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รายงานผลการดําเนินการ 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4)  (สรุปยอผลงาน 
โดยมีองคประกอบ ไดแก การระบุปญหา แนวทางการดําเนินการท่ีโดดเดน ผลผลิตและผลลัพธจากการ
ดําเนินการ)  

การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ท่ีเริ่มตนแพรระบาดใน
เมืองอูฮ่ัน เมืองเอกของมณฑลหูเปย ทางตอนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนและแพรกระจายสูประเทศตาง ๆ 
ท่ัวโลก ไดสงผลตอท้ังสภาพเศรษฐกิจในทุกดานท้ังในดานเกษตร อุตสาหกรรม ทองเท่ียว บริการ รวมท้ังสภาพ
สังคม ความเปนอยูของประชาชนในประเทศตาง ๆ และระบบสาธารณสุขของประเทศตาง ๆ ซ่ึงมีความพรอมใน
การรับมือกับโรคดังกลาวท่ีแตกตางกัน กรมประมงมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสถานการณดังกลาวท่ีเกิดข้ึน
โดยตรงตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชาวประมงทุกพ้ืนท่ีของประเทศ แรงงานภาคประมงและผูประกอบการ 
จึงมีนโยบายในการสรางความเชื่อม่ันแกผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ โดยปรับการทํางานตามภารกิจในเชิงรุกให
ตอบสนองตอสถานการณโควิด-19 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีตลอดหวงโซการผลิตโดย
เนนบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมกันพัฒนา
สินคาประมงคุณภาพ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 รวมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจ และสามารถนํามาปฏิบัติใชในองคกรของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

เม่ือตนป 2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ)  
ไดสั่งการใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย รวมกัน
จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารสงออก (COVID – 19 Prevention Best Practice) และจัดทํามาตรการรับรองฯ 
เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีและสรางความเชื่อม่ันแกคูคา รวมท้ัง กรมประมงมีมาตรการรองรับในหลายดานตั้งแตตน
น้ําถึงปลายน้ํา โดยจัดทํามาตรการเชิงรุกสําหรับปองกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีอาจสงผลกระทบตอ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบดวยการควบคุมปองกัน ณ ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยฟารมท่ีจดทะเบียนกับ
กรมประมงตองมีระบบควบคุมและมาตรการคัดกรองตามมาตรการท่ีกรมประมงกําหนดคนประจําเรือประมงตอง
ไดรับการตรวจคัดกรองและดูแลสุขอนามัยเรือประมงตามมาตรการ ผูประกอบการสะพานปลา/ตลาดกลางสัตวน้ํา
ตองปฏิบัติตามสุขอนามัยอยางเครงครัด ผูประกอบการรานคา Modern Trade ปฏิบัติตามดานสาธารณสุขและตอง
มีการคัดกรองและทําความสะอาดพาหนะท่ีขนสงสัตวน้ําอยางเหมาะสม รวมท้ังผูประกอบการแปรรูปสินคาประมง
สงออกจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอาหารท่ีดีและคัดกรองพนักงานตามมาตรการท่ีกําหนด นอกจากนี้ 
สถานการณดังกลาวไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจประมง การจําหนายสินคาประมงภายในประเทศลดลงอยางมาก
สงผลตอรายไดของเกษตรกร จากผลกระทบดังกลาว กรมประมงจึงคิดริเริ่มโครงการ Fisheries shop ซ่ึงเปนระบบ
สั่งจองสินคาออนไลนเพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาระหวางเกษตรกรและผูซ้ือโดยโครงการดังกลาวไดรับการ 
ตอบรับอยางดีมากจากผูซ้ือและเกษตรกรผูจําหนาย 

โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16          

และอยูในรูปแบบ .doc หรือ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 สวน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 10 ขอ  
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การดําเนินการของกรมประมงดังกลาว เปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานในเชิงรุกเพ่ือรองรับ
สถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 สรางความเชื่อม่ันตอผูบริโภคท้ังในและตางประเทศซ่ึงสอดคลองตาม
เปาหมายการพัฒนายั่งยืน (SDGs) ขององคการสหประชาชาติใน 4 เปาหมายหลักคือเปาหมายท่ี 2 เปาหมายท่ี 3  
เปาหมายท่ี 8 และเปาหมายท่ี 12   
 

มิติท่ี 1 การวิเคราะหปญหา  
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีหนวยงานเผชิญในชวงสถานการณโควิด 19 

โควิด-19 เปนไวรัสท่ีถูกพบครั้งแรกใน ค.ศ. 1960 แตยังไมทราบแหลงท่ีมาอยางชัดเจนวามาจากท่ีใด  
แตสามารถติดเชื้อไดท้ังในมนุษยและสัตว ปจจุบันไวรัสสายพันธุนี้เปนสายพันธุท่ียังไมเคยพบมากอน เรียกวาเปน 
“ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม” การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มตนท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต
เดือนธันวาคม 2562 ตอมาไดพบผูปวยยืนยันในหลายประเทศ ในเดือนมีนาคม 2563 องคการอนามัยโลก (WHO) 
ประกาศใหการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปน "การระบาดใหญ" หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลาม
ไปมากกวา 100 ประเทศ โดยมีผูติดเชื้อกวา 121,000 คน และแนะนําใหทุกประเทศเรงรัดการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรค นอกจากการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในมนุษยแลว สาธารณรัฐประชาชนจีนยังแจงการตรวจพบเชื้อ
ในสินคานําเขา โดยตรวจพบท่ีเขียงแลปลาแซลมอนนําเขาจากนอรเวย ผนังดานในของตูคอนเทนเนอรและบรรจุภัณฑ
สินคากุงแชแข็งจากเอกวาดอร บรรจุภัณฑสินคาปกไกแชแข็งจากบราซิล บรรจุภัณฑสินคาหมึกจากรัสเซีย และ
บรรจุภัณฑสินคาเนื้อปลาแฮรเทลแชแข็งจากอินโดนีเซีย ซ่ึงอาจเปนแหลงท่ีมาของการแพรระบาดโควิด-19 ได 
ดังนั้น สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงไดมีมาตรการควบคุมการขนสงระบบ Cold chain โดยออกแนวทางปองกันโควิด-19 
ในการผลิตและการจัดการอาหารแชเย็นตั้งแตกระบวนการผลิต การโหลดสินคา การขนสง การเก็บ การขาย และ
ขอเสนอแนะสําหรับแผนฉุกเฉิน หากมีกรณีตองสงสัยหรือมีสินคาตัวอยางซ่ึงตรวจพบโควิด-19 รวมท้ังมีการสุมตรวจ
เชื้อท่ีตูคอนเทนเนอรและบรรจุภัณฑสินคานําเขา 

กรมประมง เปนหนวยงานหลักมีภารกิจในการควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลคุณภาพและความ
ปลอดภัยสินคาประมงตลอดหวงโซการผลิต ทุกภาคสวนการประมงมีความสําคัญและตองมีการนํามาตรการหรือ
นโยบายเพ่ือใชในการปฏิบัติงานอยางทันทวงที เพ่ือลดผลกระทบในมุมกวาง และสรางความเชื่อม่ันแกภาพลักษณ
ประมงไทยท้ังในและตางประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงเปนอุตสาหกรรมลําดับตนๆ ของประเทศไทยท่ีมี
ศักยภาพสูง มีความไดเปรียบดานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และปจจัยสนับสนุนตาง ๆ ท้ังเปนแหลงผลิตลูก
พันธุกุงท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก อาหารกุงท่ีมีประสิทธิภาพ และการท่ีไทยสามารถบริหารจัดการเรื่องไวรัสโควิด-19 
ในการควบคุมและจัดการโรคท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐบาล สงผลใหประเทศไทยไดเปรียบกวาประเทศคูแขงและ
จําเปนตองรักษาคุณภาพของสินคาประมงไทยใหไดมาตรฐาน สรางความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 

2. ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากไมไดปรับเปล่ียนการใหบริการและการบริหารจัดการ ซ่ึงสงผลกระทบในระดับใด 

(ระดับพ้ืนท่ี หนวยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เปนตน โปรดอธิบายขอมูลประกอบ รวมท้ังระบุ

ประชาชนหรือผูรับบริการท่ีไดรับผลกระทบ เปนใคร จํานวนเทาใด) 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปน"การระบาดใหญ" หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไป
มากกวา 100 ประเทศ โดยมีผูติดเชื้อท่ัวโลกกวา 100,823,310 คน นอกจากสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
แลวยังสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกเชนกัน ท้ังนี้ ประเทศไทยเปนประเทศลําดับตนๆท่ีมีการสงออก
สินคาเกษตรไปจําหนายยังตางประเทศในปริมาณท่ีสูงและสรางมูลคาสูประเทศไทยเปนจํานวนมากในแตละป 
ท่ีผานมา รวมท้ังสินคาประมงถือไดวามีการสงออกและจําหนายในตางประเทศเปนลําดับตน ๆ เชนกัน ในสวนของ

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-3-good-health-and-well-being/
http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-12-responsible-consumption-and-production/
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ภาคอุตสาหกรรมสงออกมีโรงงานท่ีจดทะเบียนสงออกสินคาประมงกับกรมประมงท้ังสิ้น 314 โรงงาน ซ่ึงมีท่ีตั้งอยู 
ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีกท้ังศักยภาพการสงออกสินคาประมงจําหนายยังตางประเทศท่ัวโลก สามารถสราง
รายไดเขาสูประเทศไทยมากกวา 2 แสนลานบาท/ป หากไมมีการดําเนินมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการ 
ควบคุมปองกันภาคอุตสาหกรรมสัตวน้ํา จะทําใหเกิดผลกระทบเปนมุมกวางท้ังตอเศรษฐกิจและความเชื่อม่ันใน
ระบบบริหารจัดการ ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนมา เกิดผลกระทบตอการสงออกสินคาสัตวน้ําของไทยไปจีน 
จากการประกาศยกเลิกหรือปรับลดเท่ียวบินระหวางไทย-จีน ทําใหขนสงสินคาไดลําบาก โดยเฉพาะกุงแบบมีชีวิต
และกุงสดแชเย็นซ่ึงตองใชบริการการขนสงทางอากาศ สงผลใหการสงออกกุงมีชีวิต กุงขาวแวนนาไมและกุงกุลาดํา
สดแชเย็นไปจีนมีแนวโนมลดลงเปนอยางมากจากป 2562 ท่ีมีปริมาณมากถึง 10,240 ตัน มูลคา 2,217 ลานบาท 
หรือคิดเปน 61% ของสินคาประมงท้ังหมดท่ีสงออกไปจีน และในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2563 มีปริมาณ
เพียง 1,500-2,900 ตัน ลดลง 50-95% คิดเปนมูลคาความเสียหายกวา 340-650 ลานบาท เชนเดียวกับขอมูลการ
สงออกสินคาประมงสดแชเย็นแชแข็งในตลาดโลกในป 2563 มูลคาการสงออกสินคาในหวงโซประมงของไทยอยูท่ี 
5,470.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงราว 2.7% แตในทางกลับกันผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปนั้นประคองการ
เติบโตไดดี ซ่ึงชวง Lockdown ท่ีผูบริโภคกักตุนสินคาไวเพ่ือบริโภค เพราะสามารถเก็บไวไดนานและราคาไมสูง 
นอกจากนั้นผลกระทบโควิดท่ีเกิดข้ึนยังสงผลกระทบตอภาคธุรกิจประมงในระดับพ้ืนท่ีเปนอยางมากอีกดวย  
การจําหนายสินคาประมงภายในประเทศลดลงอยางฉับพลัน จากมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาล เชน หามการ
เคลื่อนยายหรือการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกระจายไปในทุกจังหวัดของประเทศไทย ท่ีมีการ
ประกอบอาชีพประมงท้ังจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจับจากแหลงน้ําธรรมชาติ การจําหนายสัตวน้ําในแตละ
จังหวัดมีท้ังการจําหนายในตลาดสดเพ่ือการบริโภคภายในพ้ืนท่ี และจําหนายใหกับพอคาคนกลางเพ่ือรวบรวมและ
กระจายสินคาไปยังจังหวัดตาง ๆ รวมถึงการขายใหกับภัตตาคาร รานอาหาร โดยเฉพาะท่ีตั้งในแหลงทองเท่ียวตาง ๆ 
ท่ีแตเดิมมีความตองการสินคาสัตวน้ําจํานวนมาก แตชวงโควิดความตองการลดลงตามธุรกิจทองเท่ียวท่ีไดลดลง 
อีกท้ังผูบริโภคยังขาดความเชื่อม่ันในเรื่องความปลอดภัยของสินคาและผลิตภัณฑสัตวน้ําวาปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
โควิด-19 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทําใหมีปริมาณสัตวน้ําตกคางในบอเพ่ือรอการจําหนายเปนจํานวนมากสงผลใหราคา
ขายตกต่ําลง   

 
มิติท่ี 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ 
3. แสดงวิธีการบริหารจัดการหรือการปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานในเชิงรุก ท่ีมีความตอเนื่อง รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม/ปองกันการแพรระบาดของโควิด 19 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแตปลายป 2562 กรมประมงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานและบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบและสรางความเชื่อม่ันในระบบควบคุม กํากับดูแลตลอดหวงโซ
การผลิตสินคาประมง โดยจัดประชุมรวมกับผูแทนเกษตรกร ผูแทนเอกชนและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
วางแผนรับมือการแกไขปญหาดังกลาวและหารือถึงความเปนไปไดในการเพ่ิมชองทางการกระจายสินคา โดยได
วางมาตรการเพ่ือกระตุนและสงเสริมการบริโภคสัตวน้ําของกลุมลูกคาภายในประเทศตั้งแตตนป 2563 โดยรวมมือ
กับกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ในการจัดกิจกรรมใหประชาชนไดเขาถึงแหลงจําหนายสินคาสัตวน้ําท่ีมี
คุณภาพงายข้ึน นอกจากนี้ กรมประมงไดมุงใหความสําคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสินคาประมงเพ่ือ
สรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคมาโดยตลอด โดยไดกําหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบสินคาสัตวน้ํา
กอนถึงมือผูบริโภคเพ่ือใหมีความปลอดภัยสูงสุด สําหรับสัตวน้ําท่ีมาจากการเพาะเลี้ยงจะตองไดมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี หรือ GAP สวนท่ีมาจากการทําประมงตองผานการประเมินสุขอนามัยบนเรือประมงติดตาม 
เฝาระวัง และปองกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุมเกษตรกรและชาวประมง เชน จัดใหมีการคัดกรอง
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ลูกเรือประมงและคนประจําเรือในชวงเวลาเขา-ออก ณ ทาเทียบเรือประมงทุกแหง การกําหนดมาตรการปองกัน
การปนเปอนของโควิด-19 ในแรงงานท่ีเขาไปทํางานในโรงงานแปรรูป และในกระบวนการผลิต และมีการหารือ
กับสมาคมตาง ๆ เพ่ือขอความรวมมือผูประกอบการไดใหความใสใจตอสุขอนามัยและความปลอดภัยในการผลิต
สินคาสัตวน้ํา เพ่ือลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงม่ันใจไดวาท้ังลูกเรือคนท่ีจะลงเรือเพ่ือจับสัตวน้ําและ
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสัตวน้ําไดผานการคัดกรอง และไมมีผูไดรับเชื้อโควิด-19 โดยผูประกอบการ เกษตรกร 
ชาวประมง ตองปฏิบัติตามแนวทางดานสาธารณสุขเพ่ือการจัดการภาวะระบาดของ COVID - 19 ในขอกําหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 (ฉบับท่ี 1) 
และกรมประมงไดออกมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ใหกับฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เรือประมง สะพานปลา ทาเทียบเรือ/ตลาดกลางคาสัตวน้ํา และ Modern Trade 
สําหรับผูประกอบการและเกษตรกรท่ีไดรับการตรวจประเมินและผานตามเกณฑท่ีกรมประมงจะไดรับหนังสือ
รับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภค 

ท้ังนี้ ในสวนการควบคุมสินคาประมงสงออก ไดมีการปรับการตรวจประเมินสถานประกอบการจากเดิม
ท่ีเจาหนาท่ีกรมประมงจะตองตรวจประเมิน ณ สถานท่ีตั้งของโรงงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดมีการปรับ
การตรวจประเมินเปนใชระบบ Remote audit โดยพิจารณาเอกสารคูมือการปฏิบัติงานของโรงงานพรอมสัมภาษณ
ผูปฏิบัติงานแบบ face to face พรอมบันทึกขอมูลการตรวจเปนรูปภาพเพ่ือเปนหลักฐานบันทึกการตรวจสอบ  
ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานมีความตอเนื่อง สรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานไดตามกรอบ
ระยะเวลา รวมท้ังมีการออกใบรับรอง COVID-19 Prevention Best Practice สําหรับผูประกอบการสงออกของ
ไทยท่ีมีความประสงครับการตรวจตามมาตรการโควิดและขอใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน ซ่ึงเปนการ
รวมดําเนินการระหวาง 4 กระทรวงฯหลักตามท่ีกลาวขางตน 

สําหรับการลดผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโควิด 19 ท่ีมีตอการจําหนายสัตวน้ําของ
เกษตรกร ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและชาวประมง กรมประมงสรางชองทางการสั่งจองสินคาออนไลน “ระบบ 
Fisheries shop” ซ่ึงเกษตรกรลงทะเบียนเขามาเปนผูขายอยางไมมีคาใชจาย ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะท่ีผูซ้ือสามารถ
เขามาเลือกซ้ือสินคาไดอยางไมมีขอผูกมัด ซ่ึงเกษตรกรสามารถกําหนดราคา ปริมาณและรูปแบบการจัดสง พรอมท่ี
อยูเบอรโทรศัพท หรือชองทางไลน (Line application) ใหผูซ้ือติดตอไปยังเกษตรกรเพ่ือตกลงกันโดยตรง สามารถ
เลือกรูปแบบวิธีการชําระเงินได โดยระบบรองรับการแนบหลักฐานการโอนเงินใหเกษตรกรตรวจสอบ พรอมท้ัง
สามารถตรวจสอบปริมาณสั่งซ้ือสินคาท้ังหมด รวมท้ังตรวจสอบสถานะการสั่งซ้ือจากระบบไดซ่ึงรูปแบบวิธีการ
กระจายสินคาผานชองทางออนไลน และระบบพรีออเดอร (สั่งจองสินคาลวงหนาผานระบบออนไลน) เกษตรกร
สามารถจัดการผลผลิต ประชาสัมพันธ และจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑตรงไปยังผูบริโภคไดรวดเร็วข้ึน ลดปญหา
การกดราคาจากพอคาคนกลางท่ีรับซ้ือจากหนาฟารม รวมท้ังผูบริโภคสามารถไดรับซ้ือสินคาคุณภาพไดโดยตรง
จากเกษตรกร โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 การซ้ือสินคาออนไลนสามารถลดความ
เสี่ยงในการแพรกระจายโรคจากการรวมตัวกันของเกษตรกรและคนกลางในตลาดกลาง ท่ีมีคนจํานวนมาก ซ่ึงมีความ
เสี่ยงของการแพรกระจายของเชื้อ 
4. อธิบายการวางแผน การคาดการณ การเตรียมความพรอมดานระบบ กลไก และบุคลากรอยางไร รวมท้ัง มี
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เชน AI Big Data Blockchains และการวิเคราะหขอมูล เพ่ือการวางแผน
เชิงยุทธศาสตรและการพยากรณผลลัพธอยางไร 

กรมประมงสรางชองทางการสั่งจองสินคาออนไลน “ระบบ Fisheries shop” เปดโอกาสใหเกษตรกร 
ชาวประมง ผูซ้ือ-ผูขาย เขามาใชบริการระบบฟรีโดยไมคิดคาใชจาย และมีรายงานผลการใชงานและปรับปรุง
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พัฒนาระบบใหทันตอสถานการณปจจุบันอยูเปนระยะ ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นปริมาณสัตวน้ําจําแนกแตละชนิด  
รายจังหวัด และมูลคาท่ีมีการซ้ือขายในระบบ ซ่ึงปจจุบันขอมูลดังกลาวไดมีการนํามาใชจัดการจําหนายสินคา เชน  
จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหมซ่ึงกรมประมงตองชวยกระจายสินคาประมงท่ีตกคางในจังหวัดตาง ๆ 
โดยใชขอมูลคาดการณปริมาณผลผลิตสัตวน้ํา ผลปริมาณสัตวน้ําท่ีจําหนายในจุดกระจายสินคาบริเวณอ่ืน ๆ และใช
ขอมูลการจําหนายสินคาผานระบบรวมดวย ซ่ึงในระยะยาวจะสามารถใชฐานขอมูลการซ้ือขายในระบบประมาณ
ความตองการสัตวน้ําแตละชนิด และชวยบริหารจัดการดานการตลาดของสินคาสัตวน้ําได กรมประมงวางแผน
พัฒนาระบบ Fisheries shop โดยประสานการดําเนินการรวมกับ หนวยงานตาง ๆ ภายในกรมประมง ชวยดูแล
ระบบฐานขอมูล มาตรฐานสินคาและการคัดกรองเกษตรกรและชาวประมงมาเปนผูคา รวมท้ังมีสวนประชาสัมพันธ 
และเชิญรานคาในระบบมาเปดรานขายสินคา โดยใชระบบเปนเครื่องมือสั่งจองสินคาลวงหนาในโอกาสตาง ๆ 
พรอมท้ังวางแผนใหเปนชองทางกระจายสินคาออนไลนท่ีสําคัญท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรและชาวประมง และปรับ
ใชไดทันตอสถนการณปจจุบันอีกดวย  

สําหรับการสงออกกรมประมงมีการตรวจประเมินสถานประกอบการเพ่ือการรับรองโดยปรับการทํางาน
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีชวยดําเนินงานเปนระบบ Remote audit รวมท้ังการออกใบรับรอง COVID-19 
Prevention Best Practice เพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติของสถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามสุขอนามัยท่ีดีและ 
มีมาตรการควบคุมปองกันอยางถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และผูประกอบการสามารถใชแสดง
ใหกับประเทศคูคาเพ่ือรับรองการปฏิบัติงานภายใตการควบคุมตามระบบสาธารณสุข  
5. โปรดระบุบทบาทของหนวยงานและบทบาทของกลุมหรือภาคสวนอ่ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ผลงาน ในข้ันตอนใดบาง อยางไร (แสดงใหเห็นท้ัง Value Chain และแสดงบทบาทในการดําเนินการเปน
หลักไมนอยกวารอยละ 70) 

กรมประมงเปนหนวยงานท่ีควบคุม กํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ําตลอดหวงโซการผลิต ซ่ึงไดกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจ ดังนี้ 1. ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองมีระบบ
ควบคุมและมาตรการคัดกรอง 2. คนประจําเรือประมงตองไดรับการตรวจคัดกรองและดูแลสุขอนามัยเรือประมง 
3. ผูประกอบการสะพานปลา/ตลาดกลางสัตวน้ําตองปฏิบัติตามสุขอนามัยอยางเครงครัด 4. ผูประกอบการรานคา 
Modern Trade ปฏิบัติตามดานสาธารณสุขและตองมีการคัดกรองและทําความสะอาดพาหนะท่ีขนสงสัตวน้ํา
อยางเหมาะสม รวมท้ัง 5. ผูประกอบการแปรรูปสินคาประมงสงออกจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอาหารท่ีดี
และคัดกรองพนักงาน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวกรมประมงเปนผูบริหารจัดการ 100 % โดยเจาหนาท่ีกรมประมง
ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนด ท้ังนี้ การปฏิบัติงานแบบ
เขมงวดดังกลาวในทุกภาคสวน ทําใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชาวประมง รวมท้ังผูขายสินคาสัตวน้ําในทุกสวน
ตั้งแตสะพานปลา ทาเทียบเรือ ตลาดกลาง ผูประกอบการ Modern trade และผูสงออกสินคาสัตวน้ํามีความ
เชือ่ม่ันในระบบท่ีกรมประมงชวยสนับสนุน สรางรายไดและทําใหเศรษฐกิจฟนตัว และสรางแรงจูงใจในการทํางาน
รวมกันในระดับตอๆไปเพ่ือสรางความเขมแข็งภาคอุตสาหกรรมประมง 

6. อธิบายการสรางการรับรูเขาใจไมใหเกิดความตระหนก และสรางความตระหนักในการใหความรวมมือใน
สถานการณการแพรระบาดโควิด 19 

กรมประมงตระหนักถึงการสื่อสารการปฏิบัติงานและขอมูลขาวสารท่ีเปนขอเท็จจริงใหแกประชาชน
ท่ัวไปท้ังในและระหวางประเทศ จึงไดมีการประชุมหนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ชมรม สมาคมตาง ๆ 
ผานทางการแถลงขาว จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูป Infographic คลิปวีดีโอสรางความเขาใจ และประชาสัมพันธ
มาตรการตาง ๆ รวมท้ังประสานหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในตางประเทศ เชนสํานักงานท่ี
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ปรึกษาเกษตรตางประเทศ ท่ีตั้งในประเทศตางๆ ไดชวยประชาสัมพันธและเผยแพรขอเท็จจริงรวมท้ังชี้แจงระบบ
ควบคุม กํากับดูแลของกรมประมงแกหนวยงานระหวางประเทศ ทําใหเกิดความเขาใจ รับทราบสถานการณและ
เชื่อม่ันตอคุณภาพและความปลอดภัยสินคาประมงไทย 
มิติท่ี 3 ผลผลิต/ผลลัพธ เชิงประจักษ   
7. ผลผลิตและผลลัพธท่ีสําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายใหชัดเจนในเชิงสถิติ รวมท้ังแสดง
ตัวช้ีวัดท่ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

กรมประมงไดรับรองคุณภาพสินคาประมงสงออก โดยออกใบรับรองสุขอนามัยสินคาสัตวน้ําตอเนื่อง 
แกประเทศคูคาหลักท่ีสําคัญเชนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต สหพันธรัฐรัสเซีย 
เปนตน โดยออกใบรบัรองสขุอนามัยสินคาสัตวน้ํามากกวา 87,000 ฉบับในชวงการระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกท้ัง
ท่ีผานมาไมมีประเด็นปญหาการปฏิเสธการนําเขาสินคาสัตวน้ําไทยดวยการตรวจพบสารตกคาง ยาปฏิชีวนะและ
จุลินทรียกอโรค รวมท้ังในภาคอุตสาหกรรมแปรรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมทูนามูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑทูนากระปอง ชวง 8 เดือนแรกป 2563 มีมูลคา 50,850 ลานบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 14% เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ในจํานวนนี้สงออกไปตลาดสหรัฐฯขยายตัวมากสุดกวา 40% ผลจากคูแขงขัน คือฟลิปปนส 
และเอกวาดอร ยังมีปญหาการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหคูคาขาดความเชื่อม่ันเรื่องความปลอดภัยในสินคา 
ขณะท่ีสินคาทูนาของไทย กรมประมงรวมมือกับภาคเอกชนตรวจสอบข้ันตอนการผลิตในโรงงานอยางเปนรูปธรรม 
มีใบรับรองปลอดเชื้อโควิด และมาตรการเชิงรุกท่ีกรมประมงดําเนินการทําใหคูคาเชื่อม่ันและนําเขาสินคาทูนา
กระปองจากไทยเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ในภาคอุตสาหกรรมกุงถึงแมวาผลผลิตกุงเลี้ยงป 2563 โดยรวมอยูท่ี 270,000 ตัน 
ลดลงเม่ือเทียบกับผลผลิตกุงเลี้ยงในป 2562 ซ่ึงผลกระทบจากโรคระบาดในกุงรวมท้ังความไมม่ันใจในสถานการณ
ระบาดของโควิด-19 อยางไรก็ตามในแวดวงผูเลี้ยงกุงคาดการณวาป 2564 จะมีผลผลิตกุงเพ่ิมข้ึนถึง 310,000 ตัน 
หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 15  

สําหรับการควบคุมในสวนของฟารมเลี้ยงกรมประมงไดดําเนินการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตาม
มาตรการเฉพาะกิจในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดโดยออกใหฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 63 ฉบับ เรือประมง 116 ฉบับ Modern 
trade 7 ฉบับ นอกจากนี้ ผลจากการเปดชองทางการจําหนายสินคาออนไลนปจจุบัน (ขอมูล ณ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 
2564) Fisheries shop: ระบบสั่งจองสินคาสัตวน้ํา ของกรมประมง มีจํานวนผูเขาใชบริการ 51,963 ครั้ง เกษตรกร
ลงทะเบียนเปนผูขายสินคาจํานวน 405 ราย จากท่ัวทุกภาคของประเทศ มูลคาการจําหนายสินคาระบายผาน
ชองทาง Fisheries shop ตั้งแตวันท่ี 27 มีนาคม 2563 มีมูลคารวม 2,109,503 บาท ประกอบดวยสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑแปรรูปรวม 14.99 ตัน ครอบคลุมสัตวน้ําจากการท้ังประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําน้ําจืด เชน กุงกามกราม  
กุงกุลาดํา ปลาชอน ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสวาย กบ และประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
เชน ปลาอินทรีย ปูมา ปูทะเล หมึก หอยลาย กุงขาวแวนนาไม กุงแชบวย กุงกุลาดํา ปลากะพงขาว เปนตน  
ซ่ึงจากผลการดําเนินงานท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา Fisheries shop สามารถตอบสนองและชวยเหลือเกษตรกร
และชาวประมงไดในทุกสวนและเชิญชวนเกษตรกรท่ีมีความพรอมเขารวมทดลองขายสินคาผานชองทางออนไลน 
โดยการไลฟสดใหสัมภาษณและขายสินคาผานเพจตลาดเกษตรออนไลน (@KasetOnlineMarket) ซ่ึงเปน
โครงการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยปจจุบันมีเกษตรกร
จากระบบ Fisheries shop เขารวมแลว 3 รายในเดือน มกราคม 2564 
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8. ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ มีอะไรบาง 
1. ผูเก่ียวของตลอดหวงโซการผลิตสัตวน้ํา ตั้งแตชาวประมง ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผูประกอบการขนาด

เล็ก-ขนาดใหญในประเทศ ไดแกตลาดกลาง ตลาดสด รวมท้ัง Modern trade และตอเนื่องไปยังผูประกอบการ
แปรรูปสินคาสัตวน้ําสงออก มีความเชื่อม่ัน ประคองสถานะดานเศรษฐกิจและการซ้ือขายไดอยางตอเนื่อง 

2. สรางรายไดอยางตอเนื่องแกเจาหนาท่ี พนักงานท่ีปฏิบัติงานในแตละสวนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
สัตวน้ํา เนื่องจากอุตสาหกรรมสัตวน้ํายังคงสามารถดําเนินกิจการตอเนื่อง เกิดการปรับตัวเพ่ือรองรับตอ
สถานการณท่ีเกิดข้ึน 

3. ผูบริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศไดรับสินคาท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย ท้ังนี้ สินคาผาน 
Fisheries shop แบงเปนระดับคุณภาพ 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพชั้น 1 สินคาคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม 
(ตะเพียนทอง) ระดับคุณภาพชั้น 2 สินคาคุณภาพมาตรฐานดี (ตะเพียนเงิน) และระดับคุณภาพชั้น 3 สินคาคุณภาพ
มาตรฐาน (ตะเพียนทองแดง) 

  4. รูปแบบการซ้ือขายสินคาออนไลนผาน Fisheries shop มีประโยชน ชวยลดการแพรกระจายและ
โอกาสการสัมผัสเชื้อใหนอยลงได รวมท้ังสินคามีคุณภาพผลิตจากฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP และ 
มาตรฐาน Safety level จากกรมประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและผูประกอบการประมง ไดปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันการปนเปอนของเชื้อโควิด 19 ตามท่ีไดรับคําแนะนําจากกรมประมงอยางเครงครัด และเพ่ือเพ่ิม
ความม่ันใจใหกับผูบริโภค 

 

มิติท่ี 4 ความย่ังยืนของโครงการ  
9. มีแผนการดําเนินการสําหรับการปองกันในอนาคต และการสรางความตอเนื่องในการบริหารจัดการและ 
การใหบริการอยางไร 

ดวยสถานการณในปจจุบันยังมีการเปลี่ยนแปลง การควบคุมดานคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา
ประมงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากในดานเศรษฐกิจ จึงตองมีการควบคุม กํากับดูแลอยางเขมงวดและตอเนื่อง 
ซ่ึงจะชวยใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดความตอเนื่องของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น กรมประมงจึงมี
แผนการดําเนินการเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรม สมาคม เกษตรกร 
ชาวประมง ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และผูประกอบการในและระหวางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปญหา พรอม
รับขอเสนอตลอด เพ่ือจะไดปรับเพ่ิมเติมมาตรการท่ีรองรับไดทันทวงที รวมท้ังมีการนําแผนปฏิบัติงานไปสู 
การกําหนดนโยบาย โดยนําความรูและประเด็นปญหาในการปฏิบัติงานท่ีผานมาปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ตอยอดการดําเนินงานในทุกภาคสวนของกรมประมง 

ในดานการตลาดการผลักดันใหผูผลิตเพ่ิมชองทางการตลาดโดยรวมมือกับภาคแอกชนจัดทําแผนการ
สงเสริมใหเกิดการขายสินคาประมงออนไลนในแพลตฟอรมท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบัน เชน Grab Lazada และ 
Shopee เพ่ือชวยกระจายสินคาไปจําหนายไดท่ัวประเทศ  รวมท้ังสงเสริมระบบการขนสงและจัดเตรียมสินคา 
(Logistics) โดยกรมประมงไดเสนอของบประมาณเพ่ือพัฒนาหองควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็กสําหรับสต็อกสินคา 
และพัฒนาการขนสงแบบควบคุมอุณหภูมิตํ่าเพ่ือใหคงคุณภาพสินคาสัตวน้ําเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาธุรกิจใหกับ
กลุมเกษตรกร จัดทําโครงการ ราน Fisheries shop @Bang Khen เพ่ือเปนสถานท่ีจําหนายและกระจายสินคา
และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ซ่ึงไดรวมมือกับบริษัทขนสง เชน ไปรษณียไทย และ Grab เพ่ือขนสงสินคาสัตวน้ําไปสูมือ
ผูบริโภคโดยรักษาคุณภาพ รวดเร็ว และลดคาใชจายใหกับเกษตรกร ซ่ึงการดําเนินการท้ังหมดจะชวยสงเสริมให
การจําหนายสินคาสัตวน้ําผานชองทางออนไลนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
ในกรณีท่ีเกิดสถานการณฉุกเฉิน เชน การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปจจุบัน 
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10. โปรดระบุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององคการสหประชาชาต ิ
ท่ีเกี่ยวของกับผลงาน อธิบายการดําเนินงานท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 

- Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) เกษตรกรและชาวประมงสวนใหญมีปญหาผลผลิตราคา
ตกต่ํา การใหความรูและสนับสนุนใหเกษตรกรและชาวประมงผันตัวเองจากผูผลิตเพียงอยางเดียวปรับเปนผูคา 
และจําหนายสินคาโดยตรงผานระบบออนไลน ชวยเพ่ิมรายไดและความม่ังคง และมีความยั่งยืนในอาชีพ สามารถ
เลี้ยงดูครอบครัวใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน                        

- Goal 3 มีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี (Good Health and well-being) ผลผลิตและผลิตภัณฑ มาจาก
ฟารมมาตรฐานของกรมประมง รวมท้ังไดรับมาตรฐานคุณภาพสินคา ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงและซ้ือสินคา
คุณภาพ ปลอดภัย ทําใหผูบริโภคมีสุขภาพดี ลดความเสี่ยง จากการปวย และตายจากยา สารเคมีอันตราย รวมถึง
เชื้อกอโรค และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโควิด 19     
           - Goal 8 การจางงานท่ีมีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: Decent Work and Economic Growth 
เกษตรกร ชาวประมง และแรงงานในโรงงานแปรรูปมีงานทํา เกิดการจางงานเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีการนําผลผลิต
สัตวน้ํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพ ไมมีการปนเปอนของเชื้อกอโรค และเชื้อไวรัสโควิด 19 
สามารถจําหนายไดท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ทําใหมีรายไดเลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัวไดมากยิ่งข้ึน 
 - GOAL 12 แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน: Responsible Consumption and Production 
ความเขมแข็งทางภาคอุตสาหกรรมประมงไทยท่ีมีการปรับตัว ทําใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมท้ัง
ผูประกอบการแปรรูปสินคาประมง ปรับแผนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงในการปนเปอน สรางคุณภาพและความ
ปลอดภัยสินคาประมงท่ียั่งยืนและเปนท่ียอมรับของผูบริโภคท้ังในและระหวางประเทศ 
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