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รายงานผลการดําเนินการ
โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
และอยูในรูปแบบ .doc หรือ .docx เทานั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 สวน ประกอบดวยคําถาม จํานวน 10 ขอ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) (ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4) (สรุปยอผลงาน
โดยมีองคประกอบ ไดแก การระบุปญหา แนวทางการดําเนินการที่โดดเดน ผลผลิตและผลลัพธจากการ
ดําเนินการ)
การแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่เริ่มตนแพรระบาดใน
เมืองอูฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเปย ทางตอนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนและแพรกระจายสูประเทศตาง ๆ
ทั่วโลก ไดสงผลตอทั้งสภาพเศรษฐกิจในทุกดานทั้งในดานเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว บริการ รวมทั้งสภาพ
สังคม ความเปนอยูของประชาชนในประเทศตาง ๆ และระบบสาธารณสุขของประเทศตาง ๆ ซึ่งมีความพรอมใน
การรับมือกับโรคดังกลาวที่แตกตางกัน กรมประมงมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสถานการณดังกลาวที่เกิดขึ้น
โดยตรงตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชาวประมงทุกพื้นที่ของประเทศ แรงงานภาคประมงและผูประกอบการ
จึงมีนโยบายในการสรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ โดยปรับการทํางานตามภารกิจในเชิงรุกให
ตอบสนองตอสถานการณโควิด-19 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ตลอดหวงโซการผลิตโดย
เนนบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพัฒนา
สินคาประมงคุณภาพ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 รวมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธการปฏิบัติงานเพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และสามารถนํามาปฏิบัติใชในองคกรของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อตนป 2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ)
ไดสั่งการใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย รวมกัน
จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัส
โควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารสงออก (COVID – 19 Prevention Best Practice) และจัดทํามาตรการรับรองฯ
เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและสรางความเชื่อมั่นแกคูคา รวมทั้ง กรมประมงมีมาตรการรองรับในหลายดานตั้งแตตน
น้ําถึงปลายน้ํา โดยจัดทํามาตรการเชิงรุกสําหรับปองกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจสงผลกระทบตอ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบดวยการควบคุมปองกัน ณ ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยฟารมที่จดทะเบียนกับ
กรมประมงตองมีระบบควบคุมและมาตรการคัดกรองตามมาตรการที่กรมประมงกําหนดคนประจําเรือประมงตอง
ไดรับการตรวจคัดกรองและดูแลสุขอนามัยเรือประมงตามมาตรการ ผูประกอบการสะพานปลา/ตลาดกลางสัตวน้ํา
ตองปฏิบัติตามสุขอนามัยอยางเครงครัด ผูประกอบการรานคา Modern Trade ปฏิบัติตามดานสาธารณสุขและตอง
มีการคัดกรองและทําความสะอาดพาหนะที่ขนสงสัตวน้ําอยางเหมาะสม รวมทั้งผูประกอบการแปรรูปสินคาประมง
สงออกจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่ดีและคัดกรองพนักงานตามมาตรการที่กําหนด นอกจากนี้
สถานการณดังกลาวไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจประมง การจําหนายสินคาประมงภายในประเทศลดลงอยางมาก
สงผลตอรายไดของเกษตรกร จากผลกระทบดังกลาว กรมประมงจึงคิดริเริ่มโครงการ Fisheries shop ซึ่งเปนระบบ
สั่งจองสินคาออนไลนเพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคาระหวางเกษตรกรและผูซื้อโดยโครงการดังกลาวไดรับการ
ตอบรับอยางดีมากจากผูซื้อและเกษตรกรผูจําหนาย
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การดําเนินการของกรมประมงดังกลาว เปนการปรับเปลี่ย นรูปแบบการทํางานในเชิงรุกเพื่อรองรั บ
สถานการณระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 สรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภคทั้งในและตางประเทศซึ่งสอดคลองตาม
เปาหมายการพัฒนายั่งยืน (SDGs) ขององคการสหประชาชาติใน 4 เปาหมายหลักคือเปาหมายที่ 2 เปาหมายที่ 3
เปาหมายที่ 8 และเปาหมายที่ 12
มิติที่ 1 การวิเคราะหปญหา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่หนวยงานเผชิญในชวงสถานการณโควิด 19
โควิด-19 เปนไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกใน ค.ศ. 1960 แตยังไมทราบแหลงที่มาอยางชัดเจนวามาจากที่ใด
แตสามารถติดเชื้อไดทั้งในมนุษยและสัตว ปจจุบันไวรัสสายพันธุนี้เปนสายพันธุที่ยังไมเคยพบมากอน เรียกวาเปน
“ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม” การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มตนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต
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 โดยตรวจพบที่เขียงแลปลาแซลมอนนําเขาจากนอรเวย ผนังดานในของตูคอนเทนเนอรและบรรจุภัณฑ
สินคากุงแชแข็งจากเอกวาดอร บรรจุภัณฑสินคาปกไกแชแข็งจากบราซิล บรรจุภัณฑสินคาหมึกจากรัสเซีย และ
บรรจุภัณฑสินคาเนื้อปลาแฮรเทลแชแข็งจากอินโดนีเซีย ซึ่งอาจเปนแหลงที่มาของการแพรระบาดโควิด-19 ได
ดังนั้น สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงไดมีมาตรการควบคุมการขนสงระบบ Cold chain โดยออกแนวทางปองกันโควิด-19
ในการผลิตและการจัดการอาหารแชเย็นตั้งแตกระบวนการผลิต การโหลดสินคา การขนสง การเก็บ การขาย และ
ขอเสนอแนะสําหรับแผนฉุกเฉิน หากมีกรณีตองสงสัยหรือมีสินคาตัวอยางซึ่งตรวจพบโควิด-19 รวมทั้งมีการสุมตรวจ
เชื้อที่ตูคอนเทนเนอรและบรรจุภัณฑสินคานําเขา
กรมประมง เป น หน ว ยงานหลั ก มี ภ ารกิจ ในการควบคุ ม ตรวจสอบ กํ า กั บ ดู แลคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยสินคาประมงตลอดหวงโซการผลิต ทุกภาคสวนการประมงมีความสําคัญและตองมีการนํามาตรการหรือ
นโยบายเพื่อใชในการปฏิบัติงานอยางทันทวงที เพื่อลดผลกระทบในมุมกวาง และสรางความเชื่อมั่นแกภาพลักษณ
ประมงไทยทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงเปนอุตสาหกรรมลําดับตนๆ ของประเทศไทยที่มี
ศักยภาพสูง มีความไดเปรียบดานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และปจจัยสนับสนุนตาง ๆ ทั้งเปนแหลงผลิตลูก
พันธุกุงที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก อาหารกุงที่มีประสิทธิภาพ และการที่ไทยสามารถบริหารจัดการเรื่องไวรัสโควิด-19
ในการควบคุมและจัดการโรคที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล สงผลใหประเทศไทยไดเปรียบกวาประเทศคูแขงและ
จําเปนตองรักษาคุณภาพของสินคาประมงไทยใหไดมาตรฐาน สรางความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
2. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไมไดปรับเปลี่ยนการใหบริการและการบริหารจัดการ ซึ่งสงผลกระทบในระดับใด
(ระดั บ พื้ น ที่ หน ว ยงาน ระดั บ ภู มิ ภ าค ระดั บ ประเทศ เป น ต น โปรดอธิ บ ายข อ มู ล ประกอบ รวมทั้ ง ระบุ
ประชาชนหรือผูรับบริการที่ไดรับผลกระทบ เปนใคร จํานวนเทาใด)
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปน"การระบาดใหญ" หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไป
มากกวา 100 ประเทศ โดยมีผูติดเชื้อทั่วโลกกวา 100,823,310 คน นอกจากสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
แลวยังสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเชนกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยเปนประเทศลําดับตนๆที่มีการสงออก
สินคาเกษตรไปจําหนายยังตางประเทศในปริมาณที่สูงและสรางมูลคาสูประเทศไทยเปนจํานวนมากในแตละป
ที่ผานมา รวมทั้งสินคาประมงถือไดวามีการสงออกและจําหนายในตางประเทศเปนลําดับตน ๆ เชนกัน ในสวนของ
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ภาคอุตสาหกรรมสงออกมีโรงงานที่จดทะเบียนสงออกสินคาประมงกับกรมประมงทั้งสิ้น 314 โรงงาน ซึ่งมีที่ตั้งอยู
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งศักยภาพการสงออกสินคาประมงจําหนายยังตางประเทศทั่วโลก สามารถสราง
รายไดเขาสูประเทศไทยมากกวา 2 แสนลานบาท/ป หากไมมีการดําเนินมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการ
ควบคุมปองกันภาคอุตสาหกรรมสัตวน้ํา จะทําใหเกิดผลกระทบเปนมุมกวางทั้งตอเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นใน
ระบบบริหารจัดการ ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนมา เกิดผลกระทบตอการสงออกสินคาสัตวน้ําของไทยไปจีน
จากการประกาศยกเลิกหรือปรับลดเที่ยวบินระหวางไทย-จีน ทําใหขนสงสินคาไดลําบาก โดยเฉพาะกุงแบบมีชีวิต
และกุงสดแชเย็นซึ่งตองใชบริการการขนสงทางอากาศ สงผลใหการสงออกกุงมีชีวิต กุงขาวแวนนาไมและกุงกุลาดํา
สดแชเย็นไปจีนมีแนวโนมลดลงเปนอยางมากจากป 2562 ที่มีปริมาณมากถึง 10,240 ตัน มูลคา 2,217 ลานบาท
หรือคิดเปน 61% ของสินคาประมงทั้งหมดที่สงออกไปจีน และในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2563 มีปริมาณ
เพียง 1,500-2,900 ตัน ลดลง 50-95% คิดเปนมูลคาความเสียหายกวา 340-650 ลานบาท เชนเดียวกับขอมูลการ
สงออกสินคาประมงสดแชเย็นแชแข็งในตลาดโลกในป 2563 มูลคาการสงออกสินคาในหวงโซประมงของไทยอยูที่
5,470.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงราว 2.7% แตในทางกลับกันผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปนั้นประคองการ
เติบโตไดดี ซึ่งชวง Lockdown ที่ผูบริโภคกักตุนสินคาไวเพื่อบริโภค เพราะสามารถเก็บไวไดนานและราคาไมสูง
นอกจากนั้ นผลกระทบโควิ ดที่ เกิ ดขึ้ นยั งสงผลกระทบต อภาคธุร กิจประมงในระดับ พื้น ที่เป นอยางมากอีกดว ย
การจําหนายสินคาประมงภายในประเทศลดลงอยางฉับพลัน จากมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาล เชน หามการ
เคลื่อนยายหรือการเดินทางออกนอกพื้นที่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกระจายไปในทุกจังหวัดของประเทศไทย ที่มีการ
ประกอบอาชีพประมงทั้งจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจับจากแหลงน้ําธรรมชาติ การจําหนายสัตวน้ําในแตละ
จังหวัดมีทั้งการจําหนายในตลาดสดเพื่อการบริโภคภายในพื้นที่ และจําหนายใหกับพอคาคนกลางเพื่อรวบรวมและ
กระจายสินคาไปยังจังหวัดตาง ๆ รวมถึงการขายใหกับภัตตาคาร รานอาหาร โดยเฉพาะที่ตั้งในแหลงทองเที่ยวตาง ๆ
ที่แตเดิมมีความตองการสินคาสัตวน้ําจํานวนมาก แตชวงโควิดความตองการลดลงตามธุรกิจทองเที่ยวที่ไดลดลง
อีกทั้งผูบริโภคยังขาดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของสินคาและผลิตภัณฑสัตวน้ําวาปลอดภัยจากเชื้อไวรัส
โควิด-19 ผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหมีปริมาณสัตวน้ําตกคางในบอเพื่อรอการจําหนายเปนจํานวนมากสงผลใหราคา
ขายตกต่ําลง
มิติที่ 2 แนวทางการแกไขปญหาและการนําไปปฏิบัติ
3. แสดงวิ ธี การบริ หารจั ดการหรื อการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการทํ างานในเชิ งรุ ก ที่ มี ความต อเนื่อง รวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม/ปองกันการแพรระบาดของโควิด 19
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแตปลายป 2562 กรมประมงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานและบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบและสรางความเชื่อมั่นในระบบควบคุม กํากับดูแลตลอดหวงโซ
การผลิตสินค าประมง โดยจัดประชุมร วมกับ ผูแทนเกษตรกร ผูแทนเอกชนและหนว ยงานราชการที่เกี่ ยวของ
วางแผนรับมือการแกไขปญหาดังกลาวและหารือถึงความเปนไปไดในการเพิ่มชองทางการกระจายสินคา โดยได
วางมาตรการเพื่อกระตุนและสงเสริมการบริโภคสัตวน้ําของกลุมลูกคาภายในประเทศตั้งแตตนป 2563 โดยรวมมือ
กับกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ในการจัดกิจกรรมใหประชาชนไดเขาถึงแหลงจําหนายสินคาสัตวน้ําที่มี
คุณภาพงายขึ้น นอกจากนี้ กรมประมงไดมุงใหความสําคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสินคาประมงเพื่อ
สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคมาโดยตลอด โดยไดกําหนดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบสินคาสัตวน้ํา
กอนถึงมือผูบริโภคเพื่อใหมีความปลอดภัยสูงสุด สําหรับสัตวน้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงจะตองไดมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี หรือ GAP สวนที่มาจากการทําประมงตองผานการประเมินสุขอนามัยบนเรือประมงติดตาม
เฝาระวัง และปองกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุมเกษตรกรและชาวประมง เชน จัดใหมีการคัดกรอง
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ลูกเรือประมงและคนประจําเรือในชวงเวลาเขา-ออก ณ ทาเทียบเรือประมงทุกแหง การกําหนดมาตรการปองกัน
การปนเปอนของโควิด-19 ในแรงงานที่เขาไปทํางานในโรงงานแปรรูป และในกระบวนการผลิต และมีการหารือ
กับสมาคมตาง ๆ เพื่อขอความรวมมือผูประกอบการไดใหความใสใจตอสุขอนามัยและความปลอดภัยในการผลิต
สินคาสัตวน้ํา เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมั่นใจไดวาทั้งลูกเรือคนที่จะลงเรือเพื่อจับสัตวน้ําและ
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสัตวน้ําไดผานการคัดกรอง และไมมีผูไดรับเชื้อโควิด-19 โดยผูประกอบการ เกษตรกร
ชาวประมง ตองปฏิบัติตามแนวทางดานสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของ COVID - 19 ในขอกําหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 1)
และกรมประมงไดออกมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ใหกับฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เรือประมง สะพานปลา ทาเทียบเรือ/ตลาดกลางคาสัตวน้ํา และ Modern Trade
สําหรับผูประกอบการและเกษตรกรที่ไดรับการตรวจประเมินและผานตามเกณฑที่กรมประมงจะไดรับหนังสือ
รับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
ทั้งนี้ ในสวนการควบคุมสินคาประมงสงออก ไดมีการปรับการตรวจประเมินสถานประกอบการจากเดิม
ที่เจาหนาที่กรมประมงจะตองตรวจประเมิน ณ สถานที่ตั้งของโรงงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดมีการปรับ
การตรวจประเมินเปนใชระบบ Remote audit โดยพิจารณาเอกสารคูมือการปฏิบัติงานของโรงงานพรอมสัมภาษณ
ผูปฏิบัติงานแบบ face to face พรอมบันทึกขอมูลการตรวจเปนรูปภาพเพื่อเปนหลักฐานบันทึกการตรวจสอบ
ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานมีความตอเนื่อง สรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานไดตามกรอบ
ระยะเวลา รวมทั้งมีการออกใบรับรอง COVID-19 Prevention Best Practice สําหรับผูประกอบการสงออกของ
ไทยที่มีความประสงครับการตรวจตามมาตรการโควิดและขอใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน ซึ่งเปนการ
รวมดําเนินการระหวาง 4 กระทรวงฯหลักตามที่กลาวขางตน
สําหรั บการลดผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโควิด 19 ที่มีตอการจําหนายสัตวน้ําของ
เกษตรกร ผู เ พาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า และชาวประมง กรมประมงสร า งช อ งทางการสั่ งจองสิ น คา ออนไลน “ระบบ
Fisheries shop” ซึ่งเกษตรกรลงทะเบียนเขามาเปนผูขายอยางไมมีคาใชจาย ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ผูซื้อสามารถ
เขามาเลือกซื้อสินคาไดอยางไมมีขอผูกมัด ซึ่งเกษตรกรสามารถกําหนดราคา ปริมาณและรูปแบบการจัดสง พรอมที่
อยูเบอรโทรศัพท หรือชองทางไลน (Line application) ใหผูซื้อติดตอไปยังเกษตรกรเพื่อตกลงกันโดยตรง สามารถ
เลือกรูปแบบวิธีการชําระเงินได โดยระบบรองรับการแนบหลักฐานการโอนเงินใหเกษตรกรตรวจสอบ พรอมทั้ง
สามารถตรวจสอบปริมาณสั่ งซื้อสิ นคาทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อจากระบบไดซึ่งรูปแบบวิ ธีการ
กระจายสินคาผานชองทางออนไลน และระบบพรีออเดอร (สั่งจองสินคาลวงหนาผานระบบออนไลน) เกษตรกร
สามารถจัดการผลผลิต ประชาสัมพันธ และจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑตรงไปยังผูบริโภคไดรวดเร็วขึ้น ลดปญหา
การกดราคาจากพอคาคนกลางที่รับซื้อจากหนาฟารม รวมทั้งผูบริโภคสามารถไดรับซื้อสินคาคุณภาพไดโดยตรง
จากเกษตรกร โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 การซื้อสินคาออนไลนสามารถลดความ
เสี่ยงในการแพรกระจายโรคจากการรวมตัวกันของเกษตรกรและคนกลางในตลาดกลาง ที่มีคนจํานวนมาก ซึ่งมีความ
เสี่ยงของการแพรกระจายของเชื้อ
4. อธิบายการวางแผน การคาดการณ การเตรียมความพรอมดานระบบ กลไก และบุคลากรอยางไร รวมทั้ง มี
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เชน AI Big Data Blockchains และการวิเคราะหขอมูล เพื่อการวางแผน
เชิงยุทธศาสตรและการพยากรณผลลัพธอยางไร
กรมประมงสรางชองทางการสั่งจองสินคาออนไลน “ระบบ Fisheries shop” เปดโอกาสใหเกษตรกร
ชาวประมง ผูซื้อ-ผูขาย เขามาใชบริการระบบฟรีโดยไมคิดคาใชจาย และมีรายงานผลการใชงานและปรับปรุง
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พัฒนาระบบใหทันตอสถานการณปจจุบันอยูเปนระยะ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นปริมาณสัตวน้ําจําแนกแตละชนิด
รายจังหวัด และมูลคาที่มีการซื้อขายในระบบ ซึ่งปจจุบันขอมูลดังกลาวไดมีการนํามาใชจัดการจําหนายสินคา เชน
จากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหมซึ่งกรมประมงตองชวยกระจายสินคาประมงที่ตกคางในจังหวัดตาง ๆ
โดยใชขอมูลคาดการณปริมาณผลผลิตสัตวน้ํา ผลปริมาณสัตวน้ําที่จําหนายในจุดกระจายสินคาบริเวณอื่น ๆ และใช
ขอมูลการจําหนายสินคาผานระบบรวมดวย ซึ่งในระยะยาวจะสามารถใชฐานขอมูลการซื้อขายในระบบประมาณ
ความตองการสัตวน้ําแตละชนิด และชวยบริหารจัดการดานการตลาดของสินคาสัตวน้ําได กรมประมงวางแผน
พัฒนาระบบ Fisheries shop โดยประสานการดําเนินการรวมกับ หนวยงานตาง ๆ ภายในกรมประมง ชวยดูแล
ระบบฐานขอมูล มาตรฐานสินคาและการคัดกรองเกษตรกรและชาวประมงมาเปนผูคา รวมทั้งมีสวนประชาสัมพันธ
และเชิญรานคาในระบบมาเปดรานขายสินคา โดยใชระบบเปนเครื่องมือสั่งจองสินคาลวงหนาในโอกาสตาง ๆ
พรอมทั้งวางแผนใหเปนชองทางกระจายสินคาออนไลนที่สําคัญที่จะชวยเหลือเกษตรกรและชาวประมง และปรับ
ใชไดทันตอสถนการณปจจุบันอีกดวย
สําหรับการสงออกกรมประมงมีการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการรับรองโดยปรับการทํางาน
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีชวยดําเนินงานเปนระบบ Remote audit รวมทั้งการออกใบรับรอง COVID-19
Prevention Best Practice เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีและ
มีมาตรการควบคุมปองกันอยางถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และผูประกอบการสามารถใชแสดง
ใหกับประเทศคูคาเพื่อรับรองการปฏิบัติงานภายใตการควบคุมตามระบบสาธารณสุข
5. โปรดระบุบทบาทของหนวยงานและบทบาทของกลุมหรือภาคสวนอื่นที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ผลงาน ในขั้นตอนใดบาง อยางไร (แสดงใหเห็นทั้ง Value Chain และแสดงบทบาทในการดําเนินการเปน
หลักไมนอยกวารอยละ 70)
กรมประมงเปนหนวยงานที่ควบคุม กํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ําตลอดหวงโซการผลิต ซึ่งไดกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจ ดังนี้ 1. ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองมีระบบ
ควบคุมและมาตรการคัดกรอง 2. คนประจําเรือประมงตองไดรับการตรวจคัดกรองและดูแลสุขอนามัยเรือประมง
3. ผูป ระกอบการสะพานปลา/ตลาดกลางสัตวน้ําตองปฏิบัติตามสุขอนามัยอยางเครงครัด 4. ผูประกอบการรานคา
Modern Trade ปฏิบัติตามดานสาธารณสุขและตองมีการคัดกรองและทําความสะอาดพาหนะที่ขนสงสัตวน้ํา
อยางเหมาะสม รวมทั้ง 5. ผูประกอบการแปรรูปสินคาประมงสงออกจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี
และคัดกรองพนักงาน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวกรมประมงเปนผูบริหารจัดการ 100 % โดยเจาหนาที่กรมประมง
ทั้งสว นกลางและส วนภู มิภาคเป นพนั กงานเจาหนาที่ป ฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ทั้งนี้ การปฏิบั ติงานแบบ
เขมงวดดังกลาวในทุกภาคสวน ทําใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชาวประมง รวมทั้งผูขายสินคาสัตวน้ําในทุกสวน
ตั้งแตสะพานปลา ทาเทียบเรือ ตลาดกลาง ผูประกอบการ Modern trade และผูสงออกสินคาสัตวน้ํามีความ
เชือ่ มั่นในระบบที่กรมประมงชวยสนับสนุน สรางรายไดและทําใหเศรษฐกิจฟนตัว และสรางแรงจูงใจในการทํางาน
รวมกันในระดับตอๆไปเพื่อสรางความเขมแข็งภาคอุตสาหกรรมประมง
6. อธิบายการสรางการรับรูเขาใจไมใหเกิดความตระหนก และสรางความตระหนักในการใหความรวมมือใน
สถานการณการแพรระบาดโควิด 19
กรมประมงตระหนักถึงการสื่อสารการปฏิบัติงานและขอมูลขาวสารที่เปนขอเท็จจริงใหแกประชาชน
ทั่วไปทั้งในและระหวางประเทศ จึงไดมีการประชุมหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชมรม สมาคมตาง ๆ
ผานทางการแถลงขาว จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูป Infographic คลิปวีดีโอสรางความเขาใจ และประชาสัมพันธ
มาตรการตาง ๆ รวมทั้งประสานหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในตางประเทศ เชนสํานักงานที่
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ปรึกษาเกษตรตางประเทศ ที่ตั้งในประเทศตางๆ ไดชวยประชาสัมพันธและเผยแพรขอเท็จจริงรวมทั้งชี้แจงระบบ
ควบคุม กํากับดูแลของกรมประมงแกหนวยงานระหวางประเทศ ทําใหเกิดความเขาใจ รับทราบสถานการณและ
เชื่อมั่นตอคุณภาพและความปลอดภัยสินคาประมงไทย
มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ เชิงประจักษ
7. ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร อธิบายใหชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความสําเร็จของโครงการ
กรมประมงไดรับรองคุณภาพสินคาประมงสงออก โดยออกใบรับรองสุขอนามัยสินคาสัตวน้ําตอเนื่อง
แกประเทศคูคาหลักที่สําคัญเชนสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต สหพันธรัฐรัสเซีย
เปนตน โดยออกใบรับรองสุขอนามัยสินคาสัตวน้ํามากกวา 87,000 ฉบับในชวงการระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทั้ง
ที่ผานมาไมมีประเด็นปญหาการปฏิเสธการนําเขาสินคาสัตวน้ําไทยดวยการตรวจพบสารตกคาง ยาปฏิชีวนะและ
จุ ลิ น ทรี ย กอโรค รวมทั้ งในภาคอุ ตสาหกรรมแปรรู ป โดยเฉพาะอยางยิ่งอุ ตสาหกรรมทูนา มู ล ค าการส ง ออก
ผลิตภัณฑทูนากระปอง ชวง 8 เดือนแรกป 2563 มีมูลคา 50,850 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ในจํานวนนี้สงออกไปตลาดสหรัฐฯขยายตัวมากสุดกวา 40% ผลจากคูแขงขัน คือฟลิปปนส
และเอกวาดอร ยังมีปญหาการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหคูคาขาดความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในสินคา
ขณะที่สินคาทูนาของไทย กรมประมงรวมมือกับภาคเอกชนตรวจสอบขั้นตอนการผลิตในโรงงานอยางเปนรูปธรรม
มีใบรับรองปลอดเชื้อโควิด และมาตรการเชิงรุกที่กรมประมงดําเนินการทําใหคูคาเชื่อมั่นและนําเขาสินคาทูนา
กระปองจากไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในภาคอุตสาหกรรมกุงถึงแมวาผลผลิตกุงเลี้ยงป 2563 โดยรวมอยูที่ 270,000 ตัน
ลดลงเมื่อเทียบกับผลผลิตกุงเลี้ยงในป 2562 ซึ่งผลกระทบจากโรคระบาดในกุงรวมทั้งความไมมั่นใจในสถานการณ
ระบาดของโควิด-19 อยางไรก็ตามในแวดวงผูเลี้ยงกุงคาดการณวาป 2564 จะมีผลผลิตกุงเพิ่มขึ้นถึง 310,000 ตัน
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15
สําหรับการควบคุมในสวนของฟารมเลี้ยงกรมประมงไดดําเนินการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตาม
มาตรการเฉพาะกิจในพื้นที่ 17 จังหวัดโดยออกใหฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 63 ฉบับ เรือประมง 116 ฉบับ Modern
trade 7 ฉบับ นอกจากนี้ ผลจากการเปดชองทางการจําหนายสินคาออนไลนปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ
2564) Fisheries shop: ระบบสั่งจองสินคาสัตวน้ํา ของกรมประมง มีจํานวนผูเขาใชบริการ 51,963 ครั้ง เกษตรกร
ลงทะเบียนเปนผูขายสินคาจํานวน 405 ราย จากทั่วทุกภาคของประเทศ มูลคาการจําหนายสินคาระบายผาน
ชองทาง Fisheries shop ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2563 มีมูลคารวม 2,109,503 บาท ประกอบดวยสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑแปรรูปรวม 14.99 ตัน ครอบคลุมสัตวน้ําจากการทั้งประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําน้ําจืด เชน กุงกามกราม
กุงกุลาดํา ปลาชอน ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสวาย กบ และประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เชน ปลาอินทรีย ปูมา ปูทะเล หมึก หอยลาย กุงขาวแวนนาไม กุงแชบวย กุงกุล าดํา ปลากะพงขาว เปนตน
ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา Fisheries shop สามารถตอบสนองและชวยเหลือเกษตรกร
และชาวประมงไดในทุกสวนและเชิญชวนเกษตรกรที่มีความพรอมเขารวมทดลองขายสินคาผานชองทางออนไลน
โดยการไลฟ ส ดให สั ม ภาษณ แ ละขายสิ น ค า ผ า นเพจตลาดเกษตรออนไลน (@KasetOnlineMarket) ซึ่ ง เป น
โครงการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยปจจุบันมีเกษตรกร
จากระบบ Fisheries shop เขารวมแลว 3 รายในเดือน มกราคม 2564
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8. ประโยชนที่ประชาชน/ผูรับบริการไดรับจากโครงการ มีอะไรบาง
1. ผูเกี่ยวของตลอดหวงโซการผลิตสัตวน้ํา ตั้งแตชาวประมง ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผูประกอบการขนาด
เล็ก-ขนาดใหญในประเทศ ไดแกตลาดกลาง ตลาดสด รวมทั้ง Modern trade และตอเนื่องไปยังผูประกอบการ
แปรรูปสินคาสัตวน้ําสงออก มีความเชื่อมั่น ประคองสถานะดานเศรษฐกิจและการซื้อขายไดอยางตอเนื่อง
2. สรางรายไดอยางตอเนื่องแกเจาหนาที่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในแตละสวนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
สั ต ว น้ํ า เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมสั ต ว น้ํ า ยั ง คงสามารถดํ า เนิ น กิ จ การต อ เนื่ อ ง เกิ ด การปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ ต อ
สถานการณที่เกิดขึ้น
3. ผูบริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศไดรับสินคาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้ สินคาผาน
Fisheries shop แบงเปนระดับคุณภาพ 3 ระดับ ไดแก ระดับคุณภาพชั้น 1 สินคาคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม
(ตะเพียนทอง) ระดับคุณภาพชั้น 2 สินคาคุณภาพมาตรฐานดี (ตะเพียนเงิน) และระดับคุณภาพชั้น 3 สินคาคุณภาพ
มาตรฐาน (ตะเพียนทองแดง)
4. รูปแบบการซื้อขายสินคาออนไลนผาน Fisheries shop มีประโยชน ชวยลดการแพรกระจายและ
โอกาสการสัมผัสเชื้อใหนอยลงได รวมทั้งสินคามีคุณภาพผลิตจากฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP และ
มาตรฐาน Safety level จากกรมประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและผูประกอบการประมง ไดปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันการปนเปอนของเชื้อโควิด 19 ตามที่ไดรับคําแนะนําจากกรมประมงอยางเครงครัด และเพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจใหกับผูบริโภค
มิติที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ
9. มีแผนการดําเนินการสําหรับการปองกันในอนาคต และการสรางความตอเนื่องในการบริหารจัดการและ
การใหบริการอยางไร
ดวยสถานการณในปจจุบันยังมีการเปลี่ยนแปลง การควบคุมดานคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา
ประมงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในดานเศรษฐกิจ จึงตองมีการควบคุม กํากับดูแลอยางเขมงวดและตอเนื่อง
ซึ่งจะชวยใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดความตอเนื่องของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น กรมประมงจึงมี
แผนการดําเนินการเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรม สมาคม เกษตรกร
ชาวประมง ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และผูประกอบการในและระหวางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปญหา พรอม
รั บ ข อเสนอตลอด เพื่ อจะได ป รั บ เพิ่ มเติ มมาตรการที่ ร องรับ ไดทัน ทว งที รวมทั้งมีการนํา แผนปฏิบัติงานไปสู
การกําหนดนโยบาย โดยนําความรูและประเด็นปญหาในการปฏิบัติงานที่ผานมาปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อ
ตอยอดการดําเนินงานในทุกภาคสวนของกรมประมง
ในดานการตลาดการผลักดันใหผูผลิตเพิ่มชองทางการตลาดโดยรวมมือกับภาคแอกชนจัดทําแผนการ
สงเสริมใหเกิดการขายสินคาประมงออนไลนในแพลตฟอรมที่เปนที่นิยมในปจจุบัน เชน Grab Lazada และ
Shopee เพื่อชวยกระจายสินคาไปจําหนายไดทั่วประเทศ รวมทั้งสงเสริมระบบการขนสงและจัดเตรียมสินคา
(Logistics) โดยกรมประมงไดเสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาหองควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็กสําหรับสต็อกสินคา
และพัฒนาการขนสงแบบควบคุมอุณหภูมิต่ําเพื่อใหคงคุณภาพสินคาสัตวน้ําเพื่อเปนแนวทางพัฒนาธุรกิจใหกับ
กลุมเกษตรกร จัดทําโครงการ ราน Fisheries shop @Bang Khen เพื่อเปนสถานที่จําหนายและกระจายสินคา
และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ซึ่งไดรวมมือกับบริษัทขนสง เชน ไปรษณียไทย และ Grab เพื่อขนสงสินคาสัตวน้ําไปสูมือ
ผูบริโภคโดยรักษาคุณภาพ รวดเร็ว และลดคาใชจายใหกับเกษตรกร ซึ่งการดําเนินการทั้งหมดจะชวยสงเสริมให
การจําหนายสินคาสัตวน้ําผานชองทางออนไลนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
ในกรณีที่เกิดสถานการณฉุกเฉิน เชน การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปจจุบัน
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10. โปรดระบุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ
ที่เกี่ยวของกับผลงาน อธิบายการดําเนินงานที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว
- Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) เกษตรกรและชาวประมงสวนใหญมีปญหาผลผลิตราคา
ตกต่ํา การใหความรูและสนับสนุนใหเกษตรกรและชาวประมงผันตัวเองจากผูผลิตเพียงอยางเดียวปรับเปนผูคา
และจําหนายสินคาโดยตรงผานระบบออนไลน ชวยเพิ่มรายไดและความมั่งคง และมีความยั่งยืนในอาชีพ สามารถ
เลี้ยงดูครอบครัวใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
- Goal 3 มีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (Good Health and well-being) ผลผลิตและผลิตภัณฑ มาจาก
ฟารมมาตรฐานของกรมประมง รวมทั้งไดรับมาตรฐานคุณภาพสินคา ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงและซื้อสินคา
คุณภาพ ปลอดภัย ทําใหผูบริโภคมีสุขภาพดี ลดความเสี่ยง จากการปวย และตายจากยา สารเคมีอันตราย รวมถึง
เชื้อกอโรค และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโควิด 19
- Goal 8 การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: Decent Work and Economic Growth
เกษตรกร ชาวประมง และแรงงานในโรงงานแปรรูปมีงานทํา เกิดการจางงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการนําผลผลิต
สัต ว น้ํ า มาแปรรู ป เป น ผลิ ตภัณฑ สั ตว น้ํ า ที่ มีคุณภาพ ไมมีการปนเปอนของเชื้อกอโรค และเชื้อไวรัส โควิด 19
สามารถจําหนายไดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ทําใหมีรายไดเลี้ยงตนเองและจุนเจือครอบครัวไดมากยิ่งขึ้น
- GOAL 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน: Responsible Consumption and Production
ความเข ม แข็ ง ทางภาคอุ ต สาหกรรมประมงไทยที่ มี ก ารปรั บ ตั ว ทํ า ให เ กษตรกรผู เ พาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า รวมทั้ ง
ผูประกอบการแปรรูปสินคาประมง ปรับแผนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปอน สรางคุณภาพและความ
ปลอดภัยสินคาประมงที่ยั่งยืนและเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งในและระหวางประเทศ

ภาพกิจกรรมการรับรองฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา

ภาพกิจกรรม Fisheries Shop

ภาพกิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบการสงออกภายใตสถานการณโควิด-19
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