2558
รอยละ 14.35 โดยไดรับการจัดสรรงบบุคลากรเพิ่มขึ้นรอยละ 20.96 งบดําเนินงานลดลง
รอยละ 2.51 และงบลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 133.80
ลานบาท
180

งบประมาณ 2558
งบประมาณ 2559

135
90
45
0

งบบุคลากร งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจายอืน่

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ไดรับงบประมาณในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559
ทั้งหมด 370, 627,700 บาท ใน 5 แผนงาน โดยสวนใหญอยูในแผนงานสงเสริมสินคาดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรม ผลผลิตสินคาประมงมีคุณภาพไดมาตรฐาน รอยละ 54.51
(กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง รอยละ 44.43 และกิจกรรมดําเนินการ
เพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคูคา รอยละ 10.07) แผนงานรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแกปญหาที่ดินทํากิน ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้าใน
แหลงนํ้าธรรมชาติ รอยละ 26.50 (กิจกรรมผลิตพันธุสัตวนํ้า รอยละ 7.07 กิจกรรมพัฒนา
ตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย รอยละ 14.03 และกิจกรรมฟนฟูทรัพยากร
ชายฝง ทะเลโดยการจัดสรางปะการังเทียม รอยละ 5.40) แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการ
ผลิตสรางมูลคาภาคการเกษตรและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ
ผลผลิตเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ รอยละ 14.88 (กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาสินคาประมง รอยละ 14.88) แผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา รอยละ 3.73
(กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง รอยละ 3.73) และแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 0.38 (กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ 0.38)
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รายงานประจําป
2559 / 2016

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง
แผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน

3.73%
5.41%
4.033%
14.03%

14.8 %
14.88%

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง

แผนงานสงเสริมสินคาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
กิจกรรมดําเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคูคา

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.07%
%
0.38%

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10.07%
444.43%
4.443%

แผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ
กิจกรรมผลิตพันธุสัตวนํ้า

แผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ
กิจกรรมพัฒนาตามแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย

แผนงานอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ผลผลิตการจัดการใหเกิดผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ
กิจกรรมฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลโดยการจัดสรางปะการังเทียม

แผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
- ผลผลิตวิจัยและพัฒนาการประมง
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการประมง

แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาภาคการเกษตร
และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรอยางเปนระบบ
- ผลผลิตเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาสินคาประมง

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา งบประมาณ รอยละ 45.64 เปนบุคลากร โดยเปนเงินเดือนของขาราชการ รอยละ 39.85
ลองลงมาเปนงบดําเนินงาน รอยละ 39.48 เปนคาตอบแทนใชสอย และวัสดุถึงรอยละ 93.34 งบรายจายอื่นรอยละ 4.62
เปนคาใชจายในการสํารวจทําประมงนอกนานนํ้าของเรือสํารวจ งบลงทุนรอยละ 9.72 เปนคาครุภัณฑ และงบอุดหนุน
รอยละ 0.54 เปนคาใชจา ยสมาชิกองคการระหวางประเทศ (คณะกรรมาธิการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูนา ในมหาสมุทรอินเดีย)

0.54% 4.62%
9.72%

445.64%

คาตอบแทน
พนักงาน
ราชการ
41.54%

สาธารณูปโภค
6.66%

คาจางประจํา
18.61%

คาตอบแทน
ใชสอยวัสดุ
93.34%

เงินเดือน
39.85%

คาครุภัณฑ
100%

คาใชจาย
สมาชิก
องคกร
ระหวาง
ประเทศ
100%

คาใชจาย
ในการ
สํารวจ
ทําการ
ประมง
นอก
นานน้ํา
ของเรือ
สํารวจ
100%

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจายอื่น

39.48%
48%
งบบุคลากร

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
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เมื่ อ พิ จ ารณาการใช จ  า ยงบประมาณทางด า นค า ตอบแทนพนั ก งานราชการ ผลการ
เบิกจายตาม GF รวมทั้งสิ้น 52,065,714.42 บาท โดยรอยละ 61.24 เปนการเบิกจาย
ในสวนภูมิภาค และรอยละ 38.76 เปนการเบิกจายในสวนกลาง
งบบุคลากร

สวนกลาง
าง
39%

สวนภูมิภาค
661%

ในสวนของงบดําเนินงาน มีผลการเบิกจายตาม GF รวมทั้งสิ้น 118,484,225.87 บาท
ซึ่งในสวนกลางมีการเบิกจายรอยละ 82.13 เปนเงินขยายกันเหลื่อมปรอยละ 17.87 และในสวน
ภูมิภาคมีการเบิกจายรอยละ 77.72 เปนเงินขยายกันเหลื่อมปรอยละ 22.28
ในดานงบลงทุนมีผลการเบิกจายตาม GF รวมทัง้ สิน้ 36,619,912.10 บาท ซึง่ ในสวนกลางมีการ
เบิกจายรอยละ 97.89 เปนเงินขยายกันเหลื่อมปรอยละ 2.11 และในสวนภูมิภาคไมกันเงินขยาย
กันเหลื่อมป
สวนงบรายจายอื่น มีผลการเบิกจายตาม GF รวมทั้งสิ้น 15,493,751.19 บาท โดยสวนกลาง
ไม กั น เงิ น ขยายกั น เหลื่ อ มป ส ว นงบอุ ด หนุ น มี ผ ลการเบิ ก จ า ยตาม GF รวมทั้ ง สิ้ น
2,000,000 บาท ซึ่งเปนการเบิกจายในสวนกลางทั้งหมด
งบดําเนินงาน

งบรายจายอื่น

17.87
1

22.28
2

8
82.13

777.72

งบลงทุน
2.11
2

100

9
97.89

1
100
เงินขยายกันเหลื่อมป
เบิกจาย

สวนกลาง
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รายงานประจําป
2559 / 2016

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

แผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย
ผลการดําเนินกิจกรรมปงบประมาณ 2559 ภายใตโครงการพัฒนาแผนแมบทการจัดการประมง
ทะเลไทย ของกองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลรวมกับสํานักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายฝง
ทะเล และกลุมชาวประมงในพื้นที่ตางๆ ไดผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้

1. การสงเสริมการจัดการประมงทะเลระดับจังหวัด
ดําเนินการสงเสริมใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ เพื่อจัดทําแผนการจัดการประมง
ทะเลอยางมีสวนรวม ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชาวประมงในพื้นที่ ใหมี
การบริหารจัดการประมงทะเลในระดับจังหวัดที่เปนรูปธรรม พัฒนาศักยภาพองคกรประมงใหมี
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การประมงทะเล โดยจั ด อบรมให ความรู  ใ นเชิ ง วิ ช าการ
ควบคูไปดวย ซึ่งประกอบดวย
- กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
- กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม

2. การเพิ่มผลผลิตสัตวนํ้า
ดําเนินการฟนฟูชายฝงใหมีความสมบูรณ ทั้งการพัฒนาแหลงทําการประมงชายฝงใหมีความ
เหมาะสมในการเปนแหลงวางไข และเลี้ยงสัตวนํ้าวัยออน รวมถึงการสงเสริมใหชาวประมง
มีความรูทางดานการอนุรักษทรัพยากรประมง ปองกันไมใหเกิดการทําลายทรัพยากรสัตวนํ้า
อยางไมเหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสัตวนํ้าใหมีความยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย
- กิจกรรมการจัดสรางปะการังเทียมเพื่อการประมง
- กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตวนํ้าชุมชน
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กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน

เปาหมาย

ดําเนินการสงเสริมใหชุมชนจัดทําเขตอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมงชายฝงบริเวณชุมชน
พื้นที่ 22 จังหวัดชายฝงทะเล จํานวน 51 ชุมชน ในพื้นที่ชุมชนใหม เริ่มดําเนินการปงบประมาณ
2560 และพื้นที่ชุมชนเดิมจากปงบประมาณ 2557 - 2558 จํานวน 70 ชุมชน ดําเนินการโดย
สํานักงานประมงจังหวัด และหนวยงานภายใตกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ผลการดําเนินการ
1. จัดฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน
มีสวนรวม” ใหกับชาวประมงในชุมชนทั้งหมด 51 ชุมชน รวม
ทั้งหมด 1,270 คน โดยมีเนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับ การจัด
ตัง้ กลุม เพือ่ บริหารทรัพยากรประมงโดยชุมชน หลักการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตวนาํ้ ตัวอยางปญหาการประมงทีเ่ กิด
ขึ้น และวิธีแกไขปญหา และการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม
การบริหารจัดการประมงของชุมชน
2. จัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนในการบริหารจัดการประมง
โดยองคประกอบของคณะกรรมการจะประกอบไปดวย ตัวแทน
ชาวประมง กรรมการหมูบ า น สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยมีประมงอําเภอ หรือผูแทนจากสํานักงานประมงจังหวัด
เปนเลขานุการ และมีเจาหนาที่จากกองวิจัยและพัฒนาประมง
ทะเลในพืน้ ทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนทีป่ รึกษาทางวิชาการของชุมชน โดย
ไดการรับรองการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ของชุมชนจากอําเภอ
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมง และการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรในเขตชุมชน
3. การกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมง
โดยชุมชน โดยจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผูมีสวน
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแนวทางการอนุรักษหรือการใชประโยชน
จากทรัพยากรประมงในเขตของชุมชน โดยสรุปจะมีกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการจัดทําซั้งเชือก ซั้งกอ กรํ่า แนวเขตหญาเทียม การ
กําหนดขนาดตาอวน จัดตั้งธนาคารสัตวนํ้า หามใชเครื่องมือ
บางชนิดในเขตอนุรกั ษ และกิจกรรมปลอยพันธุส ตั วนาํ้ เปนตน
4. การกําหนดเขตอนุรักษทรัพยากรของชุมชน โดยขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมและพืน้ ทีข่ องชุมชนในบริเวณนัน้ ๆ ซึง่ จะมีสตั วนาํ้
ประจําถิ่น หรือสัตวนํ้าที่สําคัญอาศัยอยูแตกตางกัน จึงมีวิธี
การอนุรักษสัตวนํ้าที่แตกตางกันออกไปตามชนิดสัตวนํ้านั้นๆ
โดยจะทําการกําหนดพิกัดขอบเขตพื้นที่อนุรักษของชุมชน
มีการจัดวางทุนหรือสัญลักษณแสดงเขตอนุรักษ รวมทั้งมีการ
กําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในการทําประมงบริเวณพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ
ของชุมชน

yu.indd 17

5. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดําเนินกิจกรรมการ
บริหารจัดการประมงโดยชุมชน” ในพื้นที่รับผิดชอบของหนวย
งานภายใตกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รวมสํานักงาน
ประมงจังหวัด คณะกรรมการชุมชน และชาวประมงในพื้นที่
จํานวน 6 ครั้ง ใน 6 พื้นที่ โดยการนําเสนอและแลกเปลี่ยนผล
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการบริ ห ารจั ด การประมงโดยชุ ม ชน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางชุมชน และรวมกันวางแผนการ
ดําเนินงานในปตอไป
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รายงานประจําป
2559 / 2016

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

พื้นที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2559
ลําดับ
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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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จังหวัด

ตราด
ตราด
ตราด
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ระยอง
ชลบุรี
ชลบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
สงขลา
นราธิวาส
นราธิวาส
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ระนอง
ระนอง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กระบี่
กระบี่
กระบี่
พังงา
พังงา
ตรัง
สตูล
สตูล
ตราด
ชลบุรี
สุราษฎรธานี
ปตตานี
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล

อําเภอ

เมือง
เมือง
เกาะชาง
แหลมสิงห
ขลุง
ทาใหม
เมือง
แกลง
บางละมุง
บางละมุง
เมือง
บางบอ
บางปะกง
บานแหลม
เมือง
กุยบุรี
เมือง
ปะทิว
ละแม
เมือง
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ไชยา
ทาศาลา
สิชล
หัวไทร
สทิงพระ
ตากใบ
เมือง
เมือง
สายบุรี
ยะหริ่ง
เมือง
สุขสําราญ
ถลาง
เมือง
เกาะลันตา
เมือง
เหนือคลอง
ตะกั่วปา
ทับปุด
สิเกา
เมือง
ละงู
คลองใหญ
บางละมุง
ดอนสัก
สายบุรี
ถลาง
กะเปอร
เมือง

ตําบล

อาวใหญ
แหลมกลัด
เกาะชางใต
ปากนํ้าแหลมสิงห
บางชัน
คลองขุด
มาบตาพุด
ซากพง
นาเกลือ
บางละมุง
บางจะเกร็ง
คลองดาน
สองคลอง
แหลมผักเบี้ย
หาดเจาสําราญ
เขาแดง
อาวนอย
สะพลี
ละแม
ทายาง
บอผุด
เกาะพะงัน
ตะกรบ
ทาศาลา
เสาเภา
หนาสตน
กระดังงา
ศาลาใหม
โคกเคียน
ตันหยงลุโละ
ปะเสยะวอ
ตะโละกาโปร
ปากนํ้า
กําพวน
ปาคลอก
รัษฎา
เกาะกลาง
เขาคราม
คลองเขมา
เกาะคอเขา
มะรุย
บอหิน
ตํามะลัง
ละงู
ไมรูด
บางละมุง
ดอนสัก
ตะลุบัน
ปาคลอก
มวงกลวง
เกาะสาหราย

หมูที่
2
1
4
16
1
6
3
3
9
4
2
3
6
1
3
5
5
3
2
7
2
6
2
7
6
8
2
1
2
1
6
1
6
4
7
3
4
1
4
1
1
14
4
3
10
2
2
5

บาน/ชุมชน

บานอาวชอ
บานปากคลองอาวระวะ
บานสลักคอก
บานเกาะแมว
บานเกาะจิก
บานจาวหลาว
บานหนองแฟบ
บานวังแกว
ชุมชนนาเกลือ-ลานโพธิ์
บานปากคลองบางละมุง
บานฉูฉี่
บานสีลง
บานคลองเจริญวัย
ชุมชนแหลมผักเบี๊ย
บานบางกุฬา
บานคุงโตนด
บานคั่นกระได
บานชายทะเล
บานแหลมสันติ
บานปากมหาด
บานเฉวง
บานแมหาด
บานตะกรบ
บานสระบัว
หาดบางดี-เสาเภา
บานหนาศาลเหนือ
บานพังเถียะ
บานปูลาโตะบีซู
บานโคกพยอม
บานตันหยงลุโละ
บานบน
บานปาตา
บานเกาะเหลา
บานทะเลนอก
บานแหลมทราย
บานแหลมตุกแก
บานบอทองหลาง
บานไหนหนัง
บานหัวขอน
บานเมืองใหม
บานคาย
บานบอหิน
บานกาลันบาตู
บานหลอมปน
บานคอลงมะนาว
บานโรงโปะ
บานนางกํา
ชุมชนปาตาตีมอ
บานปาคลอก
บานบางเบน
บานยะระโตดใหญ
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กิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ปะการังเทียม
ผลการดําเนินการ
1. จัดประชุมเครือขายชาวประมงรักษปะการังเทียม เพือ่ หารือ
แนวทางการใชประโยชน และแผนการดําเนินกิจกรรม จํานวน
20 ครั้ง ใน 20 จังหวัดชายฝงทะเล โดยรับฟงความคิดเห็นของ
ชาวประมงในการกําหนดแนวทางการใชประโยชน ในบริเวณ
พื้นที่ปะการังเทียม ประกอบดวย จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ จังหวัด
ชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล จังหวัด
ตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

2. การจัดกิจกรรมฟนฟูแหลงปะการังเทียมที่เสื่อมโทรม และ
กิจกรรมประชาสัมพันธการใชประโยชนบริเวณพื้นที่ปะการัง
เทียมอยางยั่งยืน จากการไดจัดตั้งเครือขายชาวประมงรักษ
ปะการังเทียม ใน 20 จังหวัดชายฝงทะเล โดยแตละเครือขาย
มีการดําเนินกิจกรรมทีห่ ลากหลายและแตกตางกันไปตามความ
เหมาะสมของพื้นที่
2.1 กิจกรรมดํานํ้าทําความสะอาดแหลงปะการังเทียม
2.2 กิจกรรมปลอยพันธุสัตวนํ้า
2.3 กิจกรรมทําซั้งเชือกเพื่อเปนแหลงอาศัยสัตวนํ้า
2.4 จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงปะการังเทียมภายในจังหวัด
และแนวทางการใชประโยชน
2.5 กิจกรรมนําเรือเกาไปจมเปนปะการังเทียม
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รายงานประจําป
2559 / 2016

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

กิจกรรมการจัดสรางปะการังเทียมเพื่อการประมง
โครงการภายใตแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย
เปาหมาย
ในปงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ไดรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ
เพือ่ ดําเนินการจัดสรางปะการังเทียม จํานวน 10 แหง เพือ่ เพิม่ แหลงอาศัยของสัตวนาํ้ เพิม่ แหลง
ทําการประมงใหกับชาวประมงพื้นบาน และเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับทองทะเลไทย

พื้นที่ดําเนินการ
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ลําดับ
กปม.59-10-01

พื้นที่เปาหมาย
บานปากนํ้าแขมหนู ม.9 ต.ตะกาดเงา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

กปม.59-10-02

บานจาวหลาวหัวแหลม ม.6 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

กปม.59-10-03

ชุมชนหาดวอนนภา เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

กปม.59-10-04

ชุมชนแหลมแทน เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

กปม.59-10-05

บานหนาทับ ม.1 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

กปม.59-10-06

บานสามเสียม ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

กปม.59-10-07

บานแพรกเมือง ม.9 ต.หนาสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

กปม.59-10-08

ชุมชนบานทะเลนอก ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

กปม.59-10-09

บานโละบาหรา ม.3 ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

กปม.59-10-10

บานเหนือ ม.2 ต.กําพวน อ.สุขสําราญ จ.ระนอง
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ผลการดําเนินการ
1. การสํารวจพื้นที่และการทําการประมง ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลทําการสํารวจพื้นที่ที่ไดรับการเสนอความตองการ
ในการจัดสรางปะการังเทียมจากชาวประมง และองคกรสวน
ท อ งถิ่ น จากพื้ น ที่ ต  า งๆ เพื่ อ พิ จารณาความเหมาะสมทาง
วิชาการ และดําเนินการสํารวจขอมูลทางการประมงในเบือ้ งตน
ไวเพื่อการติดตามเปรียบเทียบกับผลการเปลี่ยนแปลงหลังการ
จัดสราง
2. กําหนดพิกัดและผังการจัดวาง การจัดทําแผนผังขึ้นอยูกับ
ลักษณะพื้นที่ที่จะทําการจัดสรางและลักษณะการทําประมงใน
บริเวณนั้น โดยมีการหารือกับกลุมชาวประมงและผูมีสวนได
สวนเสีย แตละพื้นที่จะมีผังการจัดวางในรูปแบบตางกัน แตอยู
บนพื้นฐานทางวิชาการเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการเปนที่อยู
อาศัยของสัตวนาํ้ และตามความตองการของประชาชนในพืน้ ที่
จัดสรางนั้น
3. ดําเนินการขออนุญาตกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ กองวิจยั และ
พัฒนาประมงทะเลไดขออนุญาตกอสรางสิง่ ลวงลํา้ ลํานํา้ กับกรม
เจาทา ขอความเห็นชอบดานความมัน่ คงทางทะเลของประเทศ
กับกองทัพเรือ และขออนุญาตเปลีย่ นแปลงทีจ่ บั สัตวนาํ้ เพือ่ การ
จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลกับกรมประมง กอนดําเนินการจัด
สรางปะการังเทียมในทุกพื้นที่
4. ดําเนินการจัดสรางและจัดวางแทงคอนกรีต วัสดุจัดสราง
เปนแทงคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสี่เหลี่ยม ขนาดกวาง x ยาว x
สูง เทากับ 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร จํานวนรวมทั้งสิ้น 5,666 แทง
และทุนลอยเหล็กบอกตําแหนง 49 ทุน ในพื้นที่ 10 แหง และ
ดําเนินการจัดวางในทะเลใหเปนไปตามพิกัดและรูปแบบที่
กําหนดในผังจัดสราง
5. ดําเนินการติดตามผลหลังการจัดสรางปะการังเทียม โดยการ
สํารวจความเปลี่ยนแปลงดานการทําการประมง เชน สํารวจ
ปริมาณและชนิดของสัตวนํ้าที่จับไดของชาวประมงที่เขามาใช
ประโยชนในบริเวณปะการังเทียม และความพึงพอใจหลังการ
จัดสราง เปนตน ซึง่ จะดําเนินการหลังมีการจัดสรางแลว 6 เดือน
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตวน้ําชุมชน
เปาหมาย

จัดตั้งธนาคารสัตวนํ้าของชุมชนจํานวน 10 แหง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติ
และสงเสริมใหชาวประมงมีสว นรวมในการฟน ฟูทรัพยากรสัตวนาํ้ ไดอยางถูกตอง เกิดความอุดม
สมบูรณของสัตวนํ้าในทองถิ่น อันจะสงผลตอการทําประมงไดอยางยั่งยืนตอไป โดยมีการ
บูรณาการในการทํางานรวมกันระหวางชาวประมงกับเจาหนาที่รัฐ

ผลการดําเนินงาน
1. การคัดเลือกพืน้ ที่ ศูนยวจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลพิจารณา
คัดเลือกชุมชนทีม่ คี วามเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม จํานวน
10 แหง
2. การจัดฝกอบรม ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ฝกอบรม
หลักสูตรธนาคารสัตวนาํ้ จํานวน 10 แหง ประกอบดวย ธนาคาร
ปูมา 9 แหง และธนาคารหอยนางรม 1 แหง จํานวนผูเ ขาอบรม
รวม 287 ราย เพือ่ ถายทอดความรูเ กีย่ วกับขอมูลเบือ้ งตนทีค่ วร
ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารสัตวนํ้า วิธีการจัดทําธนาคาร
ตัวอยางธนาคารสัตวนํ้าในพื้นที่ตางๆ
3. การจัดทําธนาคารสัตวนํ้า ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ดําเนินการจัดหาวัสดุอปุ กรณในการจัดตัง้ ธนาคารสัตวนาํ้ ใหกบั
ชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ เชน รูปแบบโรง
เรือน รูปแบบกระชัง รูปแบบคอก เปนตน เพื่อดําเนินการจัด
สรางธนาคารสัตวนํ้าชุมชน จํานวน 10 แหง
4. การติดตามผลการดําเนินกิจกรรม ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลไดแนะนําใหชมุ ชนมีการเก็บขอมูลการเปลีย่ นแปลง
ของสัตวนํ้าชนิดที่มีการจัดทําธนาคาร เพื่อใชในการติดตาม
ประเมินผลตอไป
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รูปแบบของธนาคารสัตวน้ําที่ ไดดําเนินการ มีดังนี้
ผูดําเนินการ

ชื่อชุมขน

ชนิดสัตวน้ํา

รูปแบบธนาคาร

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย บานประมง ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง
ตอนบน (สมุทรปราการ)
จ.ชลบุรี

ปูมา

โรงเรือน

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย บานหาดทรายแกว ม.5 ต.ตะกรบ อ.ไชยา
ตอนกลาง (ชุมพร)
จ.สุราษฎรธานี

ปูมา

โรงเรือนและกระชัง

บานโพธิ์เรียง ม.3 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ

ปูมา

โรงเรือน

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย บานทาเข็น ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด
ตอนลาง (สงขลา)
จ.สงขลา

ปูมา

โรงเรือน

ปูมา

กระชัง

ปูมา

โรงเรือน

หอยนางรม

โครงเหล็กหุมดวยอวน

บานศาลาหลวงบน ม.4 ต.ทาบอน อ.ระโนด
จ.สงขลา
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทย บานหวงบอน ม.5 ต.ไมรูด อ.คลองใหญ
ฝงตะวันออก (ระยอง)
จ.ตราด
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ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงฝง
อันดามัน (ภูเก็ต)

บานบากัน ม.9 ต.หลอยูง อ.ตะกั่วทุง
จ.พังงา

สถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล

บานบุโหลนเล ม.3 ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล

ปูมา

กระชัง

สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง

บานบางกลวย ม.3 ต.นาคา อ.สุขสําราญ
จ.ระนอง

ปูมา

โรงเรือน

บานบางเบน ม.2 ต.มวงกลาง อ.กะเปอร
จ.ระนอง

ปูมา

โรงเรือน
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

ศูนยประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา
(Catch Certification Coordination Center)

ขอมูลทั่วไป

1.2 การออกใบรับรองการแปรรูปสัตวนํ้า ออกไปแลว
รวม 4,203 ฉบั บ ปริ ม าณสั ต ว นํ้ า ที่ ใ ช ผ ลิ ต
รวม 83,281.75 ตัน
1.3 การนําเขาสัตวนํ้าที่ดาน ในปงบประมาณ 2557
มีการนําเขาสัตวนํ้าเพื่อผลิตสงออกไปสหภาพยุโรป
จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานตรวจสัตวนํ้าทาเรือ
กรุงเทพฯ ดานตรวจสัตวนํ้าทาเรือสงขลา ดานตรวจ
สัตวนํ้าลาดกระบัง ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดระนอง
และดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดชลบุรี จํานวนสัตวนํ้า
รวม.1,333,865.86 ตัน จากทั้งหมด 89 ประเทศ
2. การควบคุมการทําประมงใหสอดคลองกับกฎระเบียบ IUU
- การเก็บรวบรวมและบันทึกสมุดบันทึกทําการประมง
(Fishing Logbook) นําเขาระบบ CIUU (ตัง้ แต 1 ม.ค.
2553 - 30 ก.ย. 2558) โดยมีเปาหมาย จํานวน
20,000 ฉบับ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมและบันทึก
Fishing Logbook แลวจํานวน 117,017 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 585 ของเปาหมายการเก็บรวบรวม
และบันทึกทั้งหมด
3. การปรับปรุงสุขลักษณะเรือประมง
- การติดตามผลการปรับปรุงสุขลักษณะเรือประมง
ในปงบประมาณ 2558 มีเปาหมาย การรับรอง
สุขลักษณะเรือประมง จํานวน 1,100 ลํา โดยดําเนิน
การตรวจรับรองสุขลักษณะเรือประมงแลว จํานวน
1,208 ลํา คิดเปนรอยละ 110 ของเปาหมายการ
รับรองสุขลักษณะเรือประมงทั้งหมด
4. การประชาสัมพันธการดําเนินงานตามระเบียบ IUU
- การตรวจสัตวนํ้าขึ้นทา ไดดําเนินการประชาสัมพันธ
การตรวจสัตวนํ้าขึ้นทา เชน การตรวจเรือและเครื่อง
มือประมง สมุดบันทึกทําการประมง โดยสัตวนาํ้ ทีจ่ บั
ไดตอ งสัมพันธกบั เครือ่ งมือประมง ตันกรอสเรือ เเละ
จํานวนวันที่ทําการประมง MCPD และ MCTD ตอง
สัมพันธกับสมุดบันทึกการทําการประมง ในพื้นที่ 22
จังหวัดชายทะเล

สหภาพยุ โ รปได อ อกกฎระเบี ย บฉบั บ ที่ 1005/2008 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2551 วาดวยการจัดตั้งระบบของประชาคม
ยุ โ รปเพื่ อ ป อ งกั น ยั บ ยั้ ง และขจั ด การทํ า การประมง
ที่ ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงานและไร การควบคุ ม หรื อ
การทําการประมงไอยูยู ซึ่งตามระเบียบนี้ระบุวา สินคาและ
ผลิตภัณฑประมงที่ไดจากการทําการประมงทะเลที่จะสงไป
ประชาคมยุโรปจําเปนจะตองมีเอกสารรับรองการจับสัตวนํ้า
(Catch Certificate) วาไมไดมาจากการทําประมงไอยูยู
นอกจากนี้จะตองสามารถตรวจสอบยอนกลับ (Traceability)
ถึงแหลงทีม่ าของสินคาและผลิตภัณฑประมงทะเลไดตลอดสาย
การผลิต (Supply Chain) ซึ่งกฎระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนมา
กรมประมงไดดําเนินการจัดตั้งศูนยประสานงานการออกใบ
รับรองการจับสัตวนํ้า ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 เพื่อดําเนิน
การประเมินและติดตามผลการดําเนินการ รวมทั้งแกไขปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้น ภายใตการปฏิบัติเพื่อรองรับกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปวาดวยการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (IUU
Fishing)
การดําเนินงานของศูนยประสานงานการออกใบรับรองการจับ
สัตวนํ้าประจําปงบประมาณ 2559
1. การตรวจสอบรั บ รองสั ตว นํ้ า ขึ้ น ท า และออกใบรั บ รอง
การจับสัตวนํ้า
1.1 การออกใบรับรองการจับสัตวนาํ้ ออกไปแลวรวม 4,514 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ฉบับ ปริมาณสัตวนํ้าที่ใชผลิตรวม 29,666.82 ตัน
โดยออกที่กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพ • ชาวประมงที่ ใ ช เ ครื่ อ งมื อ ทํ า การประมงอวนล อ มจั บ
ไมสามารถบันทึกขอมูลนํ้าหนักเปนรายชนิดสัตวนํ้าได
สัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า กรุงเทพฯ จํานวน
เนื
่ อ งจากในขณะทํ า การประมงเครื่ อ งประมงดั ง กล า ว
2,981 ฉบับ (ใบรับรองการจับสัตวนํ้า 2,330 ฉบับ
จะทําการลอมสัตวนํ้าขึ้นมารวมกันและนําเขาหองเย็น
และใบรับรองการจับสัตวนํ้าแบบงาย 651 ฉบับ)
จึงไมสามารถประมาณนํา้ หนักสัตวนาํ้ แยกเปนแตละชนิดได
ออกที่ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าและ
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าสงขลา จํานวน 1,517 ฉบับ (ใบรับ • ชาวประมง บางรายไม ส ามารถเขี ย นหนั ง สื อ ได
จึงไมสามารถบันทึกขอมูลการทําการประมงในสมุดบันทึก
รองการจับสัตวนํ้า 909 ฉบับ และใบรับรองการจับ
การทําการประมง (Fishing Logbook) ได
สัตวนํ้าแบบงาย 608 ฉบับ) ออกที่ศูนยวิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้า
สมุทรสาคร จํานวน 16 ฉบับ (ใบรับรองการจับสัตวนาํ้
13 ฉบับ และใบรับรองการจับสัตวนาํ้ แบบงาย 3 ฉบับ)
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งานวิจัยดานการประมงทะเล
ชุดโครงการวิจัย
ปงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดดําเนินงานโครงการวิจัยจํานวน 3 ชุด
โครงการ โดยเปนชุดโครงการตอเนื่องทั้งหมด ประกอบไปดวยงานวิจัยทั้งหมด 8 เรื่อง
ไดแก งานวิจัยดานประเมินสภาวะทรัพยากรมากที่สุด (รอยละ 50) โดยมุงเนนศึกษาประเมิน
สภาวะทรัพยากรสัตวนํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ รองลงมาคืองานวิจัยดานทรัพยากร
(รอยละ 37) และงานดานชีววิทยา (รอยละ 13)

ทรัพยากร

37%
%

ป นสภาวะ
ประเมิ
ททรัพยากร

550%
ชีววิทยา

13%
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ทรัพยากร
• ชนิดและการแพรกระจายของกุงทะเลจากเรืออวนลากสํารวจ
บริเวณอาวพังงา
• ชนิดและปริมาณกุงทะเลจากเครื่องมือประมงพาณิชยบริเวณอาว
พังงา
• ชนิดและปริมาณกุงทะเลจากเครื่องมือประมงพื้นบาน
ประเมินสภาวะทรัพยากร
• ความชุกชุมและการแพรกระจายของแพลงกตอนพืชแพลงกตอน
สัตวในบริเวณอาวไทยตอนกลาง
• การเปลี่ยนแปลงชนิดและความชุกชุมของปลาบริเวณปะการังเทียม
จังหวัดปตตานี ในระยะ 2 ปแรก
• การเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตวเกาะติดขนาดใหญบนพื้นผิว
ปะการังเทียมบริเวณจังหวัดปตตานีในระยะเวลา 2 ปแรกหลังจัดวาง
• ความชุกชุมและการแพรกระจายของกุงทะเลวัยออนบริเวณ
อาวพังงา
ชีววิทยา
• สถานะทางชีววิทยาการสืบพันธุของกุงสกุล Metapenaeus
บริเวณอาวพังงา
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัยเดี่ยวประจําปงบประมาณ 2559 ประกอบดวยงานวิจัย 31 เรื่อง เปนงานวิจัยตอเนื่อง 21 เรื่อง
และงานวิจัยใหม 10 เรื่อง ซึ่งโครงการวิจัยเดี่ยวนั้นประกอบดวยงานวิจัยดานทรัพยากรมากที่สุด รอยละ 23
ของงานวิจัยเดี่ยวทั้งหมด รองลงมาคืองานวิจัยดานประเมินสภาวะทรัพยากร ดานการประมงดานอื่นๆ
ดานสภาวะการประมง ดานชีววิทยา และดานเครื่องมือประมง คิดเปนรอยละ 19, 16, 16, 10, 10 และ 6
ตามลําดับ
อื่น
อน

16%

ทรัพยา
ยากร

23%

สภาวะการประมง

10%

ป นสภาวะ
ประเมิ
ททรัพยากร

เครื่องมือประมงง

6%
%

119%

การประมง

16%

ชีววิทยา

10%

ทรัพยากร
• การสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําจากการประมงอวนลากแผนตะเฆ
บริเวณอาวไทยตอนใน
• ทรัพยากรสัตวนาํ้ จากการประมงอวนลากคานถางบริเวณอาวไทยตอนใน
• ทรัพยากรสัตวน้ําที่จับไดจากอวนติดตาปลาทู
• สัตวน้ําวัยออนบริเวณอาวไทยตอนใน
• สัตวทะเลเศรษฐกิจวัยออนบริเวณชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช
และสงขลา
• ทรัพยากรสัตวน้ําและคุณภาพแหลงประมงบริเวณชายฝงของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
• ทรัพยากรประมงจากเรือสํารวจประมง 2 ในพืน้ ทีป่ ด อาวไทยตอนใน
ประเมินสภาวะทรัพยากร
• การศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําและคุณภาพแหลงประมง
เพื่อกําหนดเขตการประมง (Zoning) บริเวณจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสงขลา
• ความชุกชุมของทรัพยากรปลาหมึกในเชิงเวลา บริเวณแหลงอาศัย
สัตวทะเลบานบางขยะ อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
• ความชุกชุมและความหลากหลายของสัตวหนาดินขนาดใหญ
ในแหลงอาศัยสัตวทะเลบานเกาะมุก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
• ความชุกชุมและการแพรกระจายของสัตวน้ําวัยออน
แพลงกตอนสัตว แพลงกตอนพืช และคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทางทะเลบริเวณจังหวัดระยอง
• ผลของความลึกน้ําของพื้นที่จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเลตอความ
อุดมสมบูรณของสัตวน้ําจังหวัดระยอง
• ความชุกชุมและการแพรกระจายของปลาวัยออนเศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝงจังหวัดตรัง
ชีววิทยา
• ความสมบูรณเพศของสัตวน้ําชนิดที่มีสําคัญทางเศรษฐกิจบริเวณ
ชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา
• ชีววิทยาการสืบพันธุของปลากุเราชนิดที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา
• ชีววิทยาการสืบพันธุปูลาย Charybdis cruciate (Herbst, 1794)
ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย
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การประมง
• การประมงอวนรุนเคยบริเวณอาวไทยตอนใน
• การประมงอวนดําบริเวณอาวไทยตอนใน
• การประมงของปลายอดจาก บริเวณอาวไทยตอนกลาง
• การประมงเคยในจังหวัดตราด
• การประมงและสภาวะทรัพยากรหอยเชลล
(Amusium pleuronectes, Linn) ในอาวไทย
เครื่องมือประมง
• การเปรียบเทียบขนาดตาอวนกนถุงในการทําประมงอวนลากกุง
ทะเลจากเรือสํารวจบริเวณอาวพังงา
• การศึกษาประสิทธิภาพอวนลอมติดตาบริเวณจังหวัดจันทบุรี
สภาวะการประมง
• สภาวะการประมงและการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
การใชประโยชนสัตวน้ําขนาดเล็กของเรือประมงพาณิชยในเขต
ชายฝงของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา
• สภาวะการทําประมงปลากุเรา Eleutheronema tetradactylum
(Shaw, 1804) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
• สภาวะการประมงอวนลอมจับประกอบแสงไฟตามระยะหางฝง
บริเวณอาวไทยตอนลาง
อื่นๆ
• การติดตามผลมาตรการปดอาวไทยตอนใน จากเครื่องมือประมง
อวนลากคู
• ความหลากหลายของมาน้ํา และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ
เพื่อใชบริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES
• การศึกษาปลาฉลามกบ (Chiloscyllium punctatum) ในระบบการ
เลี้ยงที่แตกตางกัน
• ตนทุน ผลตอบแทน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทํา
ประมงกุงทะเลบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก
• การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทําประมงอวนลากคู
บริเวณอาวไทยตอนลาง
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
ในปงบประมาณ 2559 ทีผ่ า นมา มีผลงานวิจยั ทีผ่ า นการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผล
งานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลใหสามารถตีพิมพเผยแพรได 18 เรื่อง โดยแบง
เปนเอกสารวิชาการ 15 เรื่อง และเอกสารเผยแพร 3 เรื่อง เมื่อพิจารณาประเภทของงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพ พบวาเปนงานวิจัยดานการประเมินสภาวะทรัพยากรมากที่สุด คิดเปนรอยละ
28 ของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพทั้งหมด รองลงมา คือ งานวิจัยดานการประมงดานทรัพยากร
ดานอื่นๆ ดานสภาวะการประมงดานเศรษฐกิจสังคม ดานชีววิทยาและ ดานสิ่งแวดลอม คิดเปน
รอยละ 17, 17, 11, 11, 6, 5 และ 5 ตามลําดับ

ทรัพยากร

17%

ประเมินสภาวะทรัพยากร

28%

อื่นๆ

11%

ชีววิทยา

เศรษฐกิจสังคม

5%

6%

สิ่งแวดลอม

5%

สภาวะการประมง

11%

การประมง

17%

เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการทําวิจัยพบวา งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ในปงบประมาณ 2559
เริ่มดําเนินการในป 2553 มากที่สุด (4 เรื่อง) รองลงมาคือป 2545 2549 2550 และ 2555
(2 เรื่องเทากัน) และมีงานวิจัยที่เริ่มดําเนินการในป 2543 2547 2548 2552 2556 และ 2558
จํานวนปละ 1 เรื่อง
5
4
3
2
1
254
254 3
2544
254 5
6
254
254 7
2584
255 9
2505
255 1
2525
255 3
2545
255 5
2565
255 7
8

0
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รายงานประจําป
2559 / 2016

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

ผลงานวิชาการป 2559
เลขที่
เอกสาร
เรื่อง
วิชาการ
11/2558 การประมงอวนรุนบริเวณอาวไทยฝงตะวันออก
ววิทยาการสืบพันธุของปลาทูแขกครีบยาว Decapterus
12/2558 ชีmaruadsi
(Temminck & Schlegel, 1843) ในอาวไทย
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาขางเหลือง (Selaroides
1/2559 leptolepis
(Cuvier, 1833)) ในอาวไทย
การเปรียบเทียบองคประกอบชนิดของลูกปลาวัยออน
2/2559 ในบริเวณพื้นที่และนอกพื้นที่จัดสรางแหลงอาศัยสัตวทะเล
บริเวณอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ
พยากรสัตวนํ้าจากเรือสํารวจประมงบริเวณฝงทะเล
3/2559 ทรั
อันดามันของประเทศไทย พ.ศ. 2549
ปริมาณโลหะหนักในปลาเศรษฐกิจที่จับไดบริเวณนอก
4/2559 นานนํ้าไทยจากทาเทียบเรือจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง
ระหวางป 2554-2555
ตอนสัตวในเขตมาตรการอนุรักษสัตวนํ้าในฤดูปลาที่มี
5/2559 แพลงก
ไขและวางไขเลี้ยงลูกและพื้นที่ใกลเคียงทางฝงทะเลอันดามัน
นสภาวะทรัพยากรหอยลายบริเวณชองเกาะชาง
6/2559 ประเมิ
จังหวัดตราด
ดราวปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดียโดยเรือ
7/2559 การประมงเบ็
ประมงตางชาติที่ขึ้นทาจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย
ยออนบริเวณ Ninety East Ridge และพื้นที่ใกลเคียง
8/2559 ปลาวั
ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
9/2559
10/2559
11/2559
12/2559
13/2559
เลขที่
เอกสาร
เผยแพร
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ปเริ่ม วันที่รับรองผลงาน
รหัสทะเบียนวิจัย ดําเนิน
วิชาการ
การ
56-0408-56130 2555 5 พฤศจิกายน 2558
50-0407-50090 2549 6 ธันวาคม 2558
-010
50-0402-50090 2549 6 มกราคม 2559
-008
46-0407-46069

2545 25 มกราคม 2559

49-0411-49139
-005

2548 26 มกราคม 2559

57-0412-57097

2547 5 กุมภาพันธ 2559

53-0411-53017
-001
56-0408-56083
-003

2552 24 มีนาคม 2559

54-0411-54009

2553 7 เมษายน 2559

54-0412-54020
-007
51-0410-51076
การประมงหมึกกลวยในอาวไทย
-004
การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย
51-0407-51076
ในอาวไทย
-001
ทัศนคติของชาวประมงพื้นบานตอแหลงอาศัยสัตวทะเล
54-0411-54025
บานบอดาน อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา
-001
การเปรียบเทียบโครงสรางประชาคมและผลจับสัตวนํ้าระหวาง 57-0410-57020
แหลงปะการังเทียมและกลุมปะการังเทียมบริเวณจังหวัดพังงา -004
ผลผลิตและการตลาดกุงแชบวยจากการประมงอวนจมกุง
สามชั้นที่ขายผานเครือขายตลาดกลางสัตวนํ้าตะกั่วทุง
54-0411-54008
จังหวัดพังงา
เรื่อง

1/2559

การสํารวจทรัพยากรหมึกหอมบริเวณอาวไทยตอนบน

2/2559

คูมือการวิเคราะหโลหะหนักในสัตวนํ้า

3/2559

สภาวะการประมงอวนดําบริเวณอาวไทยตอนบน

2555 29 มีนาคม 2559

2553 18 พฤษภาคม 2559
2553 27 กรกฎาคม 2559
2550 27 กรกฎาคม 2559
2553 21 มิถุนายน 2559
2556 29 สิงหาคม 2559
2553 16 กันยายน 2559

ปเริ่ม วันที่รับรองผลงาน
รหัสทะเบียนวิจัย ดําเนิน
วิชาการ
การ
43-43-2-14-03 2543 13 มกราคม 2559
-15-2-194-004
2558 4 กุมภาพันธ 2559
46-0407-45005 2545 9 กุมภาพันธ 2559
-015
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จากขอมูลผลงานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลที่ไดพิมพเผยแพรในรอบ 5 ปที่
ผานมา (2555-2559) พบวางานวิจัยที่ดําเนินการเสร็จและมีการพิมพเผยแพรอยางตอเนื่อง
ไดแก งานวิจัยดานชีววิทยา ทรัพยากร และการประมง โดยในป 2555-2557 มีสัดสวนมากกวา
ครึ่งหนึ่งของงานวิจัยทั้งหมด ในขณะที่ป 2558-2559 มีสัดสวนที่นอยลงแตมีความหลากหลาย
และครอบคลุมดานตางๆ มากขึ้น โดยมีงานวิจัยดานการประเมินทรัพยากรและเศรษฐกิจและ
สังคมเพิ่มเขามาซึ่งเมื่อพิจารณาควบคูกับโครงการวิจัยป 2559 คาดวางานวิจัยจะมีความ
หลากหลายและครอบคลุมดานตางๆ ของการประมงทะเลมากขึ้นอยางตอเนื่อง
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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สภาวะการประมง
อื่นๆ
การประเมินสภาวะ
สิ่งแวดลอม
เครื่องมือประมง

เศรษฐกิจและสังคม
การประมง
ทรัพยากร
ชีววิทยา

2555 2556 2557 2558 2559
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รายงานประจําป
2559 / 2016

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

ปริมาณการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง
(CPUE) ในแหลงทะเล ป 2559
ความเปนมา
จากการที่ มี การเร ง รั ด การพั ฒ นาการประมงทะเลเพื่ อ เพิ่ ม
ผลผลิตทางการประมงใหสูงขึ้นตามเปาหมายที่กําหนดในแผน
03
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 และ 2 ในป พ.ศ.
02
2504 กรมประมงจึงไดมกี ารนําอวนลากแผนตะเฆจากสหพันธ
04
01
สาธารณรัฐเยอรมันพรอมผูเชี่ยวชาญเขามาทดลองใชในอาว
05
ไทยซึ่ ง ปรากฏว า อวนลากแผ น ตะเฆ เ ป น เครื่ อ งมื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการจับสัตวนาํ้ หนาดินสูงและเหมาะสมกับสภาพ
06
ของอาวไทย สงผลใหกิจการประมงอวนลากขยายตัวอยาง
07
รวดเร็วโดยในป พ.ศ. 2503 ประเทศไทยมีเรือประมงอวนลาก
01
เพียง 99 ลํา เพียง 5 ปถดั มา (ป พ.ศ. 2508) เรือประมงอวนลาก
08
02 03
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปน 2,392 ลํา ในขณะที่ปริมาณการจับ
09
สัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง (Catch/Unit of Effort) ที่
04
สํารวจโดยเรือประมง 2 ไดลดลงลงเปนลําดับจาก 298 กิโลกรัม
ตอชั่วโมงในป พ.ศ. 2504 เหลือเพียง 179 กิโลกรัมตอชั่วโมง
ในป พ.ศ. 2508 จากสถานการณดังกลาวกรมประมงจึงได
กําหนดแนวทางการใหมีติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ ปริมาณการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE)
ทรัพยากรสัตวนาํ้ ในนานนํา้ ไทย โดยการสํารวจการแพรกระจาย
ความชุ ก ชุ ม ของสั ตว นํ้ า หน า ดิ น เพื่ อ เป น ดั ช นี ชี้ วั ด ความ ในอาวไทย :
อุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวนํ้าทางหนึ่ง ซึ่งดําเนินการ
ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2509 ถึงปจจุบัน
3

วัตถุประสงค

4

เพื่อประเมินผลปริมาณการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรง
ประมง(CPUE) ในแหลงทะเล

วิธีการสํารวจ

5
6

2

1
กิโลกรัม/ชั่วโมง
8 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 30

7
การประเมินปริมาณสัตวนํ้าโดยใชเรือสํารวจประมง 1 2 4 9
และ 16 ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
8
ดํ า เนิ น การสํ า รวจโดยใช เ ครื่ อ งมื อ อวนลากแผ น ตะเฆ
9
ขนาดตาอวน 2.5 เซนติเมตร ทําการลากอวนเปนเวลา 1 ชัว่ โมง
ในสถานีสํารวจทั้งสิ้น 85 สถานี ซึ่งอยูในพื้นที่อาวไทยจํานวน
64 สถานี ในพื้นที่ 115,270 ตารางกิโลเมตร โดยแบงออกเปน
9 เขต และฝง ทะเลอันดามันจํานวน 21 สถานี ในพืน้ ที่ 60,327 ปริมาณการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE)
ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 4 เขต ซึ่งจะทําการสํารวจ ในพืน้ ทีอ่ า วไทยเพิม่ ขึน้ โดยพบวามีปริมาณ 17.614 กิโลกรัม/
ในชวงมกราคม - มิถุนายน ของทุกป
ชั่วโมง ซึ่งตํ่ากวาในป 2558 (22.586 กก./ชม.) ถึงรอยละ
22.016 และเมื่อพิจารณายอนหลังจะพบวา CPUE ของอาว
ไทย ตั้งแตป 2549 เปนตนมา พบวามีความถี่ในการผันแปร
เพิ่มมากขึ้น แตในป 2556 มีปริมาณตํ่าลงมากกวาทุกปและ
เพิ่มขึ้นในป 2557 และ 2558 ซึ่งในปนี้พบวาคา CPUE ในอาว
ไทย มีคาสูงกวาคา CPUE เฉลี่ย ระหวาง พ.ศ. 2546 - 2559)
ซึ่งมีคา 20.908 กิโลกรัม/ชั่วโมง
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CPUE (กิโลกรัม/ชั่วโมง)

26

และเมื่อพิจารณารายกลุมสัตวนํ้าพบวาในป 2559 กลุมสัตวนํ้า
ในภาพรวมส ว นใหญ มี ป ริ ม าณลดลง ยกเว น ปลาผิ ว นํ้ า
และสัตวนาํ้ อืน่ ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ หอย ปู ลดลงรอยละ 43.140
และ 32.796 ตามลําดับ

20
13
7
0

2546

2548

2550

2552

2554

2556

2558

ปริมาณ CPUE จําแนกรายเขตการประมง ฝง อาวไทย
(หนวย : กก./ชม.)
เขตสํารวจ 2558
2559
+/%
1
13.724 21.751
8.027
58.48%
2
19.645 20.119
0.474
2.41%
3
7.858 17.484
9.626 122.50%
(-3.067) (-21.920%)
4
13.991 10.924
5
48.325 25.305 (-23.020) (-47.636%)
6
32.808 25.679
(-7.129) (-21.730%)
7
9.920 8.438
(-1.482) (-14.940%)
8
14.151 14.674
0.523
3.70%
(-3.967) (-23.414%)
9
16.943 12.976
อาวไทย 22.586 17.614
(-4.973) (-22.016%)

CPUE (กิโลกรัม/ชั่วโมง)

และเมื่ อ พิ จ ารณาในแต ล ะเขตสํ า รวจพบว า ค า CPUE
สูงทีส่ ดุ เปน เขต 6 ซึง่ เปนพืน้ ทีบ่ ริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี
มีคา CPUE อยูที่ 25.679 กก./ชม. ซึ่งตํ่ากวาปที่ผานมาถึง
ร อ ยละ 47.636 และเขตที่ มี CPUE ตํ่ า ที่ สุ ด คื อ เขต 7
(สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช) ซึ่งตํ่ากวาปที่ผานมารอยละ
14.940 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับป 2558 พบวามีถึง
5 เขตที่ CPUE มีคาลดลงสูงสุดและเมื่อพิจารณาในระยะยาว
แลวจะพบวาเขต 5 (ประจวบคีรีขันธ ชุมพร) และเขต 6 (ชุมพร
สุราษฎรธานี) เปนพื้นที่ที่มีความชุกชุมของสัตวนํ้าสูงมากกวา
ในเขตอื่นๆ ตลอดมา ในปนี้กลับพบวามีคา CPUE ตํ่าลง
ในขณะที่เขต 3 (อาวไทยตอนใน) กลับมีปริมาณของ CPUE
เพิม่ สูงขึน้ มากผิดปกติ
60
50
40
30
20
10
0

2546 2548 2550
เขตสํารวจ 1
เขตสํารวจ 3
เขตสํารวจ 2
เขตสํารวจ 4
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ปริมาณ CPUE รายกลุมสัตวน้ําฝงอาวไทย (หนวย : กก./ชม)
กลุมสัตวน้ํา 2558
2559
+/%
ปลาผิวนํ้า
0.622 0.780
0.158
25.37%
ปลาหนาดิน
7.475 5.702 (-1.773) (-23.716%)
ปลาหมึก
4.178 3.432 (-0.746) (-17.848%)
กุง
0.031 0.023 (-0.008) (-26.144%)
ปู
0.473 0.318 (-0.155) (-32.796%)
หอย
0.623 0.354 (-0.269) (-43.140%)
สัตวนํ้าอื่นๆ
0.053 0.081
0.027
51.83%
ปลาเปดแท
9.132 6.925 (-2.208) (-24.174%)

และเมือ่ พิจารณาจากองคประกอบสัตวนาํ้ ทีจ่ บั ไดจากการสํารวจ
โดยใชอวนลากแผนตะเฆพบวา ในอาวไทยจับปลาหนาดิน
ไดถึงรอยละ 32.37 และรอยละ 19.48 เปนกลุมปลาหมึก
ในขณะที่ปริมาณปลาเปดแทที่จับไดมีมากถึงรอยละ 39.31
ของปริมาณสัตวนํ้าที่จับไดทั้งหมด

2.01%
19.48%

32.37%
ปลาผิวน้ํา
ปู
ปลาหนาดิน
หอย

39.31%
0.13%
1.81%
0.46%

4.43%

2.40%

หมึก
สัตวน้ําอื่นๆ
กุง
ปลาเปด

2552 2554 2556 2558
เขตสํารวจ 5
เขตสํารวจ 7
เขตสํารวจ 9
เขตสํารวจ 6
เขตสํารวจ 8
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

รายงานประจําป
2559 / 2016

CPUE (กิโลกรัม/ชั่วโมง)

ปริมาณการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE)
ในฝงทะเลอันดามัน :
ในพื้นที่ฝงทะเลอันดามันในป
2559 มีปริมาณการจับสัตวนํ้า
ต อ หน ว ยการลงแรงประมง
(CPUE) 75.041 กก./ชม
Andaman. Sea (kg/hr)
ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากป 2558 (59.607
62
กก./ชม) รอยละ 25.89 และ
63-71
72-74
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บย อ นหลั ง
75-85
01
พบว า แนวโน ม ของ CPUE
Provice_south.shp
ในฝงทะเล
02 03
04
อั น ดามั น มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น
ในชวง 12 ปที่ผานมา ยกเวน
ในป 2550
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2546

2548

2550

2552

2554

2556

2558

ปริมาณ CPUE จําแนกรายเขตการประมง ฝง อันดามัน
(หนวย : กก./ชม)
เขต
2558
2559
+/%
1
65.625 73.661
8.036
12.25%
2
54.207 62.322
8.115
14.97%
3
50.493 70.885
20.392
40.39%
4
62.858 84.564
21.706
34.53%
อันดามัน 59.607 75.041
15.434
25.89%

ปริมาณ CPUE
กลุมสัตวน้ํา 2558
ปลาผิวนํ้า
1.561
ปลาหนาดิน 29.909
ปลาหมึก
7.683
กุง
0.877
ปู
0.897
หอย
0.167
สัตวนํ้าอื่นๆ
0.077
ปลาเปด
18.436

รายกลุมสัตวน้ําฝงอันดามัน
2559
+/%
4.512
2.951
188.99%
36.547
6.638
22.19%
8.658
0.976
12.70%
0.702 (-0.175) (-19.993%)
0.778 (-0.119) (-13.289%)
0.139 (-0.029) (-17.221%)
0.138
0.061
80.01%
23.568
5.132
27.84%

เมื่อพิจารณารายกลุมสัตวนํ้าพบวาในพื้นที่ฝงทะเลอันดามัน
กลุมปลาผิวนํ้ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากถึงรอยละ 188.99
ในขณะที่กลุมกุง หอย และปูมีปริมาณลดลงประมาณรอยละ
13 - 20
เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของสัตวนํ้าที่จับไดจากเรือสํารวจ
พบวารอยละ 48.70 เปนปลาหนาดิน รอยละ 11.54 เปนกลุม
ปลาหมึกและเปนกลุมปลาเปด รอยละ 31.41
6.01%
ปลาผิวน้ํา
31.41%
ปู
0.18%
ปลาหนาดิน
0.18%
หอย
1.04%
หมึก
0.93%
48.70% สักุตง วน้ําอื่นๆ
ปลาเปด

11.54%

CPUE (กิโลกรัม/ชั่วโมง)

CPUE (กิโลกรัม/ชั่วโมง)

ปริมาณการจับสัตวนํ้าตอหนวยการลงแรงประมง
(CPUE) ในทะเล
เมื่อนําปริมาณ CPUE แตละฝงมาถวงนํ้าหนักที่คํานวณจาก
ปริมาณพื้นที่สํารวจในแตละฝง พบวา CPUE ของทะเลไทย
ป 2559 มีคาเทากับ 37.139 กก./ชม. ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
แตเมื่อพิจารณาในรายเขตพบวา CPUE ทุกเขตมีคาเพิ่มขึ้น ปงบประมาณ 2558 (35.173 กก./ชม) รอยละ 5.59
โดยเฉพาะอยางยิง่ บริเวณฝง อันดามันตอนลางในเขตสํารวจที่ 3
(ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง) และ 4 (ตรัง สตูล) มีคาเพิ่มขึ้นถึง
40
35
รอยละ 40.39 และ 34.53 และเมื่อพิจารณาในระยะยาวแลว
30
จะเห็นวา CPUE ของเขต 1 และเขต 2 มักจะมีทิศทาง
25
ไปในแนวทางเดียวกัน เชนเดียวกับเขต 3 และเขต 4
20
80
60

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

40
20

2546

เขตสํารวจ 1
เขตสํารวจ 2
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เขตสํารวจ 3
เขตสํารวจ 4
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การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง

สําหรับภารกิจในการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง ในปงบประมาณ 2559 ซึ่ง
กองวิ จั ย และพั ฒ นาประมงทะเลได รั บ มอบหมายจากกรมประมงให ดํ า เนิ น งานนั้ น
มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพนํ้าและสัตวนํ้าจากแหลงธรรมชาติในพื้นที่ 10 ลานไร
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพนํ้าในแหลงประมงทั้งในอาวไทยและอันดามัน มุงเนนตรวจ
สอบการสะสมของโลหะหนัก อาทิเชน แคดเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท และสังกะสี เปนตน โดยมี
เปาหมายในการตรวจสอบทั้งสิ้น 4,500 ตัวอยาง ซึ่งผลการดําเนินงานตรวจสอบไดทั้งสิ้น
4,504 ตัวอยาง จึงอยูในเกณฑมาตรฐาน และพบวาในเดือนมิถนุ ายนสามารถทําการประมง
ไดมากทีส่ ดุ รองลงมาคือเดือนมกราคม สวนชวงอืน่ ทีท่ าํ การประมงไดนอ ยจนถึงออกทําการ
ประมงไมไดนนั้ มีสาเหตุมาจากเปนชวงลมมรสุมและเรือทีอ่ อกปฏิบตั กิ ารรวมถึงอุปกรณตา งๆ
ชํารุดเสียหายจนตองซอม
รอยละของผลการดําเนินงานในแตละเดือน
รอยละ
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

ต.ค. พ.ย.
58 58

ธ.ค.
58

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
59 59 59 59 59

มิ.ย.
59

ก.ค.
59

ส.ค.
59

ก.ย.
59

ผลการดําเนินงานในแตละหนวยงาน
หนวยงาน
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก
กลุมงานตรวจสอบคุณภาพแหลงประมงทะเล
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
0
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รายงานประจําป
2559 / 2016

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

การตรวจรับรองชนิดพันธุสัตวน้ํา

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดใหบริการในการรับรองชนิด
พันธุสัตวทะเล ซึ่งใหบริการในลักษณะของการออกใบรับรอง
สายพันธุแ ละการใหขอ มูลทีเ่ กีย่ วของ ผูม ารับบริการมีทงั้ หนวย
งานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
ในป พ.ศ. 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดใหบริการ
รับรองชนิดพันธุ 252 ตัวอยาง โดยตัวอยางสัตวนํ้าที่มาขอรับ
บริการสวนใหญเปนกลุม หอยคิดเปน รอยละ 63.49 ซึง่ เปนหอย
สองฝาเปนสวนมาก ตัวอยางสัตวนํ้ารองลงมา คือ กลุม
ปลาหมึก คิดเปนรอยละ 12.70

ประเภทตัวอยาง
เพรียงทราย
หอย
หอยฝาเดียว
หอยสองฝา
หมึก
ปลาทะเล
กุง
เมนทะเล
ดาวทะเล
ปลากระเบน
ปลาฉลาม
งูทะเล
รวม
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จํานวน
3
160
26
134
32
20
14
1
1
13
1
7
252

5.16% 0.40% 2.78%
1.19%
0.40%
10.32%
0.40%
5.56%
7.94%
53.17%
12.70%

รอยละ
1.19
63.49
10.32
53.17
12.70
7.94
5.56
0.40
0.40
5.16
0.40
2.78
100.0

เพรียงทราย
หอยฝาเดียว
หอยสองฝา
หมึก
ปลาทะเล
กุง

เมนทะเล
ดาวทะเล
ปลากระเบน
ปลาฉลาม
งูทะเล
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การออกใบรับรองการนําปลาทูนาครีบเหลือง
และผลิตภัณฑจากปลาทูนาชนิดครีบเหลือง
เขามาในราชอาณาจักรและใบรับรอง
การนําเขา – สงออกปลาทูนาตาโตและผลิตภัณฑ
กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเลไดดาํ เนินงานดานการใหบริการ ซึง่ แบงเปน งานการใหบริการ การออกใบรับรองการนําปลาทูนา
ครีบเหลืองและผลิตภัณฑจากปลาทูนาชนิดครีบเหลืองเขามาในราชอาณาจักรและใบรับรองการนําเขา - สงออกปลาทูนาตาโต
และผลิตภัณฑ ซึง่ การใหบริการการออกใบรับรองการนําเขาปลาทูนา ชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑจากปลาทูนา ชนิดครีบเหลือง
เขามาในราชอาณาจักรแบงออกเปนการใหบริการในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ซึง่ การดําเนินการใหบริการในสวนกลางใหบริการ
ณ กลุมวิชาการ (กวช.) สวนภูมิภาคใหบริการ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (ศพท.สงขลา) และศูนยวจิ ัย
และพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) โดยผูรับบริการทั้งหมดเปนภาคเอกชน
ในปงบประมาณ 2559 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลไดใหบริการออกใบรับรองการนําเขา ปลาทูนาชนิดครีบเหลืองจํานวนทั้ง
สิ้น 2,503 ฉบับ เปนการใหบริการการออกใบรับรองที่กลุมวิชาการ (กวช.) 2,018 ฉบับ (รอยละ 80.62) ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอาวไทยตอนลาง (ศพท.สงขลา) 1 ฉบับ (รอยละ 0.04) และศูนยวจิ ยั และพัฒนาประมงทะเลฝง อันดามัน (ศพท.ภูเก็ต)
484 ฉบับ (รอยละ 19.34)

การใหบริการออกใบรับรองการนําปลาทูนา ชนิดครีบเหลือง
และผลิัตภัณฑจากปลาทูนาชนิดครีบเหลือง
ฉบับ
เขามาในราชอาณาจักร
ศพท.ภูเก็ต
19.34%

300

ศพท.สงขลา
0.04%

250
200
150
100

กวช.
80.62%

50
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.
58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59

ศพท.ภูเก็ต
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ศพท.สงขลา

กวช.
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รายงานประจําป
2559 / 2016

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

สวนการออกใบรับรองการนําเขา - สงออกปลาทูนาตาโตและผลิตภัณฑ แบงออกเปนการใหบริการในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ซึ่ ง การดํ า เนิ น การให บ ริ ก ารในส ว นกลางให บ ริ ก าร ณ สถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ป ระมงทะเลลึ ก (สพทล.)
สวนภูมิภาคใหบริการ ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) ในปงบประมาณ 2559 มีภาคเอกชนมา
ขอรับบริการการออกใบรับรองการนําเขา - สงออก ปลาทูนาตาโตและผลิตภัณฑจํานวนทั้งสิ้น 11 ฉบับ เปนการใหบริการ
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก (สพทล.) 10 ฉบับ (รอยละ 90.90) และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝง
อันดามัน (ศพท.ภูเก็ต) 1 ฉบับ (รอยละ 9.09)

การออกใบรับรองการนําเขา-สงออก
ปลาทูนาตาโตและผลิตภัณฑ

การออกใบรับรองการนําเขา-สงออก
ปลาทูนาตาโตและผลิตภัณฑ
ฉบับ
6

ศพท.ภูเก็ต
9.09%

5
4

สพทล.
90.90%

3
2
1
0

สพทล.
ศพท. ภูเก็ต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59

สพทล.
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การออกหนังสือรับรองปลาปน
และผลิตภัณฑของปลาปน
สืบเนื่องจากนโยบายของกรมประมงที่มีการผลักดันใหการผลิตสัตวนํ้าตลอดสายการผลิต ทั้งจากการจับจากธรรมชาติ
และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ดังนั้นอาหารสัตวซึ่งเปนปจจัยหลักของการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
และเปนสิง่ หนึง่ ที่ไดเริ่มมีการจับตามองเปนพิเศษจากประเทศผูน าํ เขา ถึงที่มาของวัตถุดบิ ทีน่ าํ เขาสูก ระบวนการผลิตจึงไดมีการ
ริเริม่ ระบบรับรองแหลงทีม่ าของวัตถุดบิ ในการผลิตปลาปน ซึง่ ระบบรับรองดังกลาวเปนภาคเอกชนรับรองแหลงทีม่ าของวัตถุดบิ
ดวยตนเอง โดยกลุม วิชาการ (กวช.) กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล ทําหนาทีเ่ ปนผูต รวจสอบขอมูลในระบบใหกบั ผูป ระกอบการ
ตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ซึ่งผูรับบริการขณะนั้นเปนโรงงานผูผลิตอาหารสัตว
การใหบริการไดดาํ เนินเรือ่ ยมาจนถึงชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประเทศไทยไดถกู โจมตีจากสือ่ ตางชาติวา สินคาอาหารทะเล
จากประเทศไทยมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย ซึ่งจังหวะเดียวกันนั้นเองทางกระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้น
บัญชีดําใหประเทศไทยติดกลุมแยที่สุด ที่โดนขอหาการคามนุษยมากที่สุด ซึ่งถือเปนเรื่องใหญที่สงผลกระทบและสรางความเสีย
หายตอชือ่ เสียงของประเทศและผลิตภัณฑจากแหลงผลิตของไทยเปนอยางมาก ดวยสาเหตุนคี้ ณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
ไดมีคําสั่งใหจัดตั้งศูนยบัญชาการแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยมีผูบัญชาการทหารเรือเปนผูบัญชาการศูนย
บัญชาการแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย มีหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมเจาทา กรมประมงและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
สิ่งที่สําคัญคือคําสั่งกําหนดใหมีศูนยควบคุมการแจงเรือเขา - ออกทา (Port In - Port Out Controlling Center) และศูนยให
บริการอํานวยความสะดวกแกเรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) ประจําในแตละจังหวัดชายทะเลตามที่
ศปมผ. ประกาศกําหนด จึงนํามาสูการปรับรูปแบบการออกหนังสือรับรองปลาปนและผลิตภัณฑของปลาปน โดยมีการเพิ่มเติม
ในสวนของการรายงานการเขา-ออกทาของเรือประมงตามที่ ศปมผ.กําหนด โดยเรือประมงทีจ่ ะทําการขายสัตวนาํ้ แกโรงปลาปน
ตองแนบรายละเอียดการเขา-ออกทาในแตละครั้งสงมาที่กลุมวิชาการ นอกจากนี้โรงงานปลาปนและเรือประมงจะตองมีหนังสือ
รับรองจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาไมมีการใชแรงงานเด็กผิดกฎหมายและการบังคับใชแรงงานแนบมาใน
การตรวจหนังสือรับรองปลาปนและผลิตภัณฑของปลาปน ดวย
นอกจากนี้กรมประมงไดมีการประกาศใช พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 132 ตอนที่ 108 ก ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มาตรา 90 (5) กําหนดใหผูผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้าหรือแปรรูปสัตวนํ้า
ตองจัดทําหลักฐานเพื่อการสืบคน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และมาตรา 90 (6) กําหนดให
ผูนําเขา - สงออก หรือนําผานสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตวนํ้า ตองมีใบรับรองการจับสัตวนํ้า หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงวาสัตวนํ้า
หรือผลิตภัณฑสัตวนํ้านั้นไดมาจากการประมงโดยชอบดวยกฎหมาย ทําใหมีการปรับปรุงระบบรับรองปลาปนและผลิตภัณฑ
ของปลาปนทีม่ อี ยูเ ดิมใหครอบคลุมการผลิตปลาปนทัง้ การจําหนายในประเทศและการสงออก โดยเริม่ ใหบริการสําหรับผูป ระกอบการ
ที่มีความประสงคสงออกปลาปนและผลิตภัณฑของปลาปนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2559 ซึ่งไดมีโรงงานปลาปนขอรับบริการ
เพื่อการสงออกทั้งสิ้น 17 ราย รวม 471 ฉบับ
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รายงานประจําป
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กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง

จากการดํ า เนิ น งานออกหนั ง สื อ รั บ รองปลาป น ฯ สํ า หรั บ การซื้ อ ขายภายในประเทศ ประจํ า ป ง บประมาณ 2559
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 มีผูรับบริการเปนโรงงานผูผลิตอาหารสัตวทั้งสิ้นจํานวน 8 ราย
โรงงานปลาปนจํานวน 77 ราย และมีจํานวนหนังสือรับรอง ปลาปนและผลิตภัณฑของปลาปนทั้งสิ้น 13,318 ฉบับ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แหลงที่มาของวัตถุดิบ
1. การทําประมง
2. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ (Surimi)
3. เศษเหลือจากวัตถุดิบนําเขา (ทูนา)
4. เศษเหลือจากหลายแหลง
5. เศษเหลือจากการนําเขา
(ปลาทะเลอื่นๆ ยกเวนทูนา)
6. เศษเหลือจากวัตถุดิบในประเทศ
(แหลงที่มาจากตลาด/ฟารมปลา)
7. ปลาเปดนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน
รวมทั้งหมด
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ปริมาณวัตถุดิบ
(กิโลกรัม)

ฉบับ

ปริมาณปลาปน
(กิโลกรัม)

7,659
619
2,017
948

259,961,095
22,854,036
138,965,845
51,871,146

78,806,884
6,367,296
33,048,614
14,614,027

17

727,663

216,706

1,675

51,813,509

13,806,347

383
13,318

19,716,334
545,909,628

5,192,580
152,052,454
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ผูบริหารกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผูอํานวยการกอง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
หัวหนากลุมวิชาการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล

:
:
:
:
:
:

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนบน

:
:

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยฝงตะวันออก
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนกลาง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลอาวไทยตอนลาง
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน
หัวหนาสถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
หัวหนาสถานีประมงทะเลจังหวัดสตูล
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:
:
:
:
:
:

นายมาโนช รุงราตรี
นางบังอร วงษทองคํา
นางสาวสุชาดา บุญภักดี
นางภัทธิรา เลิศวิทยาประสิทธิ
นางเพราลัย นุชหมอน
(ถึง 8 กุมภาพันธ 2559)
นางจินดา ซายเกลี้ยง
(รักษาการ) (ตั้งแต 9 กุมภาพันธ 2559)
นางจินดา ซายเกลี้ยง
(ถึง 8 กุมภาพันธ 2559)
นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์
(รักษาการ) (ตั้งแต 9 กุมภาพันธ 2559)
นายวุฒิชัย วังคะฮาต
นายกําพล ลอยชื่น
นายอํานวย คงพรหม
นายสุชาติ แสงจันทร
นายวิรัตน สนิทมัจโร
นายสมชาย วิบูลยพันธุ
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