
 
 

การฝึกอบรมหลกัสูตร 
“การจดัการทรัพยากรประมงโดยแนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงลุ่มน ้าโขง” 

ณ. ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส านกังานฝ่ายฝึกอบรม 
 
หลกัสูตร 
การจดัการทรัพยากรประมงโดยแนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM) ชุมชนประมงลุ่มน ้าโขง 
 

ระยะเวลา 
5 วนั  (7 -11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
นกัวิชาการประมง เจา้พนกังานประมง และผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลผลจบัสัตวน์ ้า และการจดัการ
ขอ้มูลผลจบัสัตวน์ ้า สังกดักองวิจยัและพฒันาประมงน ้าจืด กรมประมง 
 

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
นกัวิชาการกลุ่มพฒันาเทคโนโลยปีระมง และประมงน ้าจืด จ านวน 18 คน 
 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. เจา้หนา้ท่ีประมงท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งทางดา้นการจดัการและการวางแผนการจดัการทรัพยากรประมง  
2. เจา้หนา้ท่ีประมงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในโครงการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของมนุษยโ์ดยเนน้ในดา้นการประมง  
3. เจา้หนา้ท่ีท างานส่งเสริมดา้นการประมง 

 

สถานท่ีฝึกอบรม 
หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 2  อาคารโรงฝึกงานเคร่ืองมือประมง ส านกังานฝ่ายฝึกอบรม ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 

หลกัการและเหตุผล 
การจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศถูกกล่าวถึงและเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนัทัว่โลก
นอกจากนั้น แต่ละประเทศยงัพยายามส่งเสริมใหบุ้คลากรผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรได้
เขา้ใจเพื่อน าหลกัการน้ีไปปฏิบติัใช ้ การจดัการทรัพยากรประมงโดยแนวทางเชิงระบบนิเวศสามารถ
ประยกุตใ์ชก้บัการจดัการทรัพยากรอ่ืน ๆ ได ้เช่น การจดัการระบบนิเวศน์บนบกและในน ้า อีกทั้งยงัใชใ้นการ
จดัการทรัพยากรประมงน ้าจืดและทะเล หรือแมก้ระทัง่เป็นการจดัการระบบการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าใหเ้ป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม  การจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศน้ี เป็นแนวทางท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดการ
จดัการจดัการทรัพยากรประมงอยา่งเป็นระบบและครอบคลุมมากยิง่ขึ้น โดยเนน้ท่ีการจดัการแบบองคร์วมทั้ง 
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ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรสัตวน์ ้า และยงัเนน้กระบวนการตดัสินใจร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึง
แนวทางน้ีจะสามารถท าให้เกิดความสมดุลระหวา่งความอุดมสมบูรณ์ของส่ิงแวดลอ้มและความกินดีอยูดี่ของ
มนุษยโ์ดยอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการธรรมาภิบาล หลกัสูตรฝึกอบรมน้ีจะเป็นการสนบัสนุนการพฒันาและ
เสริมสร้างทกัษะใหแ้ก่บุคลากรของกรมประมง ในการคิดและวางแผนอยา่งเป็นระบบในเร่ืองของการจดัการ
ทรัพยากรประมงซ่ึงจะเป็นส่ิงส าคญัในการวางแผนการจดัการประมงน ้าจืดของประเทศไทยใหมี้ระสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจหลกัการ และเหตุผลความจ าเป็นของการน าแนวทางเชิงระบบนิเวศ มาใชใ้นการ 
     จดัการทรัพยากรประมง 
2. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บทกัษะ และความรู้เร่ือง การบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิง
ระบบนิเวศ (EAFM) เพื่อสามารถน าไปพฒันาน าไปปฏิบติัใชจ้ริง และเขา้ใจการติดตามการด าเนินการตาม
แผน EAFM เพื่อน าไปสู่การจดัการประมงอยา่งย ัง่ยนื 
 
ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้และทกัษะในการพฒันาแผนการจดัการประมงใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดย
หลกัสูตรน้ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถ: 
- จดัการทรัพยากรประมงไดอ้ยา่งเป็นระบบและครอบคลุมมากขึ้น 
- ลดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์ต่างๆ ได ้
- ช่วยแกปั้ญหาดา้นงบประมาณ 
- ท างานร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ และจดัการกบัประเด็นปัญหาและความทา้ทายทางดา้นการ 
   ประมงต่าง ๆ ได ้
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะไดเ้รียนรู้หลกัการและการพฒันาแผนงานการจดัการทรัพยากรประมงอยา่งย ัง่ยนื  
   รวมทั้งเขา้ใจถึงหลกัการท างานแบบมีส่วนร่วม การจดัการแบบปรับเปล่ียนได ้และการประสานงานกบั 
  หน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ 
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดฝึ้กใชท้กัษะทางดา้นการส่ือสาร การเป็นผูด้  าเนินรายการ และการจดัการความขดัแยง้  
  อยา่งมีประสิทธิภาพ    
- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการน าแนวทางเชิงระบบนิเวศมาใชใ้นการ
จดัการทรัพยากรประมงอยา่งย ัง่ยนื โดยการฝึกพฒันาแผนการจดัการและแผนการปฏิบติังานรวมถึงการวาง
แผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนการปรับเปล่ียนแผนงานเพื่อใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้
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วิทยากร 
เจา้หนา้ท่ีศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
เน้ือหาวิชา 
หลกัสูตรน้ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดแ้สดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม โดยจะมีกิจกรรมสอดแทรกใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมท างานเป็นกลุ่ม คู่ หรือเด่ียว โดยกิจกรรมในแต่
ละบทเรียนจะมีความแตกต่างกนัออกไป รวมทั้งมีการยกตวัอยา่งจริง และจ าลองเหตุการณ์ใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไดล้งมือปฏิบติั 
หลกัสูตร 5 วัน ประกอบด้วย      
วันท่ี 1:  เพื่อเขา้ใจวา่ EAFM คืออะไร และท าไมเราจึงควรปรับใช ้EAFM 
วันท่ี2:  เพื่อเขา้ใจกระบวนการในการขบัเคล่ือนสู่ EAFM  
วันท่ี 3:  เพื่อฝึกกระบวนการวางแผน EAFM   
วันท่ี 4:  เพื่อฝึกการน าแผน EAFM ไปปฏิบติัใหเ้กิดผล  
วันท่ี 5:  เพื่อน าเสนอแผนของกลุ่ม และรับขอ้เสนอแนะ 
 
 
  



ตารางการฝึกอบรม 
 

วันท่ี เวลา กจิกรรม 
7/11/2565 

(จ.) 
 
 

0900-0930 ลงทะเบียน 
0930-0945 พิธีเปิดการฝึกอบรม 
0945-1020 - ถ่ายรูปหมู่ 

- รับประทานอาหารวา่ง 
1020-1045 แนะน าหลกัสูตร 
1045-1115 กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
1115-1200 ประเด็นปัญหาการจดัการประมงในปัจจุบนั 
1200-1300 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
1300-1330 ประเด็นปัญหาการจดัการประมงในปัจจุบนั (ต่อ) 
1330-1500 การจดัการประมงและการศึกษาโดยใชแ้นวทางเชิงระบบนิเวศ 
1500-1515 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
1515-1630 EAFM คืออะไร และท าไมตอ้ง EAFM 
1630-1645 สรุปกิจกรรมและประเมินผลรายวนั 

8/11/2565 
(อ.) 

 

0845-0900 สรุปบทเรียนวนัท่ี 1  
0900-1030 หลกัการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยใชแ้นวทางเชิงระบบ

นิเวศ (EAFM) 
1030-1045 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
1045-1115 แผน EAFM: การเช่ือมโยงระหวา่งนโยบายกบัการปฏิบติั 
1115-1200 ภาพรวมของกระบวนการ EAFM 
1200-1300 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
1300-1500 การเตรียมความพร้อม A: การเตรียมการพื้นฐาน 
1500-1515 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
1515-1600 การเตรียมความพร้อม B: การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
1600-1630 สรุปกิจกรรมและประเมินผลรายวนั 

9/11/2565 
(พ.) 

 

0845-0900 สรุปบทเรียนวนัท่ี 2  
0900-1030 ขั้นตอนที่ 1: ก าหนดขอบเขตการจดัการประมง (FMU ) 
1200-1300 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
1300-1430 ขั้นตอนที่ 2: ระบุประเด็นปัญหาจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  

และก าหนดเป้าหมาย 
1430-1445 พกัรับประทานอาหารวา่ง 



วันท่ี เวลา กจิกรรม 
1445-1600 ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงคร้ังท่ี 1 
1600-1630 สรุปกิจกรรมและประเมินผลรายวนั 

10/11/2565 
(พฤ.) 

 

0845-0900 สรุปบทเรียนวนัท่ี 3  
0900-1200 ขั้นตอนที่ 3.1-3.2: การก าหนดวตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดั และเกณฑ์

มาตรฐาน 
1200-1300 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
1300-1500 ขั้นตอนที่ 3.3-3.5: แนวทางการปฏิบติั และการปฏิบติัตาม, 

งบประมาณ และสรุปแผนงาน EAFM 
1500-1515 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
1515-1545 ขั้นตอนที่ 4: แผนอยา่งเป็นทางการ การส่ือสาร/การน าเสนอ และการ

มีส่วนร่วม 
1545-1615 ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงคร้ังท่ี 2 
1615-1645 ขั้นตอนที่ 5: ติดตาม ประเมิน และปรับเปล่ียน 
1645-1700 สรุปกิจกรรมและประเมินผลรายวนั 

11/11/2565 
(ศ.) 

 

0900-0930 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเตรียมน าเสนอแผน 
0930-1130 น าเสนอรายงานกลุ่ม 
1130-1200 ทดสอบความเขา้ใจเน้ือหาในหลกัสูตร 
1200-1300 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
1300-1430 ประเมินผลหลกัสูตร 
1430-1450 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
1450-1530 พิธีปิดการฝึกอบรม 

 




