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R
ความคิดนัน้ สําคัญมาก ถือไดวา เป็นแมบทใหญของคําพูดและ
การกระทําทั้งปวง กลาวคือ ถาคนเราคิดดี คิดถูกตอง ทั้งตามหลัก
วิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทําก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ
แตถาคิดไมดีไมถูกตอง คําพูดและการกระทําก็อาจกอใหเกิดความ
เสียหาย ทั้งแกตัวเองและสวนรวมได ดวยเหตุนี้ กอนที่บุคคลจะพูด
จะทําสิ่งใด จําเป็นตองหยุดคิดเสียกอนวา กิจที่จะทํา คําที่จะพูดนั้น
ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชนหรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด
ควรกระทํา หรือควรงดเวน เมื่อคิดพิจารณาไดดังนี้ ก็จะสามารถ
ยับยัง้ คําพูดทีไ่ มสมควร หยุดยัง้ การกระทําทีไ่ มถกู ตอง พูดและทําแต
สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน และเป็นความเจริญ

R
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณวิทยาลัย
วันพุธ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

ค�ำน�ำ
ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ
ได้รับการรับรองจากการประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗
ในการก�าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เปาประสงค์ เปาหมาย ตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของกรมประมง
ในช่วงระยะเวลาระหว่างป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) หวั ง เป น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ก รมประมง
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ฉบับนีจ้ ะสามารถเปนกรอบแนวทางและเปนเข็มทิศทีจ่ ะน�าองค์กรพัฒนาและปฏิบตั งิ าน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดคือ “มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปนผู้น�าและ
สร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
อธิบดีกรมประมง
มกราคม ๒๕๕๗
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๑.

กำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมโลก

ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ส�าคัญและจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศ ดังนี้

๑) กฎ กติกำใหมของโลกหลำยด้ำนสงผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว
วิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใน
การบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทัง้ ด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิง่ แวดล้อมและสังคม เพือ่ การจัดระเบียบใหม่
ของโลก ครอบคลุมถึงกฎระเบียบด้านการค้า การลงทุน การเงิน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปญญา พันธกรณี
และข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปญหา
โลกร้อน และกฎระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส�าคัญมากขึ้นโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน

๒) กำรปรับตัวเข้ำสูเศรษฐกิจโลกแบบหลำยศูนย์กลำง
การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียยิ่งทวีความส�าคัญ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่มประเทศ
อาเซียน ทีม่ แี นวโน้มเปนศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะทีน่ โยบายการเปดประเทศจีน รัสเซีย
พลวัตรการขยายตัวของบราซิลและอินเดียและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะช่วยเพิ่ม
ก�าลังซือ้ ในตลาดโลก ทัง้ นีก้ ารรวมกลุม่ เศรษฐกิจทีส่ า� คัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุนและ
อินเดีย และการเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบความร่วมมืออื่นๆ อาทิ กรอบความร่วมมือ
เอเชีย-แปซิฟก จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่จะรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

๓) กำรเข้ำสูสังคมผู้สูงอำยุของโลก
โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเปนการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
มากขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทนก�าลังแรงงานที่ขาดแคลน โครงสร้างการใช้จ่ายงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ท�าให้งบประมาณส�าหรับ
การลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง
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๑

๔) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก
ในช่วงเวลา ๓๐ ปที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ
ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ
แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟปา ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกอ่อนแอ
สูญเสียพันธุพ์ ชื และสัตว์ พืน้ ผิวโลกเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพืน้ ทีช่ ายฝง เนือ่ งจากระดับ
น�้าทะเลสูงขึ้นน�าไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝงทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อ
โครงสร้างพืน้ ฐาน เขตท่องเทีย่ ว เขตอุตสาหกรรมทีม่ กี ารลงทุนสูงบริเวณพืน้ ทีช่ ายฝง โรคระบาดเพิม่ ขึน้ ก่อให้
เกิดปญหาสุขภาพของประชากร รวมทัง้ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื จากสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง
สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทัง้ กระทบต่อภาคสังคม อาทิ ปญหา
ความยากจน การอพยพย้ายถิ่นและการแย่งชิงทรัพยากร

๕) ควำมมั่นคงทำงอำหำรและพลังงำนของโลกมีแนวโน้มจะเปนปญหำส�ำคัญ
ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ของประชากร
แต่การผลิตพืชอาหารลดลงด้วยข้อจ�ากัดด้านพืน้ ที่ เทคโนโลยีทมี่ อี ยูแ่ ละการเปลีย่ นแปลงทางสภาพภูมอิ ากาศ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารออกสู่
ตลาดกลางไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก�าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศยากจน อาจน�าไปสู่การเกิดวิกฤติอาหารโลก

๖) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศต้องเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การท�างานของสมองและจิต ซึง่ จะเปนได้ทงั้ โอกาสและภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจ
หรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเปนผู้ซื้อและมีผลิตภาพต�่าไม่สามารถแข่งขัน
กับประเทศอื่นๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า
ในการพัฒนา จึงเปนความท้าทายในการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล�้า

๗) กำรกอกำรร้ำยสำกลเปนภัยคุกคำมประชำคมโลก
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมแี นวโน้มขยายตัวทัว่ โลกและรุนแรงมีรปู แบบและ
โครงข่ายทีซ่ บั ซ้อนมาก ส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความร่วมมือ
ในเวทีระหว่างประเทศเพื่อปกปองผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย แม้แต่ในการท�าการประมง
ในทะเลหลวง เรือประมงยังถูกจับเพื่อเรียกค่าไถ่ ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงและความไม่ปลอดภัยเปนอย่างมาก

๒
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การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ มีปรากฏการณ์ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

๑) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี โดยภาค
อุตสาหกรรมเปนภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเปนแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่
ในประเทศและเปนฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทส�าคัญในการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่เศรษฐกิจ ขณะทีก่ ารเชือ่ มโยงเศรษฐกิจของประเทศกับเศรษฐกิจต่างประเทศท�าให้เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการค้าและการลงทุน โดยการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศยังคงมีบทบาทส�าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต�่า
และขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ท�าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีความอ่อนแอด้านปจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อ
ต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เปนธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

๒) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนสังคม
ประเทศไทยก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุจากการมีโครงสร้างประชากรทีว่ ยั สูงอายุเพิม่ มากขึน้ วัยเด็ก
และวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยแต่ยังมีปญหาด้านคุณภาพการศึกษาและ
สติปญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต�่า ประชาชนได้รับความคุ้มครอง
ทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทัว่ ถึง ความเหลือ่ มล�า้ ทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร
เปนปญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมี
การเปลี่ ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง เผชิ ญ ป ญ หาการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด และ
การเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส�าคัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น

๓) กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ�้าเติมให้ปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการ
บูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร
แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน
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๔) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำประเทศ
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง แต่ความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังด�ารงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การด�ารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่น
ของนานาชาติ ตลอดจนความสงบสุขทีล่ ดลง ขณะทีป่ ระสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลีย่ นแปลงในภาพรวมทีด่ ขี นึ้
แต่ขีดความสามารถในการปองกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอ�านาจประสบความส�าเร็จในเรื่อง
การเพิ่มรายได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจน
ในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเปนปญหาส�าคัญของไทย
กลุ่มคนรุ่นใหม่เห็นว่าการคอร์รัปชั่นเปนเรื่องที่ยอมรับได้
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๒.

สถำนกำรณ์กำรพัฒนำกำรประมงในชวงเวลำที่ผำนมำ

การบริหารการประมงไทยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ป พ.ศ. ๒๔๔๔ เพื่อวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ เพื่อเก็บ
ภาษีอากร มุ่งหวังให้มีสัตว์น�้าเพียงพอเพื่อเปนอาหารของประชาชน และให้มีสัตว์น�้าจ�าหน่ายเปนสินค้าของ
บ้านเมือง ต่อมาการปรับปรุงการบริหารจัดการการประมงมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเพิ่มหน้าที่ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า การดูแลรักษาพืชพันธุ์สัตว์น�้า ก�าหนดฤดูห้ามจับสัตว์น�้า ก�าหนดตาและขนาดเครื่องมือ
ประมง ห้ามการใช้เครือ่ งมือประมงบางอย่าง ห้ามท�าอันตรายสัตว์นา�้ โดยการวางยาเบือ่ เมา ห้ามใช้วตั ถุระเบิด
ห้ามวิดน�า้ ในทีส่ าธารณะจนแห้ง (นอกจากบ่อล่อปลา) ซึง่ นับว่าเปนการอนุรกั ษ์สตั ว์นา�้ เปนครัง้ แรกของประเทศ
อย่างไรก็ตามในระยะแรกของการเริ่มต้นการบริหารจัดการการท�าการประมงยังไม่มีการพัฒนามากนัก
โดยส่วนใหญ่จะเปนการท�าการประมงน�้าจืด เปนการจับสัตว์น�้าในบริเวณแม่น�้าล�าคลอง หนองบึง ทะเลสาบ
สัตว์น�้าที่จับได้ไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนเปนหลักหรือถ้ามีเหลือก็มักจะจ�าหน่ายอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง
ส�าหรับการประมงทะเลในสมัยก่อนจะอยู่ในวงจ�ากัด ส่วนใหญ่เปนการท�าการประมงพื้นบ้านบริเวณชายฝง
ทะเล ท�าให้บางฤดูมีชาวประมงต่างด้าวเข้ามาท�าการประมงในน่านน�้าไทย จับปลาทูไปท�าเปนปลาทูเค็ม
จ�าหน่ายที่ประเทศสิงคโปร์ ทางการขณะนั้นจึงได้ออกพระราชบัญญัติสิทธิ์การประมง ในเขตน่านน�้าไทย
ป พ.ศ. ๒๔๗๘ และแก้ไขใหม่ป พ.ศ. ๒๔๘๒ และพระราชบัญญัตเิ รือไทยป พ.ศ. ๒๔๘๑ ท�าให้เรือต่างด้าวไม่กล้า
เข้ามาท�าการประมงในน่านน�า้ ไทย ต่อมาได้มกี ารจัดตัง้ แผนกการประมงส่วนภูมภิ าคที่ จังหวัดชุมพร สมุทรสาคร
และจันทบุรี (พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗) ตั้งสถานีประมงกวานพะเยา หนองหาร สกลนคร ก่อนเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ กรมประมงได้จัดตั้งบริษัทประมงไทยจ�ากัด เพื่อจัดหาทุนและหาตลาดสินค้าสัตว์น�้าให้ชาวประมง
แต่ก็ยกเลิกไปในที่สุด จึงนับว่าเปนครั้งแรกที่หน่วยราชการเริ่มเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือชาวประมง
ทางด้านเศรษฐกิจ และการค้า
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘) การท�าการประมงมีการเพิ่มประสิทธิภาพใน
รูปแบบต่างๆ มากขึ้น มีการท�าประมงเชิงเศรษฐกิจการค้ามากขึ้น เช่น มีการท�าปลาปนอาหารสัตว์
(Fish Meal) จากปลาขนาดเล็กที่ไม่เหมาะแก่การบริโภค ซึง่ เดิมเคยทิง้ ทะเลไป เพือ่ ส่งเสริมให้มอี ุตสาหกรรม
ปลาปนอาหารสัตว์ขนึ้ ในประเทศแต่การท�าการประมงในช่วงดังกล่าว มีผลผลิตจากการประมงทะเลประมาณ
๔๑,๐๐๐ เมตริกตันต่อป คิดเปนมูลค่า ๒๕ ล้านบาท ภายหลังสิ้นสุดสงคราม ป พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๒
การประมงไทยยังล้าหลังและขาดการจัดการทีด่ ี ทัง้ ทีเ่ ปนประเทศทีม่ ที รัพยากรตามแหล่งน�า้ ธรรมชาติมากมาย
ท�าให้คนไทยมีสัตว์น�้ากินได้โดยไม่ยากนัก เพียงแต่ออกไปจับสัตว์น�้าตามแหล่งน�้า ก็สามารถจับสัตว์น�้า
ขึ้นมาบริโภคได้แล้ว เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นมีการจับสัตว์น�้าเกินก�าลังการผลิตของธรรมชาติท�าให้
ปริมาณสัตว์น�้าตามแหล่งน�้าเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค รัฐบาลจึงเริ่มหาแนวทางการพัฒนา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่และแก้ไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติของสัตว์น�้าและอุตสาหกรรม
ที่ ก� า เนิ ด จากสั ต ว์ น�้ า ศึ ก ษาป ญ หาทั้ ง ในทางเศรษฐกิ จ และการบ� า รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากร และพื้ น ฐาน
การด�าเนินการพัฒนาการประมงในทศวรรษต่อมา
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จากการเก็บข้อมูลทางด้านสถิติการประมงจะเห็นว่า มีการพัฒนาการประมง ในช่วงป ๒๔๙๖๒๕๐๓ แต่เปนไปอย่างช้าๆ มีปริมาณผลผลิตสัตว์น�้ารวมประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตันต่อป เปนผลผลิตจากทะเล
ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตันต่อป จากน�้าจืดประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตันต่อป เมื่อเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) แผนพัฒนาการประมงถูกบรรจุไว้ในแผนดังกล่าวด้วย
โดยมีเปาหมายมุง่ บ�ารุงรักษาและสร้างแหล่งผลิตด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ เพือ่ ให้มปี ริมาณสัตว์นา�้ ทัง้ สิน้ ในป
พ.ศ. ๒๕๐๙ เท่ากับ ๔๐๐,๐๐๐ ตัน แต่ผลจากการพัฒนาการประมงจึงท�าให้มีผลผลิตถึง ๗๒๐,๐๘๒ ตัน
ซึ่งเกินเปาหมายร้อยละ ๘๐ ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔)
เน้นการพัฒนาประมงทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดและ
น�้ากร่อย การอนุรักษ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมแปรรูป เพิ่มปริมาณผลผลิตในป พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้ได้เปน
๘๕๐,๐๐๐ ตัน เปนสัตว์น�้าจืด ๑๐๐,๐๐๐ ตัน สัตว์น�้าทะเล ๗๕๐,๐๐๐ ตัน ผลจากการพัฒนาเมื่อสิ้นสุดแผน
สามารถให้ ป ริ ม าณผลผลิ ต ๑,๕๘๗,๐๗๗ ตั น เกิ น เป า หมายร้ อ ยละ ๘๕ โดยเป น สั ต ว์ น�้ า ทะเล
๑,๔๗๐,๒๘๙ ตัน และสัตว์น�้าจืด ๑๑๖,๗๘๘ ตัน
เมื่อเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) แนวนโยบายต้อง
ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ขยายศักยภาพการผลิต เพิ่มและสร้างสมดุลรายได้โดยรักษาระดับการจับ
สัตว์น�้าโดยวิธีอนุรักษ์ เพิ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดและชายฝง ส่งเสริมการประมงน�้าลึก ยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพชาวประมง โดยมีเปาหมายการผลิตสัตว์น�้าในป พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ ๑,๖๙๘,๑๗๒ ตัน แต่ในช่วง
ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ป พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ ปริมาณผลผลิตที่ได้จะลดลง
ร้อยละ ๑๐ ซึ่งเปนผลมาจากราคาน�้ามันที่ใช้กับเรือประมงมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การท�าการประมง ชาวประมงออกเรือน้อยลง และการทีน่ า�้ มันมีราคาสูงขึน้ ท�าให้กระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม
มีผลต่อการส่งออกสัตว์น�้าของประเทศลดลงร้อยละ ๖.๑๒ ในช่วง ๒ ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ อย่างไรก็ตามมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือประมงใหม่ๆ ในป พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙
ท�าให้ปริมาณสัตว์น�้าทั้งหมดเพิ่มเปน ๑,๖๙๙,๐๘๕ ตัน ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของแผน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ มีแนวโน้มว่าปริมาณสัตว์นา�้ ทีจ่ บั ได้จะลดลง
แต่ประเทศก็ยังมีศักยภาพในด้านการเพาะเลี้ยงทั้งน�้าจืดและชายฝง ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) จึงมีแผนเร่งรัดส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดและชายฝง เน้น
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรและพัฒนาประมงน�า้ จืดและทะเลเพือ่ เพิม่ ผลผลิต สามารถใช้ประโยชน์ได้สงู สุด พัฒนา
อุตสาหกรรมสัตว์น�้าเพื่อใช้ทรัพยากรสัตว์น�้าได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุด ส่งเสริมการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนโดยบริโภคอาหารโปรตีนจากสัตว์น�้าเฉลี่ย ๒๐ กิโลกรัมต่อคนต่อป แม้ว่าใน
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ประเทศประสบกับภาวะน�้ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)
ปรับราคาสูงขึน้ เกือบร้อยละ ๒๐๐ ซึง่ มีผลกระทบต่อการท�าการประมงทะเลมาก แม้วา่ ปริมาณสัตว์นา�้ ในช่วง
๒ ปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ ๓๐ (๒,๑๘๙.๙ และ ๒,๐๙๙.๓
พันตัน) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ แต่ในช่วงป พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๔ ปริมาณ
สัตว์น�้าทั้งสิ้นกลับลดลงจาก ๒ ปแรก โดยปริมาณที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่เปนการลดลงจากปริมาณการจับ
สัตว์น�้าทะเล อย่างไรก็ตามในป พ.ศ. ๒๕๒๒ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดแม้ว่าผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๒๕
จากป พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื่องจากประสบกับภาวะแห้งแล้งก็ตาม ในปสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดก็เพิ่มขึ้นจากปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ถึงร้อยละ ๔๕ โดยในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่เปนปสุดท้าย มีปริมาณสัตว์น�้ารวมทั้งสิ้น
๑,๙๘๙ พันตัน มูลค่า ๑๗,๑๓๓.๙ ล้านบาท
ส�าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) มีการปรับ
โครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อหวังผลผลิตที่ได้ในอัตราสูงควบคู่ไปกับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
แหล่งประมงเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ส่งเสริมนโยบายพัฒนาชนบทของประเทศ มุ่ง
เพิ่มผลผลิตสัตว์น�้า กระจายรายได้อย่างทั่วถึง พัฒนาประมงทะเลพื้นบ้าน วิธีการท�าการประมง แหล่งจับ
สัตว์น�้า ส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงเพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อรักษา
ระดับผลผลิตด้านการประมงทะเลให้ได้ ๑.๗-๑.๘ ล้านตันต่อป เพิม่ ผลผลิตด้านประมงน�า้ จืดไม่ตา�่ กว่าร้อยละ
๑๐ ต่อป ผลผลิตด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๒ ต่อป ให้เน้นทีอ่ าหารสัตว์นา�้ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
เปนสินค้าทีม่ มี าตรฐานเปนทีย่ อมรับรวมทัง้ ขยายตลาดสินค้าแปรรูปทัง้ ภายในและต่างประเทศ ปรากฏว่าเมือ่
สิน้ สุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พบว่าการประมงบรรลุเปาหมายโดยมีผลผลิตสัตว์นา�้
รวม ๒.๕๔ ล้านตัน มูลค่า ๒๒,๘๘๒.๓ ล้านบาทในป พ.ศ. ๒๕๒๙ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากสิ้นสุดแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ร้อยละ ๒๓.๑๑ และ ๓๓.๕๔ และมีมูลค่าการส่งออกสัตว์น�้า
เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ ๑๙๔ จากป พ.ศ. ๒๕๒๔
เมือ่ พิจารณาผลของการพัฒนาการประมงในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖
ในระหว่างป พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ นั้น ประเทศไทยเปนประเทศที่มีบทบาทส�าคัญด้านการประมงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจัดอยู่ในอันดับหนึ่งในสิบประเทศแรกของโลกที่มีผลผลิตทางการประมงสูง
โดยมีผลผลิตสัตว์น�้ารวม ๒.๙๗ ล้านตัน มูลค่า ๕๓,๐๒๕.๘ ล้านบาทในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ปริมาณและมูลค่า
เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ร้อยละ ๑๗ และ ๑๓๒
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑-๖ นั้น การประมงทะเลเปนแหล่งที่ให้ผลผลิตสัตว์น�้าที่คิดเปนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูง
เปนผลมาจากการพัฒนาเครื่องมือประมงหลายชนิด การเพิ่มจ�านวนเรือ ชาวประมงเริ่มมีการท�าการประมง
มากเกินก�าลังการผลิตของธรรมชาติ การใช้อวนตาถีต่ ดิ ลูกปลาขนาดเล็กซึง่ เปนการท�าลายปลาเศรษฐกิจมีมาก
การท�าลายพื้นทะเลจากการท�าอวนลากหน้าดิน ตลอดจนการท�าลายแหล่งอนุบาลวัยอ่อนตามธรรมชาติ
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรมากขึน้ ดังนัน้ มนุษย์เริม่ แก้ปญ
 หาด้วยการท�าการประมงทีไ่ กลจากชายฝง
มากขึ้น ซึ่งในแต่ละประเทศก็ด�าเนินการในลักษณะใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะพบกับข้อจ�ากัดหลายๆ อย่าง
เช่น การเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรือและเครื่องมือท�าการประมงให้สูงขึ้นเพื่อท�าการประมงในทะเลลึก
และยังมีปญหาการประกาศเขตเศรษฐกิจ ๒๐๐ ไมล์ทะเลของเพื่อนบ้าน ท�าให้พื้นที่การท�าการประมง
ลดลง การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อสนองตอบต่อความต้องการสัตว์น�้าและ
ผลทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
ดังนั้นเมื่อเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗-๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ และ
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ความส�าคัญในภาคการประมงเห็นเด่นชัดขึ้น จึงมีการด�าเนินการด้านนโยบายประมง
แห่งชาติ ประกอบด้วย ๔ ด้านคือ
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๑) นโยบายการประมงในน่านน�้าไทยครอบคลุมการท�าการประมงในแหล่งน�้าทะเลและน�้าจืด
มีเปาหมายการรักษาระดับการผลิตที่ไม่ต�่ากว่าปละ ๑.๗ ล้านตัน
๒) นโยบายการประมงนอกน่านน�้าไทยเพื่อพัฒนาและขยายแหล่งท�าการประมงให้มั่นคง
การท�าการประมงร่วมอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยท�าการผลิตได้ไม่ต�่ากว่าปละ ๑.๘ ล้านตัน
๓) นโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
และเพื่อการส่งออก มีเปาหมายการผลิต ๐.๕๕ ล้านตันต่อป
๔) นโยบายอุตสาหกรรมสัตว์นา�้ เพือ่ แก้ปญ
 หาด้านการตลาดและส่งเสริมการส่งออก เพิม่ คุณภาพ
การผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการ ผลิตเพื่อส่งออกไม่ต�่ากว่าปละ ๑ ล้านตัน มูลค่า
ไม่ต�่ากว่าปละ ๗๕,๐๐๐ ล้านบาท
ผลการพัฒนาเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ มีผลผลิตสัตว์น�้ารวม
๓.๕๕ ล้านตัน มูลค่า ๑๐๐,๖๒๕.๘ ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ ร้อยละ ๑๙ และ
มูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๙๐ อันเปนผลมาจากนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้าที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น
รวมทั้งมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๓ โดยผลผลิตรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product,
GDP) ภาคการประมงป พ.ศ. ๒๕๓๙ คิดเปนร้อยละ ๒๐.๐๗ ของผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรภายในประเทศ
และในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๘ ได้ ผ ลผลิ ต ๓.๖๕ ล้ า นตั น มู ล ค่ า
๑๓๘,๖๑๙ ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗
ร้อยละ ๓ และ ๓๘ มูลค่าการส่งออกในช่วง ๒ ปแรก ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการขยายตัว
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖.๓ ต่อป และในช่วง ๓ ปต่อมามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงคือ
ร้อยละ ๒.๘ โดยผลผลิตมวลรวมภายในประเทศภาคการประมงป พ.ศ. ๒๕๔๔ คิดเปนร้อยละ ๒๓.๖๖
ของผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรภายในประเทศ
จะเห็นว่าตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕-๘ เปนต้นมา เมื่อเริ่มปรับ
โครงสร้างการผลิตการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์แหล่งท�าการประมง มาตรการ การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ตลอดจนการด�าเนินการตามแผนด้านนโยบายประมงแห่งชาติ ท�าให้ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น และมูลค่า
กลับเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะก้าวกระโดด แสดงถึงแนวทางในการด�าเนินงานได้รับผลประโยชน์ด้านมูลค่า
ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่
ส�าหรับผลการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)
ได้ผลผลิตสัตว์น�้าในปสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๔.๐๔ ล้านตัน มูลค่า
๑๓๙,๒๕๐.๓ ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๘ ร้อยละ ๑๑ และ ๐.๕ แม้มูลค่าด้านการส่งออกในช่วงปแรก (พ.ศ. ๒๕๔๕) ของแผนจะลดลงจากป
สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ร้อยละ ๑๑.๗๗ แต่ในปสุดท้าย (พ.ศ. ๒๕๔๙) กลับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๐๙
โดยผลผลิตมวลรวมภายในประเทศภาคการประมงปสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คิดเปนร้อยละ ๑๓.๔๒ ของผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรภายในประเทศ

๘
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ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (ปพ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) เปาหมายหลัก
ของแผนปฏิบัติการทางการประมงคือ การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมเพื่อวาง
รากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ฟนฟูระบบนิเวศ ใช้และรักษาทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาการประมงนอกน่านน�้าไทย และในปแรก
(พ.ศ. ๒๕๕๐) ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลผลิตรวมทั้งสิ้น ๓.๗ ล้านตัน มูลค่า
๑๓๘,๓๓๑.๑ ล้านบาท มูลค่าการส่งออกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ จากปสุดท้ายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ คือมีมูลค่าถึง ๒๒๔,๕๔๑.๘๘ ล้านบาท โดยผลผลิตมวลรวมภายใน
ประเทศภาคการประมงในปเดียวกันคิดเปนร้อยละ ๑๑.๕๘ ของผลผลิตมวลรวมภาคเกษตรภายในประเทศ
วิวัฒนาการทางการประมงที่ผ่านมาส่งผลทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเราควรภูมิใจว่าภาค
การประมงมีความส�าคัญ มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
และสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนสืบไป

ควำมส�ำเร็จและกำรพัฒนำในแตละด้ำน
๑. ด้ำนกำรประมงน�้ำจืด
ในอดีตผลผลิตสัตว์น�้าของประเทศส่วนใหญ่ได้มาจากการจับจากแหล่งน�้าธรรมชาติ แต่ใน
ปจจุบันผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงมีสัดส่วนมากกว่าผลผลิตจากการจับ จากสถิติของกรมประมงในระหว่าง
ป พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๕๐ ปรากฏว่าปริมาณสัตว์น�้าจืดทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจาก ๑๘๓,๕๐๐ ตัน ในป พ.ศ. ๒๕๓๑
เปน ๗๕๐,๑๐๐ ตัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจ�าแนกเปนผลผลิตจากแหล่งน�า้ ธรรมชาติเพิม่ ขึน้ จาก ๘๑,๕๐๐ ตัน
ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ เปน ๒๒๕,๖๐๐ ตัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนผลผลิตสัตว์น�้าจืดจากการเพาะเลี้ยงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก ๑๐๒,๐๐๐ ตัน ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ เพิ่มเปน ๕๒๕,๗๐๐ ตัน ในป พ.ศ. ๒๕๕๐
เมือ่ เปรียบเทียบผลผลิตของสัตว์นา�้ จืดทีจ่ บั จากธรรมชาติและจากการเพาะเลีย้ ง พบว่าผลผลิต
สัตว์น�้าจากการเพาะเลี้ยงนับตั้งแต่ป พ.ศ. ๒๕๔๑ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงมาก จากผลผลิตปละ
๒๒๖,๙๐๐ ตัน เพิ่มขึ้นเปน ๕๒๓,๗๐๐ ตัน แต่หลังจากป พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนผลผลิตจาการจับจากแหล่งน�้าธรรมชาติ พบว่าตั้งแต่ป พ.ศ. ๒๕๓๗ ผลผลิตสัตว์น�้า
จืดจากการจับมีประมาณ ๒๐๒,๖๐๐ ตัน และมีอัตราเพิ่มขึ้น ลดลงเล็กน้อยแตกต่างกันในแต่ละป โดยสรุป
แล้วในขณะนี้ผลผลิตจากการประมงน�้าจืดมีประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ ตันต่อป แต่หากค�านึงถึงการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีประชากรโดยประมาณ ๖๙.๙ ล้านคน เมื่อพิจารณาถึงผลผลิตสัตว์น�้าจืดที่ประเทศไทยควร
มีให้เพียงพอและรักษาอัตราการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตให้คงที่ ผลผลิตสัตว์นา�้ จืดควรมีอย่างน้อย ๘๓๓,๕๐๐ ตัน
จึงจะสามารถรักษาสถานการณ์การบริโภคสัตว์น�้าจืดของไทยไว้เช่นปจจุบัน
ในการพัฒนาด้านการประมงน�า้ จืด ส�านักวิจยั และพัฒนาประมงน�า้ จืดได้จดั ท�าแผนแม่บทการ
พัฒนาประมงน�้าจืด พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ ไว้โดยมีเปาหมายคือ
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๙

๑) มีผลผลิตสัตว์น�้าจืดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๒) มีองค์ความรู้ใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ไม่น้อยกว่า ๘ เรื่อง
๓) มี แ หล่ ง น�้ า ธรรมชาติ ที่ ถู ก พั ฒ นาเป น แหล่ ง ท� า การประมงอย่ า งมี ร ะบบและยั่ ง ยื น
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แหล่ง
๔) มีแหล่งอนุรักษ์และแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น�้าตามธรรมชาติเพื่อคงความหลากหลาย
ไม่น้อยกว่า ๑๕ แหล่ง
๕) มีการท�างานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า ๓ องค์กร
๖) มีฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ฟาร์ม
๗) มีระบบตลาดของผลผลิตสินค้าสัตว์น�้าจืด ไม่น้อยกว่า ๑ ระบบ

๒. ด้ำนประมงชำยฝง
การประมงในอดีตนับตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ กรมการประมง ในป พ.ศ. ๒๔๖๙ เปนต้นมา จะมุง่ เน้น
ในด้านการประมงน�้าจืดเปนหลัก การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝงเริ่มต้นเมื่อมีการจัดตั้งสถานีประมง
น�้ากร่อยขึ้นที่ ต�าบลคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ จากนั้นการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเริ่มเปน
รูปเด่นชัดขึน้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑-๒ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๔) ภายใต้โครงการ
งานพัฒนาการประมงน�้ากร่อย โดยเริ่มจากงานด้านการส�ารวจ ศึกษาวิจัยชีวประวัติของสัตว์น�้าชายฝง
ชนิดต่างๆ เพื่อให้สามารถเพาะพันธุ์สัตว์น�้าได้อย่างจริงจัง จนกระทั่งในป พ.ศ. ๒๕๑๔ สถานีประมงสงขลา
ได้รวบรวมลูกปลากะรังจากธรรมชาติมาทดลองเลี้ยงและส่งเสริมให้เปนอาชีพแก่เกษตรกรท�าให้มีรายได้
เพิม่ ขึน้ และได้มคี วามส�าคัญเพิม่ ขึน้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) สถานีประมงทะเลสงขลา
ได้ประสบความส�าเร็จสามารถเพาะพันธุ์ลูกปลากะพงได้เปนผลส�าเร็จ ท�าให้สามารถพัฒนาเปนธุรกิจ
การเพาะเลี้ยงได้ในพื้นที่หลายจังหวัดตามชายฝงทะเล หลังจากนั้นจึงประสบผลส�าเร็จในการเพาะพันธุ์ปลา
ชนิดอื่นๆ เช่น ปลากระบอก ปูทะเล กุ้งแชบวย และกุ้งก้ามกราม ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
หลังจากได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมประมงขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ “กองประมงน�้ากร่อย” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เปนหน่วยงานที่มีภารกิจและหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อ “ท�าการศึกษา ทดลอง ค้นคว้า และวิจัย
การประมงน�้ากร่อยโดยท�าการส�ารวจด้านชีววิทยาการประมง การเพาะเลี้ยง การบ�ารุงพันธุ์สัตว์น�้ากร่อย
พัฒนาการประมงบริเวณชายฝงทะเล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนให้ค�าแนะน�า ส่งเสริมอาชีพ
การประมงบริเวณชายฝงทะเล”
หลังจากที่ประสบความส�าเร็จในการเพาะพันธุ์กุ้งกุลาด�าในเชิงพาณิชย์ได้ส�าเร็จ และมี
การส่งเสริมแนะน�าความรู้ให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น กรมประมงจึงได้มีความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุนจัดท�า
โครงการพัฒนาการเลีย้ งกุง้ ขึน้ มีการจัดตัง้ สถานีประมงน�า้ กร่อยเพิม่ ขึน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร ระยอง และภูเก็ต
ในเขตฝงทะเลอันดามัน ท�าให้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตลูกกุ้งกุลาด�าเพื่อจ�าหน่ายแก่เกษตรกรได้
มากยิ่งขึ้น แม้โครงการจะสิ้นสุดในราวป พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่ทางรัฐบาลญี่ปุนได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้ง

๑๐
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ศูนย์พฒ
ั นาการเพาะเลีย้ งชายฝง ทีจ่ งั หวัดสงขลาขึน้ ซึง่ ได้เปดด�าเนินการในป พ.ศ. ๒๕๒๔ มีการส่งผูเ้ ชีย่ วชาญ
มาปฏิบัติงานประจ�า และเปนโอกาสดีแก่นักวิชาการของกองประมงน�้ากร่อยที่ได้มีโอกาสในการไปศึกษา
อบรมและดูงานที่ประเทศญี่ปุน ต่อมาศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝงที่จังหวัดสงขลาแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อ
เปน สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝงสงขลา ในปจจุบัน
หลังจากทีม่ แี นวโน้มว่าปริมาณการจับสัตว์นา�้ ในน่านน�า้ ไทยลดลงในช่วงทีผ่ า่ นมา และพิจารณา
เห็ น ว่ า การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า ชายฝ  ง ยั ง มี โ อกาสจะขยายตั ว ให้ ก ว้ า งขวางและเพิ่ ม ปริ ม าณในพื้ น ที่ ที่ มี
สภาพภูมิศาสตร์เอื้ออ�านวย โดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยกะพง
ตลอดจนการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและปลากะพงขาวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) ซึ่ ง ได้ เ ร่ ง รั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นางานประมงน�้ า กร่ อ ยมากยิ่ ง ขึ้ น กรมประมงจึ ง ขอ
ความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) จัดท�าโครงการพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าแห่งประเทศไทยขึ้นในปลายป พ.ศ. ๒๕๒๐ มีโครงการจัดตั้งสถานีเพาะพันธุ์กุ้งทะเล
ขึ้นที่จังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าโครงการทะเลจีนใต้ มีการส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามา
ท�าการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลีย้ งหอยร่วมกับการประมงน�า้ กร่อยและได้เสนอแนะรายงาน
แสดงสภาวะและแนวทางการพัฒนาไว้ ซึ่งกรมประมงใช้เปนเอกสารหลักในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยใน
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ในระยะต่อมา
ในช่วงป พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๙ กองประมงน�้ากร่อยได้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝง มีการจัดท�าโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น โครงการที่ส�าคัญ ได้แก่
๑) โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าแห่งประเทศ
๒) โครงการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงหอยภายใต้ความร่วมมือจากสถาบัน International
Center for Living Aquatic Resources Management (ICLARM) และองค์การ
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแห่งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (German
Organization for Technical Cooperation, GTZ)
๓) โครงการวิจัยการเลี้ยงอาร์ทีเมีย
๔) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตร (ATT) ภายใต้เงินกู้ United
States Agency for International Development (USAID) เปนต้น
ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ กรมประมงได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างภายในเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสมกับ
ภารกิจและสอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านการประมงที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป กองประมงน�้ากร่อยจึงได้
เปลี่ยนชื่อมาเปน “กองเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝง” ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมประมงได้
ย้ายหน่วยงานทั้งหมดออกจากตึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชด�าเนิน มาอยู่ที่บริเวณเกษตรกลาง
บางเขน ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดถนนพหลโยธินอย่างที่เปนในปจจุบัน
จากที่กล่าวมา บทบาทในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝงในระยะต้นๆ มักจะเปน
การศึกษา วิจยั และส่งเสริมให้การเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ของประเทศไทยมีปริมาณเพิม่ ขึน้ และสามารถส่งออกเปน
สินค้าจ�าหน่ายยังต่างประเทศมากขึ้น ในช่วงระหว่างป พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๘ เกษตรกรนิยมเลี้ยงกุ้งทะเล
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๑๑

กันอย่างแพร่หลายมีการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะกันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขของ
ประเทศญี่ปุนตรวจพบการปนเปอนยาปฏิชีวนะ Oxytetracyclineและ Oxolinic Acid ในสินค้ากุ้งกุลาด�า
แช่แข็งจากประเทศไทย ท�าให้ประเทศต่างๆ เพิม่ ความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าสัตว์นา�้ จากประเทศไทย
มากขึ้น นอกจากนี้แหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งในพื้นที่บริเวณก้นอ่าวไทยเสื่อมโทรมลงเนื่องจากขาดการจัดการ
ฟาร์ ม เลี้ ย งที่ เ หมาะสม กรมประมงจึ ง ได้ ม อบหมายให้ ก องเพะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า ชายฝ  ง ร่ ว มกั บ กองพั ฒ นา
อุตสาหกรรมสัตว์น�้าด�าเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตและเฝาระวังการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
ในระดับฟาร์มเลี้ยง มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจคุณภาพน�้าและกุ้งเลี้ยงของเกษตรกรขึ้น
อีกทั้งจัดท�าแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยงในระบบปด เพื่อลดปญหาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
นับแต่ป พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนต้นมา สินค้าประมงส่งออกจากการเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ของประเทศไทย
ได้เผชิญกับปญหาต่างๆ มากยิ่งขึ้นในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งปญหาเชิงเทคนิคทางด้านการผลิตที่เกิดขึ้น
ในประเทศ อันเนื่องจากการขยายตัวของแหล่งเพาะเลี้ยงจ�านวนมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับปญหา
ด้านโรคสัตว์น�้า และคุณภาพของผลผลิต ท�าให้กองเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและ
ภารกิจในเชิงของการแก้ไขปญหาต่างๆ เหล่านี้มากขึ้น
ในช่วงป พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ที่สามารถท�า
รายได้เข้าประเทศเปนจ�านวนมาก กรมประมงจึงได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลขึ้น
เพื่อให้เปนหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกุ้งทะเลโดยตรง ซึ่งในป พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมประมงได้มีการ
จัดท�าระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมหรือ Code of Conduct for Responsible Fisheries ส�าหรับอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลขึ้น โดยได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากธนาคารโลก (World Bank) เปนจุดเริ่มต้น
ของประเทศไทยในการด�าเนินการเชิงรุกด้านการรับรองมาตรฐานสินค้ากุ้งทะเลตลอดสายการผลิต ซึ่ง
ในขณะนั้นประเทศผู้ผลิตกุ้งทะเลรายอื่นๆ ยังไม่มีการศึกษาในด้านนี้เลย
ในช่วงป พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมประมงก�าหนดให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากุ้งทะเลและสัตว์น�้าชายฝงอื่นๆ ของไทยเปนครั้งแรกเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การผลิตให้เปนที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า โดยเริ่มใช้หนังสือก�ากับการจ�าหน่ายสัตว์น�้าเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของปญหา
ราวปลายป พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างของระบบราชการกระทรวงทบวงต่างๆ
ทั่วประเทศ มีผลให้กรมประมงยกระดับกองเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝงขึ้นเปน “ส�านักวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝง” มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น นอกจากงานที่กล่าวในเบื้องต้นแล้ว งานด้านการพัฒนาให้มี
ระบบการผลิตสัตว์น�้าชายฝงมีมาตรฐานการรับรอง และเปนระบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหวัง
ที่จะให้ผลผลิตมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของ
รัฐบาล เพื่อให้สินค้าส่งออกจากอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับในตลาดผู้ซื้อต่างประเทศ
มากขึ้น และเพื่อด�ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ โดยยึดในค�ามั่นที่ว่า “ผู้ประกอบการประมงมั่นคง
สินค้าประมงมีความยั่งยืน”

๑๒
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๓. ด้ำนประมงทะเล
การท�าประมงทะเลเริ่มมานานตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยจะเปนการท�าประมงใกล้ฝงใช้
เครื่องมือและเรือใบหรือเรือแจวขนาดเล็ก การบริหารงานด้านการประมงทะเลในยุคแรกขึ้นอยู่กับกระทรวง
การคลังซึ่งมีกรมสรรพากรเปนเจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติอาการค่าน�้า ศ.ก. ๑๒๐ ดังนั้น
ในระยะแรกจึงเปนเพียงการเก็บภาษีอากรอย่างเดียว ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยได้ว่าจ้าง ดร.ฮิว แมคคอร์มิคสมิธ
ผูเ้ ชีย่ วชาญการประมงจากสหรัฐอเมริกามาเปนทีป่ รึกษาทางการประมง ในช่วงเวลานัน้ การประมงทะเลยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากประชากรมีจ�ากัดและพันธุ์ปลาต่างๆ มีเพียงพอกับการบริโภคประชากร
ส่วนใหญ่จึงไม่คุ้นเคยกับการบริโภคปลาทะเลส่วนมากรู้จักและบริโภคปลาน�้าจืด ปลาทะเลจึงมีจ�าหน่ายอยู่
ภายในวงจ�ากัด ในป พ.ศ. ๒๔๘๒ กระทรวงเกษตรได้มอบหมายให้กรมการประมงศึกษาสภาวะของชาวประมง
และการค้าสินค้าสัตว์น�้าท�าให้เริ่มมองเห็นความส�าคัญของสังคมและเศรษฐกิจในการประมงทะเลและ
สัง่ เจ้าหน้าทีอ่ อกไปส�ารวจการจับสัตว์นา�้ ในทะเลอาณาเขตของไทยฝง มหาสมุทรอินเดีย พบว่ามีสตั ว์นา�้ ชุกชม
แต่ยังไม่มีผู้ใดประกอบอาชีพอย่างจริงจัง จากการได้เห็นการใช้เครื่องมือจับปลาของคนต่างด้าวที่น�าเข้ามา
จับปลาในอ่าวไทยซึ่งได้ผลดี ท�าให้ชาวประมงไทยเริ่มสนใจและสั่งเครื่องมืออวนตังเกเข้ามาทดลองท�าการ
จับปลามากขึ้น จึงได้มี พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ เพื่อใช้ในการควบคุม สงวนพันธุ์สัตว์น�้าและ
ที่จับสัตว์น�้าเพื่อให้ทรัพยากรมีการใช้ได้อย่างยาวนาน นับตั้งแต่นั้นมากรมประมงจึงหันมาพัฒนาการประมง
ทะเลมากขึ้นและตั้งใจจนถ่ายทอดความรู้แก่ชาวประมงมากขึ้น เนื่องจากชาวประมงส่วนใหญ่ยากจน
ขาดเงินทุน ขาดความรู้ความช�านาญ จึงได้เริ่มมีการพัฒนาการประมงทะเลเปนช่วงๆ ดังนี้
๓.๑ ช่วงเร่งการพัฒนาประมงทะเล (พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๑๐)
๓.๒ ช่วงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและขยายแหล่งประมงนอกน่านน�า้ (พ.ศ. ๒๕๑๑๒๕๒๕)
๓.๓ ช่วงเร่งฟนฟูทรัพยากรสัตว์น�้าและพัฒนากรประมงพื้นบ้าน (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๔๕)
เนื่องจากชาวประมงร้อยละ ๗๐ เปนชาวประมงพื้นบ้านที่ท�าการประมงอยู่ในบริเวณชายฝง
ซึ่งทรัพยากรประมงจะเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้น ในระหว่างป พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๔ กรมประมงเริ่มด�าเนินการ
จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณจังหวัดระยอง และขยายบริเวณต่อมาที่บริเวณอ่าวพังงาในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) รัฐบาลมุ่งแก้ไขปญหาความยากจนและเร่งรัด
พัฒนาชนบท กรมประมงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาประมงทะเลพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาชาวประมงพื้นบ้านในเขต
พื้นที่ยากจนให้สามารถพออยู่พอกินโดยวิธีการปรับปรุงวิธีการท�าประมง จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก
พื้นฐานในการประกอบอาชีพประมง พัฒนาแหล่งจับสัตว์น�้าที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจับ
สัตว์น�้า ตลอดจนกระตุ้นให้ราษฎรตระหนักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น�้า ตลอดจนการน�ามาใช้ประโยชน์
อย่างถูกวิธแี ละได้ประโยชน์สงู สุด โดยต่อมาในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ขยายกิจกรรมและปรับเปลีย่ นการด�าเนินการ
ไปภายใต้โครงการฟน ฟูทะเลไทย โดยมีวตั ถุประสงค์คอื เพือ่ รักษาระดับการผลิตสัตว์นา�้ ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างถาวร จัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์นา�้ ในทะเลไทยให้เปนไปอย่างมีระเบียบอยูใ่ นขอบเขต
และสามารถควบคุมได้ พัฒนาอาชีพและยกระดับฐานะของชาวประมงให้ดีขึ้น รวมทั้งฟนฟูทรัพยากรสัตว์น�้า
ในน่านน�้าไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์
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๓.๔ ช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการด�าเนินการตามแผนแม่บทการจัดการประมง
ทะเลไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔)
จากสถานการณ์การประมงทีป่ ระสบปญหารุนแรงรอบด้าน ทัง้ การลดลงของทรัพยากรประมง
สภาพสิ่งแวดล้อมเสียหายอย่างรุนแรงแม้ว่าจะมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ ต้นทุนการท�าการประมงสูงขึ้นจาก
ราคาน�้ามัน แรงงานที่ใช้ในเรือประมงขาดแคลนและหายาก การประสบปญหาเรื่องแหล่งท�าการประมง
มีจ�ากัดรวมทั้งการหาแหล่งท�าการประมงร่วมกับเพื่อนบ้านมีความยุ่งยาก การออกข้อก�าหนดและระเบียบ
ของประเทศผู้ซื้อสินค้าประมงเพื่อลดการท�าการประมงที่ไร้การควบคุม ท�าผิดกฎหมายและการไม่รายงาน
ข้อมูลที่แท้จริง (Illegal Unregulated and Unreported, IUU) ท�าให้การประมงทะเลของไทยต้อง
ด�าเนินมาตรการเพื่อวางแผนและด�าเนินการท�าประมงทะเลอย่างมีแผนและมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด
จึงท�าให้เกิดแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) เพื่อใช้เปนกรอบปฏิบัติการให้แก่
กรมประมงและหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้เปาหมาย ๓ ประการ คือ
๑) การประมงทะเลของไทยมีความยั่งยืนและมั่นคงโดยรักษาระดับการจับสัตว์น�้าใน
น่านน�า้ ให้ได้ระหว่าง ๑.๗-๒.๐ ล้านตันต่อป โดยมีสตั ว์นา�้ เศรษฐกิจไม่ตา�่ กว่าร้อยละ ๘๐
และการจับสัตว์น�้าจากนอกน่านน�้าระหว่าง ๑.๐-๑.๕ ล้านตันต่อป
๒) มีองค์กรของชาวประมงที่มีส่วนร่วมด�าเนินกิจกรรมกับภาครัฐอย่างน้อย ๑ องค์กรต่อ
จังหวัดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง
๓) มีการบริหารจัดการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของชุมชน
ประมงชายฝง

๔. ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสัตว์น�้ำ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น�้าเจริญเติบโตก้าวหน้ามาพร้อมๆ กับการประมงทะเลที่มี
ความเจริญรุง่ เรืองและจับสัตว์นา�้ ได้มาก จึงท�าให้เกิดโรงงานแปรรูปขึน้ มาเปนจ�านวนมาก อันประกอบไปด้วย
โดรงงานแปรรูปอาหารทะเลกระปอง โรงงานแปรรูปแช่เย็นแช่แข็ง โรงงานแปรรูปสัตว์น�้าเบื้องต้น เช่น
ท�าน�้าปลา ปลาเค็ม ปลาแห้ง เพื่อการส่งออกและจ�าหน่ายเพื่อการบริโภคในประเทศ ประเทศไทย
มีความก้าวหน้าในด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าสัตว์น�้าติดอันดับโลกหลายชนิดสินค้า เช่น ประเทศไทย
เปนผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าเปนอันดับ ๑ ของโลก รวมทั้งเปนผู้ผลิตและส่งออกกุ้งทะเล
และผลิตภัณฑ์เปนอันดับ ๑ ของโลกติดต่อกันมาหลายป ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้านั้น
นับว่ากรมประมงมีส่วนในการผลักดันและส่งเสริมให้กิจการดังกล่าวเปนไปด้วยดี ด้วยการที่กรมประมงเปน
หน่วยงานหลักของรัฐบาลที่ท�าหน้าที่เปน Competent Authority โดยการมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ นอกจากนี้ในการน�าเข้าสินค้าประมงหรือสัตว์น�้าเพื่อน�ามาแปรรูปจ�าหน่าย
ให้กรมประมงควบคุมดูแลคุณภาพของกุ้งทะเลและทูน่าอีกด้วย ภารกิจหน้าที่ของกรมประมงต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสัตว์น�้าด�าเนินการควบคู่ไปพร้อมๆ กับภาคเอกชนที่มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของโรงงาน
ตามมาตรฐาน Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) อย่างไรก็ตามการพัฒนาของอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น�้ามีปจจัยที่ก�าหนดความเจริญรุ่งเรืองหรือความซบเซาของอุตสาหกรรมคือ วัตถุดิบที่น�ามาใช้
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ในการผลิต แรงงานและประเภทของแรงงานที่มีฝมือ ค่าจ้างแรงงานที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้
เปนต้น แต่ภารกิจที่กรมประมงรับผิดชอบสามารถด�าเนินการไปได้ด้วยดีในเชิงคุณภาพและปริมาณรวมทั้ง
การควบคุมและดูแลมาตรฐานให้สินค้าผลิตภัณฑ์ประมงได้รับความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ของประเทศคู่ค้า ผลจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสัตว์น�้า ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าสัตว์น�้า
ในรูปแบบแปรรูป แช่เย็น แช่แข็ง และบรรจุกระปอง ได้ในปริมาณเฉลี่ย ๑.๗-๑.๘ ล้านตันต่อป โดยมีมูลค่า
๒๐๐,๐๐๐-๒๒๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อป มาอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ ซึ่งทั้งหมดนี้คือผลสะท้อนถึงบทบาท
การควบคุม ก�ากับ ดูแล เพื่อให้อุตสาหกรรมสัตว์น�้ามีความก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง
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๓.

ปญหำของกำรประมงที่ต้องเผชิญตอไป
๑) ปญหำกำรท�ำประมง
๑.๑ กำรท�ำประมงในนำนน�้ำไทย

แม้ว่าการท�าการประมงจะต้องเผชิญกับปญหาและอุปสรรคมากมายแต่ในจ�านวน
เรือประมงที่เหลืออยู่ยังมีการท�าการประมงมากเกินไป (Overﬁshing) ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ท�าให้ทรัพยากร
สัตว์น�้าลดลง นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรระหว่างกลุ่มต่างๆ เช่น ชาวประมงพาณิชย์กับ
ชาวประมงพื้นบ้าน ชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือต่างประเภทต่างชนิดกัน ชาวประมงต่างพื้นที่ที่เข้ามา
ท�าประมงในเขตอื่นๆ เปนต้น เรือประมงพาณิชย์ขาดแคลนแรงงานที่ใช้ในเรือ ขาดการสนับสนุนให้มี
การเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน รวมทั้งการควบคุมดูแลให้ชาวประมงท�าการประมงอย่าง
ถูกกฎหมายและมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้าไว้ใช้ได้นานๆ ยังเปนปญหาที่ต้องหาทางแก้ไข
และปรับปรุงวิธีการท�างานต่อไป
๑.๒ กำรท�ำประมงนอกนำนน�้ำ
ในปจจุบันแหล่งท�าการประมงนอกน่านน�้าของเรือประมงไทยมีน้อยลง เนื่องจาก
ถูกยกเลิกสัญญาและการไม่เปดโอกาสให้เข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรของประเทศอืน่ ๆ นอกจากนีเ้ รือประมง
ไทยยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปท�าการประมงทะเลลึก เนื่องจากขนาดของเรือไม่เหมาะสม การที่จะ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือไปใช้เครื่องมืออวนล้อม เบ็ดราว จ�าเปนต้องใช้เงินทุนปรับเปลี่ยนจ�านวนมาก อีกทั้ง
การไปท�าการประมงนอกน่านน�้าต้องด�าเนินการรวมกลุ่มกันไปด�าเนินการหรือยังขาดองค์กรที่จะท�าให้เกิด
ความร่วมมือกันที่เปนรูปธรรมรวมทั้งชาวประมงยังขาดความรู้ความช�านาญและต้องหาทางเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปจจุบันการเข้าไปท�าการประมงในเขตทะเลหลวงยังต้องได้รับ
ความเห็นชอบและต้องเปนภาคีสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศอีกด้วย อันถือได้ว่าการท�าการประมง
นอกน่านน�้าเปนการประกอบอาชีพที่ต้องใช้กลไกความร่วมมือและการเจรจากับต่างประเทศควบคู่กันด้วย
๑.๓ กำรท�ำประมงน�้ำจืด
การท�าประมงน�า้ จืดของไทยพบว่าผลผลิตมีแนวโน้มคงทีแ่ ละลดลงในระยะยาวเนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ท�าให้ศักยภาพการผลิตของแหล่งน�้าลดลง ตลอดจนความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว์น�้าลดลงมากเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนไปรวดเร็วอย่างมากท�าให้มีผลกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น�้าและผลผลิตที่จะน�ามาใช้เช่นเดียวกัน
อีกทั้งการท�าประมงน�้าจืดยังมีปญหาการกระท�าที่ผิดกฎหมายค่อนข้างมาก เช่น การใช้เครื่องมือที่ขวางกั้น
ล�าน�้าเพื่อจับปลาที่ยังไม่ได้ขนาดมาบริโภคโดยใช้โพงพาง รวมทั้งขาดการบูรณาการกับท้องถิ่นในการจัดการ
แหล่งน�า้ ทุกๆ แห่งควรมีนโยบายและมาตรการทีช่ ดั เจนจากภาครัฐซึง่ จะเปนทิศทางให้หน่วยงานในส่วนภูมภิ าค
และท้องถิ่นปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน
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๒) ปญหำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
๒.๑ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำชำยฝง
ชนิดของสัตว์น�้าชายฝงที่มีการเพาะเลี้ยงกันในปริมาณที่มากและเปนชนิดหลักที่ท�า
รายได้ให้แก่ประเทศค่อนข้างสูง ทุกๆ ป คือ การเพาะเลีย้ งกุง้ ทะเลหรือกุง้ ขาวแวนนาไม ซึง่ มีพนื้ ทีเ่ ลีย้ งในทีด่ นิ
บริเวณชายฝง คิดเปนเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ส่วนสัตว์นา�้ ชนิดอืน่ ๆ มีจา� นวนไม่มากนักส่วนใหญ่จะเลีย้ ง
ในกระชัง ส่วนหอยแครง หอยแมลงภู่ ผลผลิตส่วนใหญ่ได้มาจากการเพาะเลีย้ งในทีอ่ นุญาตทีร่ าชการประกาศ
เปนที่อนุญาตและพื้นที่อนุญาต ไม่มีการเพิ่มขึ้นมาเลยในรอบหลายสิบปที่ผ่านมา นอกจากนี้ปญหาของ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า ชายฝ  ง ยั ง มี ป รากฏการณ์ เ กิ ด โรคกุ ้ ง ที่ ห ลายชนิ ด ยั ง หาวิ ธี ก ารรั ก ษาได้ ย าก เช่ น
โรคกล้ามเนื้อตาย(Infectious Myonecrosis, IMN) เปนต้น ปญหาอีกประการหนึ่งที่ท้าทายต่อการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง คือ การเพิ่มผลผลิตและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านราคาและการจัดการ
ฟาร์มที่เหมาะสมและก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิตที่จะต้องศึกษา
และด�าเนินการเพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้ และปญหาอีกประการหนึง่ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการลดลงของผลผลิต
จากกุ ้ ง ทะเลหรื อ กุ ้ ง ขาวแวนนาไม คื อ การห้ า มใช้ ค วามเค็ ม ในการเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า ในพื้ น ที่ น�้ า จื ด ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙ ซึ่งจะท�าให้เสียพื้นที่ที่จะเลี้ยงกุ้งไป
อย่างน้อยประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ ปญหาอีกประการหนึ่งคือการไม่มีสัตว์น�้าชนิดใดที่จะมาทดแทนกุ้งขาว
ได้ในลักษณะเปน Product Champion
๒.๒ กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด
การเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ จืดโดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะเปนผูเ้ ลีย้ งรายย่อยและมีปญ
 หาหลัก
คือ การขาดเงินทุนที่จะทดลองการเลี้ยงปลาหลายๆ ชนิดเพื่อค้นหาเทคโนโลยีและวิธีการเลี้ยงที่ดีที่สุดได้
เกษตรกรยังขาดข้อมูลเรือ่ งการตลาดและเลีย้ งปลาตามอย่างกัน ขาดข้อมูลข่าวสารและความรู้ ประสบการณ์
และเทคโนโลยีการเลีย้ งเนือ่ งจากผูเ้ ลีย้ งส่วนใหญ่เลีย้ งเพือ่ ยังชีพ จึงขาดอ�านาจต่อรองราคาและประสบปญหา
การแข่งขันสูงโดยเฉพาะปลาน�้าจืดที่น�าเข้าจากชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังมีปญหาในเชิง
นโยบายอีกเรื่องหนึ่ง คือ การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN EconomicCommunity, AEC) ใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ จะท�าให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลผลิตของประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ยังมีนโยบายการลงทุนเสรีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าด้วยเช่นกัน ซึ่งกรมประมงจะต้องมีมาตรการที่
ชัดเจนและช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบได้อย่างสมเหตุสมผลและไม่ผิดกฎข้อตกลง ปญหา
เหล่านี้เปนปญหาที่กรมประมงจะต้องช่วยแก้ไขและปองกันรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้าจืดมีความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและแข่งขันได้กับคู่แข่งขัน
๒.๓ กำรเพำะเลี้ยงปลำสวยงำม
ประเทศไทยเปนผูผ้ ลิตและส่งออกปลาสวยงามทีม่ มี ลู ค่าสูงติดอับดับต้นๆ ของโลกและ
ยังมีศักยภาพที่จะผลิตปลาสวยงามชนิดต่างๆ ได้เพิ่มอีกเนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์น�้ามาก แต่อุปสรรคที่เปนอยู่ในปจจุบันคือการผลิตปลาสวยงามยังด�าเนินการในวงแคบ ฐานผู้ผลิต
ไม่มากพอ อีกทัง้ ประเทศไทยยังต้องพึง่ พาการตลาดจากประเทศสิงคโปร์ซงึ่ มีความช�านาญและยึดครองตลาด
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ไว้ได้มากกว่า รวมทัง้ การมีขนั้ ตอนของทางราชการทีม่ ากจึงท�าให้ระยะเวลาการส่งออกสัตว์นา�้ เปนไปได้ชา้ หาก
สามารถแก้ไขขั้นตอนระเบียบและกฎหมายบางประการจะท�าให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยสามารถแข่งขัน
ได้ดีขึ้น ในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทยในการบริหารจัดการเชิงระบบจะต้องผลักดันให้ฟาร์มผลิตปลา
สวยงามด�าเนินการอย่างมีมาตรฐานและได้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิตจากส่วนราชการให้ได้ทงั้ หมด และ
มีการผลิตอย่างต่อเนื่องจะเปนสิ่งจูงใจให้มีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามา และสิ่งส�าคัญคือจะต้องดึงตลาดการค้า
ปลาสวยงามในภูมภิ าคให้มาด�าเนินการในประเทศไทยให้ได้จะเปนปจจัยทีส่ ร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

๓) ปญหำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปสัตว์น�้ำและกำรสงออกสินค้ำประมง
อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น�้าและการส่งออกสินค้าประมงไปต่างประเทศประสบปญหา
ที่ส�าคัญๆ หลายเรื่อง เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิต ประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดบิ และการผลิตยังไม่ถงึ เกณฑ์การได้รบั การรับรองสุขอนามัยในโรงงานแปรรูปขนาดเล็ก นอกจากนีย้ งั ได้
รับผลกระทบจากมาตรการปองกันการด�าเนินการภายใต้มาตรการ IUU ที่สินค้าที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
ต้องได้รบั การรับรองจากกรมประมง การน�ามาตรการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ภาษีเปนเรือ่ งทีท่ า� ให้เกิดการกีดกันทางการค้า
เช่น การใช้แรงงานเด็ก การกล่าวหาเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานในวงจรอุตสาหกรรมประมง เปนต้น

๔) กำรแขงขันจำกประเทศคูแขงในภูมิภำคเดียวกัน
สินค้าสัตว์น�้าของไทยในตลาดต่างประเทศประสบปญหาเรื่องการแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง
ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น สินค้ากุ้งต้องแข่งขันกับเวียดนาม อินโดนีเซีย ปลาแช่แข็งและแปรรูปต้องแข่งขันกับ
เวียดนามและฟลิปปนส์ เปนต้น

๕) กำรเปดเสรีทำงกำรค้ำบริกำรและกำรลงทุน
การเปดเสรีทางการค้าบริการและการลงทุนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ท�าให้สินค้าประมงของไทยและเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันและแย่งตลาด
การค้าการส่งออกระหว่างกัน ดังนั้นประเทศที่มีฐานการผลิตที่มั่นคงย่อมได้เปรียบรวมทั้งการมีศักยภาพ
การแข่งขันของเกษตรกรที่เข้มแข็งย่อมได้เปรียบเช่นกัน ประเด็นนี้จะเปนเรื่องส�าคัญที่กรมประมงจะต้อง
เตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าภายในประเทศ

๖) ควำมขัดแย้งระหวำงชำวประมงพำณิชย์กับชำวประมงพื้นบ้ำน
ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงพาณิชย์กับชาวประมงพื้นบ้านยังคงเปนปญหาส�าคัญที่
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวมทั้งท้องถิ่นต้องเผชิญและแก้ไขปญหาเฉพาะหน้าอยู่ต่อไปจนกว่า
จะมี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ของทั้ ง สองฝ า ยเพื่ อ มิ ใ ห้ รุ ก ล�้ า เข้ า ไปท� า การประมงที่ ส งวนไว้ ส� า หรั บ
อีกฝายหนึง่ นอกจากนีใ้ นการประกอบอาชีพของชาวประมงพืน้ บ้านทีใ่ ช้เครือ่ งมือต่างชนิดกันก็มคี วามขัดแย้ง
ดังนัน้ แนวทางการจัดการประมงโดยการมีสว่ นร่วมและบริหารจัดการพืน้ ทีก่ ารท�าประมงโดยชาวประมงกันเอง
และมีส่วนราชการเปนผู้ให้ค�าแนะน�าและรักษากติกาจะเปนแนวทางที่เปนทางออกที่ดีที่สุดส�าหรับการแก้ไข
ปญหาความขัดแย้งของชาวประมง

๑๘
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๗) กำรขำดแคลนแรงงำนไทยในเรือประมง
การขาดแคลนแรงงานไทยในเรือประมง ผู้ประกอบการจึงต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท� า งานทดแทนท� า ให้ มี ป  ญ หาติ ด ตามมาหลายเรื่ อ ง เช่ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการค้ า มนุ ษ ย์
รวมทัง้ เมือ่ แรงงานเหล่านีก้ ลับสูภ่ มู ลิ า� เนาท�าให้กจิ การการท�าประมงทะเลได้รบั ผลกระทบอันจะส่งผลต่อเนือ่ ง
ไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นเรือประมงไทยต้องปรับปรุงเทคโนโลยีให้สามารถ
ทดแทนแรงงานได้รวมทั้งอาจจะต้องมีมาตรการจูงใจที่ต้องด�าเนินการให้เรือประมงบางส่วนออกนอกระบบ
เพื่อให้จ�านวนเรือ จ�านวนแรงงาน และทรัพยากรที่น�ามาใช้มีสัดส่วนที่เหมาะสม

๘) ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจากการพัฒนาท�าให้มีผลกระทบต่อทรัพยากร
ทุกประเภท อีกทั้งในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกเปนไปอย่างรวดเร็วและคาดการณ์
ได้ยาก ดังนั้นการศึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงและการควบคุมปจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสัตว์น�้า
มีความจ�าเปนและเปนประเด็นส�าคัญที่กรมประมงและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งด�าเนินการศึกษาให้ครอบคลุม
ในช่วงเวลาอันใกล้นี้

๙) รำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นเปนต้นทุนที่เรือประมงทั้งเรือพาณิชย์และพื้นบ้านต้องแบกรับ
ภาระมากขึ้น โดยทั่วไปต้นทุนในการท�าการประมงเปนต้นทุนค่าน�้ามันเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ ๖๐
หากต้นทุนสูงขึ้นชาวประมงย่อมได้รับความเดือดร้อนและส่งผลถึงความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ดังนั้น
แนวทางที่อาจจะแก้ไขปญหาดังกล่าวได้คือการจัดแบ่งเขตการท�าการประมงเพื่อลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
ในการท�าการประมงต่อครั้ง รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการท�าฟาร์มทะเล (Sea Ranching) เพื่อให้ชาวประมง
ดูแลใช้ประโยชน์สัตว์น�้าร่วมกัน
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๔.

ควำมเสี่ยงและภูมิคุ้มกันของกำรประมงของไทย
๔.๑ ควำมเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง

ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยก�าลังก้าวสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มีเหตุการณ์และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายประการทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ราคาน�้ามันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองกลุ่มประเทศมุสลิม สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน วิกฤติด้านราคาในราคาอาหารสูงขึ้น ค่าเงินบาทผันผวน ตลอดจนภาวการณ์เปลี่ยนแปลงภายใน
ประเทศ ได้แก่ ด้านภัยธรรมชาติ น�้าท่วม ภัยแล้งและวาตภัยในปเดียวกัน ท�าให้ภาครัฐไม่สามารถบริหาร
จัดการปญหาได้ทนั ต่อสถานการณ์ นอกจากนีย้ งั มีปญ
 หาสินค้าเกษตรและอาหารมีราคาแพงขึน้ และขาดแคลน
แม้ว่าจะส่งผลดีต่อภาคเกษตรและประมงก็ตาม แต่ก็เปนปจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาภาคเกษตร
และประมงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยประเด็นที่มีความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงมีดังนี้
๔.๑.๑ การเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพิงกับเศรษฐกิจ
โลกเปนสัดส่วนทีส่ งู มาก ซึง่ ปจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบ ได้แก่ สภาวะการค้า ปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจโลก (Sub-Prime Crisis) ราคาน�า้ มันในตลาดโลก เปนต้น ตลอดจน
ประเทศไทยเปนประเทศทีส่ ง่ ออก เมือ่ ประเทศคูค่ า้ ทีส่ า� คัญประสบวิกฤตเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง ท�าให้รายได้จากเงินตราต่างประเทศลดลงด้วย
๔.๑.๒ กติ ก าใหม่ ด ้ า นการค้ า และการลงทุ น ของโลกที่ ไ ทยจะต้ อ งเผชิ ญ ในอนาคต
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่ า งๆ และการเกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ที่ ผ ่ า นมาท� า ให้
ประเทศต่างๆ สร้างมาตรการปกปองผู้ประกอบการภายในประเทศมากขึ้น เช่น
กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน มาตรการทางการในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี
เช่น มาตรการสิ่งแวดล้อม มาตรการสุขอนามัยสัตว์และสุขอนามัยพืช มาตรการ
ตอบโต้ ก ารทุ ่ ม ตลาดและการอุ ด หนุ น เป น ต้ น ในขณะเดี ย วกั น ก็ แ สวงหา
โอกาสใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจของตนเอง ส่งผลให้มีการ
เปดการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และกดดัน
ให้ประเทศก�าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยต้องมีพันธกรณีเกี่ยวกับการรับภาระ
ที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าว ซึ่งอาจเปนอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตของ
ประชากรและต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพันธกรณีหรือกระแสค่านิยมใหม่ๆ
ของโลก โดยเฉพาะกฎระเบียบเกีย่ วกับภาวะโลกร้อนจะทวีความเข้มข้นและท�าให้
การส่งสินค้าจากประเทศก�าลังพัฒนาไปจ�าหน่ายในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วท�าได้ยาก
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๔.๑.๓ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Changes) เปนการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ปริ ม าณน�้ า ฝน ฤดู ก าลและอุ ณ หภู มิ รวมถึ ง
ผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
กรณี ที่ ร ะดั บ น�้ า ทะเลที่ สู ง ขึ้ น จะท� า ให้ ก ารระบายน�้ า ลงสู ่ ท ะเลของที่ ร าบลุ ่ ม
ภาคกลางช้าลง รวมถึงการรุกของน�้าทะเลเข้ามาในแม่น�้า ส่งผลกระทบต่อ
การขยายพันธุแ์ ละการเจริญเติบโตของสัตว์นา�้ ท�าให้จา� นวนและความหลากหลาย
ของชนิดสัตว์น�้าลดจ�านวนลงอย่างมาก
๔.๑.๔ ความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ของประชากรภาคเกษตรกับภาคการผลิตอื่นๆ
พบว่ารายได้ของประชากรภาคเกษตรประมงต�่ากว่าภาคการผลิตอื่นๆ ท�าให้
คุณภาพชีวิตด้อยกว่า และขาดแรงจูงใจที่จะให้ลูกหลานด�าเนินอาชีพต่อไป
๔.๑.๕ โครงสร้างของประชากรภาคเกษตร-ประมง มีสดั ส่วนของประชากรสูงวัยเพิม่ มากขึน้
คนหนุม่ สาวไม่นยิ มท�าอาชีพเกษตรและประมง ท�าให้โครงสร้างการผลิตมีปญ
 หาได้
ในอนาคต
๔.๑.๖ ประสิทธิภาพการผลิตต�่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง พบว่าประสิทธิภาพ
การผลิตของการเกษตรและประมงรวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ามีค่าต�่ากว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจึงเปนปญหา
ที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว
๔.๑.๗ การวิ จั ย และพั ฒ นาในด้ า นการเพาะเลี้ ย ง การแปรรู ป สั ต ว์ น�้ า ยั ง มี น ้ อ ยและ
ไม่ทันสมัยเท่าที่ควร เนื่องจากในภาพรวมประเทศไทยให้ความส�าคัญน้อยมาก
๔.๑.๘ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง เปนที่ยอมรับกันดีแล้วว่าในปจจุบันมีผู้ใช้
ทรัพยากรประมงมากเกินไปอย่างต่อเนื่องมาหลายป นอกจากนี้การฟนฟูโดย
ภาครัฐท�าไม่ทันต่อการขยายตัวของพื้นที่ที่เสื่อมโทรม

๔.๒ ภูมิคุ้มกัน
ถึงแม้ว่าภาคเกษตรและประมงจะประสบปญหาต่างๆ มากมาย แต่การเกษตรและประมง
ยังต้องเปนเสาหลักของประเทศ เนื่องจากเปนแหล่งอาหารจ�าเปนของคนไทยและคนไทยไม่ลืมค�าว่าในน�้า
มีปลาในนามีขา้ ว เพือ่ จะเปนค�าทีส่ ะท้อนถึงการทีจ่ ะต้องหวงแหนรักษาไว้ซงึ่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทั้งหมด ดังนั้นภูมิคุ้มกันของการจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทยมีดังนี้
๔.๒.๑ เกษตรกรมีการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเปนพื้นฐาน
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมต่อสังคมโลกยุคกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)
รวมทั้งภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งเกษตรกร
และชาวประมงยังมีภูมิปญญาที่จะพึ่งพาตนเองได้
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๒๑

๔.๒.๒ การพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เปนภารกิจที่ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรซึ่ง
มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสามารถประยุกต์ทฤษฎีและวิธีการ
ขึ้นมาใช้ได้เอง
๔.๒.๓ การผนึกก�าลังเพื่อสร้างองค์กรและเครือข่าย ภาครัฐให้การสนับสนุนให้เกษตรกร
และชาวประมงร่วมมือร่วมใจกันจัดตั้งเปนกลุ่มหรือองค์กร ตั้งแต่ระดับกลุ่ม
ธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชน ชมรม และสหกรณ์ เพือ่ ให้มคี วามเข้มแข็งในการประกอบ
อาชีพและกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ในส่วนของภาคประมงที่มีการจัดตั้งเปนชมรม
ผูเ้ ลีย้ งกุง้ สมาคมผูเ้ พาะเลีย้ งปลาไทย สมาคมการประมง เปนต้น ซึง่ การรวมกลุม่ กัน
จะเปนการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการถูกผลกระทบจากภายนอก
๔.๒.๔ การส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและประมง ภาครัฐมีภารกิจ
และนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและประมง
รวมทั้งการแก้ไขปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกให้แก่เกษตรกรและชาวประมง
เช่น ผลกระทบจากราคาสินค้าตกต�่า ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เปนต้น ทั้งนี้รวมถึง
การจัดท�าโครงการและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาให้เกษตรกร
ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วย
๔.๒.๕ การเข้าถึงแหล่งทุนและข้อมูล ภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่องแหล่งทุนกับเกษตรกร
ในการจั ด หาแหล่ ง ทุ น เพื่ อ เป น หลั ก ประกั น การลงทุ น ในการประกอบอาชี พ
นอกจากนีย้ งั มีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนต่างๆ อีกมากทีจ่ ะช่วยเหลือ
ปรับโครงสร้างการผลิตให้แก่เกษตรกรและชาวประมง ซึ่งนับว่ายังเปนภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เกษตรกร ส่วนผู้ประกอบอาชีพประมงนั้นยังคงมีการผลักดันให้มีการใช้
เรือประมงเปนหลักทรัพย์คา�้ ประกันได้จะเปนช่องทางให้เกิดการลงทุนปรับเปลีย่ น
เทคโนโลยีได้ในอนาคต
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๕.

ภำรกิจหน้ำที่ของกรมประมงและ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนตำงๆ
๕.๑ ภำรกิจตำมกฎหมำย

เนื่องจากกรมประมงรับผิดชอบตามภารกิจที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�าหนดให้กรมประมงมีภารกิจเกีย่ วกับการศึกษา วิจยั และพัฒนาด้านการประมงเพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรประมง ควบคุมการท�าประมง และการผลิตสัตว์นา�้ และผลิตภัณฑ์ประมงทีม่ มี าตรฐานถูกสุขอนามัย
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนใช้ทรัพยากร
ประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืน โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขต
การประมงไทยกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตการ
ขยายพันธุ์สัตว์น�้า ปลาสวยงาม พรรณไม้น�้า อาหารสัตว์น�้า สุขภาพสัตว์น�้า เครื่องมือ
ประมง และวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�าหนดและรับรองมาตรฐานแหล่ง
เพาะเลี้ยงและแหล่งผลิตให้มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย
๓) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย รวมทั้ ง การส� า รวจและวิ จั ย แหล่ ง ท� า การประมงทั้ ง ในและ
นอกน่านน�้าไทยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรสัตว์น�้า
๔) ก�าหนดมาตรการในการท�าการประมงและการใช้ประโยชน์จากสัตว์นา�้ ควบคุม ปองกัน
และปราบปรามการท�าการประมงในแหล่งน�้าจืดและทะเล การค้าสัตว์น�้าให้เปนไป
ตามกฎหมาย
๕) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษา การแปรรูปสัตว์น�้า การวิเคราะห์
ตรวจสอบรั บ รองคุ ณ ภาพสั ต ว์ น�้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น�้ า ให้ ไ ด้ ม าตรฐานและถู ก
สุขอนามัยและสุขลักษณะ
๖) ศึกษาวิจยั และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการประมง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า การท�าการประมง การแปรรูปสัตว์น�้า และอาชีพที่เกี่ยวข้องให้มี
ความมั่นคงและเปนความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร
และประชาชนที่สนใจ
๗) ด� า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประมงระหว่ า งประเทศในด้ า นวิ ช าการ ส� า รวจและวิ จั ย
แหล่งท�าการประมงนอกน่านน�้าไทย การลงทุนด้านการประมงในต่างประเทศและ
กิจการด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
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๘) พัฒนาระบบข้อมูลด้านการประมง จัดระบบการส�ารวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ข้อมูลและบริการสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
๙) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�าหนดให้เปนอ�านาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีก่ ระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๕.๒ ภำรกิจตำมนโยบำยรัฐบำล
รัฐบาลชุดปจจุบันได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการประมงและงานที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับกรมประมง ในหัวข้อต่อไปนี้
ข้อ ๑. นโยบำยเรงดวนที่จะเริ่มต้นด�ำเนินกำรในปแรก
ข้อ ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มเี สถียรภาพทีเ่ หมาะสม ค�านึงถึงกลไกราคาตลาดโลก
โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถ
ขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุนและน�าระบบรับจ�าน�าสินค้าเกษตรมาใช้ในการ
สร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจ�าน�าข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ
ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ที่ราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามล�าดับ พร้อมทั้ง
จัดให้มกี ารเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดท�าระบบทะเบียนครัวเรือน
เกษตรกรให้สมบูรณ์และออกบัตรเครดิตส�าหรับเกษตรกร
ข้อ ๓. นโยบำยเศรษฐกิจ
ข้อ ๓.๓

นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ข้อ ๓.๓.๑ ภาคเกษตร

๔) พั ฒ นาการประมงทั้ ง ในการเพาะเลี้ ย งและใน
แหล่งน�า้ ธรรมชาติ โดยการฟน ฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการท�าประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิต
ตามธรรมชาติ ขยายพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการประมงทะเลพื้นบ้าน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการท�าประมงในน่านน�้าต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อระเบียบขององค์กร
ระหว่างประเทศและประเทศที่น�าเข้า โดยการพัฒนากองเรือประมงน�้าลึก และความร่วมมือกับต่างประเทศ
รวมทั้งพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ตลอดจนพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น�้าตามมาตรฐานสากล

๒๔
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ข้อ ๕. นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๕.๒

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

โดยการฟนฟูทะเลไทย จัดสร้างและขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเล
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มพื้นที่ปาชายเลนและแก้ไขกฎหมายระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์
จากปาชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศ
อย่างมีสว่ นร่วม เร่งประกาศเขตคุม้ ครองทางทะเลและชายฝง ในพืน้ ทีร่ ะบบนิเวศส�าคัญ รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุง และขยายเขตการท�าประมงชายฝง จ�ากัดและยกเลิกเครื่องมือประมง
ที่ท�าลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ แก้ปญหา
การกัดเซาะชายฝงตามหลักวิชาการ

๕.๓ ภำรกิจตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กา� หนดทิศทางและเปาหมายของแผนเพือ่ การพัฒนา
ประเทศ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของกรมประมง
ดังนี้
๑. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งของภำคเกษตร ควำมมัน่ คงของอำหำรและพลังงำน
ในยุทธศาสตร์นี้ได้เน้นการด�าเนินการเพื่อให้ภาคเกษตรเปนฐานการผลิตที่มั่นคงและ
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน
ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสม
และเปนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้เกษตรกร สนับสนุนครัวเรือน
และองค์กรเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
๑.๖ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร
๑.๗ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน
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๒. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสูก ำรเติบโตอยำงมีคณ
ุ ภำพและยัง่ ยืน
จุดมุง่ หมายของยุทธศาสตร์นี้ เพือ่ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยั่ ง ยื น รั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ และสร้ า งระบบแข่ ง ขั น เสรี แ ละเป น ธรรม ให้ ป ระเทศไทย
มีความเชือ่ มโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแนวทางส�าคัญดังนี้
๒.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
เปนพื้นฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ
๒.๒ พัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเปนธรรม
๒.๓ บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม
จุดหมายปลายทางของยุทธศาสตร์นี้คือ มุ่งเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเปนจุดเชื่อมโยงที่ส�าคัญในภูมิภาคอาเซียนและ
เอเชียแปซิฟก เสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่าง
ประเทศในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รวมทัง้ เชือ่ มโยงด้านการค้าการลงทุนกับมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจใหม่
ในเอเชียและกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียแปซิฟก รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยให้เปนส่วนส�าคัญของ
ความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่างๆ ได้แก่ อนุภูมิภาคอาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้ง
เอเชียแปซิฟก โดยมีแนวทางส�าคัญดังนี้
๓.๑ พัฒนาความเชือ่ มโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ
๓.๒ พัฒนาฐานลงทุน โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค
๓.๓ สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๔ เข้าร่วมเปนภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์ เพื่อเปนทางเลือกในการด�าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
๓.๕ สร้างความเปนหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
๓.๖ มีส่วนร่วมอย่างส�าคัญในการปองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
๓.๗ เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๘ เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
๓.๙ ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนในท้องถิ่น
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๔. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยำงยั่งยืน
ยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งไปสู่เปาหมาย โดยการอนุรักษ์และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่การเปนสังคมคาร์บอนต�่า
สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น และเตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ และปรั บ ตั ว ต่ อ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศและประเด็ น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก สร้ า งความเป น ธรรมในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ โดยมีแนวทางส�าคัญดังนี้
๔.๑ อนุรักษ์ ฟนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต�่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๓ ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
๔.๔ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔.๕ สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการค้าจากเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมและวิกฤตการณ์
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๖ เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๔.๗ ควบคุมและลดมลพิษ
๔.๘ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเปนธรรมอย่างบูรณาการ

๕.๔ ภำรกิจตำมแผนพัฒนำกำรเกษตรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แหงชำติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งมีทิศทางและเปาหมาย ดังนี้
วิสัยทัศน์
“เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารเปนฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน”
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙
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๓. ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร
อย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพมั่นคง รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและมี
ความภูมิใจในอาชีพ
๒. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ทงั้ คุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดสรร
การผลิตที่เหมาะสมระหว่างอาหารผลิตภัณฑ์และพลังงานทดแทน
๓. เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน
เปำหมำย
๑. ความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเปนร้อยละ ๘๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เศรษฐกิจการเกษตรเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ ต่อป
๓. ทรัพยากรการเกษตรมีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
๑. ดัชนีตัวชี้วัดความผาสุกของเกษตรกร
๒. อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตร
๓. พื้นที่การเกษตรได้รับการบริหารจัดการ
ในแผนพั ฒ นาการเกษตรตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ฉบับดังกล่าว มียุทธศาสตร์และแนวทางดังนี้
๑. ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพชีวิตเกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต
การตลาด และมีการกระจายรายได้ดีขึ้น โดยเกษตรกรเปนผู้มีความสามารถในการผลิตและการตลาดก้าวสู่
ผูจ้ ดั การฟาร์มทีเ่ ปนมืออาชีพ (Smart Farmer) รวมทัง้ สร้างเกษตรกรรุน่ ใหม่ทดแทนรุน่ เดิม เพือ่ ท�าการเกษตร
ที่ประสบความส�าเร็จในอาชีพ และส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีการด�าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้
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๑.๑ สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร ด้วยการ
๑.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันความเสี่ยงแก่เกษตรให้เหมาะสมกับสินค้า
เกษตรและสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อปองกันและลดความเสียหายในการผลิต
สินค้าเกษตร เปนการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอาชีพและรายได้ของครัวเรือน
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๑.๑.๒ จัดท�าทะเบียนเกษตรกรอย่างจริงจัง และเร่งส�ารวจรายได้ทแี่ น่นอนของเกษตรกร
๑.๑.๓ ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานด้านการเกษตร
ให้มีการประกันสังคมครอบคลุมอย่างทั่วถึง
๑.๑.๔ พัฒนาระบบการคุ้มครองที่ดินให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเปนของตนเองหรือ
มีสิทธิท�ากินในที่ดิน
๑.๒ สร้างองคความรู้ให้เกษตรกร ด้วยการ
๑.๒.๑
๑.๒.๒
๑.๒.๓
๑.๒.๔
๑.๒.๕

ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างภูมิปญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อยด้วยการส่งเสริมพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้
เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ
๑.๒.๖ สร้างฐานข้อมูลกับชุมชนด้านการเกษตรเพือ่ สร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงระหว่างชุมชน
๑.๓ สร้ า งขี ด ความสามารถให้ กั บ เกษตรกรและชุ ม ชนในการรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งจาก
ภัยธรรมชาติ ด้วยการ
๑.๓.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้และเข้าใจถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะยาว
๑.๓.๒ ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการปรับตัวและสามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศให้กบั เกษตรกรในชุมชนให้สามารถเลือกแนวทางการผลิตทีเ่ หมาะสม
๑.๓.๓ ส่งเสริมให้มีการน�าของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือชุมชนมาใช้เปนพลังงานทดแทน
๑.๔ สร้างความมั่นคง ปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรือนเกษตรกร โดย
๑.๔.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรท�าการเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนา
ด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบและต่อเนื่อง
๑.๔.๓ สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปท�าสวนผักคนเมือง (City Farm)
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๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคเกษตร โดย
๑.๕.๑ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างจริงจังปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
ให้เปนหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปญหาและความต้องการแต่ละท้องถิ่น
๑.๕.๒ จัดหาที่ดินท�ากิน สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการผลิต
๑.๕.๓ บริ ห ารและจั ด การองค์ ค วามรู ้ โ ดยชุ ม ชนเพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารความรู ้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร
๑.๖ สนับสนุนการด�าเนินงานขององคกรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดย
๑.๖.๑ สนับสนุนการด�าเนินงานของสภาเกษตรกรในการก�าหนดนโยบายที่เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาด้านการเกษตร
๑.๖.๒ สนับสนุนการรวมกลุม่ ในระบบสหกรณ์ วิสาหกิจหรือวิสาหกิจชุมชน กลุม่ เกษตรกร
รูปแบบต่างๆ
๑.๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการอยูร่ วมกลุม่ เกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนเพือ่
ให้เปนสถาบันเกษตรกรทีม่ ขี ดี ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจการบริหารจัดการ
๑.๖.๔ สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่ผู้บริหารสถาบันเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร รวมถึงผู้น�าวิสาหกิจชุมชน
๒. ยุ ท ธศำสตร์ พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถในกำรผลิ ต และกำรจั ด กำรสิ น ค้ ำ เกษตรและ
ควำมมั่นคงอำหำร
เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งเปนฐานการผลิตของภาคการผลิตอื่นๆ ที่ท�าให้เกิด
ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและ
พลังงาน และให้มีการน�าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๒.๑ การพัฒนาการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย
๒.๑.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร โดยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพทุกขัน้ ตอน
ด้วยการ
๑) ผลักดันการด�าเนินงานยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
สามารถก�าหนดปริมาณการผลิตตามความต้องการใช้ภายในประเทศรวมถึง
การส่งออก
๒) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า เศรษฐกิ จ และเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงในทุกระดับ ให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน กฎ ระเบียบ ข้อก�าหนดต่างๆ ทั้งภายใน
และระหว่ า งประเทศ เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และยั ง ยั้ ง และขจั ด การท� า
การประมงที่ ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้ ก ารควบคุ ม (IUU)
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๓)

๔)
๕)
๖)

๗)
๘)

ให้สามารถท�าประมงอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อรักษาสมดุลของการผลิต
และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงสัตว์เลี้ยงให้
สามารถแข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกตลาด เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในเรื่องเงินทุน อาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ ความรู้
และเทคโนโลยี การจัดการฟาร์มและการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มีความสามารถ
เพิม่ ผลผลิต ลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิม่ พัฒนาระบบการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค ด�าเนินการควบคุมปองกันและบ�าบัดโรคสัตว์ให้มปี ระสิทธิภาพ และ
สนับสนุนอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์
ทั้งภายในประเทศและส่งออก รวมทั้งส่งเสริมการท�าปศุสัตว์อินทรีย์ตาม
แนวเกษตรกรรมยั่งยืน
บริหารจัดการระบบการพัฒนาพันธุแ์ ละการผลิตพันธุใ์ ห้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก�าหนดรวมทั้งการจ�าหน่ายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในราคาที่
เปนธรรม
พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงเครือ่ งจักรกลการเกษตร
ให้เหมาะสมกับสภาพของฟาร์มและสภาพการผลิตในพื้นที่
ก�าหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจรับรองคุณภาพสินค้า สนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจเพือ่ ให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน
ทีก่ า� หนดอาทิ การปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (Good Agricultural Practices,
GAP) และการใช้ ห ลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต อาหาร (Good
Manufacturing Practices, GMP) รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้ใจเกี่ยวกับ
มาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบรับรอง เพือ่ ขยายการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
สนับสนุนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ โดยคงไว้ซึ่งความหลากหลายของ
พันธุพ์ ชื และสัตว์ทเี่ หมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อมของประเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยด้านการเกษตร

๒.๑.๒ ส่ ง เสริ ม การท� า เกษตรแบบกลุ ่ ม การผลิ ต หรื อ เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ด้วยการ
๑) สนับสนุนการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับวงจร
การด�าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ให้มีการร่วมมือเกื้อหนุนและส่งเสริมกิจการ
ซึ่งกันและกัน และผลักดันให้มีผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) เพื่อเปนกลไก
ส�าคัญทีจ่ ะประสานเชือ่ มโยงกลไกทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องในคลัสเตอร์เข้าด้วยกัน
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๒) พัฒนาการเชื่อมโยงด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ตั้งแต่ต้นน�้า
ถึงปลายน�้า เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มของภาคการผลิต
๓) ส่งเสริมการท�าเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ระหว่างสถาบัน
เกษตรกรกับผู้ประกอบการ
๒.๑.๓ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดย
๑) ผลั ก ดั น และสร้ า งโอกาสให้ เ กิ ด แนวความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยสนั บ สนุ น
การพัฒนาภูมิปญญาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
๒) สร้างตราสินค้าและตราสัญลักษณ์ เพือ่ ให้สนิ ค้าเกษตรมีความเปนเอกลักษณ์
มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิชาการ
๓) ส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เปนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
๒.๑.๔ การพัฒนาโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตร ด้วยการ
๑) ศึกษาต้นทุนระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้าเกษตรเพือ่ วางแผน
บริหารจัดการการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) สนับสนุนการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ของภาคเกษตร
๓) พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการตลาดและความต้องการผลผลิต
ทางการเกษตรมีการไหลลื่นและกระจายไปสู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างทั่วถึง
๔) ส่งเสริมการท�างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณา
ระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตรกรรมของไทย
๒.๒ ส่งเสริมการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
๒.๒.๑ ก�าหนดมาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสะอาด
๒.๒.๒ ส�ารวจ ศึกษาและน�าผลการศึกษาเรื่องการปลดปล่อยกาซเรือนกระจก ซึ่งจะ
ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน
๒.๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูล ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ
การรวมตัวกันในระดับภูมิภาค
๒.๓ เสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรทีเ่ ปนพืชอาหารและพลังงานให้เกิดความมัน่ คง ด้วยการ
๒.๓.๑ ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสมและสร้าง
ความเชื่อมโยงอย่างเปนรูปธรรมระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน
๒.๓.๒ สนับสนุนให้ด�าเนินมาตรการเพื่อจัดสรรผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคและ
ทดแทนพลังงาน
๒.๔ สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการ
๒.๔.๑ สนั บ สนุ น การใช้ ต ลาดกลางสิ น ค้ า เกษตรระดั บ ประเทศและระดั บ ภู มิ ภ าค
ในการกระจายสินค้าหรือการส่งออก
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๒.๔.๒ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดและการบริโภคที่เกื้อกูลกัน
๒.๔.๓ พั ฒ นาทั ก ษะและองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นตลาดสิ น ค้ า เกษตรและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้แก่เกษตรกร
๒.๕ สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ ด้วยการ
๒.๕.๑ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือทางเหลีย่ มเศรษฐกิจ
ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนและอาเซียนบวกสาม และกลุ่มประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
๒.๕.๒ ศึกษาแนวทางการรองรับการเปดเสรีการค้าจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และอาเซียนบวกสาม
๒.๕.๓ ศึกษาข้อมูลกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าที่จะมีผลกระทบต่อการค้าสินค้า
เกษตร
๒.๕.๔ สนับสนุนการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในภูมภิ าคและ
ระหว่างประเทศ
๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเกษตรของประเทศ ด้วยการ
๒.๖.๑ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น�้า และจุลินทรีย์ที่สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศและ
ให้ผลตอบแทนสูง
๒.๖.๒ การวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และลดการสู ญ เสี ย ผลผลิ ต
ในกระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง ตลอดจนการเก็บรักษาในยุ้งฉาง
รวมทัง้ การวิจยั นวัตกรรมเครือ่ งจักร เครือ่ งมือเพือ่ ใช้ในการแปรรูปขัน้ ต้นในฟาร์ม
และการผลิตระหว่างการขนส่ง
๒.๖.๓ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่อ
ร่วมก�าหนดแนวทางการวิจัยอย่างเปนระบบในรูปแบบบูรณาการ
๒.๖.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการน�าผลงานวิจยั และผลงานประดิษฐ์คดิ ค้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาขยายผลสู่การพัฒนาการเกษตร
๒.๖.๕ สนับสนุนให้มีการพัฒนางานวิจัยพันธุ์พืชรวมถึงพลังงานทดแทน งานวิจัยพันธุ์สัตว์
พันธุ์สัตว์น�้าและจุลินทรีย์ โดยการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modiﬁed) ทั้ง
๓ ระดับ คือ ระดับห้องปฏิบัติการ ระดับโรงเรือน และระดับแปลงทดลองที่
ควบคุมได้ โดยต้องผ่านระบบและกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยคือมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนและทุกชนิดของพืช สัตว์ สัตว์น�้า จุลินทรีย์ ที่วิจัย
และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึงให้สังคมมีทางเลือกในการผลิต
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และบริโภคสินค้าเกษตรที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ทั้งนี้ต้องมีการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
๒.๖.๖ สนับสนุนการศึกษา วิจัยความต้องการของผู้บริโภคส�าหรับตลาดสินค้าเกษตร
๒.๖.๗ สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวิจยั และการประดิษฐ์
คิดค้นเพือ่ สร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรมและพัฒนาสูก่ ารต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างเปนรูปธรรม
๓. ยุทธศำสตร์พัฒนำทรัพยำกรกำรเกษตรอยำงมีประสิทธิภำพสมดุลและยั่งยืน
เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาการใช้ ท รั พ ยากรการเกษตรและโครงสร้ า งพื้ น ฐานการเกษตรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อฟนฟูทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๓.๑ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทรั พ ยากรการเกษตรและโครงสร้ า งพื้ น ฐานการเกษตรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการ
๓.๑.๑ ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความ
เปนธรรมและคุม้ ครองความมัน่ คงและฐานการด�ารงชีวติ ของเกษตรกรยากจน โดย
๑) เร่งรัดการฟนฟูและปรับปรุงคุณภาพดินที่เสื่อมโทรมโดยใช้ทั้งวิธีกลและ
วิธีธรรมชาติ
๒) วางระบบการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ ดิ น ทรั พยากรและโครงสร้าง
การผลิตเพื่อการผลิตทางการเกษตร
๓) จัดหาที่ดินเอกชนมาพัฒนาและจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินท�ากินหรือ
มีที่ดินน้อย มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ รวมทั้งจัดตั้งธนาคารที่ดิน
เพื่อรวบรวมและน�าที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้กับเกษตรกร
รายย่ อ ยมากขึ้ น สนั บ สนุ น การด� า เนิ น การให้ ไ ด้ สิ ท ธิ์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ของรัฐแก่เกษตรกรและชุมชน รวมถึงรักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ทางการเกษตรและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเปนของตนเอง
หรือมีสิทธิ์ท�ากินในที่ดิน
๓.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าเพื่อการเกษตร
๓.๑.๓ เร่งรัดการศึกษาความเหมาะสมในการจัดสรรน�้าจากแหล่งน�้าภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศไปสู่แหล่งน�้าภายในประเทศที่มีปญหาขาดแคลนน�้าซ�้าซาก
๓.๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อรองรับการผลิตที่ยั่งยืน
และเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน โดย
๑) เร่งรัดและผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง
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๒) เตรียมความพร้อมรองรับความตกลงระหว่างประเทศและผลกระทบที่อาจ
จะเกิดขึน้ จากการออกกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคูค่ า้ ทัง้ การตรวจรับรอง
ทางวิทยาศาสตร์และการให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การปองกัน ยับยัง้
และขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
๓) พัฒนาและฟนฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่อมโทรม
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการท�าประมงทะเลลึกร่วมกับผูป้ ระกอบการภาคเอกชน
ที่มีศักยภาพในการด�าเนินการ
๕) จั ด ระบบการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า ชายฝ  ง และการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า จื ด
ให้เหมาะสมในอัตราที่สมดุลและเพียงพอกับการทดแทนความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรประมง
๖) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์สัตว์น�้าที่หายากหรือใกล้
สูญพันธุ์ เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
๓.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
๓.๑.๖ บูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเกษตร โดยให้มีการบริหารจัดการอย่างเปนระบบทั้งพื้นที่ การประสางาน
ระยะเวลาด�าเนินกิจกรรมตลอดจนงบประมาณ
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ด้วยการ
๓.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
๓.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเผยแพร่องค์ความรู้และ
เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใช้ปุยอินทรีย์
๓.๒.๓ เร่ ง รั ด และผลั ก ดั น การก� า กั บ ดู แ ลและควบคุ ม การใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตร
อย่างจริงจัง
๓.๒.๔ พัฒนาและยกระดับระบบการก�ากับดูแลเรื่องการขายสารเคมีทางการเกษตร
ให้มีการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพรัดกุม
๓.๓ สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ด้วยการ
๓.๓.๑ สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรหรือชุมชนท้องถิ่นผู้มีบทบาทในการปกครองดูแล
ทรัพยากรการเกษตร รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าว
๓.๓.๒ สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการเกษตรเพือ่ ลดปญหา
ความขัดแย้งที่เกิดจากการแย่งสิทธิในการใช้ทรัพยากร
๓.๔ เตรียมพร้อมในการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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๓.๕ วางระบบการปองกันและบรรเทาปญหาภัยแล้ง ด้วยการ
๓.๕.๑ สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารฝนหลวง เพือ่ เพิม่ ปริมาณน�า้ ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและเขือ่ น
รวมทั้งพื้นที่ที่เปนแหล่งเก็บกักน�้า และพื้นที่ประสบปญหาภัยแล้ง
๓.๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และการดัดแปลง
สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
๓.๕.๓ สนับสนุนการจัดหาเครือ่ งมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบตั กิ ารฝนหลวงทีท่ นั สมัย
และมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๔ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการแลกเปลีย่ นองค์ความรูใ้ นสาขาวิทยาศาสตร์
บรรยากาศและการดัดแปลงสภาพภูมิอากาศ
๓.๖ พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ โดย
๓.๖.๑ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายเฉพาะให้มีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน
๓.๖.๒ ศึกษาแนวทางรองรับและเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้การด�าเนินการตามกฎระเบียบที่
ก�าลังจะเกิดขึน้ เช่น ร่าง พระราชบัญญัตมิ าตรการการคลังเพือ่ สิง่ แวดล้อม พ.ศ......
ที่ให้ความส�าคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
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๖.

ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร
และผู้มีสวนได้สวนเสีย

ในการก� า หนดยุ ท ธศาสตร์ ก รมประมงขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการและ
ความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความจ�าเปนต้องทราบข้อมูลเพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์
เพือ่ จัดท�ายุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ ได้ตรงกับความต้องการ รวมทัง้ จะต้องสอดคล้องเปนทิศทางเดียวกัน
กับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพัฒนา
การเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ด้วย โดยกรมประมง
ได้รวบรวมผละและประเมินผลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้
กลุ่มผู้รับบริการ
๑. ชาวประมง
๒. ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
๓. ผู้ประกอบการแปรรูป
๔. ผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น�้า

ความต้องการและความคาดหวัง
๑. การได้รับการปฏิบัติอย่างเปนธรรมจากหน่วยงานรัฐ
๒. การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง คล่องตัว ยืดหยุ่น
๓. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น�้า
๔. ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย
๕. ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๖. สามารถด�ารงอาชีพเกี่ยวกับประมงต่อไปได้อย่างยั่งยืน
๗. ผลงานวิจัยที่ตรงกับสภาพปญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
๘. มีทรัพยากรประมงใช้ได้อย่างยั่งยืน
๙. มีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่
๑๐. สินค้าประมงมีคุณภาพและปลอดภัย
๑๑. การปกปองอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์น�้าและการท�าประมงให้แก่ผู้มีอาชีพ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑. องค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัย
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓. องค์กรพัฒนาเอกชน
๔. หน่วยงานราชการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๕. ประชาชน นักศึกษา

ความต้องการและความคาดหวัง
๑. การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง คล่องตัว ยืดหยุ่น
๒. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น�้า
๓. ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย
๔. ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๕. มีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่
๖. มีทรัพยากรประมงใช้ได้อย่างยั่งยืน
๗. การเข้มงวดและด�าเนินการกับผู้กระท�าความผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
๘. การมีแผนงาน โครงการ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์น�้า
๙. มีการมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
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๗.

ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในจำกกำรด�ำเนินกำร
ของกรมประมง

ในการด�าเนินการของกรมประมงเพื่อผลักดันให้ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่างๆ บรรลุสู่
เปาหมายที่ก�าหนดหรือเหมาะสมนั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลายประการ โดยอาจจ�าแนกได้ดังนี้

๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
เนื่องจากงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับ ไม่สามารถได้รับเต็มจ�านวนที่วางไว้เพราะเปน
การจัดสรรงบประมาณที่ยังยึดกรอบเดิมไม่ได้มีการทุ่มงบประมาณในจ�านวนที่เหมาะสมเพื่อไปด�าเนินการ
ในแผนงาน โครงการใดอย่างเต็มที่ แผนงานและโครงการจึงเปนการต่อยอดจากเดิมปละเล็กน้อย ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลานานจึงจะด�าเนินการได้ครบตามแผน ส่วนในบางกรณีอาจได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบ
ตามโครงการ ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์บางอย่าง จึงท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มที่
วิธีการปองกันความเสี่ยงในกรณีนี้ กรมประมงจะต้องจัดล�าดับความส�าคัญของแผนงาน
โครงการ และสามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้โดยการพิจารณาของผู้น�าองค์กร

๒. ควำมเสี่ยงด้ำนสังคม
ในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ของกรมประมงไม่ค่อยมีความเสี่ยงเรื่องการยอมรับของ
สังคมมากนัก เนื่องจากเปนภารกิจที่ส่งเสริมให้คุณประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าให้โทษหรือเปนอุปสรรค
ในการด�าเนินงานของภาคเอกชน ยกเว้นในเรื่องมาตรการอนุรักษ์ปลาทูวางไข่ในฝงอ่าวไทยและอันดามัน
อาจมีผลกระทบจากผู้ใช้ทรัพยากรระหว่างนั้นบ้างในการหยุดจับปลาแต่เปนเพียงกลุ่มชาวประมงบางกลุ่ม
เท่านั้น ในขณะที่สังคมส่วนใหญ่ตอบรับและชื่นชมในการด�าเนินการ นอกจากนี้ในการด�าเนินการของ
กรมประมงมีความเสี่ยงด้านสังคมในเรื่องการไม่ด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระท�าความผิด
ในการลักลอบจับสัตว์น�้าและใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งการใช้ภาคสังคมเปนแนวร่วมในการ
ปองกันการกระท�าความผิดกฎหมายของผู้ละเมิดยังมีน้อยเกินไป

๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด�ำเนินงำน
ในการด�าเนินงานของกรมประมงมีความเสียงในด้านการด�าเนินงานเนื่องจากกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานยังไม่ได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติทั้งหมด รวมทั้งการก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน นอกจากนี้ เรื่องของฐานข้อมูลที่จะน�าไปใช้ในการด�าเนินงานยังไม่มีความพร้อม ถูกต้องสมบูรณ์
จึงอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานได้
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๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ก รมประมงยั ง มี ค วามเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
เนื่องจากกฎหมายที่ใช้ในการด�าเนินงานล้าสมัย อีกทั้งบางเรื่องอาจไม่ครอบคลุมการกระท�าความผิดได้
เนื่องจากช่องโหวของกฎหมาย และในปจจุบันการใช้กฎหมู่สร้างพลังต่อรองได้ท�าให้การปฏิบัติตามกฎหมาย
มีน้อยและการละเมิดกฎหมายมีมาก

๕. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและเร็วมาก ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
อาจมีความจ�าเปนต้องปรับเปลี่ยนด้วย แต่ในระบบของราชการไม่อาจท�าได้เร็วมากนัก บางครั้งอาจต้อง
เริ่มที่ปงบประมาณใหม่ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในการด�าเนินการเพื่อประเมินการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของการด�าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ที่ผ่านมาของกรมประมง พบว่ายังคงมีประเด็นความเสี่ยง
ตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑
กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีความเปนเลิศและมาตรฐานตามเกณฑ์สากล
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง มีความเสี่ยง ดังนี้
๑. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
ไม่เพียงพอ
๒. ผู้ประกอบการไม่เห็นความส�าคัญของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง

ยุทธศาสตรที่ ๒
โครงการ

เพิ่มผลสัตว์น�้าให้แหล่งเพาะเลี้ยงและทุกแหล่งทรัพยากรและสร้างความความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเสี่ยง ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่เปนไปตามแผนเนื่องจากเปนพื้นที่เสี่ยงภัย

โครงการ

ส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง มีความเสี่ยง ดังนี้
๑. การปฏิบตั งิ านส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมงไม่เปนไปตามแผนทีก่ า� หนดเนือ่ งจาก
เกิดภัยธรรมชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๓
กิจกรรม

บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
ควบคุมท�าการประมง มีความเสี่ยง ดังนี้
๑. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ท�าให้การปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนไม่เต็มประสิทธิภาพ
๒. บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจในการออกใบอนุ ญ าตการประมงไม่ เ พี ย งพอ
เนื่องจากมีระเบียบหรือประกาศใหม่เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ ๔

พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา

กิจกรรม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ และ

กิจกรรม

พัฒนาการท�าประมงและส�ารวจแหล่งประมง มีความเสี่ยง ดังนี้
๑. นักวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านงานวิจัยทางการประมงมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางการประมงไม่ส�าเร็จตามแผนเนื่องจากนักวิชาการ
ปฏิบัติงานหลายหน้าที่

ยุทธศาสตรที่ ๕

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้เปนผู้น�าทางการประมงในภูมิภาค มีความเสี่ยง
ดังนี้
๑. ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒. เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านไม่ เ พี ย งพอ เช่ น ระเบี ย บ
การเงิน การคลัง การพัสดุ วิธีการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information
System, GFMIS) และการใช้งานในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
(Departmental Personnel Information System, DPIS) เปนต้น
๓. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ท�างานมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประเมิน กรมประมงใช้วิธีการควบคุมเพื่อเปน
การปรั บ ปรุ ง หรื อ ออกแบบวิ ธี ก ารท� า งานใหม่ ห รื อ ลดโอกาสและผลกระทบให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
โดยการควบคุมภายในและก�าหนดผู้รับผิดชอบพร้อมระยะเวลาที่ต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

๖. ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล
ในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์กรมประมงได้ค�านึงถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ได้แก่ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การตอบสนอง
ภาระรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอ�านาจ และความเสมอภาค โดยขั้นตอนในการปฏิบัติได้ค�านึงถึง
เรื่องดังกล่าวและได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญและใช้งบประมาณมาจัดท�าการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งด�าเนินการบริหารความเสี่ยงจ�าแนกตามแผนงาน โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์กรมประมงได้ท�าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ก�าหนด และได้มอบหมาย
ให้มีการตรวจสอบ ก�ากับและเร่งรัด โดยผู้ตรวจราชการกรม

๔๐

ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๘.

กำรก�ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กรมประมง

จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของโลก และการเปลี่ยนแปลง
ด้านการประมง และการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าของโลก รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของปจจัยเสี่ยง
และภูมคิ มุ้ กันของการประมงของประเทศ รวมถึงองค์กรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยตรงกับการพัฒนาคือกรมประมง
สามารถสรุปหัวข้อหลักๆ ที่ส�าคัญเพื่อน�าไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อจะ
น�ามาก�าหนดเปนกลยุทธ์และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ก. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
๑. โอกำส (Opportunity)
๑.๑ การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางและภาคพื้นเอเชียมีความส�าคัญมากขึ้น
จากอิทธิพลของจีน อินเดีย และอาเซียน ท�าให้ประเทศไทยสามารถใช้โอกาสเปนศูนย์กลาง
การผลิตและการค้าได้ดีขึ้น
๑.๒ ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มของ
ประชากรแต่ความสามารถในการผลิตในบางประเทศลดลง เปนโอกาสที่ดีของประเทศที่มี
ฐานการผลิตและฐานทรัพยากรสูงในการที่จะผลักดันเปนครัวของโลกได้
๑.๓ ประชากรของโลกและประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การบริโภคอาหารมีความเฉพาะ
เจาะจงมากขึน้ โดยเฉพาะอาหารเพือ่ สุขภาพและมีโทษต่อร่างกายน้อย เช่น สัตว์นา�้ มีโอกาส
ได้รับความนิยมในการบริโภคสูง
๑.๔ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกสาขามีบทบาทต่อการพัฒนาในแต่ละเรื่องค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มีบทบาทสูงต่อการผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตร ดังนั้น ประเทศที่มุ่งพัฒนาในด้านงานวิจัยในสาขาเหล่านี้ มีโอกาสสูง
ในการพัฒนาเพื่อเปนฐานอาหารของประชากรและการสร้างรายได้
๒. อุปสรรค (Threats)
๒.๑ การเปลี่ ย นแปลงสภาวะด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอั น เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ส่งผลต่อความไม่แน่นอน
และการที่ยากจะคาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อทุกประเทศทั่วโลกทั้งประเทศผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคจึงมีความเสี่ยงต่อการก�าหนดนโยบายระยะยาว
๒.๒ ความเหลื่อมล�้าทางด้านรายได้ของประชากรภาคการประมงกับภาคการผลิตอื่นๆ พบว่า
มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าภาคการผลิตอื่นๆ ท�าให้ขาดแรงจูงใจที่จะให้ครอบครัวสืบทอด
อาชีพนี้ต่อไป
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๒.๓ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองท�าให้เปนอุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โดยเฉพาะความขัดแย้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงตั้งแต่ป พ.ศ. ๒๕๔๙ และไม่เห็นแนวทาง
ที่ชัดเจนที่จะน�าไปสู่การแก้ไขปญหาดังกล่าว
๒.๔ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้น�าเข้าผลผลิตสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญ ได้แก่
สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป ประสบสภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ประชาชนขาดก�าลังซื้อ โดย
เฉพาะสินค้าราคาแพง อัตราการขยายตัวของตลาดเปนลบและอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายป
๒.๕ การปรับกฎเกณฑ์ กติกาใหม่ของโลกหลายด้าน เช่น การค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม
และสังคม วิถชี วี ติ และสิทธิมนุษยชน ส่งผลกระทบให้ทกุ ประเทศต้องมีการปรับตัวจากสภาวะ
ที่มีความถนัดและคุ้นเคยมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
๑. จุดแข็ง (Strength)
๑.๑ นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาการประมง และก�าหนด
ไว้ในแผนบริหารราชการแผ่นดินอย่างชัดเจน รวมทัง้ ในแผนพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได้ให้ความส�าคัญและก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
ส�าหรับภาคการประมงโดยมีความครอบคลุมทุกด้าน
๑.๒ รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเปนอย่างมากจึงได้
ก�าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานใช้เปนกรอบแนวทางในการวิจัยในสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
๑.๓ กรมประมงและหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องมีการพัฒนาและถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เกษตรกร
เพื่อน�าไปปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
๑.๔ เกษตรกรมีการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนพื้นฐานในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมกับยุคกระแสโลกาภิวัตน์
๑.๕ กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันด้านเทคโนโลยีการเลี้ยง การรับรู้เรื่องสภาวะ
ตลาดและราคาสินค้า ซึ่งมีส่วนส�าคัญที่ท�าให้เกษตรกรยังคงสามารถด�ารงอาชีพอยู่ได้และ
มีการปรับตัวได้ดีจากการช่วยเหลือภายในกลุ่ม
๑.๖ ความชั ด เจนของภารกิ จ ของกรมประมงที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม ในเรื่ อ ง
การศึกษา วิจัยและพัฒนาด้านการประมงเพื่อการจัดการทรัพยากร ควบคุมการท�าการ
ประมงและการผลิตสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ตลอดจนใช้
ทรัพยากรประมงและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน
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๑.๗ โครงสร้างพืน้ ฐานของการกระจายของหน่วยงานและความพร้อมของบุคลากรของกรมประมง
เนื่องจากกรมประมงมีการจัดแบ่งโครงสร้างเปนราชการส่วนกลางและภูมิภาคให้มีหน้าที่
และจ�านวนบุคลากรที่กระจายในพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถร่วมมือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ดี
และเข้าถึงผู้รับบริการได้ทันท่วงที
๒. จุดออน (Weakness)
๒.๑ ทรัพยากรสัตว์น�้าทั้งในน�้าจืดและทะเลมีน้อยลงจากเดิมมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อม
เปลี่ ย นแปลงและมี ก ารน� า มาใช้ ม ากเกิ น กว่ า ศั ก ยภาพการผลิ ต โดยที่ ก ารด� า เนิ น การ
ตามกฎหมายไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างได้ผล
๒.๒ ในภาคการประมงทะเลมีข้อขัดแย้งระหว่างเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้าน
เรื่องพื้นที่ท�าการประมงเนื่องจากไม่เคารพกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงที่มีอยู่
๒.๓ ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น�้าจืดบางชนิด โดยเฉพาะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ายังไม่สามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงและยังไม่มีสัตว์น�้าชนิดใหม่ที่จะเปน
Product Champion
๒.๔ ในการผลิตสัตว์น�้าแปรรูปเพื่อการส่งออกประสบปญหาส�าคัญคือวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อ
ศักยภาพการผลิตของโรงงาน นอกจากนั้นยังมีข้อก�าหนดเรื่องการค้าท�าให้ต้องแก้ไขปญหา
ภายในมากขึ้น และคู่แข่งจากภูมิภาคอาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๒.๕ ในภาคการประมงทะเลประสบปญหาใหญ่ๆ ได้แก่ เรื่องแรงงานที่ใช้ในเรือประมง การท�า
ประมงที่ไม่เปนไปตามจรรยาบรรณการท�าการประมงที่ดี (Code of Conduct, CoC)
เช่น เรื่อง IUU Fishing ต้นทุนเรื่องราคาน�้ามันเพิ่มสูงขึ้น และแหล่งท�าการประมง
นอกน่านน�้าและเขตทะเลลึกยังไม่สามารถด�าเนินการได้เต็มศักยภาพ
๒.๖ ในด้านบุคลากรและวิธีการด�าเนินการของกรมประมง มีจุดอ่อน ได้แก่
●

●

●

●

●

●

บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น�้า
ไม่เพียงพอ
บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานกับชุมชนไม่เพียงพอ จึงท�าให้ขาด
การร่วมมือที่ดี
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการออกใบอนุญาตการประมงไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ไม่ทราบและเข้าใจกับประกาศและระเบียบใหม่ๆ
นักวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางการประมงยังมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ
ที่จะท�าให้เกิดผลผลิตงานวิจัยที่ดี
นักวิชาการต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ท�าให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติงานวิจัย
ให้ส�าเร็จตามแผน
เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ านเรือ่ งระเบียบการเงิน การคลัง การพัสดุ
และวิธีการบริหารบุคลากรไม่เพียงพอ
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๔๓

๒.๗ ในด้านโครงสร้างและระบบสนับสนุน พบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมประมงมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒.๘ ระบบบริหารการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมและทดแทนยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ต่อการขยายขอบข่ายการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันระหว่างส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

กำรก�ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กรมประมง
จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในในเบื้องต้นแล้วสามารถน�าข้อมูล
มาจัดท�ากลยุทธ์และรวบรวมเปนประเด็นยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
๑. กลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ O-S
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

การเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น�้าเพื่อเปนครัวของโลก
การผลิตสัตว์น�้าที่มีคุณภาพและสุขอนามัยที่ดี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีสู่กลุ่มเกษตรกรเพื่อการแข่งขัน
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

๒. กลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ O-W
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

การฟนฟูทรัพยากรสัตว์น�้าให้เพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออก
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น�้าเพื่อการแข่งขัน
การแก้ไขและการเฝาระวังการด�าเนินการที่ผิดกฎระเบียบ กติกาการค้าของโลก
การเพิ่มสมรรถนะ ทักษะและความรู้แก่บุคลากรให้เปน Knowledge Ofﬁcer
การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานด้าน IT เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
การปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน

๓. กลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ T-S
๓.๑ การจัดท�าแผนรองรับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศโลกต่อการผลิตสัตว์นา�้ และ
ทรัพยากรสัตว์น�้า
๓.๒ การปรับเปลีย่ นการผลิตสัตว์นา�้ และผลิตภัณฑ์สตั ว์นา�้ ทีส่ อดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลก
๓.๓ การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎ กติกาใหม่ของโลก
๓.๔ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเกษตรกรเพื่อการปรับตัว
๔. กลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ T-W
๔.๑ การจัดท�าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่มีผลจากสภาพภูมิอากาศ
๔.๒ การปรับตัวเพื่อหาสัตว์น�้าหรือสินค้าชนิดใหม่ที่มีโอกาสเหนือคู่แข่ง
๔.๓ การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรอบรู้
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๔.๔ การปรับโครงสร้างภาคการประมงทะเลใหม่เพือ่ ลดปญหาเรือ่ งแรงงาน น�า้ มันเชือ้ เพลิง
IUU Fishing
จากกลยุทธ์ทั้งหมดเมื่อน�ามาก�าหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร์สามารถรวบรวมได้ ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์และมีกลยุทธ์สนับสนุน ดังนี้

๑. ประเด็นยุทธศำสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำ
กลยุทธ์
●
●
●
●
●
●

การเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น�้าเพื่อเปนครัวของโลก (๑.๑)
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดีสู่กลุ่มเกษตรกรเพื่อการแข่งขัน (๑.๓)
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (๑.๔)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น�้าเพื่อการแข่งขัน (๒.๒)
การปรับเปลีย่ นการผลิตสัตว์นา�้ และผลิตภัณฑ์สตั ว์นา�้ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลก (๓.๒)
การปรับตัวเพื่อหาสัตว์น�้าหรือสินค้าชนิดใหม่ที่มีโอกาสเหนือคู่แข่ง (๔.๒)

๒. ประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรผลิตสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์
●
●
●

●
●

การผลิตสัตว์น�้าที่มีคุณภาพและสุขอนามัยที่ดี (๑.๒)
การแก้ไขและเฝาระวังการด�าเนินการที่ผิดระเบียบ กติกา การค้าของโลก (๒.๓)
การปรับเปลีย่ นการผลิตสัตว์นา�้ และผลิตภัณฑ์สตั ว์นา�้ ทีส่ อดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลก
(๓.๒)
การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎ กติกาใหม่ของโลก (๓.๓)
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการและเกษตรกรเพื่อการปรับตัว (๓.๔)

๓. ประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น�้ำให้ยั่งยืนและ
คงควำมหลำกหลำย
กลยุทธ์
●
●
●

●

การฟนฟูทรัพยากรสัตว์น�้าให้เพียงพอต่อการบริโภคและการส่งออก (๒.๑)
การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎ กติกาใหม่ของโลก (๓.๓)
การปรับโครงสร้างภาคการประมงทะเลใหม่เพื่อลดปญหาเรื่องแรงงาน น�้ามันเชื้อเพลิง
IUU Fishing (๔.๔)
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร (ชาวประมง) เพื่อการปรับตัว (๓.๔)
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๔๕

๔. ประเด็นยุทธศำสตร์วิจัยและพัฒนำวิชำกำรและเทคโนโลยีกำรประมง
กลยุทธ์
●

●
●

การจัดท�าแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ต่อการผลิตสัตว์น�้า
และทรัพยากรสัตว์น�้า (๓.๑)
การจัดท�าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่มีผลจากสภาพภูมิอากาศ (๔.๑)
การจัดท�าแผนแม่บทการวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจและตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ

๕. ประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำบุคลำกรและองค์กร
กลยุทธ์
●
●
●
●

๔๖

การเพิ่มสมรรถนะ ทักษะและความรู้แก่บุคลากรให้เปน Knowledge Ofﬁcer (๒.๔)
การปรับปรุงระบบปฏิบัติงานด้าน IT เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก (๒.๕)
การปรับปรุงระบบการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน (๒.๖)
การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรอบรู้ (๔.๓)
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กำรทบทวนภำรกิจและเปำหมำย เพื่อด�ำเนินกำร
ในชวงเวลำ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)

๙.

จากการด�าเนินการของคณะท�างานทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
ได้รวบรวมข้อเสนอเพือ่ การปรับปรุงเพือ่ การด�าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมประมงในช่วงเวลา ๔ ป
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) รวมทั้งภารกิจหรืองานที่ต้องการมุ่งเน้นและพัฒนาให้บรรลุผลส�าเร็จ มีดังนี้

๑. ภำรกิจด้ำนกำรเพิ่มผลผลิตจำกกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
จากการด�าเนินการของกรมประมงในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้าจากการเพาะเลี้ยงทั้งในพื้นที่
น�้าจืดและชายฝงพบว่าในป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝงปริมาณ ๘๘๙,๓๙๐ ตัน
โดยเปนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลร้อยละ ๖๑.๙ หอยทะเลร้อยละ ๓๖.๓ และปลาทะเลร้อยละ ๑.๘
ส่วนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืดปริมาณ ๕๑๒,๔๘๐ ตัน โดยจ�าแนกเปนผลผลิตจากการเลี้ยง
ปลานิลร้อยละ ๔๐.๗ ปลาดุกร้อยละ ๒๖ ปลาตะเพียนร้อยละ ๑๐.๗ ปลาสลิดร้อยละ ๖.๕ กุ้งก้ามกราม
ร้อยละ ๖.๑และ ปลาสวายร้อยละ ๔
ในช่วงเวลาระหว่างป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ กรมประมงตั้งเปาหมายการเพิ่มผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ต่อป โดยก�าหนดมาตรการที่จะด�าเนินการไว้ ๔ มาตรการ ดังนี้
๑. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า เศรษฐกิ จ เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นฟาร์ ม และ
แหล่งน�้าธรรมชาติ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจชนิดใหม่
๓. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น�้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเศรษฐกิจ
ในช่ ว งเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) กรมประมงก� า หนดแผนการเพิ่ ม ผลผลิ ต
สัตว์น�้าเศรษฐกิจหลักที่มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ปลาน�้าจืด มุ่งเน้น ปลานิล ปลาสวาย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ
กุ้งก้ามกราม
กบ
กุ้งทะเล มุ่งเน้น กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด�า
ปลาทะเล มุ่งเน้น ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลาช่อนทะเล ปลานวลจันทร์ทะเล
หอยทะเล มุ่งเน้น หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม หอยหวาน และหอยเปาฮื้อ

ส่วนการเพิม่ ผลผลิตจากสัตว์นา�้ เศรษฐกิจชนิดใหม่ ได้แก่ ปลาบู่ ปลาหมอไทย ปลาบึก ปลากดหลวง
ปลากดเหลือง ปลากดแก้ว ไข่น�้า สาหร่ายไก ส่วนสัตว์น�้าชายฝงให้ความส�าคัญ ปูทะเล ปูม้า ปลากะรังจุดฟา
ปลาหมอทะเล ปลากะรังเสือ ปลิงทะเล สาหร่ายโพรงและสาหร่ายผักกาด
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๔๗

๒. ภำรกิ จ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมและกำรแปรรู ป สั ต ว์ น�้ ำ เพื่ อ
กำรบริโภคและสงออก
จากการทบทวนการด�าเนินงานที่ผ่านมาพบปญหาในเรื่องนี้ในแต่ละด้านดังนี้
๒.๑ วัตถุดิบสัตว์น�้ำน�ำเข้ำ
ประเด็นปญหาที่พบ
๑) ด้านตรวจสอบการน�าเข้ายังไม่สามารถควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์นา�้ ได้ทกุ ชนิด
เนื่องจากอ�านาจตามกฎหมายที่ได้รับมอบหมายยังไม่ครอบคลุม
๒) ต่ า งประเทศมี ก ารหยิ บ ยกประเด็ น ป ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรสัตว์น�้ามาใช้เพื่อควบคุมการจับสัตว์น�้าและการน�าเข้าวัตถุดิบสัตว์น�้า
๓) กระบวนการอนุญาตการน�าเข้ามีขั้นตอนซ�้าซ้อน และยังไม่สามารถใช้งาน
ระบบ Nation Single Window เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๔) ความสามารถด้านการตรวจสอบสินค้าสัตว์นา�้ น�าเข้าทีด่ า่ นยังมีขอ้ จ�ากัด โดยเฉพาะ
ประเด็นปญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยเฉพาะปญหาใหม่ เช่น
การปนเปอนจากสารกัมมันตรังสี
๒.๒ วัตถุดิบสัตว์น�้ำจำกกำรเพำะเลี้ยง
ประเด็นปญหาที่พบ
๑) ขาดฐานข้อมูลด้านฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP
๒) มีมาตรฐานฟาร์ม GAP และ CoC หลายรูปแบบและมีข้อก�าหนดแตกต่างกัน
ท�าให้เกิดความสับสน
๓) มาตรฐาน GAP และ CoC ของไทยยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ท�าให้เกษตรกรยังต้องใช้การรับรองตามมาตรฐานเอกชนของต่างประเทศและ
มีค่าใช้จ่ายสูง
๔) เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการพัฒนามาตรฐานฟาร์มให้ได้รบั รอง GAP หรือ CoC
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแต่กลับไม่มีความแตกต่างในด้านราคา
ที่โรงงานรับซื้อ
๕) เจ้าหน้าที่กรมประมงบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการตรวจสอบ
รับรองฟาร์มและมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณฟาร์ม
๖) ขาดการบังคับใช้กฎหมายกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อ
พบว่ามีการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะต้องห้าม
๗) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับหรือ Traceability ยังขาดประสิทธิภาพและ
มีการปลอมแปลงเอกสาร Movement Document (MD)
๘) กระบวนการตรวจติดตาม ควบคุมและก�าจัดโรคสัตว์น�้ายังขาดประสิทธิภาพ

๔๘
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๒.๓ กำรผลิตและสงออกสินค้ำสัตว์น�้ำ
ประเด็นปญหาที่พบ
๑) สะพานปลา ท่าเทียบเรือและเรือประมงยังไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการควบคุม
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
๒) ผู้ผลิตสินค้าสัตว์น�้าบางรายไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด ผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
ส่งผลให้สินค้าถูกปฏิเสธที่ปลายทาง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสินค้าสัตว์น�้า
ของไทยในภาพรวม
๓) มีการหยิบยกประเด็นปญหาทางสังคม ปญหาด้านแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรในเวทีการค้าโลกจนอาจน�าไปสู่
การกีดกันทางการค้า
๔) ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ท�าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาลดลง
๕) เศรษฐกิจตกต�่าในประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญและการแข็งค่าของเงินบาท
๖) วัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาแพง
๗) ประเทศผูน้ า� เข้าหลักออกระเบียบใหม่ๆ และเพิม่ ความเข้มงวดด้านข้อก�าหนดและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารอยู่ตลอดเวลา
๒.๔ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสัตว์น�้ำ
ประเด็นปญหาที่พบ
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสัตว์น�้า หลายส่วนยังคงเปนแบบไม่ยั่งยืนอันจะน�ามาซึ่ง
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค การบริหารจัดการระบบอาหารทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ (กฎระเบียบ การเปดเสรีทางการค้า) การแก่งแย่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนาของภารกิจ
๑. ประสานงานให้มีการเพิ่มมาตรการก�ากับดูแลสินค้าสัตว์น�้าน�าเข้าให้ครอบคลุมทุกชนิด
สัตว์น�้าและปรับปรุงศักยภาพด้านการตรวจสอบการน�าเข้าให้ครอบคลุมทุกด้าน
๒. ปรับปรุงมาตรฐานสะพานปลา ท่าเทียบเรือและเรือประมงให้ถูกสุขลักษณะและเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
๓. ส่งเสริมและก�ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าให้เปนไปตามมาตรฐาน GAP ทั้งหมด
๔. ถ่ายโอนงานด้านการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและตรวจรับรองฟาร์มให้แก่เอกชน
๕. กรมประมงเปลี่ยนบทบาทเปนผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ภาคเอกชนในทุกด้านและ
ก�ากับการดูแลการตรวจรับรองฟาร์มโดยภาคเอกชน
๖. พัฒนาบุคลากรด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดตั้งหน่วยงานเพื่อ
ศึ ก ษาและจั ด ท� า ข้ อ มู ล ส� า หรั บ ก� า หนดมาตรการน� า เข้ า -ส่ ง ออก และใช้ ใ นการเจรจา
ระหว่างประเทศ
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๗. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส�านึกเรื่องการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
แก่ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า
๘. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลและจัดท�าระบบการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(E-Certiﬁcate) ปองกันการปลอมแปลงเอกสาร Health Certiﬁcate
๙. บังคับใช้กฎหมายอาหารอย่างจริงจัง เพือ่ ลดและขจัดปญหาสารเคมีและสารปฏิชวี นะตกค้าง
ในสัตว์น�้าจากการเพาะเลี้ยง
๑๐. ส่งเสริมให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GAP ของไทยเปนที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล
และสามารถสร้างความแตกต่างด้านราคาเพื่อเปนแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน
ได้อย่างทั่วถึง
๑๑. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีก่ รมประมงทางด้านการควบคุม ก�ากับดูแลการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
พร้อมทั้งการตรวจสอบและก�ากับดูแลห้องปฏิบัติการของภาคเอกชนตามมาตรฐานสากล
๑๒. จัดท�าข้อตกลง (Agreement หรือ MOU) กับประเทศคู่ค้าเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบ
ด้านการค้าและอ�านวยความสะดวกด้านการน�าเจ้าสินค้าไทย
๑๓. พัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ได้มาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
๑๔. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สัตว์น�้าและลดการสูญเสียของสัตว์น�้าโดยใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม
๑๕. ลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาเพือ่ หาความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีจ่ ะช่วยขยายขีดจ�ากัดของ
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมสัตว์น�้าและเพิ่มช่องทางการแข่งขันกับความท้าทายใหม่ๆ
๑๖. การลดของเสีย (Waste) ตลอดทัง้ ห่วงโซ่การแปรรูปสัตว์นา�้ เพือ่ ลดการปล่อยกาซเรือนกระจก
๑๗. ปรับปรุงการจัดการด้านการค้าสัตว์น�้าให้มีความเปนธรรมและส่งเสริมให้ตลาดท�างานได้
อย่างเต็มที่
เปาหมายที่ต้องการบรรลุ
๑. เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการก�ากับดูแลและน�าเข้าวัตถุดบิ สัตว์นา�้ โดยครอบคลุมทัง้ ด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารและโรคสัตว์น�้า
๒. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทั้งหมดสามารถผลิตและจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้
ตามมาตรฐาน GAP และไม่มีการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะต้องห้ามในกระบวนการผลิต
๓. เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนโดยรั ฐ สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการและ
ถ่ายโอนงานด้านวิเคราะห์และตรวจรับรองฟาร์มให้แก่เอกชน
๔. สร้างความได้เปรียบให้กับสินค้าสัตว์น�้าของไทยผ่านความร่วมมือหรือข้อตกลงกับประเทศ
ผู้น�าเข้า
๕. เสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

๕๐
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๓. ภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำงำนวิจัยและเทคโนโลยีด้ำนกำรประมง
ในการทบทวนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการประมงทุกสาขาที่ผ่านมา
และตั้งเปาหมายเพื่อให้บรรลุผลในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ มีดังนี้
เปาหมายที่ต้องการบรรลุ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

สร้างฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมภายในประเทศ
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดแคลนในปจจุบัน
งานวิจยั และพัฒนาการเลีย้ งสัตว์นา�้ ทีอ่ ยูใ่ นมาตรฐานอาหารปลอดภัยและไม่ทา� ลายสิง่ แวดล้อม
งานวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดี
งานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมง
งานวิจัยเกี่ยวกับเส้นทางการพัฒนาการจัดการด้านการประมง

แนวทางที่ควรพัฒนาปรับปรุง
๑) ทบทวน และก� า หนดแผนงานวิ จั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและสถานการณ์ ป ญ หา
และความต้องการในทุกป
๒) จัดล�าดับความส�าคัญของโครงการวิจัย
๓) จัดท�าโครงการวิจัยแบบบูรณาการ และมีความเชื่อมโยงเพื่อบรรลุเปาหมายการน�าไป
ใช้ประโยชน์ของกลุ่มเปาหมาย
๔) ควรจัดสรรงบประมาณวิจัยให้ตามข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้จัดล�าดับความส�าคัญมากกว่า
การจัดสรร โดยวิธีการเฉลี่ยจากงบประมาณวิจัยที่ได้รับทั้งหมด
๕) ก�าหนดค่าเปาหมายให้สอดคล้องกับแผนวิจัย

๔. ภำรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง
ในการทบทวนภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของกรมประมงในช่วงเวลา
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ จะมีการด�าเนินการ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้
๔.๑ กลยุทธ์เสริมและสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
๔.๒ กลยุทธ์ฟนฟูและรักษาทรัพยากรประมงให้อยู่ในระดับสมดุล
๔.๓ กลยุทธ์ตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑
โดยกลยุทธ์ทงั้ หมดนัน้ มีเปาหมายทีจ่ ะรักษาผลผลิตการประมงให้เพียงพอและมีความมัน่ คง
ด้านอาหาร โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมของชาวประมงและชุมชน รวมทั้งการฟนฟู
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้า ทั้งการจ�ากัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่และการจัดสร้างปะการังเทียม นอกจากนี้
ในด้านบริหารจัดการการประมงทะเลไทย ได้ยึดถือเปาหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทการจัดการประมง
ทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑ เปนหลักในการบรรลุผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๕ ปข้างหน้า
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กำรทบทวนภำรกิจเพื่อมุงไปสูทิศทำงและเปำหมำยของหนวยงำน
จากการด�าเนินงานโดยการระดมสมองจากการพูดคุยเปนรายหน่วยงาน (Focus Group)
ในภารกิจและความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการเพื่อแก้ไขปญหาหรือพัฒนาไปสู่ความส�าเร็จในแต่ละประเด็น
สามารถสรุปได้ดังนี้
หน่วยงาน
ส�านักวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล

ภารกิจที่ต้องด�าเนินการ
๑. เร่งผลักดันและด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการจัดการ
ประมงทะเลไทย
๒. การฟนฟูแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม ด�าเนินการ
ตามแผนแม่บทการจัดสร้างปะการังเทียม
๓. ป ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ระหว่ า งการท� า ประมงพื้ น บ้ า นและพาณิ ช ย์ ใ นกรณี
การก�าหนดพื้นที่และเครื่องมือท�าการประมงต้องเร่งผลักดันก่อน
๔. โครงการอนุรักษ์ปลาทู ต้องหามาตรการอื่นมารองรับเนื่องจากเมื่อเปดให้
จับหลังจากวันที่ ๑๖ พ.ค. ชาวประมงรุมจับปลาเกือบหมด ภายในเวลา
อันรวดเร็ว ต้องการปดอ่าวนานขึ้นถ้าจ�าเปนหรืออาจใช้วิธีการบริหาร
Stock ปลา และอนุญาตให้จับไปใช้ประโยชน์ได้จ�านวนเท่าไร เปนต้น
๕. การปรับเปลี่ยนเครื่องมือท�าประมงเคยให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
๖. แนวทางการอนุญาตและการห้ามท�าประมงหอยลายต้องด�าเนินการแก้ไข
๗. การท�าประมงทะเลนอกน่านน�้า ต้องเร่งผลักดันโดยการให้เรือปรับเปลี่ยน
เครื่องมือเบ็ดราวหรืออวนล้อมจับ
๘. การดูแลสุขอนามัยเรือ สะพานปลา การควบคุมจ�านวนเรือประมง
๙. การขยายเขตอนุรักษ์ในอ่าวไทยรูปตัว ก.

กองตรวจสอบรับรอง ๑. ต้องผลักดันให้เรื่องสุขอนามัยมีการด�าเนินการให้เข้าสู่มาตรฐานมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องสะพานปลา ท่าเทียบเรือ โดย
มาตรฐานคุณภาพสัตว์นา�้
๑.๑ ต้ อ งด� า เนิ น การประสานงานกั บ ผู ้ ป ระกอบการเพื่ อ หาแนวทาง
และผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า
การด�าเนินการให้ได้ผล
๑.๒ แก้ไขปญหาในเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับบทบาท ๒ ด้าน คือต้อง
ขอความร่วมมือ และต้องตัดสินใจ ท�าให้เกิดการเกรงใจ
๑.๓ เรือ่ งกฎหมายควรแก้ไขให้เจ้าหน้าทีข่ องกรมประมงมีอา� นาจมากขึน้
๒. เรือ่ งการถ่ายโอนภารกิจ (Outsource) เปนเรือ่ งทีห่ ลีกเลีย่ งยาก แต่ตอ้ งหา
วิธีการที่จะท�าอย่างไรไม่ให้กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓. การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในกรณีที่ต้องมีการระดับ ต้องมี
งานวิจัยในเรื่องดังกล่าวมาใช้ในการตัดสินใจ
๔. การตรวจวิ เ คราะห์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ความเชีย่ วชาญมากขึน้ รวมทัง้ บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเรือ่ งแพลงก์ตอน
เมื่อต้องด�าเนินการเรื่องรับรอง Approved Zone

๕๒
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หน่วยงาน

ภารกิจที่ต้องด�าเนินการ

กองพัฒนาอุตสาหกรรม ๑. ต้องเร่งท�างานวิจัยในด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สัตว์น�้า
๒. ต้องศึกษาวิจัยและรักษาความมั่นคงทางอาหารและต้องคิดค้นนวัตกรรม
๓. ศึกษาเรื่องคุณภาพของสัตว์น�้าน�าเข้า โดยเฉพาะจากกลุ่มอาเซียนด้วยกัน
เนื่องจากอาจมีผลกระทบเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารได้
๔. ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้เปนของตนเอง
ส�านักบริหารจัดการ
ด้านการประมง

๑. เรื่องของกฎหมาย ต้องให้บุคลากรมีการเรียนรู้และศึกษาข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมากขึ้น
๒. เรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เอกชน
สมาคม และประชาชน ต้องเน้นให้มากขึ้นเพื่อน�าไปสู่การด�าเนินการ
การจัดการทรัพยากรโดยประชาชนมีส่วนร่วม
๓. ต้องสร้างความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการปล่อย
พันธุ์ปลา ต้องให้ความรู้ตามหลักวิชาการด้วย
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากร ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นทั้งเรื่อง
ผลกระทบและเรื่องวิชาการ
๕. การจัดการเกี่ยวกับซากสัตว์ กรณีเกิดโรคระบาด กรมประมงยังไม่มี
อ�านาจในการจัดการเรื่องนี้ ควรขอรับมอบอ�านาจ

ส�านักวิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝง

๑. ต้องเร่งรื้อฟนงานวิจัยที่ถูกงานอื่นมาแบ่งเวลาไป ท�าให้งานวิจัยที่ผ่านมา
ค่อนข้างด้อยคุณภาพ
๒. เน้นท�างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยเฉพาะการทดสอบในฟาร์ม เช่น
การเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลานิล กุ้งอินทรีย์ เปนต้น
๓. การพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตจะเน้นให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง
การพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น�้าต่างๆ ทั้งกุ้งกุลาด�า แชบวย ปลาต่างๆ
๔. เน้นการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์กุ้งไทย ฉบับที่ ๒ โดยผลักดันเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานในการเลี้ยงกุ้ง Contract Farming การเฝาระวังโรค
กล้ามเนื้อตาย (IMN)
๕. เน้นการรวบรวมและจัดท�าฐานข้อมูลของคู่ค้า-คู่แข่ง ให้มีพร้อมมากขึ้น
๖. เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมทั้งเน้นการด�าเนินการตามแผน
แม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของประเทศไทย โดยเฉพาะปลาชนิดที่จะมี
ศักยภาพมากขึ้น เช่น ปลาเกา ปลาช่อนทะเล ปลานวลจันทร์ทะเล
หอยทะเล หอยหวาน หอยเปาฮื้อ
๗. เน้นพัฒนานักวิจัย โดยขอความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งจะได้ประโยชน์
๒ ทาง คือ งานวิจัย และนักวิจัย
๘. ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ ป ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรเฉพาะสาขา เช่ น
โรค อนุกรมวิธาน ต้องเร่งรีบหาทดแทน
ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๕๓

หน่วยงาน

๕๔

ภารกิจที่ต้องด�าเนินการ

ส�านักวิจัยและพัฒนา
ประมงน�้าจืด

๑. เน้นการพัฒนาการประมงและเพิ่มผลผลิตใน ๒๕ ลุ่มน�้า
๒. พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตามแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในปลาทีม่ ศี กั ยภาพ เช่น ปลานิล ปลาสวาย ปลาดุก
ปลาช่อน ปลายี่สกเทศ กุ้งก้ามกราม กบ ปลาบู่ ปลาหมอไทย สาหร่ายไก
เปนต้น
๓. เร่งด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ปลานิล พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗
๔. ต้องปรับปรุงเรื่องทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าให้เปนปจจุบัน
๕. การผลิตปลาเพื่อปล่อยแหล่งน�้าจะจ�าแนกตามความเหมาะสมของลุ่มน�้า

ส�านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การประมง

๑. จัดท�าระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง
๒. การดู แ ลฐานข้ อ มู ล ต้ อ งมี ก ารมอบหมายให้ ชั ด เจนเพราะมี ข ้ อ มู ล มาก
แต่เมื่อจะใช้กลับไม่ได้เปนภาพรวม
๓. ต้องมีการจ�าแนกการขอรับบริการของเกษตรกร
๔. ต้องจัดท�าสมุดประจ�าตัวเกษตรกร
๕. การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรต้องท�าเปนหลักสูตร
๖. การพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร
๗. ควรก�าหนดขั้นตอนในการให้บริการแก่เกษตรกรให้ชัดเจน

ศูนย์สารสนเทศ

๑. ฐานข้อมูลเรือประมง เกษตรกร ให้จังหวัดเปนศูนย์กลาง ศูนย์สารสนเทศ
เปนผู้ดูแลระบบและสนับสนุนระบบ
๒. พัฒนาระบบการประมวลผลที่ส่วนกลาง ต้องมีการพัฒนาและสามารถน�า
ข้อมูลมาบริหารได้
๓. ด�าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมประมง ฉบับที่ ๒
๔. ใช้เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศให้เปนประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

กองการเจ้าหน้าที่

๑. ผลักดันให้ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖)
ด�าเนินการไปตามทีก่ า� หนดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรราย
บุคคล (Individual Development Plan, IDP)
๒. ด�าเนินการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปจจุบันให้
มีภาระน้อยลง

ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๑๐.

กรอบกำรด�ำเนินกำรและยุทธศำสตร์กรมประมง
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

การจั ด ท� า ยุ ท ธศาสตร์ ก รมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เมื่ อ ค� า นึ ง ถึ ง ความเชื่ อ มโยงและ
ความสอดคล้องตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และ
แผนพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) รวมทั้ง
ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและประเมินถึงความเสีย่ งของกรมประมง
และการควบคุมภายในแล้ว สามารถก�าหนดกรอบการด�าเนินการของยุทธศาสตร์กรมประมง ได้ดังนี้

๑. ประเด็นยุทธศำสตร์กำรเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำโดยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
๑.๑ โดยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
พัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการผลิ ต ในทุ ก ขั้ น ตอน ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ า เศรษฐกิ จ และเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการในทุกระดับ ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน
กฎระเบียบข้อก�าหนดต่างๆ ของภายในและภายนอกประเทศ ผลกระทบจากการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และ การเปดเขตการค้าเสรี (FTA) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์และสายพันธุ์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการผลิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การส่งเสริมการผลิตแบบกลุม่ การผลิตหรือ
เครือข่ายเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส�าคัญและวางแผนการผลิตภัณฑ์สตั ว์นา�้ ทีเ่ ปน Product
Champion เช่น กุ้งทะเล ปลานิล ปลาสวยงาม และพรรณไม้น�้า
๑.๒ โดยกำรพัฒนำเกษตรกร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ชาวประมง และ
ผู ้ ป ระกอบการ เพื่ อ ให้ ส ามารถน� า ไปพั ฒ นาและเสริ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง สร้ า งขี ด
ความสามารถให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรับมือกับความเสี่ยงจากทั้งด้านการตลาด ภัยพิบัติธรรมชาติ
การเปลีย่ นแปลงสภาวะอากาศของโลก รวมทัง้ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้นา� ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด�าเนินชีวติ และการผลิต ส่งเสริมให้ทา� การเกษตรแบบยัง่ ยืนและพัฒนาไปสูก่ ารผลิตสินค้าอินทรีย์
เพื่อตลาดเฉพาะ (Niche Market)

๒. ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงโดยท้องถิน่ มีสว่ นร่วมในการจัดท�ามาตรฐานการผลิตตัง้ แต่
ต้นน�้าถึงปลายน�้า ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยเน้นการเพิม่ มูลค่า (Value Added) และการสร้าง
คุณค่าในสินค้า (Value Creation) โดยให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าประมงตั้งแต่ระดับ
แปรรูปขั้นต้นจนถึงระดับพาณิชย์ จัดท�ากระบวนการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าสัตว์น�้าตามมาตรฐาน
ของชาติ มาตรฐานของประเทศคู่ค้าและมาตรฐานระดับโลก
ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๕๕

๓. ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรสั ต ว์ น�้ ำ ให้ ยั่ ง ยื น และคง
ควำมหลำกหลำย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ด�าเนินการตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
เพื่อฟนฟูสภาวะแวดล้อมให้ฟนคืนความอุดมสมบูรณ์ จัดระบบการท�าการประมงไม่ให้เกิดความขัดแย้งและ
ลดก�าลังลงแรงประมงให้อยู่ในสภาพที่ไม่ท�าการประมงเกินศักยภาพการผลิต (Over Fishing) ก�ากับ ควบคุม
การท�าการประมงแบบ IUU Fishing และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประมงชายฝงพื้นบ้าน
โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน�้าจืด ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น�้าและ
สัตว์น�้าที่ใกล้สูญพันธุ์ บริหารจัดการทรัพยากรประมงน�้าจืดในลักษณะของลุ่มน�้า โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ควบคุมการท�าการประมงที่ผิดกฎหมายและท�าลายแหล่งวางไข่ของสัตว์น�้าวัยอ่อน
ในด้านการประมงนอกน่านน�้าส่งเสริมและสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนเรือประมงที่มีศักยภาพไปท�า
การประมงในเขตน่านน�้าสากลหรือเขตทะเลลึก เพื่อใช้โอกาสที่ประเทศไทยมีสิทธิในการท�าประมง เจรจา
ท�าการประมงร่วมหรือการขออนุญาตในการท�าการประมงในน่านน�้าของต่างประเทศที่มีศักยภาพและ
มีผลผลิตสัตว์น�้าเพียงพอ

๔. ประเด็นยุทธศำสตร์วิจัยและพัฒนำวิชำกำรและเทคโนโลยีกำรประมง
ส่งเสริม สนับสนุนให้ด�าเนินการวิจัยเพื่อต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมหรือภูมิปญญาท้องถิ่น
เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทเี่ หมาะสมในการถ่ายทอดแก่ภาคเอกชน เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งของการประมงและ
การเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ของไทย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการภาครัฐ

๕. ประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำบุคลำกรและองค์กร
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูแ้ ละความช�านาญในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนภารกิจหลักของกรมประมงอย่าง
ดีเลิศ เพื่อมุ่งหวังไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เปนองค์กรที่ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ชาวประมง
และผู้ประกอบการอื่นๆ ได้เปนอย่างดี ทั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ
อุปกรณ์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
โดยด�าเนินการตามกรอบดังกล่าวจะมีทิศทางแต่ละประเด็น ดังนี้
๑. เพิม่ ผลผลิตสัตว์นา�้ โดยใช้ความรู้ ภูมปิ ญ
 ญา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
การผลิตเพิ่มขึ้นทั้งในแหล่งน�้าธรรมชาติ ฟาร์มเพาะเลี้ยง โรงเพาะฟกของเกษตรกรผู้เพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้า รวมทั้งดูแลผลกระทบ และศักยภาพในการแข่งขันของเกษตรกรจากมาตรการ
และภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ

๕๖
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๒. สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการประมงให้แก่เกษตรกรชาวประมงและ
ผู้ประกอบการให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างจริงจัง เพื่อถ่ายทอดให้เกิดการประกอบ
อาชีพที่เข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้และธุรกิจต่อเนื่องจากการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้าได้
๓. พัฒนาคุณภาพสินค้าและมาตรฐานการผลิตสินค้าสัตว์นา�้ เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิต
สินค้าประมงตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงการส่งออก โดยเน้นเรื่องสุขอนามัยและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง
๔. มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยการจัดระเบียบการท�าประมงเพื่อให้มี
เพียงพอต่อการบริโภค เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่วนที่เหลือจากการบริโภค
สามารถจ� า หน่ า ยสร้ า งรายได้ แ ก่ ป ระเทศ รวมทั้ ง การสร้ า งโอกาสในการใช้ ท รั พ ยากร
นอกน่านน�้าให้มากขึ้น
๕. ฟนฟูแหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอาศัยของสัตว์น�้าในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดก�าลังผลิตที่เพิ่มขึ้น
เพือ่ ทดแทนการทีแ่ หล่งเพาะพันธุแ์ ละแหล่งอาศัยของสัตว์นา�้ ถูกท�าลายไปจนท�าให้ทรัพยากร
ประมงลดน้อยลง
๖. สร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนให้มากขึน้ เพือ่ ร่วมมือกันดูแลและปกปองรักษาทรัพยากร
ประมงให้เจริญเติบโตเต็มที่ก่อนน�ามาใช้ประโยชน์
๗. เร่งผลิตงานวิจัยในทุกสาขาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและแก้ไข
ปญหาในการผลิตสัตว์นา�้ การบริหารจัดการประมงและการแปรรูปสัตว์นา�้ รวมทัง้ สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ จากงานวิจัยให้เปนประโยชน์และใช้ได้จริง
๘. ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมทั้งโครงสร้างภารกิจและความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรให้เปน ผู้มีความรู้และรู้ทันสถานการณ์ เข้าใจเทคโนโลยี สารสนเทศและ
ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานของกรมประมง รวมทัง้ ปรับปรุง
เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ และจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมาของกรมประมง ความส�าเร็จของการพัฒนาการประมงและปญหาทางการประมงที่กรมประมง
จะต้องเผชิญหน้าเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย สภาพแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการพัฒนาของประเทศ แนวนโยบายของรัฐบาลที่จะบริหารประเทศ
ในช่วงเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) แผนพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ตลอดจนถึงความเสี่ยงและภูมิคุ้มกันของการประมงไทย รวมทั้งเมื่อก�าหนดกรอบและทิศทางการด�าเนินงาน
ของกรมประมงเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี โครงสร้าง
พื้นฐานและบุคลากรที่กรมประมงมี สามารถน�ามาก�าหนดยุทธศาสตร์กรมประมง ที่จะด�าเนินการในช่วง
เวลา ๔ ป ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ได้ตามล�าดับ ดังนี้

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปนผู้น�าและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมง
ของประเทศ ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้
รับมาตรฐานของไทยและสากล
๓. ก� า กั บ และควบคุ ม การจั ด การทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ า เพื่ อ ให้ มี ผ ลผลิ ต ใช้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และคง
ความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงและประชาชนในภาคการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน
๔. ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และ
เพิ่มมูลค่า
๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้บคุ ลากรมีความรู้ ความเชีย่ วชาญในภารกิจทีร่ บั ผิดชอบรวมทัง้ ปรับปรุง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้การเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ของประเทศมีประสิทธิภาพด้านผลผลิตและคุณภาพเปนทีย่ อมรับ
และเปนฐานความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
๒. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงต่อการด�ารงชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

๕๘
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๓. เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเปนที่เชื่อถือของผู้บริโภค
และตลาดต่ า งประเทศ โดยให้ ค วามส� า คั ญ ตั้ ง แต่ บ ่ อ เลี้ ย ง ที่ จั บ สั ต ว์ น�้ า ทุ ก ประเภท
โรงงานแปรรูปทุกประเภท ตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูป
๔. เพื่อให้การใช้และการผลิตทดแทนของทรัพยากรสัตว์น�้ามีความสมดุลและสร้างความยั่งยืน
ในการใช้ทั้งเพื่อบริโภคและการสร้างรายได้แก่ประเทศ รวมทั้งการหาแหล่งท�าการประมง
นอกน่านน�้าทดแทนแหล่งภายในประเทศ
๕. เพือ่ ให้งานวิจยั เปนฐานในการพัฒนาเพือ่ ความเปนเลิศในทุกสาขาทางด้านการประมงรวมทัง้
เปนการพึ่งพาและคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการสะสมองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มที่เพื่อน�าไป
ใช้ในการพัฒนาการประมงอย่างเต็มศักยภาพและสอดคล้องกับความเชีย่ วชาญในแต่ละบุคคล

เปำหมำย
๑. ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ต่อป โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝง ๙๘๒,๖๓๑ ตัน และผลผลิตสัตว์น�้าจืด ๖๐๗,๐๐๐ ตัน
รวมผลผลิตสัตว์น�้า ๑,๕๘๙,๖๓๑ ตัน
๒. เกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นา�้ มีรายได้เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๕ และได้รบั การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๗๕
๓. แหล่งเลี้ยงหอยเข้าสู่ระบบการควบคุมแหล่งรับรองหอย ๒ ฝาเพื่อการส่งออก เพิ่มขึ้นเปน
ร้อยละ ๓๐ เรือประมงอวนลากและอวนล้อมได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยที่ดีและ
ปลอดภัย ร้อยละ ๕๐ ฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ทุกประเภทได้รบั การรับรองมาตรฐานสุขอนามัย
ที่ดีและปลอดภัย ร้อยละ ๑๐ โรงงานแปรรูปสัตว์น�้าทุกประเภทที่ขอใบรับรองสุขอนามัย
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP และหรือ HACCP ร้อยละ ๑๐๐ สถานแปรรูปเบื้องต้น
สะพานปลาท่าเทียบเรือที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจ GMP และ HACCP ร้อยละ ๑๐๐
และผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการยอมรับโดยมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ ๙๐
๔. ผลผลิตของทรัพยากรประมงน�้าจืดอยู่ในระดับ ๐.๒๐-๐.๒๕ ล้านตัน ผลผลิตของทรัพยากร
ประมงทะเลในเขตน่านน�้าไทยอยู่ในระดับ ๑.๗-๒.๐ ล้านตัน ส่วนผลผลิตจากการประมง
นอกน่านน�้าอยู่ในระดับ ๐.๗-๑.๐ ล้านตัน และมีชุมชนชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง ร้อยละ ๒๐ ของชุมชนทั้งหมด
๕. ผลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถน� า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการด� า เนิ น การจริ ง อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ ๑๐
ของผลงานวิจัยที่ด�าเนินการทั้งหมดและสามารถถ่ายทอดผลงานดังกล่าวให้แก่เกษตรกร
ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๒๐
๖. บุ ค ลากรของกรมประมงได้ รั บ การพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คล (IDP) อย่ า งน้ อ ย
ร้อยละ ๘๐ และมีความพึงพอใจต่อองค์การอย่างน้อยร้อยละ ๙๐
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๕๙

ประเด็นยุทธศำสตร์
ในการด�าเนินงานของกรมประมงในระยะเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) โดยต้องด�าเนินการ
ตามพันธกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเปาหมายดังกล่าวข้างต้นนัน้ กรมประมงได้กา� หนดประเด็นยุทธศาสตร์
หลักไว้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น�้า
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร

กำรก�ำหนดกลยุทธ์ เปำประสงค์และตัวชี้วัดของแตละประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสัตว์น�้า
กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชี้วัดและค่าเปาหมาย
๑. พั ฒ นาศั ก ยภาพการ ๑. ผลผลิตสัตว์น�้าในแหล่ง ๑. ผลผลิตเฉลี่ยในแหล่งน�้าเพิ่มขึ้นไม่น้อย
ผลิตสัตว์น�้า
น�้าเพิ่มขึ้น
กว่าร้อยละ ๒ ต่อป
๒. อั ต ราการจั บ สั ต ว์ น�้ า เฉลี่ ย ต่ อ หน่ ว ย
ลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒ ต่อป
๒. ผลผลิตสัตว์นา�้ ต่อหน่วย ๑. ผลผลิตสัตว์น�้าเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ (ไร่)
พื้ น ที่ (ไร่ ) ในฟาร์ ม
ในฟาร์มเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
เกษตรกรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕ ต่อป
๓. รายได้ ข องเกษตรกร ๑. รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
เพิ่มขึ้น
สั ต ว์ น�้ า เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕
ต่อป
๒. รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรที่จับสัตว์น�้า
ในแหล่งน�้าจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒ ต่อป
๒. ส่งเสริมและถ่ายทอด ๑. เกษตรกรที่เข้ารับการ ๑. เกษตรกรทีเ่ ข้ารับการส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อาชีพน�าความรูแ้ ละเทคโนโลยีไปปฏิบตั ิ
อาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

๖๐
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์
กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชี้วัดและค่าเปาหมาย
๑. พั ฒ นาการเพาะเลี้ ย ง ๑. ระบบการผลิตในระดับ ๑. จ�านวนฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ทีผ่ า่ นการ
สั ต ว์ น�้ า ให้ มี คุ ณ ภาพ
ฟาร์มได้รับการรับรอง
ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการ
และมาตรฐาน
มาตรฐาน
เลี้ยงปละไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐ ฟาร์ม
๒. จ�านวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมิน
เพือ่ รับรองมาตรฐานการควบคุมโรคและ
โรคระบาดสัตว์น�้าไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐
ฟาร์มต่อป
๓. จ�านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (ใหม่)
ได้รับการส่งเสริมจนได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ฟาร์ม/ป
๒. พัฒนาและส่งเสริมการ ๒. ร ะ บ บ ก า ร ท� า ก า ร ๑. จ�านวนแหล่งผลิตสัตว์นา�้ ทีผ่ า่ นการตรวจ
ท�าประมงอย่างรับผิด
ประมงมี ค วามรั บ ผิ ด
ประเมินและรับรองผลตามมาตรฐาน
ชอบและยั่งยืน
ชอบต่อผู้บริโภค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป
๒. จ� า นวนเรื อ ประมงที่ ผ ่ า นการรั บ รอง
มาตรฐานสุขอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕๐ ต่อป
๓. จ�านวนของสถานที่รวบรวมสัตว์น�้าและ
แพปลาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสุข
อนามัยไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป
๔. จ�านวนสินค้าสัตว์น�้าส่งออกที่ผ่านการ
ตรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบ IUU
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อป
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๖๑

กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชี้วัดและค่าเปาหมาย
๓. พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ ๓. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ๑. จ� า นวนตั ว อย่ า งของผลผลิ ต และ
ความปลอดภัยของผล
ประมงมี คุ ณ ภาพและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ่ า นการตรวจประเมิ น
ผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ได้รับมาตรฐาน
มาตรฐานกรมประมงและมาตรฐาน
ตลอดสายการผลิ ต
สากลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ต่อป
อย่างต่อเนื่อง
๒. จ�านวนโรงงานและสถานแปรรูปเบือ้ งต้น
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP
และ HACCP ร้อยละ ๑๐๐ ต่อป
๓. ร้อยละของห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้
รั บ การตรวจมาตรฐานและคุ ณ ภาพ
ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ ของโรงงาน
ที่ขอรับบริการ
๔. จ�านวนตัวอย่างวัตถุดิบสัตว์น�้าน�าเข้า
ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ
อย่างน้อย ๑,๙๕๐ ตัวอย่าง
๔. ผู้ประกอบการแปรรูป ๑. จ�านวนผูป้ ระกอบการแปรรูปสัตว์นา�้ ราย
ย่อยและกลุ่มแม่บ้านได้รับการถ่ายทอด
สั ต ว์ น�้ า รายย่ อ ยและ
เทคโนโลยีไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ รายต่อป
กลุ่มแม่บ้านได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
๕. ระบบการผลิ ต ตลอด ๑. ร้อยละของฟาร์มแหล่งผลิตและสถาน
แปรรูปสัตว์นา�้ เบือ้ งต้นและโรงงานมีการ
ห ่ ว ง โ ซ ่ ก า ร ผ ลิ ต มี
รักษามาตรฐานต่อเนื่องทุกๆ ป ไม่น้อย
คุ ณ ภาพมาตรฐานต่ อ
กว่าร้อยละ ๙๐
เนื่อง
๔. พัฒนาขอบข่าย/ขยาย ๑. ขอบข่ า ยมาตรฐาน ๑. ขอบข่ายมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
พื้ น ที่ ใ ห้ ก ารรั บ รอง
ฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งสั ต ว์
น�้า/พื้นที่ (จังหวัด) ที่มีการเพาะเลี้ยง
มาตรฐานฟาร์ ม เพาะ
น�้า/พื้นที่ (จังหวัด) ที่
สัตว์นา�้ ยืน่ ขอการรับรองมาตรฐานระบบ
เลี้ยงสัตว์น�้าตามระบบ
ได้รบั การพัฒนาเพือ่ ขอ
ISO/IEC Guide ๖๕ (๑๗๐๖๕)
ISO/IEC Guide ๖๕
การรั บ รองมาตรฐาน
(๑๗๐๖๕)
ระบบ ISO/IEC Guide
๖๕ (๑๗๐๖๕)

๖๒
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้าให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย
กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชี้วัดและค่าเปาหมาย
๑. ฟ   น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ ์ ๑. ทรั พ ยากรประมงมี ๑. จ�านวน ชนิด และองค์ประกอบของสัตว์
ทรั พ ยากรประมงให้
อั ต ราการทดแทนที่
น�า้ ในแหล่งน�า้ ไม่ลดลงจากเดิมเมือ่ เทียบ
อยู่ในระดับสมดุล
สมดุล
กับปฐาน
๒. อัตราการจับสัตว์น�้าในทะเลและแหล่ง
น�้าจากการลงแรงต่อหน่วยเวลาท�าการ
ประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ ต่อป
๒. ความหลากหลายของ ๑. จ�านวนสัตว์นา�้ ชนิดทีใ่ กล้สญ
ู พันธุเ์ พิม่ ขึน้
อย่างน้อย ๒ ชนิดต่อป
ชนิดสัตว์น�้าได้รับการ
ฟนฟู
๓. พื้นที่ท�าการประมงได้ ๑. จ� า นวนครั้ ง ที่ อ อกปฏิ บั ติ ค วบคุ ม การ
รั บ การบริ ห ารจั ด การ
ท�าการประมงที่ผิดกฎหมายไม่น้อยกว่า
๑,๘๐๐ ครั้งต่อป
และควบคุมดูแล
๒. พื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการควบคุม
การท�าประมงผิดกฎหมายไม่น้อยกว่า
๘.๘ ล้านไร่/ป
๔. พื้นที่ที่เปนแหล่งที่อยู่ ๑. จ�านวนแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น�้าเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ๖๐ แห่งต่อป
อาศัยสัตว์น�้าได้รับการ
บริ ห ารจั ด การอย่ า ง ๒. ชนิดของสัตว์น�้าที่เข้ามาอาศัยในแหล่ง
อาศัยสัตว์น�้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒ ชนิด
เหมาะสม
ต่อป
๒. เสริ ม สร้ า งการมี ส ่ ว น ๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ ๑. จ�านวนชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วม
ร่ ว มในการบริ ห าร
บริ ห ารจั ด การสั ต ว์ น�้ า
ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้า
จัดการทรัพยากรสัตว์นา�้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ๕๐ ชุมชนต่อป
๒. จ� า นวนชุ ม ชนประมงที่ มี ก ารบริ ห าร
จัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๐ ของชุมชนประมง
ทั้งหมด
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๖๓

กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชี้วัดและค่าเปาหมาย
๓. การแสวงหาแหล่ ง ๑. แหล่ ง ท� า การประมง ๑. จ�านวนแหล่งท�าการประมงนอกน่านน�้า
ประมงเพิ่มเติม
นอกน่านน�้ามีเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕ แหล่ง
๒. ปริมาณสัตว์น�้าที่ได้จากแหล่งประมง
นอกน่านน�้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
๕ เมื่อเทียบกับปที่ผ่านมา
๓. จ�านวนเรือประมงทีป่ รับเปลีย่ นเครือ่ งมือ
ไปท�าการประมงทะเลลึกเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า ๕๐ ล�า
๔. จ� า นวนข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ท� า การ
ประมงร่วมกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย ๕ ข้อตกลง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง
กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชี้วัดและค่าเปาหมาย
๑. วิ จั ย ตามแผนแม่ บ ท ๑. ง า น วิ จั ย ที่ น� า ไ ป ใ ช ้ ๑. จ�านวนผลงานวิจัยที่สามารถน�าไปใช้
การวิ จั ย กรมประมง
ประโยชน์ได้จริงในเชิง
ประโยชน์ได้จริงไม่น้อยกว่าปละ ๑๐
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
พาณิชย์
เรื่อง
๒. จ�านวนผลงานวิจัยที่สามารถด�าเนินการ
ได้แล้วเสร็จตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ต่อป
๒. การผลิตนวัตกรรมจาก ๒. ง า น วิ จั ย ที่ พั ฒ น า ๑. จ�านวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย
งานวิจัย
ถ่ายทอดเปนนวัตกรรม
ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องต่อป
๓. ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ๓. งานวิจัยได้ถูกถ่ายทอด ๑. จ�านวนครั้งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
การวิจัย
ให้แก่เกษตรกร
ได้จากการวิจัยแก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า
๓ ครั้งต่อป

๖๔
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรและองค์กร
กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชี้วัดและค่าเปาหมาย
๑. พั ฒ นาบุ ค ลากรตาม ๑. บุ ค ลากรได้ รั บ การ ๑. จ�านวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู ้ ทั ก ษะและ
พัฒนาศักยภาพ
ตามแผนพัฒนารายหน่วยงานและราย
สมรรถนะรายต�าแหน่ง
บุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อป
หรือตามสายงาน
๒. ส่งเสริมให้เปนองค์กร ๑. การบริ ห ารองค์ ก รได้ ๑. ระดับความส�าเร็จของการบริหารจัดการ
แห่งการเรียนรู้
รับการพัฒนาอย่างเปน
ความรู้
ระบบ
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ๑. ระบบฐานข้อมูลได้รับ ๑. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
การปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลกรมประมงมีความสมบูรณ์
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐เมื่อเทียบกับแผน
๔. สร้างความร่วมมือภาค ๑. บุ ค ลากรได้ รั บ การ ๑. ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของกรมประมงไม่นอ้ ย
รัฐ/เอกชน
พัฒนาศักยภาพ
กว่าร้อยละ ๙๐
๒. การบริ ห ารองค์ ก รได้
รับการพัฒนาอย่างเปน
ระบบ
๓. ระบบฐานข้อมูลได้รับ
การปรับปรุงและพัฒนา
๕. ส ร ้ า ง ค ว า ม พ ร ้ อ ม ๑. บุ ค ลากรได้ รั บ การ ๑. จ�านวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
บุคลากรเพือ่ รองรับการ
พัฒนาศักยภาพ
ตามแผนพัฒนารายหน่วยงานและราย
เปลี่ยนแปลง
บุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อป
๖. ปรั บ ปรุ ง การบริ ห าร ๑. การบริ ห ารองค์ ก รได้ ๑. ระดับความส�าเร็จของการปฏิบตั งิ านโดย
องค์กร
รับการพัฒนาอย่างเปน
ผู้ประเมินภายนอก
ระบบ
๒. ระดับความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบ
ประมาณประจ�าปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๕
๓. ระดับความส�าเร็จในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการให้ได้รบั ชือ่ เสียงยกย่องจาก
องค์กรภายนอกอย่างน้อย ๑ กระบวน
งาน/ป
๗. การบูรณาการระหว่าง ๑. การปฏิบัติงานร่วมกัน ๑. ระดับความส�าเร็จของการปฏิบตั งิ านร่วม
หน่วยงาน
ระหว่างหน่วยงานได้รบั
กันระหว่างหน่วยงานภายในกรมประมง
การพัฒนา
ได้รับการพิจารณาให้ส�าเร็จได้อย่างน้อย
๑ โครงการต่อป
ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๖๕

๑๒.

คำนิยมรวมขององค์กร (Shared Value)

กรมประมงยังคงยึดถือค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared Value) โดยใช้ค�าว่า

“We are FISHERIES”
ซึ่งแต่ละตัวอักษรเปนตัวแทนค่านิยมที่ดีของข้าราชการกรมประมง ดังนี้
F
I
S
H
E
R
I
E
S

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Friendly
Integrity
Smart
Happiness
Enthusiasm
Responsibility
Intelligence
Energy
Simplicity

หมายถึง
”
”
”
”
”
”
”
”

เต็มไปด้วยความเปนมิตร
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสง่างามและภาคภูมิใจในตนเอง
มีความสุข
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ท�า
มีความคิดที่ฉลาดหลักแหลม
มีก�าลังและพลังทุ่มเท
มีความเปนอยู่และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

ดังนั้น โดยภาพรวมแล้วกรมประมงยังคงยึดถือค่านิยมร่วมเช่นเดิมต่อไปอีก ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)

๖๖

ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ภำคผนวก

ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๖๗

๖๘

ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

แผนที่ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๖๙

นโยบำยรัฐบำล แผนส�ำคัญและปจจัยที่มีอิทธิพลตอควำมส�ำเร็จที่ส�ำคัญ (KSF)
ที่น�ำมำก�ำหนดยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๗๐

ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ควำมเชื่อมโยงของปจจัยตำงๆ ที่น�ำมำก�ำหนดยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๗๑

กำรก�ำหนดกลยุทธ์
กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

- CD -

๗๒

ยุทธศำสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

