
1 

 

 



2 

 

คำนำ 
 

  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา ได้ดำเนินการภายใต้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔ ได้
กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา ๙ ได้กำหนดให้การ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการในระยะแรก ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์การสะพานปลา ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นโยบายแนวทางคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
นโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

  การจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการขององค์การสะพานปลาได้ม ีการทบทวนรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตร 

 
 
                           สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
         สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
               หน้า 

บทนำ             ๔ 
บทที่ ๑ สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจประมงของไทย      ๑๒ 
บทที่ ๒ บทบาทและการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา      ๓๓ 
 ๑. ความเป็นมาและพัฒนาการ        ๓๓ 
 ๒. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง        ๓๓ 
 ๓. การดำเนินงาน         ๓๕ 
 ๔. บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง    ๓๕ 
 ๕. โครงสร้างการบริหารองค์การสะพานปลา      ๓๖ 
 ๖. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน       ๓๗ 
บทที่ ๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ ( Industry Analysis )    ๔๕ 
 ๑. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)     ๔๕ 
 ๒. การวิเคราะห์คู่แข่งและอุตสากรรม (Five Forces Analysis)    ๔๖ 
 ๓. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)    ๔๘ 
บทที่ ๔ แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕       ๕๐ 

 - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได้    ๕๘ 

 
 
บทที่ ๕  การบริหารความเสี่ยงกับแผนปฏิบัติราชการ      ๗๖ 

๑. ประเด็นปัญหาขององค์การสะพานปลา       ๗๗ 
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยงและการกำหนดแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  ๗๘ 
    เพ่ือควบคุมความเสี่ยง        
๓. การระบุกิจกรรมในการจัดการความเสี่ยง      ๘๒ 

บทที่ ๖ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างแผนปฏิบัติราชการกับ Balance Score Card ( BSC )  ๘๔ 
บทที่ ๗ แผนด้านการเงินขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕    ๘๖ 
 

          - ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ๕๐ 
          - นโยบายและแนวทางของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา     ๕๑ 
          - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพานปลาสู่ศูนย์กลางการขนถ่ายสัตว์น้ำและ   ๕๘ 
            ตลาดกลางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างครบวงจรที่สามารถแข่งขันในระดับสากล 

          - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขยายการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ชาวประมง    ๕๘ 
          - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี   ๕๘ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบาลที่ดีขององค์กร       ๕๙                                   
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บทนำ 

๑. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา 
 แผนยุทธศาสตร์ เป็นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์
(Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องถูกกำหนดขึ ้นตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของบุคลากรในองค์กรที่เห็นพ้องกันว่าเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่องค์กรประสงค์จะไปให้ถึงในอนาคต โดยแผนยุทธศาสตร์จะใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน การจัดทำ
แผนปฏิบติการ (Action Plan) การจัดทำงบประมาณ และการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานของ
องค์กรตามเป้าหมาย เป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา ฉบับนี้  
จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอำนาจหน้าที่และยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อให้การบริหารองค์การสะพานปลามีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื ่อให้การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดรับการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร ปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ นั้น  
ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน โดยผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญกับสนับสนุน  
เชิงนโยบาย งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆและบุคลากรที่รับผิดชอบงานจะต้องมีการติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานตามแผนเป็นระยะ เพื่อทราบความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม รวมทั้งสภาพปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนแม่บท เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ที่จัดทำขึ้นนี้
สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การสะพานปลามุ่งวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
ประมงไทยมาตรฐานสากล” 
๒.วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา  
 องค์การสะพานปลา ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือเป็นกรอบ แนวทาง ทิศทางการพัฒนาขององค์การสะพานปลา อย่างเป็นระบบ 

๒. เพื่อประเมินสถานภาพการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ใช้เป็นแนวทาง 
ในการกำหนดกรอบ ทิศทางการพัฒนาองค์กร 

๓. เพื่อกำหนดแนวทางการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
และการติดตามประเมินผล อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา  
 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  มีข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสถานภาพองค์กร 
 ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๘๐ 
ขั้นตอนที่ ๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สำนักงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานได้กำหนดกรอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์และเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้
ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลาร่วมกันโดยสำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง”บทบาทขององค์การสะพานปลาต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงของ
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ประเทศไทยและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสถานภาพองค์กร 
  การประเมินสถานภาพองค์กรพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย โครงสร้างขององค์กร
อัตรากำลัง สถานการณ์การประมง สถานภาพขององค์การสะพานปลาในอุตสาหรรมการการประมง ทั้งนี้เพื่อให้  
การจัดแผนยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๘๐ ภายใต้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
และเพียงพอทั้งนี้ ผู ้เข้าร่วมการประชุมได้มีการทบทวนโอกาส อุปสรค จุดแข็ง และจุดอ่อน โดยใช้ SWOT 
Analysis เพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อองค์การสะพานปลาทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายใน
สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในอนาคต ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
๑. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจเป็นส่วนสำคัญของวงจรธุรกิจการค้าสัตว์น้ำ เป็นที่รู้จักของ

ชาวประมงและผู้ประกอบการด้านการประมงมาอย่างยาวนาน ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน และองค์ความรู้ 
จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และยังมีสถานภาพเป็นท่าเทียบเรือประมงขององค์การ เป็น  Port state ที่ได้รับ 
การยอมรับจาก EU สามารถทำช่องทางการตลาดระหว่างรัฐต่อรัฐได้ มีความสำคัญของวงจรธุรกิจการค้าสัตวน์้ำ  
ของประเทศ (ชื่อเสียง) 

๒. ท่าเทียบเรือส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมกับระบบขนถ่ายสัตว์น้ำสู่พื้นที่ตลาดสำคัญ  
ทั่วทั้งประเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว ที่มีศักยภาพด้านธุรกิจ มีความพร้อมในการพัฒนาทุกด้าน (สถานที่) 

๓. มีสถานภาพเป็นตลาดการค้าสัตว์น้ำเสรี โดยมีการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ที่มีราคาเป็นไปตาม
กลไกตลาด (กลไกการตลาด) 

๔.มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและช่วยเหลือ
ชาวประมงในการให้ความรู้และประกอบอาชีพด้านการประมง 

๕. ท่าเทียบเรือประมงมีความพร้อมในด้านสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อ
การให้บริการขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ครบถ้วน และมีระบบสุขอนามัยที่ผ่านมาตรฐานของกรมประมง 
(โครงสร้างพ้ืนฐาน) 

๖. มีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวประมงและผู้ประกอบกิจการการประมงเป็นอย่างดี (องค์กร) 
๗. มีการเตรียมการที ่จะนำเทคโนโลยีการชั ่งน้ำหนักอัตโนมัติเพื ่อโปร่งใสและยุติธรรมต่อ

ชาวประมง และผู้ประกอบการแพปลา และมีระบบเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจ
ต่อผู้บริโภค (เทคโนโลยี 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑. องค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานที่มีการนำรายได้มาใช้ในการบริหารจัดการในแต่ละปี 

และมีผลขาดทุนสะสม เป็นผลให้ในบางโอกาส มีรายรับที ่สามารถหาได้อาจไม่สมดุลต่อรายจ่ายที่ เกิดขึ้น  
ทำให้องค์กรขาดสภาพคล่อง ส่งผลต่อการประกอบการธุรกิจขององค์การสะพานปลา 

๒. บุคลากรขาดประสิทธิภาพในการทำงานต่อการบริหารจัดการองค์กรในทุก  ๆ ด้าน 
และการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะธุรกิจองค์การสะพานปลา โดยมีสาเหตุมาจาก มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องน้อย การบูรณาการการทำงานยังไม่ทั่วทั้งองค์กร ในบางงานยังขาดการสืบทอดตำแหน่งอย่าง
ต่อเนื ่อง และพนักงานบางส่วนยังมีทัศนคติที ่ไม่ยอมรับการเปลี ่ยนแปลงและไม่กระตือรือร้นที ่จะเรียนรู้  
ความรู้ใหม ่ๆ ที่เกิดขึ้น 

๓. ที่ดนิของส่วนใหญ่ขององค์การสะพานปลา เป็นที่เช่า การใช้ประโยชน์จากการใช้พ้ืนที่ยังขาด
ความชัดเจนและการใช้ประโยชน์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ่ยังไม่มีประสิทธิผลมากพอ เจ้าหน้าที ่ยังขาด
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ประสบการณ์ในการเข้าไปบริหารจัดการและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวข้องยังไม่เอื้อต่อการดำเนินการ ทำให้การ
พัฒนาพื้นที่มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนและขาดประสิทธิผลในการดำเนินการ 

๔. เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มีอายุยาวนาน ทำให้โครงสร้างพื้นฐานบางท่าเทียบเรือ 
ประมงขาดการปรับปรุง มีอายุการใช้งานยาวนาน มีสภาพทรุดโทรม ทำให้ไม่สามารถนำระบบการบริหารจัดการ
สุขอนามัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงบางแห่ง ยังขาดความเหมาะสมกับการใช้
งานจริง/ผู้ใช้บริการ  

๕. องค์การสะพานปลาขาดการประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียง บทบาท ภารกิจ ที่สร้างภาพลักษณ์ 
ต่อชาวประมง แพปลา และเครือข่ายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

๖. องค์การสะพานปลายังไม่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีที่จะดำเนินการในอนาคต ทั้งในเรื่องของ
อุปกรณ์ ระบบ องค์ความรู้ของพนักงาน ตลอดจนความพร้อมของพนักงานในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 

๗. มีองค์ความรู้ที่สะสมอยู่มากแต่ยังขาดการรวบรวมและนำมาใช้อย่างเป็นระบบ 
โอกาส (Opportunity) 
๑.ทำเลที่ตั้งของท่าเทียบเรือส่วนมาก ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กระจายตัวอยู่ตลอดแนว

ชายฝั่งทะเล ในการขนถ่ายสัตว์น้ำ และเป็นโอกาสให้องค์การสะพานปลาผนวกกับกลุ่มจังหวัดได้ 
๒. กฎหมายประมง เอ้ือให้องค์การสะพานปลาได้มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือประมง

โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยให้เป็นท่าเทียบเรือประมงต้นแบบของประเทศและสร้างศักยภาพในการเพิ่มรายได้จาก
ค่าบริการให้กับองค์การสะพานปลา 

๓. องค์การสะพานปลาเป็นต้นทางของการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำจากการทำประมง 
และการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย 

๔.นโยบายของรัฐ ในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ
การแข่งขันสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

๕. ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นโอกาสขององค์การสะพานปลา สามารถให้บริการ
ชาวประมงในการกระจายสินค้าสัตว์น้ำได้มากและเร็วขึ้น 

๖. การสนับสนุนนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ประเทศไทย ๔.๐ และแผนDE เปิดโอกาสให้องค์การสะพานปลาได้พัฒนาองค์กรทั ้งในเรื ่องการหารายได้ 
ฐานข้อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์ 

อุปสรรค (Threat) 
     ๑. กฎหมายประมง ส่งผลกระทบให้ ผลจับสัตว์น้ำของไทยทั้งในน่านน้ำและนอกน่านน้ำลดลง 
ส่งผลต่อการใช้บริการของชาวประมงที่มาใช้บริการองค์การสะพานปลา 
     ๒. กฎหมายประมงมีความซับซ้อนในด้านความเข้าใจและการปฏิบัติของชาวประมง ทำให้ใน
บางครั้งเกิดอุปสรรคในการทำงานระหว่างชาวประมงกับองค์การสะพานปลา 
     ๓. ปัจจุบันมีคู่แข่งที่มีการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงและแพปลาที่ทันสมัยและมีมาตรการจูงใจ  
ให้ชาวประมงมาใช้บริการมากขึ้น ทำให้บางท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลามีชาวประมงมาใช้บริการ
ลดลง 
     ๔. ชาวประมงและผู้ประกอบการประมงบางรายไม่ให้ความสำคัญในด้านการจัดการ การดูแล
รักษาคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับและทัศนคติด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ทำให้การปฏิบัติด้านสุขอนามัยยากข้ึน 
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ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั ้งนี ้ ผู ้เกี ่ยวข้องได้ว ิเคราะห์ความต้องการของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย
(Stakeholders) ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และผู้เกี่ยวข้องกับองค์การสะพานปลา เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การจัดทำมีความครอบคลุม ครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา 

         ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๘๐ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  โดยมี การทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  ผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา พ.ศ.
๒๕๖๐ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมายและทิศ
ทางการดำเนินงานในระยะช่วงเวลา พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กลยุทธ์ แผนงาน 
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บทที่ ๑ 
สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจประมงของไทย 

• บทนำ 
  อุตสาหกรรมประมงของไทยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงได้มีบทบาทที่สำคัญต่อประเทศ ดังนี้ 
 ๑. สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มีผลผลิต 
การประมงสูงก่อให้เกิดรายได้แก่สังคมไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี นับได้ว่าอุตสาหกรรมประมงได้มีส่วนทำให้
ผลผลิตประชาชาติเพ่ิมสูงขึ้น อันเป็นผลทำให้รายได้ต่อหัวของประชาชนไทยเพิ่มขึ้น 
 ๒. ก่อให้เกิดการจ้างงาน เมื ่ออุตสาหกรรมประมงได้พัฒนาขยายตัวขึ ้น การประมงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องจึงมีความต้องการใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ทำให้มี  
การจ้างงานเพ่ิมข้ึน ปัญหาการว่างงานของสังคมไทยได้รับการแก้ไขไปได้ส่วนหนึ่ง 
 ๓. ผลิตอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูง แต่ราคาถูกให้คนในประเทศได้บริโภคอย่างทั่วถึงตลอด
มาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. นำเข้าเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกปีละไม่น้อยกว่า ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่งผลให้ประเทศไทย
ได้เปรียบดุลการค้าในส่วนของดุลการค้าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
 ๕. ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงได้ก่อให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมในบางกลุ่ม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็ง อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ในการทำประมง เช่น เชือก อวน ภาชนะ ฯลฯ การต่อและซ่อมแซมเรือ การขนส่ง เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้
ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานและรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป 

อุตสาหกรรมประมงมีองค์ประกอบที ่สำคัญ ๓ ส่วน ประกอบด้วยการผลิต (การจับสัตว ์น้ำและ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) การแปรรูปสัตว์น้ำ และการตลาดสัตว์น้ำ ดังนั้น ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงจะต้อง
นำองค์ประกอบทั ้ง ๓ ส่วนมาพิจารณาร่วมกัน และจะต้องมีการพัฒนาทุกองค์ประกอบไปพร้อมๆ  กัน 
อุตสาหกรรมประมงจึงจะมีการพัฒนาที่แท้จริง 

• การผลิต  
  ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาการประมงจนสามารถติด
อันดับต้นๆ ของผู้ส่งออกสินค้าประมง โดยในปี ๒๕๕๙ (มกราคม-กันยายน) พบว่าผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศในภาคประมงมีมูลค่าสูงถึง ๗๕,๙๙๐ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๘๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร 
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ตารางที่ ๑-๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ด้านการผลิต ณ ราคาปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ (ม.ค.-ก.ย.) 
หน่วย : ล้านบาท 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
(ม.ค.-ก.ย.) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ๑๐,๕๓๙,๔๔๖ ๑๒,๓๔๙,๐๒๖ ๑๒,๙๐๑,๔๙๘ ๑๓,๑๓๒,๒๓๔ ๑๓,๕๓๓,๕๙๖ ๑๐,๕๐๖,๐๔๔ 
ภาคการเกษตร ๑,๔๐๖,๕๐๔ ๑,๔๒๑,๙๖๔ ๑,๔๖๙,๘๘๙ ๑,๓๔๓,๕๐๓ ๑,๒๓๗,๓๐๙ ๘๖๐,๐๗๑ 
เกษตรกรรม การล่าสัตว ์ 
และป่าไม ้

๑,๒๙๕,๙๐๖ ๑,๓๐๘,๙๐๓ ๑,๓๖๕,๗๓๗ ๑,๒๓๕,๔๑๘ ๑,๑๓๔,๑๔๓ ๗๘๔,๐๘๑ 

การประมง ๑๑๐,๕๙๘ ๑๑๓,๐๖๑ ๑๐๔,๑๕๒ ๑๐๘,๐๘๕ ๑๐๓,๑๖๖ ๗๕,๙๙๐ 
นอกภาคการเกษตร ๙,๑๓๒,๙๔๒ ๑๐,๙๒๗,๐๖๒ ๑๑,๔๓๑,๖๐๙ ๑๑,๗๘๘,๗๓๑ ๑๒,๒๙๖,๒๘๗ ๙,๖๔๕,๙๗๓ 
เหมืองแร่ และย่อยหิน ๓๘๕,๓๐๕ ๔๘๓,๔๒๕ ๔๙๕,๑๐๓ ๔๙๔,๒๖๕ ๔๒๐,๖๔๒ ๒๙๐,๙๗๕ 
อุตสาหกรรม ๓,๕๘๐,๗๗๗ ๓,๔๗๓,๘๑๘ ๓,๕๗๑,๘๗๖ ๓,๖๒๐,๖๒๓ ๓,๖๔๒,๘๖๗ ๒,๗๘๒,๘๓๓ 
ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา ๒๙๑,๒๗๒ ๓๒๖,๙๔๒ ๓๕๔,๒๒๑ ๓๗๔,๗๑๐ ๓๙๑,๐๓๕ ๓๑๐,๘๑๔ 
การก่อสร้าง ๒๖๙,๗๖๒ ๓๔๐,๙๕๖ ๓๔๙,๖๖๘ ๓๓๙,๖๑๔ ๓๗๙,๒๙๓ ๓๐๖,๗๘๐ 
การค้าส่งและค้าปลกี การ
ซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วน
บุคคล และของใช้ในครวัเรือน 

๑,๓๕๔,๓๙๙ ๑,๗๗๖,๗๔๐ ๑,๗๙๖,๑๒๑ ๑,๘๖๗,๐๗๐ ๒,๐๔๕,๖๙๗ ๑,๖๖๙,๙๘๘ 

โรงแรม และภัตตาคาร ๕๑๘,๖๑๒ ๔๑๓,๒๙๒ ๔๗๕,๐๐๐ ๔๙๙,๒๙๒ ๕๘๖,๗๕๘ ๕๑๑,๔๔๖ 
การขนส่ง การเก็บรักษาสนิค้า 
และการคมนาคม 

๗๑๖,๓๒๑ ๘๕๗,๓๘๐ ๘๙๘,๑๗๖ ๙๒๑,๐๙๓ ๙๘๒,๑๑๘ ๗๖๐,๑๒๐ 

สถาบันการเงนิ ๔๘๒,๗๙๘ ๗๔๔,๘๐๐ ๘๖๗,๕๐๘ ๙๕๖,๓๑๖ ๑,๐๓๑,๕๒๑ ๘๓๓,๐๒๔ 
อสังหาริมทรัพย์ การเช่า และ
กิจกรรมทางธุรกิจ 

๒๓๙,๙๗๑ ๘๔๐,๒๑๑ ๘๗๒,๗๑๕ ๘๘๒,๔๓๘ ๙๑๐,๗๕๑ ๖๙๑,๘๗๓ 

การบริหารราชการแผน่ดิน 
การป้องกนัประเทศ และการ
ประกนัสังคมภาคบังคับ 

๔๗๕,๓๙๓ ๗๓๐,๐๕๓ ๗๖๑,๒๖๒ ๘๐๐,๕๓๙ ๘๒๙,๑๗๗ ๖๕๓,๔๑๒ 

การศกึษา ๔๕๙,๘๓๑ ๕๐๘,๐๐๓ ๕๓๔,๔๖๒ ๕๖๒,๓๗๗ ๕๘๘,๘๕๙ ๔๕๔,๔๙๙ 
งานด้านสขุภาพ และงานสังคม
สงเคราะห ์

๑๙๘,๗๐๕ ๒๐๐,๑๗๐ ๒๐๖,๑๗๕ ๒๑๗,๐๘๓ ๒๒๖,๖๗๓ ๑๗๖,๑๓๕ 

กิจกรรมด้านการบรกิารชมุชน 
สังคมและบรกิารส่วนบุคคล 

๑๔๙,๓๕๔ ๒๐๘,๖๕๐ ๒๒๖,๐๒๔ ๒๒๘,๕๓๖ ๒๓๒,๗๔๘ ๑๘๒,๕๙๙ 

ลูกจ้างในครัวเรอืน ๑๐,๔๔๒ ๒๒,๖๒๒ ๒๓,๒๙๘ ๒๔,๗๗๕ ๒๘,๑๔๘ ๒๑,๔๗๕ 

ที่มา : ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม, สำนักนโยบายการออมและการลงทุน, กระทรวงการคลัง (Online) 
โดยจากข้อมูลกรมประมง พบว่าการจับสัตว์น้ำทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ มีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งข้อมูลจำแนกโดยวิธีการทำประมงออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ การจับสัตว์น้ำจาก
ธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้ทราบสาเหตุสำคัญของการลดลงปริมาณสัตว์น้ำจากการทำประมงได้ 
ในส่วนวิธีการทำประมงที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนคือ การจับสัตว์น้ำเค็มจากธรรมชาติ และการเพาะเลี้ยง
ชายฝั่ง ซึ่งพบว่าการจับสัตว์น้ำเค็มจากธรรมชาติมีปริมาณที่ลดลงมาก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ เป็นต้นมาและ 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีปริมาณลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมา 
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กราฟที่ ๑-๑ ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มและสัตว์น้ำจืด จำแนกตามวิธีทำการประมง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ 

 
ที่มา :  หนังสือสถิติการประมงแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗, กลุ่มวจิัยและวเิคราะห์สถติิการประมง ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๙  
 ทั้งนี้ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากธรรมชาติที่มีลดลงคาดว่ามีสาเหตุจากปริมาณสัตว์น้ำในทะเลไทย
ที ่ลดลงซึ ่งเกิดจากการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing) ขาดความตระหนึกถึงการทำประมงอย่างยั่งยืน ทำให้ภาครัฐได้มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการทำ
ประมงผิดกฎหมายในหลายช่องทาง ส่งผลให้เรือประมงที่ผิดกฎหมายไม่สามารถออกทำการประมงได้สะท้อนถึง
ตัวเลขปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จากธรรมชาติลดลง ทั้งนี้การประกาศใช้มาตรการต่อต้าน IUU Fishing จะส่งผลดีต่อ
สถานการณ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลไทยเนื่องจากเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวเพื่อให้เกิดความ
ยั ่งยืนทางด้านประมง ในส่วนวิธีการทำประมงด้วยการเพาะเลี ้ยงชายฝั ่ง พบว่าในช่วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  
เกิดปัญหาโรคระบาดในธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งแวนดาคือ โรคตายด่วน  (Early Mortality Syndrome : EMS)  
ซึ่งทำให้ผลผลิตการเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่งลดลง จากปัจจัยทั้งสองจึงเป็นสาเหตุหลักต่อการลดลงของปริมาณการ
ผลิตสัตว์น้ำในภาคประมงไทย 
๑. การจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติ 
สัตว์น้ำทะเล 
  สถานการณ์การจับสัตว์น้ำทะเลในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ มีแนวโน้มลดลงจาก ๒.๐๘ ล้านตัน
ในปี ๒๕๕๐ ลดลงเหลือ ๘๕๐,๐๐๐ ตันในปี ๒๕๕๗ หรือลดลงกว่าร้อยละ ๖๐ (กรมประมง, ๒๕๕๙) สาเหตุจาก
แหล่งทรัพยากรประมงในทะเลไทยลดลงจากเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการทำประมงที่ผิดกฎหมายใน
อดีต ทั้งนี้การออกมาตรการป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการดำเนินงานตามแผน
แม่บทการจัดการการประมงทะเลไทยจะเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลในอนาคตรวมถึงยังเป็นการ
รองรับมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ของแหล่งที่มาวัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ำซึ่งเป็นมาตรฐาน
พ้ืนฐานของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยยังผลดีต่อภาคการส่งออกสินค้าประมง 
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กราฟที่ ๑-๒ ปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำแนกตามประเภทสัตว์น้ำในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 
ที่มา : หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗, กลุม่วจิัยและวเิคราะห์สถติิการประมง ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๙  
สัตว์น้ำจืด 
  สถานการณ์การจับสัตว์น้ำจืดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗  มีแนวโน้มลดลงจาก ๒๒๕,๖๐๐ 
ตันในปี ๒๕๕๐ ลดลงเป็น ๑๘๑,๘๐๐ ตันในปี ๒๕๕๗ (กรมประมง, ๒๕๕๙) ทั้งนี้ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าวมี
ตัวเลขปริมาณสัตว์น้ำจากการจับที่ไม่มีแนวโน้มที่แน่นอน สะท้อนผลจากภัยธรรมชาติในช่วงปีต่างๆ เช่น ภัยน้ำท่วม 
ภัยแล้ง วาตภัยต่างๆ หรืออุบัติภัยจากมนุษย์ เช่น เรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำ เป็นต้น ส่งผลต่อความสมบูรณ์
ของแหล่งจับสัตว์น้ำจืดซึ่งสะท้อนในรูปตัวเลขของปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับจากธรรมชาติในแต่ละปี 

กราฟที่ ๑-๓ ปริมาณการจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำแนกตามประเภทสัตว์น้ำในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
ที่มา: หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗, กลุม่วจิัยและวเิคราะห์สถติิการประมง ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๙  
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๒. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 

 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงชายฝั่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
จาก ๘๔๕,๓๐๐ ตันในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น ๔๘๒,๖๐๐ ตันในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ทั้งนี้พบว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่งมีปริมาณที่ลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๖ จากในปี ๒๕๕๕ ที่มีปริมาณมากถึง ๘๑๗,๗๐๐ ตันลดลงเป็น 
๕๖๑,๕๐๐ ตันในปี ๒๕๕๖ (กรมประมง, ๒๕๕๙) สาเหตุเกิดจากโรคระบาดในกุ ้งได้แก่ โรคตายด่วน (Early 
Mortality Syndrome : EMS) ส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจประมงโดยการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง เนื่องจากโรคระบาด  
ที่เกิดขึ้นควบคุมได้ยาก ผลผลิตที่ได้เสียหายเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันที่ผ่านมาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื ่อให้ผลผลิตที ่ได้ทดแทนการจับสัตว์น้ำจากธรรมชาติ มีการสนับสนุนงาน
วิจัยค้นคว้ารวมถึงสนับสนุนเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงให้ทันสมัยเพื่อทดแทนการจับสัตว์น้ำเค็มในทะเลทำให้
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น คาดว่าในอนาคตปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหาก
สถานการณ์โรคตายด่วนในกุ้งทะเลคลี่คลาย 

กราฟที่ ๑-๔ ปริมาณเพาะเลี้ยงชายฝั่งจำแนกตามประเภทสัตว์น้ำในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
ที่มา: หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗, กลุม่วจิัยและวเิคราะห์สถติิการประมง ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๙  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

สถานการณ์การเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๗ มีปริมาณการผลิตลดลงจาก 
๕๒๕,๑๐๐ ตันในปี ๒๕๕๐ เป็น ๔๑๕,๑๐๐ ตัน ในปี ๒๕๕๗ (กรมประมง, ๒๕๕๙) ทั้งนี้มีสาเหตุจากภัยธรรมชาติที่
เกิดข้ึน เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง วาตภัยต่างๆ เป็นต้น รวมถึงอุบัติภัยจากมนุษย์เช่น เรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำ 
เป็นต้น ส่งผลให้ผลผลิตสัตว์น้ำที ่อยู ่ในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำต่างๆ เสียหายเป็นจำนวนมาก  โดยจากข้อมูล 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพบว่ากว่าร้อยละ ๔๕.๘ เป็นปลานิลซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของไทย ในขณะที่ปลาดุก 
มีปริมาณร้อยละ ๒๗.๔ ส่วนที่เหลือเป็นปลาตะเพียน ปลาสลิด กุ้งก้ามกราม และปลาน้ำจืดอื่น ๆ  
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กราฟที่ ๑-๕ ปริมาณการจับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำแนกตามประเภทสัตว์น้ำในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
ที่มา: หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗, กลุม่วจิัยและวเิคราะห์สถติิการประมง ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๙  
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ตารางท่ี ๑-๒ แสดงอันดับผลผลิตประมงจากการจับสัตว์น้ำของโลก ๕ ปีย้อนหลังสถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำของ
ประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญทั่วโลก ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗  (Catch by country of the world, ๒๐๑๐ – ๒๐๑๔) 

ปริมาณ (Quantity) : ๑,๐๐๐ ตัน (Ton) 

 
ที่มา : หนังสือสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗, กลุม่วจิัยและวเิคราะห์สถติิการประมง ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมประมง, เอกสารฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๙  

ลำดับที่ ๑๓ 
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• การแปรรูป 
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำจัดเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ที่สำคัญ 

ของประเทศ สินค้าสัตว์น้ำส่งออกทำรายได้ให้กับประเทศปีละไม่ต่ำกว่า ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๕๙ ด้วย
ศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การจัดหาวัตถุดิบ  ตลอดจนแรงงานที่มีคุณภาพ ทำให้สินค้าสัตว์น้ำของไทยได้รับการยอมรับในตลาด
ต่างประเทศในระดับต้นๆ และทำให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์ น้ำมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นทุกปี 
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำจึงมีบทบาทอยู ่ในระดับสากลและระดับท้องถิ ่น สร้างรายได้ให้กับประเทศ  
และก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศหลายอัตรา อีกทั้งสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดมา อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำก็กำลังประสบปัญหาในหลาย ๆ
ด้านไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนวัตถุดิบ  ขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนการผลิตทั้งในส่วนของค่าจ้างแรงงาน วัตถุดิบ 
และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ในขณะที ่มีการแข่งขันในตลาดส่งออกค่อนข้างรุนแรง  
ทำให้ภาครัฐต้องกำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุน ทั้งในด้านการลงทุน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดหาตลาด 
รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมง และการแปรรูปสัตว์น้ำให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยตาม
ข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า 

• การตลาดสัตว์น้ำ 
  สินค้าสัตว์น้ำจัดเป็นแหล่งโปรตีนที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก เนื่องจากมีการนำเสนอ
ผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมายประกอบกับกระแสการดูแลรักษาสุขภาพในสังคม
ปัจจุบัน ทำให้ความต้องการสินค้าสัตว์น้ำทั่วโลกเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
  สำหรับสถานการณ์ตลาดสัตว์น้ำในประเทศ มีความเปลี่ยนแปลงหลายประการที่เห็นได้ชัด  
เช่น การเติบโตของตลาดสินค้าสัตว์น้ำจืดจากการเพาะเลี้ยง การกระจายตัวของแหล่งผลิต ทำให้ตลาดสัตว์น้ำจืด
กระจายตัวอยู่ตามแหล่งผลิตสำคัญ ในขณะที่ตลาดสัตว์น้ำทะเลมีการแยกเป็นกลุ่มค่อนข้างชัดเจน  ได้แก่ สัตว์น้ำ
ส่งออกซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาคุณภาพและส่งเข้าโรงงานแปรรูปโดยตรงและสัตว์น้ำเพื่อบริโภคภายในประเทศ
ซึ่งจะมีหลากชนิด และหลายระดับราคาตามความนิยมของผู้บริโภค  
  ในด้านการส่งออกต่างประเทศ อุตสาหกรรมประมงนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ จากสถิติโดยกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่า
ส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศต่าง ๆ ในปี ๒๕๕๙ มีปริมาณการส่งออกสัตว์น้ำสูงถึง ๑,๓๗๑,๐๒๖.๗๑ ตัน  
คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๘๑,๒๐๙.๕๗ ล้านบาทซึ่งนับเป็นมูลค่าที่สูงและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้จากข้อมูลกลุ่มประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย (กราฟที่ ๑.๖-๑.๗) พบว่ากลุ่มประเทศ APEC (Asia -
Pacific Economic Cooperation) มีสัดส่วนการนำเข้าสินค้าประมงของไทยมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม NAFTA 
(North American Free Trade Agreement) โดยเปรียบเทียบจากปี ๒๕๕๘ พบว่าการส่งออกไปยังกลุ่ม APEC 
มีมูลค่าลดลงจาก ๑๔๕,๕๐๒ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๑๓๐,๔๕๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ และกลุ่ม NAFTA  
มีมูลค่าลดลงจาก ๕๓,๔๙๖ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๔๘,๘๒๘ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ข้อมูลจำแนกตาม
ประเทศคู่ค้า การส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนสูงสุดถึง ๔๐,๖๖๕.๘๑ ล้านบาท  
(กองประมงต่างประเทศ, ๒๕๖๐(Online)) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 
  ในภาพรวมปริมาณการส่งออกสินค้าประมงที่ลดลง มีสาเหตุหนึ่งจากการผลิตสินค้าประมงที่
ลดลงจากการประสบปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งและทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลที่ลดลงจากการทำประมงผิดกฎหมาย
ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น แม้ว่าในช่วงปี ๒๕๕๘ จะอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวจากปัญหาโรคระบาดดังกล่าวแต่ผลผลิตที่ผลิตได้ก็
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ทำให้ประเทศผู้นำเข้าสินค้าประมงของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา 
หันไปนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศคู่แข่งแทน แต่ทั้งนี้ในมุมมองสถานการณ์การค้ามนุษย์ในภาคประมงพบว่า
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ในปี ๒๕๕๙ สหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้ไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ในระดับที่ดีขึ้นจากเดิมที่
อยู่ในกลุ่มร้ายแรงที่สุด (Tier ๓) เป็นกลุ่มที่ต้องจับตามอง (Tier ๒) ซึ่งส่งผลดีต่อภาพลักษณ์แหล่งที่มาของสินค้า
ประมงไทยในตลาดโลก 
  ด้านตลาดในประเทศจีนนั้น ในปี ๒๕๕๘ ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ดี โดยจีนมีการนำเข้าสินค้า
สัตว์น้ำจากไทยมูลค่าเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับปี  ๒๕๕๗ ในขณะที ่ปริมาณที ่นำเข้าลดลง ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
และผลิตภัณฑ์ทางทะเลของไทยที่จีนนำเข้าลดลงส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทปลาและหอย ส่วนที่มีการนำเข้าเพ่ิม
มากขึ้นได้แก่ สินค้าประเภทกุ้งและสาหร่ายปรุงรส ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคามากกว่าประเภทปลาและหอย จึงส่งผล
ให้มีการเติบโตของมูลค่าการนำเข้าจากไทย (ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว, ๒๕๕๙)  
  ส่วนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปพบว่าในปี ๒๕๕๗ กลุ่มสหภาพยุโรปได้ตัดสิทธิทางภาษ ีGSP  
(Generalized System of Preferences) ในสินค้าประมงแปรรูป (พิกัด๑๖) ทำให้การส่งออกสัตว์น้ำไปยัง
สหภาพยุโรปลดลง และในปี ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปยังได้ตัดสิทธิทางภาษี GSP ในกลุ่มสินค้าสัตว์น้ำสด แช่เย็น  
แช่แข็ง (พิกัด๐๓) (ประพันธ์ โนระดี ,๒๕๕๘) ทั้งนี้มีปัจจัยด้านการไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการทำประมงผิด
กฎหมายมาเป็นหนึ่งในสาเหตุการลดลงของปริมาณสัตว์น้ำส่งออกด้วย  ต่อมาในช่วงปี ๒๕๕๙ สหภาพยุโรปออก
กฎระเบียบเพื่อบริหารจัดการปริมาณโควต้าการนำเข้าสินค้าประมง ที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า สำหรับช่วงการ
นำเข้าระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในลักษณะ First Come First Serve เพื่อใช้แทน 
EU No.๑๒๒๐/๒๐๑๒ โดยมีรายการสินค้าประมงที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบใหม่ ดังนี้ ปลาค็อด ปลาเฮด ปลาแอนโชวี่ 
ปลาเฮอริง กุ้ง หมึก ซูริมิ (ปูอัด) และ ทูน่าลอยด์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมการส่งออกสินค้าประมงไปยัง
สหภาพยุโรปให้มีปริมาณที่มากข้ึนได้ (สมาคมอาหารแช่แข็ง, ๒๕๕๙) 
  ส่วนด้านประเทศอินเดียซึ ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู ้ผลิตสัตว์น้ำรายใหญ่มีการคาดการณ์ว่า
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของอินเดียในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๒๕๖๐ มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
โดยได้ประโยชน์จากการขาดแคลนผลิตสัตว์น้ำในตลาดโลก เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ในเอเชียยังได้รั บผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคระบาด (กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ, ๒๕๕๙) โดยที่ผ่านมาการส่งออกกุ้งของ
อินเดียได้รับผลกระทบหนักจากการที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มอัตราอากรนำเข้ากุ้งจากอินเดีย ในการทบทวนนโยบาย
ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (anti – dumping duties) ประจำปีครั้งที่ ๑๐ โดยสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มอัตราอากร
นำเข้ากุ้งจากอินเดีย จากเดิมร้อยละ ๑.๙๓ เป็นร้อยละ ๔.๘๙ ในช่วงตั้งแต ่๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ มกราคม 
๒๕๕๗ และสำหรับช่วง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ขณะเดียวกันองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา (FDA) ปฏิเสธกุ้งนำเข้าจากอินเดีย ๕๓ ครั้ง ในช่วง มกราคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๓๐ จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน  
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กราฟที่ ๑-๖  กราฟแสดงสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไทยในปี ๒๕๕๘  

 
กราฟที่ ๑-๗  กราฟแสดงสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงไทยในปี ๒๕๕๙ 

 
ที่มา : ข้อมูลจัดทำกราฟจากกลุม่วิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ, กองประมงต่างประเทศ, กรมประมง (Online) 

 ปัจจัยด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตภาคประมง จากข้อมูลราคา
น้ำมันดิบดูไบที่ลดต่ำลงตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๕๗ เนื่องจากอุปทานน้ำมันของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัยจาก
ประเทศกลุ่มสมาชิกโอเปก (OPEC) คงกำลังการผลิตน้ำมันดิบในระดับสูงเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดจาก
ประเทศนอกกลุ่มโอเปก ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวอยู่ ทำให้เกิดภาวะน้ำมันล้นตลาด นอกจากนี้การ
ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเรื่องนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่านในกลุ่มชาติมหาอำนาจตะวันตก ทำให้การส่งออก
น้ำมันดิบของประเทศอิหร่านเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบทรงตัวในระดับที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประมงใน
น่านน้ำไทยมีเรือประมงร้อยละ ๘๐ เป็นเรืออวนลากโดยประมาณร้อยละ ๗๙ ของต้นทุนทั้งหมดเป็นค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ทำให้ปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดต่ำลงเป็นผลดีต่อต้นทุนการจับสัตว์น้ำในภาค
ประมง แต่ในปี ๒๕๖๐ จากการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกจะอยู่ในช่วง ๔๕.๐-๕๐.๐ ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๙ เนื่องจากการกำหนดกรอบกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก (OPEC) ประกอบ
กับเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวและขยายตัว ทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ ้น สะท้อนถึงราคา
น้ำมันดิบที่จะปรับตัวสูงขึ้น (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๙) ซึ่งผู้ประกอบการประมงจึงควรศึกษามาตรการ 
ในการรับมือต้นทุนด้านราคาน้ำมันดังกล่าว  
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กราฟที่ ๑-๘  แสดงราคาน้ำมันดิบดูไบในปีพ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙ (ม.ค.-พ.ย.) 

 
ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๕๙ และแนวโนม้ปี ๒๕๖๐, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
๒๕๕๙ 

 ด้านปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำไปยังต่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้ประเทศคู่ค้าต้องปฏิบัติตาม ทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า 
เช่น แหล่งกำเนิดสินค้า มาตรการการตรวจสอบก่อนการส่งสินค้า มาตรการด้านสุขอนามัยและสารตกค้าง 
มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ฯลฯ รวมถึงสิทธิทางภาษีต่างๆอันเกิดจากนโยบายสนับสนุนการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งองค์การสะพานปลาเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้ร่วมสนับสนุนภาคประมงเพื่อดำเนินกิจการตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ได้ประกาศใช้อย่างต่อเนื่อง  
  จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบทั้งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าประมง ดังแสดงใน ตารางที ่ ๑-๓  พบว่าปริมาณและมูลค่าสินค้าประมงส่งออกของไทยในปี  
๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ มีแนวโน้มที่ลดลง เป็นผลจากการการผลิตสินค้าประมงที่ลดลง สาเหตุจากทำประมงอย่างผิด
กฎหมาย (IUU Fishing) ไม่ตระหนักถึงการประมงอย่างยั่งยืน ในขณะที่ปริมาณการส่งออกกุ้งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
จากการคลี ่คลายสถานการณ์โรคระบาดซึ ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของภาครัฐและ
เกษตรกร เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพในการทำประมงและการผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปของไทยหากภาครัฐให้การ
สนับสนุนการผลิตและส่งออกสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้อุตสาหกรรมประมงมีโอกาสหรือแนวโน้มขยายตัวได้
อีกมากในอนาคต 
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ตารางท่ี ๑-๓ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงประเภทต่างๆ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง (Online) 

รายการ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

กุ้งสดแช่เย็นแช่
แข็ง 

๘๑,๓๐๐.๒๑ ๒๙,๒๒๙.๖๖ ๘๓,๗๗๗.๑๘ ๒๔,๙๗๕.๘๐ ๙๙,๗๗๐.๑๘ ๒๙,๕๘๐.๐๐ 

กุ้งแห้ง ๗๕๑.๕๓ ๔๗๘.๕๑ ๕๐๘.๖๒ ๓๕๘.๒๗ ๓๔๙.๐๗ ๒๖๙.๐๕ 
กุ้งต้มหรือนึ่ง ๑๐.๗๘ ๗.๑๙ ๘.๐๘ ๖.๗๖ ๒.๔๙ ๒.๖๕ 
กุ้งกระป๋อง ๑,๐๑๗.๖๐ ๓๙๓.๒๒ ๑,๐๘๗.๘๘ ๓๘๙.๖๒ ๘๑๑.๖๔ ๒๔๖.๗๓ 
กุ้งปรุงแต่งหรือทำ
ไว้ไม่ให้เสีย 

๘๓,๙๗๖.๘๒ ๓๔,๘๗๖.๐๐ ๘๖,๓๖๙.๗๖ ๓๑,๗๓๘.๘๖ ๖๘,๓๗๙.๐๐ ๒๖,๓๘๔.๑๓ 

รวม ๑๖๗,๐๕๖.๙๔ ๖๔,๙๘๔.๕๗ ๑๗๑,๗๕๑.๕๒ ๕๗,๔๖๙.๓๑ ๑๖๙,๓๑๒.๓๘ ๕๖,๔๘๒.๕๖ 
หมึกสดแช่เย็น
แช่แข็ง 

๖๒,๙๗๙.๙๖ ๑๑,๓๕๓.๙๓ ๕๕,๓๗๐.๕๔ ๙,๙๐๖.๖๐ ๓๘,๑๔๐.๓๖ ๗,๙๘๐.๖๖ 

หมึกแห้ง ๘๓๒.๖๘ ๓๘๙.๔๕ ๖๘๙.๘๖ ๒๘๐.๓๔ ๓๗๓.๙๔ ๒๓๔.๙๓ 
หมึกแปรรูปหรือ
ปรุงแต่ง 

๗,๕๓๒.๘๗ ๑,๖๓๒.๕๒ ๖,๘๕๙.๓๖ ๑,๕๓๖.๙๗ ๖,๑๕๔.๑๔ ๑,๓๖๕.๗๐ 

หมึกรมควัน ๖.๒๕ ๑.๑๑ ๑.๙๕ ๐.๔๗ ๐.๐๘ ๐.๐๘ 
รวม ๗๑,๓๕๑.๗๕ ๑๓,๓๗๗.๐๑ ๖๒,๙๒๑.๗๒ ๑๑,๗๒๔.๓๙ ๔๔,๖๖๘.๕๓ ๙,๕๘๑.๓๘ 
ปลาสดแช่เย็น
แช่แข็ง(รวมตับ
และไข่) 

๑๘๔,๐๘๔.๐๒ ๗,๓๓๑.๒๓ ๑๕๐,๖๓๕.๓๙ ๕,๘๙๔.๒๐ ๑๐๒,๘๔๘.๗๘ ๔,๗๑๒.๘๗ 

เนื้อปลาสดแช่
เย็นแช่แข็ง 

๗๒,๘๕๐.๐๒ ๑๐,๓๑๑.๘๔ ๖๔,๗๓๖.๕๕ ๙,๙๐๒.๐๑ ๕๑,๕๔๖.๖๓ ๘,๓๒๕.๒๗ 

ปลาแห้ง ๗๓,๓๘๘.๖๙ ๓,๔๔๖.๑๒ ๕๘,๔๐๐.๗๔ ๓,๑๔๘.๔๘ ๔๖,๑๘๔.๙๒ ๒,๙๗๐.๑๒ 
ปลามีชีวิตและ
พันธุ์ปลา 

๔,๖๒๔.๕๙ ๙๗๕.๔๖ ๔,๔๐๔.๓๒ ๘๘๙.๓๗ ๓,๓๕๒.๓๔ ๗๓๔.๓๖ 

รวม ๓๓๔,๙๔๗.๓๑ ๒๒,๐๖๔.๖๕ ๒๗๘,๑๗๗.๐๐ ๑๙,๘๓๔.๐๖ ๒๐๓,๙๓๒.๖๖ ๑๖,๗๔๒.๖๓ 
ทูน่ากระป๋อง ๕๘๖,๔๖๙.๔๗ ๗๕,๒๗๖.๔๔ ๕๕๑,๕๗๗.๙๐ ๖๖,๑๙๗.๐๖ ๔๔๙,๖๐๑.๐๐ ๕๖,๘๗๕.๙๘ 
ซาร์ดีนกระป๋อง ๗๑,๕๗๖.๐๖ ๕,๔๘๓.๘๐ ๗๑,๗๐๘.๑๑ ๕,๓๐๑.๕๔ ๔๓,๙๑๘.๐๐ ๓,๓๗๐.๗๔ 
ปลากระป๋อง
อื่นๆ 

๔๘,๖๔๐.๔๖ ๖,๑๖๔.๑๘ ๕๓,๙๖๗.๑๘ ๖,๘๕๗.๕๗ ๓๗,๑๓๕.๘๓ ๔,๘๖๓.๒๗ 

ปูกระป๋อง ๒,๕๕๗.๖๕ ๑,๔๐๕.๙๖ ๑,๘๐๒.๙๘ ๑,๐๕๓.๘๑ ๑,๒๕๔.๙๖ ๖๒๔.๕๙ 
อาหารทะเล
กระป๋องอื่นๆ 

๒๒,๗๖๘.๔๖ ๒,๓๒๕.๙๘ ๒๒,๔๕๒.๔๒ ๒,๓๗๔.๘๒ ๑๗,๕๘๐.๘๙ ๒,๐๒๑.๑๐ 

รวม ๗๓๒,๐๑๒.๑๐ ๙๐,๖๕๖.๓๖ ๗๐๑,๕๐๘.๕๘ ๘๑,๗๘๔.๗๙ ๕๔๙,๔๙๐.๖๙ ๖๗,๗๕๕.๖๘ 
อาหารสุนขัและ
แมวกระปอ๋ง 

๖๕,๕๒๙.๘๗ ๖,๘๔๕.๕๗ ๖๕,๖๔๗.๐๘ ๖,๘๒๕.๗๙ ๕๗,๙๘๙.๖๔ ๖,๑๕๗.๔๐ 

ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแปรรูป 

๗๐,๑๙๒.๕๙ ๘,๓๓๑.๔๗ ๖๗,๑๓๗.๘๐ ๘,๑๓๓.๕๕ ๕๐,๐๔๖.๐๓ ๖,๔๑๓.๕๖ 

ผลิตภัณฑ์ทูน่า
แปรรูป 

๙,๐๐๙.๖๒ ๑,๑๗๗.๓๐ ๙,๘๙๒.๓๗ ๑,๒๒๗.๑๗ ๖,๔๗๐.๒๐ ๘๔๘.๔๕ 

ปูที่ปรุงแต่งหรือ
ทำไว้ไม่ให้เสีย 

๑,๕๘๔.๔๑ ๓๔๔.๘๒ ๑,๖๖๖.๕๓ ๔๓๓.๐๐ ๑,๓๘๑.๑๓ ๓๒๓.๗๒ 

รวม ๑๔๖,๓๑๖.๔๘ ๑๖,๖๙๙.๑๗ ๑๔๔,๓๔๓.๗๘ ๑๖,๖๑๙.๕๑ ๑๑๕,๘๘๖.๙๙ ๑๓,๗๔๓.๑๔ 
สินค้าประมง
อื่นๆ 

๓๔๑,๖๒๑.๑๗ ๒๐,๕๐๒.๕๑ ๓๒๔,๗๙๘.๔๐ ๒๐,๘๗๘.๔๔ ๒๘๗,๗๓๕.๔๖ ๑๖,๙๐๔.๑๘ 

รวมทั้งหมด ๑,๗๙๓,๓๐๕.๗๖ ๒๒๘,๒๘๔.๒๘ ๑,๖๘๓,๕๐๑.๐๐ ๒๐๘,๓๑๐.๕๐ ๑,๓๗๑,๐๒๖.๗๑ ๑๘๑,๒๐๙.๕๗ 
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• บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาตลาดสัตว์น้ำ 
 ๑. การพัฒนาและปรับปรุงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ 
 ๒. การจัดตั้งตลาดกลางสัตว์น้ำแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย ในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อรองรับ
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน   
 ๓. ร่วมมือกับกรมประมงในการให้ความรู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการในด้านวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 
การดูแลรักษาสัตว์น้ำหลังการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำระหว่างการขนถ่ายและการจำหน่ายในตลาดสัตว์น้ำ เป็นต้น 
 ๔. การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการและผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การบริโภค  
  การบริโภคสินค้าสัตว์น้ำในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกระแสการ
ดูแลสุขภาพ แม้ว่าปริมาณการบริโภคสัตว์น้ำเฉลี่ยของคนไทยยังอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับหลาย ๆ 
ประเทศ โดยมีอัตราการบริโภคอยู่ระหว่าง ๒๕-๓๐ กิโลกรัม/คน/ปี  
  สำหรับปริมาณการบริโภคสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื ่อง 
ข้อมูลการบริโภคสัตว์น้ำของไทย จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำ (จากการจับและการเพาะเลี้ยง) ที่สามารถ
นำมาบริโภคได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม นำมารวมกับปริมาณการนำเข้าและลบด้วยปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ 
ซึ่งปริมาณดังกล่าว (สัตว์น้ำนำเข้าและส่งออก) จะต้องคิดเป็นน้ำหนักสดหรือน้ำหนักจริง เนื่องจากการส่งออกและ
นำเข้ามีลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เพื่อรองรับความต้องการของตลาด อาจจะส่งผลให้การคิดน้ำหนักที่แท้จริงคลาดเคลื่อนได้จึงทำให้ตัวเลขการ
บริโภคสัตว์น้ำคลาดเคลื่อนการเก็บข้อมูลการผลิตก็อาจมีความคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน อาจจะเกิดจากไม่ได้บันทึก
ในข้อมูล สถิติ เช่นการจับสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้เอง หรือการจับสัตว์น้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก  
  ด้านการบริโภคสัตว์น้ำในตลาดโลก จากการคาดการณ์การบริโภคสัตว์น้ำของทั่วโลกในอนาคต 
(ในปี ๒๕๗๓) โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่าจะมีแนวโน้มการบริโภคสัตว์น้ำต่อ
ประชากรที่เพ่ิมมากข้ึนและมีแนวโน้มการทำประมงแบบเพาะเลี้ยงมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนา
ศักยภาพประมงไทยเพ่ือรองรับความต้องการบริโภคสินค้าสัตว์น้ำในตลาดโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กราฟที่ ๑-๙ กราฟคาดการณ์แสดงสัดส่วนการผลิตสัตว์น้ำในรูปแบบการจับจากธรรมชาติและเพาะเลี้ยงและ
กราฟคาดการณ์ปริมาณความต้องการสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคของโลกตั้งแต่ปี ๒๕๑๙-๒๕๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (Online) 
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กราฟที่ ๑-๑๐ แผนภูมิคาดการณ์แสดงสัดส่วนการบริโภคสัตว์น้ำในรูปแบบการจับจากธรรมชาติและการ
เพาะเลี้ยงในปี ๒๕๗๓ 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (Online) 
 

• การข้ึนบัญชปีระเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่
รายงาน และไร้การควบคุมจากกลุม่สหภาพยุโรปและผลกระทบ 

มาตรการป้องกัน IUU Fishing 
  สืบเนื่องจากทั่วโลกได้ตระหนักและมีความพยายามในการการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อมของโลก เพื่อให้เกิด การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนอันจะมีผล
สืบเนื่องไปถึงความมั่นคงทางอาหารสำหรับ ประชากรของโลก องค์การระหว่างประเทศหลายหน่วยงานจึงได้เริ่ม
เรียกร้องให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นองค์การหนึ่ง
ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ โดยได้กำหนด แผนปฏิบัติการ ระหว่างประเทศ (International Plan of Action : 
IPOA) ในเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ IPOA for Reduction Incidental Catch of Sea 
Birds in Longline Fisheries (IPOA-Sea birds), IPOA for Conservation and Management of Sharks 
(IPOA-sharks), IPOA of Management for Fishing Capacity (IPOA-Capacity) และ  IPOA to Prevent , 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) ก็เป ็นแผนปฏิบ ัต ิการ
หนึ่งที่ FAO ได้กำหนดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๐๐๑ ซึ่งแผนปฏิบัติการเหล่านี้ใช้เป็นเครื่องมือให้แก่ทุกประเทศในโลกได้
นำไปใช้ปฏิบัติในประเทศและภูมิภาคของตน ซึ่งหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ได้พิจารณานำไปปรับใช้ในระดับ
ภูมิภาคและประเทศของตนบ้างแล้ว สำหรับประเทศไทยยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพ่ือจัดทำ NPOA-IUU แต่ยังไม่
แล้วเสร็จ IPOA-IUU เป็นแผนปฏิบัติการให้แก่ทุกรัฐและทุกประเทศนำไปปรับใช้  บนพื้นฐานความสมัครใจ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ต่อต้านและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  
โดยกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้แต่ละประเทศรวมทั้งองค์การบริหารจัดการประมงในภูมิภาค
ต่าง ๆ นำไปปฏิบัติ มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการนี้มุ ่งเน้นในเรื่องมาตรการสำหรับรัฐ
เจ้าของธง (Flag State Measures) รัฐท่าเรือ (Port State Measures) รัฐชายฝั่งเจ้าของทรัพยากร (Coastal 
State Measures) มาตรการที่เกี ่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ (Internationally Agreed Marketing-
Related Measures) Flag State Measures รัฐเจ้าของธงต้องดำเนินการจดทะเบียนเรือประมงที่ชักธงของตน
ทุกลำ โดยให้มีระบบการจดทะเบียนพัก หรือถอนทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรือประมง และการทำประมงของเรือดังกล่าวไว้อย่างครบ ถ้วน มีระบบการออกใบอนุญาตการทำ
ประมง การพัก และถอนใบอนุญาตทำการประมง ระบบ VMS เพื่อตรวจสอบ ติดตามการทำประมงของเรือ
เหล่านั้น มีการให้รายงานข้อมูลการทำประมงด้วย Port State Measures รัฐท่าเรือควรกำหนดมาตรการให้
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สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในการควบคุมเรือประมงเข้าเทียบท่า  ต้องมีระบบตรวจสอบหลักฐาน  
การทำประมงของเรือประมงหรือสินค้าประมงว่ามาจากการทำประมง IUU หรือไม่ และต้องปฏิเสธการนำเข้า
สินค้าประมงจากเรือประมง IUU หรือที่เกี่ยวข้องกับการ ทำประมง IUU รัฐท่าเรือควรมีระบบการตรวจสอบและ
เก็บข้อมูลเรือประมง และไม่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการต่าง  ๆ ของเรือประมง IUU เหล่านี้  
เช่น การเติมน้ำมัน เสบียง การเข้าท่าขนถ่ายสัตว์น้ำที่ท่าเรือของรัฐตน นอกจากนี้ควรแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธงด้วย 
Coastal State Measures ให้รัฐชายฝั ่งเจ้าของทรัพยากรปฏิบัติและดำเนินการตามกฎหมายทะเล  ๑๙๘๒  
ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด โดยควรกำหนดมาตรการป้องกัน IUU Fishing 
โดยควรปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น วางระเบียบการทำประมงภายในรัฐ
ตน มีระบบ MCS เพื่อตรวจสอบการทำประมงในน่านน้ำอธิปไตย มีระบบป้องกันและลงโทษการทำประมง IUU 
Internationally Agreed Marketing-Related Measures รัฐควรดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศในการป้องกัน IUU โดยป้องกันมิให้สินค้าประมงจากการประมง IUU เข้าสู่ตลาด ค้าขายและขึ้นท่าได้  
รัฐควรให้ความร่วมมือกับ RFMOs ที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อดำเนินมาตรการด้านการค้าในการต่อต้าน  IUU โดยให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบของ WTO มาตรการด้านการค้าเพื่อต่อต้าน IUU รวมถึงควรกำหนดให้สินค้าผ่านการ
รับรองหรือมีเอกสารการจับสัตว์น้ำแนบ โดยเอกสารที่กำหนดควรเป็นที่ยอมรับและควรพัฒนาให้ใช้ระบบ
อิเลคทรอนิกส์เพ่ือมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า ควรมีมาตรการการห้ามและควบคุมการนำเข้า - 
ส่งออกสินค้า IUU รัฐควรปรับปรุงระบบตลาดในประเทศตนเพื ่อสามารถสืบย้อนกลับถึงที ่มาของสัตว์น้ำ  
และผลิตภัณฑ์ หากจำเป็นอาจต้องกำหนดมาตรการทางการค้าเฉพาะชนิดสัตว์น้ำเพื ่อต่อต้าน  IUU Fishing  
รัฐควรใช้ระบบรหัสสินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินการตาม IPOA  
  ประชาคมยุโรปได้สนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ของ IPOA-IUU นี้ จวบจนปัจจุบันพบว่าการป้องกัน 
การต่อต้านและการขจัด IUU โดยมาตรการภายใต้แผน ปฏิบัติการ Flag State, Port State และ Coastal State 
ดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็นการดำเนินการตามความสมัครใจ ปัจจุบันการทำ
การประมง IUU ยังคงมีอยู่และมีการค้าขายสินค้าประมงที่ได้จากการประมง IUU อยู่ทั่วโลก สหภาพยุโรปจึงได้
นำมาตรการทางด้านการค้ามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมสินค้าประมง IUU ไม่ให้เข้าสู่ตลาดประชาคมยุโรป ซึ่ง
เป็นตลาดใหญ่ของสินค้าประมงโลก อันจะเป็นการป้องกัน ยับยั ้งและขจัดการประมง IUU ได้ระดับหนึ่ง  
ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อประเทศต่าง ๆ มีการบริหารจัดการการทำประมงให้ถูกต้องและมีระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมการทำประมงของตนระบบนี้จะขยายและช่วยป้องกัน และกำจัดการประมง IUU ให้หมดไปได ้
เหตุของการขึ้นบัญชปีระเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้าน IUU Fishing จากกลุ่มสหภาพยุโรป (ใบเหลือง) 
  สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) กำหนดให้ประเทศที่จะ
ส่งออกสินค้าประมงที่จับจากทะเลไปยังสหภาพยุโรป ต้องจัดทำระบบป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมง IUU 
และต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำไปยังสหภาพยุโรปทุกครั้งเพ่ือ
รับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มาจากการทำประมงแบบ  IUU ซึ ่งกฎระเบียบนี ้ม ีผลบังคับใช้ต ั ้งแต่  
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ภายใต้กฎระเบียบนี้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ดำเนินการในการควบคุมการทำการประมงของเรือประมงไทยเพื่อมิให้ทำการประมงแบบ  IUU จัดวางระบบการ
ออกใบรับรอง การจับสัตว์น้ำ และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่เดิม 
และที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้ส่งคณะผู้แทนเข้ามาตรวจประเมินประเทศไทยในการควบคุมการประมงและ  IUU 
และการดำเนินการภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปแล้ว ๓ ครั้ง คือ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยหลังจากการตรวจประเมินครั้ง
ล่าสุดของสหภาพยุโรปเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (กรมประมง, ๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สหภาพ
ยุโรปได้ประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยหรือที่เรียกว่า ใบเหลือง  เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทำประมงที ่ผิด
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กฎหมายที่เห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาได้ ซึ่งไทยมีระยะเวลาก่อนเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการ
แก้ไขปัญหาการประมง IUU และดำเนินการ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปเพื่อปลดใบเหลือง
ด ังกล ่าว มิฉะนั ้นไทยอาจจะได ้ร ับใบแดงและไม่สามารถส่งออกส ินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปได้  
อีกต่อไป ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าทะเลอย่างสูง  
  การทำประมง IUU เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีปริมาณลดลงและทำให้ผู้ที่ทำ
ประมงอย่างถูกกฎหมายต้องเสียเปรียบ อีกทั้งยังทำลายระบบนิเวศน์และทำให้ชุมชนชายฝั่งอ่อนแอลง ทั้งนี้จาก
ข้อมูลพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั่วโลกที่มาจากการทำประมง IUU มีปริมาณสูงถึง ๑๑ - ๒๖ ล้านตันต่อปี  
คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของปริมาณผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (SCB Intelligence Center, ๒๕๕๘) ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่ซึ่งมีปริมาณและ
มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปยังสหภาพยุโรปจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นการ
เร่งด่วน โดยตามรายงานสหภาพยุโรปได้เสนอแนะให้ไทยปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการแก้ไขปัญหาการประมง 
IUU ดังนี้ (กรมประมง, ๒๕๕๘) 

๑. ปรับปรุงสาระพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ของไทย  ให้มีความสอดคล้องกับมาตรการบริหาร
จัดการสากล และควรกำหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสมและรุนแรงเพียงพอ 
๒. ปรับปรุงร่างแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมง  IUU (Thailand National 
Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
:Thailand NPOA-IUU) เพื ่อให้เหมาะสมกับการทำประมงของไทยและสอดคล้องกับแผนการบริหาร
จัดการประมงสากล 
๓. เร ่งร ัดการติดตั ้งระบบติดตามตำแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) โดยเร็ว 
โดยเฉพาะเรือประมงนอกน่านน้ำ 
๔. เพิ่มความเข้มงวดในระบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอดสายการผลิต อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

มาตรการการแก้ไขปัญหา IUU ของไทย 
  รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาการประมง IUU ของไทยขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วม
แก้ไขปัญหาการประมง IUU และปลดใบเหลืองของสหภาพยุโรปในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย แผนปฏิบัติการ
ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแล้วเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
โดยแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมง IUU ประกอบด้วยแผนงานหลัก ๖ แผนงาน (กรมประมง, ๒๕๕๘) ได้แก่ 

๑. การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง 
๒. การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง 
๓. การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (VMS) 
๔. การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
๕. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรอง 
๖. การจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (NPOA – IUU) 
   เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ของไทยครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ จึงได้รวม

แผนงานการแก้ไขปัญหาในการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง และการควบคุมและ  
เฝ้าระวังการทำประมง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการประมง IUU โดยตรง ไว้ในแผนงานเพ่ิมเติมจากที่
สหภาพยุโรปเสนอแนะไว้ด้วย แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้นจะสามารถครอบคลุมการแก้ไขปัญหาและ  
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การป้องกันการทำประมง IUU ของเรือประมงไทยทั ้งภายในน่านน้ำไทยและน่านน้ำต่ างประเทศ รวมทั้ง 
การป้องกันสินค้าสัตว์น้ำ IUU จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย 
  ทั้งนี้การแก้ปัญหา IUU ได้รับการแก้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำการประมงผิดกฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจ ึงมีคำสั ่งให้จ ัดตั้ง  
“ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” (Command Center for Combating Illegal 
Fishing) เรียกโดยย่อว่า ศปมผ. (CCCIF) เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี  โดยมีผู ้บัญชาการ
ทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.)  
๑. การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง 
  ในการแก้ไขปัญหาเรื่องเรือประมงและเครื่องมือทำการประมง ให้ถูกต้องตามกฎหมายมีความ
จำเป็นที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของการจดทะเบียนเรือ และการออกใบอนุญาตทำการประมง ให้กับเรือประมง
ของไทยทุกลำ โดยการบูรณาการปฏิบัติงานระหว่าง กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมการปกครอง จดทะเบียน
เรือประมงเพ่ิมเติม และออกใบอนุญาตทำการประมง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด (กรมประมง, ๒๕๕๘) 
๒. การควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง 
  กรมประมงได้เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในทะเล โดยจัดตั้งศูนย์
บ ัญชาการควบคุมเฝ ้าระว ังการทำประมง (MCS) ท ี ่ส ่วนกลางและในแต่ละภูม ิภาคจำนวน ๑๘ ศูนย์  
เพื่อประสานงานในการบูรณาการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  นอกจากนี้ยัง จัดตั้งศูนย์ควบคุมการ
แจ้งเข้า-ออกของเรือประมง (Port in - Port out) หรือศูนย์ PIPO จำนวน  ๒๖ ศูนย์เพื่อรับแจ้งและตรวจสอบ
เรือประมงขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไปที่เข้าและออกจากท่าเทียบเรือ(กรมประมง, ๒๕๕๘) ซึ่งองค์การสะพาน
ปลา ได้มีส่วนรวมในการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรือเข้า-ออก โดยจัดจั้งทั้งหมด ๑๐ ศูนย์ ได้แก่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือ ๖ แห่งได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน 
สะพานปลาสมุทรปราการ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี สะพานปลานครศรีธรรมราช และท่าเทียบเรือประมงสตูล 
และตั้งอยู่นอกพื้นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจำนวน ๔ ศูนย์ได้แก่ สะพานปลาสมุทรสาคร ท่าเทียบเรือ 
ประมงระนอง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตและท่าเทียบเรือประมงสงขลา 

 
รูปที่ ๑-๑ ขั้นตอนการแจ้งเรือประมงเข้า-ออกท่า ของศูนย์ PIPO โดยศป.

มผ.  
ที่มา : ศูนย์บัญชาการแกไ้ขปัญหาการทำการประมงผดิกฎหมาย, ๒๕๕๘ (Online) 

 
 



29 

 

รูปที่ ๑-๒ แผนที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ VMS, MCS และ PIPO  

 
ที่มา : เอกสารสัมมนาการดำเนินงานของภาครัฐ ในการแก้ไขปญัหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU Fishing), ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์, ๒๕๕๘  
๓. การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (VMS) 
  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและติดตามตำแหน่งเรือประมงหรือศูนย์ควบคุม VMS โดยมี
จำนวนเรือเป้าหมายรวมประมาณ ๔๗๕ ลำ  ทั้งนี้ ในระยะแรกเรือประมงขนาดมากกว่า ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป 
(๓,๕๐๐ ลำ)จะถูกกำหนดให้ติดตั้ง VMS ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมายการเดินเรือของกรมเจ้าท่า  
ส่วนเรือประมงขนาด ๓๐-๖๐ ตันกรอส (๔,๒๔๐ ลำ) จะถูกกำหนดให้ติดตั้ง VMS ในระยะต่อไปและเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแลแหล่งทำประมงของเรือประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดทำ
ระบบเชื่อมโยงศูนย์ควบคุม VMS กับเรือตรวจการประมงจำนวน ๖๐ ลำ  เพื่อให้มีความเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
และข้อมูลระหว่างเรือตรวจการประมง-ศูนย ์VMS-ท่าเรือ (กรมประมง, ๒๕๕๘) 
๔. การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
  กำหนดให้มีการจัดทำบันทึกการทำประมง (Fishing Logbook) และหนังสือกำกับการซื้อขาย
สัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) โดยการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำทั้ง ๒ ระบบ 
นั้นเรือประมงจะต้องมีการบันทึกข้อมูลการทำประมงในสมุดบันทึกการทำประมงและส่งผลการบันทึ กข้อมูล
ดังกล่าวทุกครั้งที่ขนถ่ายสัตว์น้ำผ่านท่าเทียบเรือประมง โดยจะต้องจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ จังหวัด  
ที่นำสัตว์น้ำขึ้นท่า เมื่อสัตว์น้ำขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมงและมีการขายให้กับแพปลาหรือผู้รับใด ๆ เจ้าของ
เรือประมงหรือผู้แทนเรือจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  
ชื่อเรือประมง ทะเบียนเรือ หมายเลขอาชญาบัตร หรือ อ.๖ วันที่เรือขึ้นท่า ชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ ลายมือชื่อ
ผู้แทนเรือซึ่งลงนามในช่องผู้ขาย หนังสือกำกับการซื้อขายฯ จะถูกกรอกข้อมูลและส่งต่อเป็นทอด ๆ จากแพปลา
ไปยังผู้รวบรวม และจากผู้รวบรวมไปยังโรงงาน รวมถึงการพัฒนาด่านตรวจสัตว์น้ำให้มีศักยภาพในการตรวจ
เรือประมงต่างชาติตามมาตรการของรัฐเจ้าของท่าด้วยทั้งนี ้เพื ่อให้การตรวจสอบย้อนกลับมีประสิทธิภาพ 
จำเป็นต้องความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าที่ไทยนำเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ ำ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำการประมง
ของเรือประมงประเทศต้นทางรวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบรับรองการจับสัตว์น้ำนำเข้าและ
เอกสารการนำเข้าอื่นๆ ส่วนในกรณีที่เป็นเรือประมงไทยที่ไปทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศ เช่น ประเทศ
ปาปัวนิวกีนี ไทยจะจัดทำข้อตกลงกับประเทศปาปัวนิวกินี เพื่อตรวจสอบข้อมูลการทำประมงของเรือประมงไทย
เหล่านั้นด้วย  
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  ทั้งนี้องค์การสะพานปลาได้จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ
ธุรกิจประมงในการจัดทำหนังสือกำกับการซื ้อขายสัตว ์น ้ำ (MCPD) โดยใช้ชื ่อโปรแกรม FMO e-MCPD  
ซึ่งสามารถติดตั้งและใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้เพ่ือนำมาใช้ในการบันทึก รวบรวม ข้อมูลการซื้อขายสัตว์น้ำผ่าน
ท่าเทียบเรือประมงและรายงานเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.  ๒๕๕๘ โดย
มีศูนย์ปฏิบัติการกลางอยู่ที ่สำนักงานใหญ่  และมีศูนย์ภูมิภาคอยู่ในที่ตั ้งของสำนักงานสะพานปลาท่าเทียบ
เรือประมงทั ้ง  ๑๘  แห่งขององค์การสะพานปลาและเริ ่มให้บริการออกหนังสือกำกับการซื ้อขายสัตว์น้ำ    
(e-MCPD) แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   
๕. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรอง 

 

   รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายการทำประมงใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบเรือประมงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีแผนบริหารจัดการการประมงที่ได้มาตรฐานสากล  พระราชบัญญัติดังกล่าวเริ่มมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในเวลาต่อมารัฐบาลต้องการปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมมาตรการต่าง  ๆ  
มากยิ่งขึ้น เช่น  การตรวจสอบเรือประมงไทยที่ทำการประมงทั้งในน่านน้ำไทยและต่างประเทศ และการบริหาร
จัดการการประมงให้มีความยั่งยืน จึงได้ออกพระราชกำหนดการประมง  พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต่อมาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ พระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ภาคผนวก ๑.๑ ) และได้มีการจัดทำกฎหมายลำดับรองเร่งด่วน ๕๒ ฉบับ 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประสิทธิภาพ เช่น ประกาศกรม
ประมงเรื่องการห้ามขนถ่ายสัตว์น้ำกลางทะเลเป็นเวลา ๖ เดือน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์, ๒๕๕๙
(Online)) ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทยอย่างเร่งด่วน 
๖. การจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม (NPOA – IUU) 
  National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing (NPOA – IUU) เป็นแผนการดำเนินการระดับชาติที่ประเทศไทยควรต้องปฏิบัติในฐานะที่
เป็นรัฐเจ้าของธง ในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือและในฐานะรัฐชายฝั่ง เพื่อควบคุมและป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำ
ประมง IUU (กรมประมง, ๒๕๕๘) ในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing อย่างเป็นรูปธรรม 
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รูปที ่๑-๓ โครงสร้างกลไกของรัฐบาลในการแก้ปัญหา IUU Fishing หลังได้รับใบเหลือง 
 

 
ที่มา : เอกสารสัมมนาการดำเนินงานของภาครัฐ ในการแก้ไขปญัหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU Fishing), ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์, ๒๕๕๘  

• บทบาทขององค์การสะพานในการให้บริการการแก้ไขปัญหา IUU Fishing 
๑. ดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม เฝ้าระวังและการ
สร้างระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ โดย 
 ๑.๑ จดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งขององค์การสะพานปลาให้เป็นท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔  
 ๑.๒ บันทึกข้อมูลสัตว์น้ำจากเรือประมงที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อให้กรมประมงตรวจสอบตามมาตรา ๘๕  
 ๑.๓ จัดทำหนังสือกำกับการซื ้อขายสัตว ์น ้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD )  
ตามมาตรา ๙๐ (๓)  
๒. พัฒนาการจัดทำหนังสือกำกับการซื ้อขายสัตว ์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD )  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแอพพลิเคชั่น เรียกว่า FMO e–MCPD Application เพื่อบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำผ่าน
ท่าจากเรือประมงที่ทำการประมงอย่างถูกกฎหมายด้วย Smart Phone หรือTablet และจัดพิมพ์หนังสือกำกับ
การซื้อขายสัตว์น้ำมอบให้กับผู้ประกอบการในการนำไปเป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ 
(Catch Certificate) ของกรมประมง เพื่อประกอบการจัดทำเอกสารส่งออกสัตว์น้ำ  โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
ประสานเชื ่อมข้อมูลกับกรมประมง เพื ่อขอใช้ฐานข้อมูลด้านการประมง (Fishing Info) ของกรมประมง 
ในการบันทึกข้อมูลด้วย e-MCPD Application 
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รูปที่ ๑-๔ การดาวน์โหลดโปรแกรมเพ่ือติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป FMO e-MCPD ผ่าน google play 

 
ที่มา : play.google.com, ๒๕๖๐ 
๓. สนับสนุนการดำเนินงานของกรมประมงภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures 
Agreement)  โดยมีหน่วยงานในสังกัด ๔ แห่งได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงระนอง ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  
ท่าเทียบเรือประมงสตูล และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ได้รับการประกาศให้เป็นท่า เทียบเรือประมงสำหรับ
เรือประมงต่างชาติเข้าเทียบท่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙  ซึ่งออกตาม
มาตรา ๙๕ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และอยู่ในระหว่างการขออนุญาตให้มีประกาศเพ่ิมเติมอีก ๒ แห่ง
ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา และสะพานปลาสมุทรสาคร 
๔. บริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขลักษณะที่ดี ตามมาตรการด้านสุขอนามัยสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง มาตรา ๙๘ ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ระบุให้กรมประมงจัดทำ
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำและออกใบรับรองสุขอนามัยนอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงาน
ที่เป็นตัวแทนของประเทศในการตรวจประเมินสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของคณะกรรมมาธิการ
แห่งสหภาพยุโรป ซึ่งจะเดินทางมาตรวจประเมินทุก ๒ ปี 
๕. สนับสนุนการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ (Traceability) ของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำ
ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และกรมประมงโดยให้ท่าเทียบเรือประมงสงขลาเป็นหน่วยงานนำร่องในการทดสอบ
ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เป็นลำดับต่อไป 
๖. ให้ความร่วมมือกับกรมประมง และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ในการใช้พื้นที่ของสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลา เป็นที่ตั้งของหน่วยตรวจสอบตามมาตรการของรัฐบาล เช่น ศูนย์รับแจ้งเรือประมงเข้า - ออก 
หรือศูนย์ PIPO ด่านตรวจสัตว์น้ำ เป็นต้น 
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บทที่ ๒ 
บทบาทและการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา 

 
๑.ความเป็นมาและพัฒนาการ 
  แต่เดิมการขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดพระนครหรือกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อำเภอสัมพันธวงศ์ การจำหน่ายสัตว์น้ำจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวลำโพง ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวก ในปี 
พ.ศ. ๒๔๙๑ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี ่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์
ประมงของประเทศไทยตามคำร้องขอของรัฐบาล คณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาด
หลักการดำเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจสมควรที ่รัฐบาลจะเข้า
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ๖ ประการ ดังนี้ 
  ๑. บริการเกีย่วกับการขนส่งสัตว์น้ำไปสู่ตลาด(การขนส่ง) 
  ๒. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา(ห้องเย็น) 
  ๓. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ำ(ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 
  ๔. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน(สินเชื่อการเกษตร) 
  ๕. บริการเกี่ยวกับให้สินเชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์การประมง(เครื่องมือและอุปกรณ์การประมง) 
  ๖. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะนำทางวิชาการและอ่ืนๆ ตลอดจนบริการเกี่ยวกับ 
      การเจ็บป่วย (วิชาการและสวัสดิการ) 

เพ่ือดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด  กรมประมง กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว  
กรมประมงจึงได้เริ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลยานนาวา อำเภอยานนาวา 
จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. ๒๙๔๖ ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา โดยจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรม 
๒. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดให้จัดตั้ง  “องค์การสะพานปลา”
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ์
  ๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรม 
      การประมง 
  ๒. จัดดำเนินการ หรือควบคุม และอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการ อื่นๆ  
      อันเกี่ยวกับกิจการแพปลา  
  ๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
  ๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 
๓. การดำเนินงานขององค์การสะพานปลา 

ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็น
การเกษตรสาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจำกัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ทำรายได้
ให้กับประเทศปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และส่งผล  
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการดูแลจากภาครัฐในอันดับต้นๆ องค์การสะพานปลา 
ในฐานะที ่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ ่งมีลักษณะงานเกี ่ยวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงโดยตรง และมีว ัตถุประสงค์  
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้เปิดดำเนินงาน
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สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวม ๑๘ แห่ง ตลอดแนวชายฝั ่งทะเลทั ้งในภาคใต้  ภาคตะวันออก  
รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มี
สถานที่ในการประกอบอาชีพ รายละเอียดดังนี้ 
  (๑) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง  

จัดให้มีบริการพื้นฐานเพื่อรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินค้า
สัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ำ และให้บริการแก่
ทุกคนอย่างเสมอภาค ป้องกันการผูกขาด รักษาระดับราคาสัตว์น้ำให้เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนส่งเสริม
อาชีพประมง ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้เปิดดำเนินงานสะพานปลา ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมง ๑๔ แห่ง ดังนี้ 
  ๑. สะพานปลากรุงเทพ 
  ๒. สะพานปลาสมุทรสาคร 
  ๓. สะพานปลาสมุทรปราการ 
  ๔. สะพานปลานครศรีธรรมราช 
  ๕. ท่าเทียบเรือประมงตราด 
  ๖. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา(ปัจจุบันให้กลุ่มเกษตรกรทำประมงอ่างศิลาดำเนินการ) 
  ๗. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 
  ๘. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี 
  ๙. ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
           ๑๐. ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 
           ๑๑. ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 
                  ๑๒. ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๑ 
           ๑๓.ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน) 
           ๑๔. ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
           ๑๕. ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
           ๑๖. ท่าเทียบเรือประมงสตูล 
           ๑๗. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
           ๑๘. ท่าเทียบเรือประมงระนอง 

(๒) การพัฒนาการประมง   
ได้แก่ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการทำประมงตลอดจนนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา  

และท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ 
นับเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำ ความเป็นธรรมในการซื้อขายสัตว์น้ำ ความสะอาดถูก
สุขอนามัย ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยในการรักษาคุณภาพและทำให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำของ
ไทยให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมีโครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) การส่งเสริมการประมง 

เป็นภารกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา  
โดยการช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนใน
การดำเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นำมาช่วยเหลือ
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ดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง ซึ ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖  
ได้กำหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการที ่เรียกเก็บจากผู้ ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ ๒๕  
ของค่าบริการที่เก็บได้นำมาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง 
  ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นการดำเนินงานเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากร  
ที่องค์การมีอยู่ ทั้งในด้านของที่ดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงความเชื่อถือในฐานะ
องค์กรของรัฐ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากภาคประมงทะเลเช่นที่เป็นมาในอดีต และเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะ
การเงินในระยะยาว สำหรับการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ 

(๑) การบริหารทรัพย์สิน    
ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบเรือ 

ประมงต่างๆ ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าทำธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการและ 
เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ เนื่องจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือ ประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวม
ธุรกิจประมง ซึ่งจำเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ  
อู่เรือ - คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคารสำนักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพื้นที่เพ่ือแปรรูปเบื้องต้น 
บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สิ นอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนา
ศักยภาพของพ้ืนที่และช่วยสร้างรายได ้

(๒) การดำเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ 
 เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปัจจุบัน

องค์การสะพานปลาดำเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ทำประมง การปรับปรุงเรือประมง อาหารสัตว์น้ำ  
เป็นต้น นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้
เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา  
๔. บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 
  ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนที่สุดก็คือการตลาดสัตว์น้ำ ซึ ่งหาก
การตลาดสัตว์น้ำได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและ 
ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่สำคัญที่สุ ดทรัพยากรประมงที่มีอยู่จำกัดจะถูกใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  องค์การสะพานปลามีวัตถุประสงค์หลายประการในการดำเนินงาน แต่วัตถุประสงค์หลัก   
คือ การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ำของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้ชาวประมง  
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ ้นกว่าในปัจจุบัน และทำให้ประชาชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนยกระดับฐานะของ
ประเทศเป็นครัวโลกในอนาคต 
  การดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน ทั้งภารกิจเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ทั้งใน
ล้วนมีส่วนช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเช่น 

(๑) จัดสิ ่งอำนวยความสะดวกขั ้นพื ้นฐาน (Basic Infrastructure) ตามมาตรฐานสุขอนามัย 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง สำหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ การซื้อขายสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบการซื้อ
ขายด้วยวิธีการประมูล ซึ่งเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสัตว์น้ำ 

(๒) ส่งเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือให้ชาวประมง
มีอำนาจต่อรองมากข้ึน องค์การสะพานปลาได้จัดงบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มชาวประมง 
ทั้งในรูปของการให้เปล่าและการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำและมีระยะเวลาใช้เงินต้นคืนในระยะยาว 
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 (๓) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรือและเครื่องมือทำการประมง 

 (๔) ให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงที่มีฐานะยากจน 
 (๕) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
 (๖) จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความ 

สะดวกขั้นพ้ืนฐาน เช่น จัดหาแหล่งน้ำสะอาด สร้างถนน ทางเดินสำหรับชุมชนประมง 
 (๗) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการได้แก่ชาวประมงแพปลา 

สถาบันชาวประมงและผู ้ประกอบการที ่เกี ่ยวข้องในรูปแบบการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนาอาชีพ  
ที่เก่ียวกับการประมง 
๕. โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลา๕. โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลาเป็นไปตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่า

ด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ รายละเอียดผังแบ่งส่วนงานดังนี้ 
ผู ้อำนวยการ ๑  ตำแหน่ง  รองผู ้อำนวยการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง  ได้แก่ ๑. ด้านบริหาร 

๒. ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๓. ด้านพัฒนากิจการประมง  สำนักงานตรวจสอบภายใน  สำนักงาน
อำนวยการ  

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ๔ สำนักงาน ได้แก่ ๑. สำนักงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์๒. สำนักงานกฎหมาย ๓. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ฝ่ายบัญชีการเงิน ประกอบด้วย ๔ สำนักงาน ได้แก่ ๑.สำนักงานบัญชี  ๒.สำนักงานการเงิน ๓. 
สำนักงานบริหารหนี้ ๔. สำนักงานบริหารการพัสดุ 
  ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด ประกอบด้วย ๒ สำนักงาน ได้แก่ ๑.สำนักงานสินเชื่อและ
บริหารสินเชื่อ ๒.สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม 

ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ ประกอบด้วย  ๓ สำนักงาน ได้แก่ ๑.สำนักงานส่งเสริมการ
ประมง ๒.สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ ๓.สำนักงานวิจัยและพัฒนา  
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ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๓ สำนักงาน ได้แก ่๑. สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  
๒. สำนักงานติดตามและประเมินผล ๓. สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  

ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ ประกอบด้วย ๙ สำนักงาน ได้แก่ ๑. สำนักงาน
ปฏิบัติการ ๑ ๒. สำนักงาน สะพานปลากรุงเทพ  ๓. สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  ๔. สำนักงานสะพานปลา
สมุทรปราการ ๖. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราด ๗.สำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ๘.สำนักงานท่า
เทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี ๙. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร ๑๐. สำนักงานท่าเทียบเรือประมง
หลังสวน ๑๑. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 
ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ ประกอบด้วย ๗ สำนักงาน ได้แก่ ๑.สำนักงานสะพานปลา
นครศรีธรรมราช ๒. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๓. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ๔. สำนักงาน
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  ๕. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ๖. สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ๗.
สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง 

๖. ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน 

  ๖.๑ การให้บริการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ  สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลามีเรือประมง และรถส่งสัตว์น้ำเข้าใช้บริการ คิดเป็นปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำ รายละเอียดดังนี้ 

 ตารางท่ี ๒.๑ ปริมาณมูลค่าและการขนส่งสัตว์น้ำผ่านหน่วยงานขององค์การสะพานปลา 

ปีงบประมาณ 
สินค้าสัตว์น้ำ ยานพาหนะนำเข้า (เที่ยว) 

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) เรือประมง รถยนต์ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 

๓๙๕,๑๓๘ 
๓๓๘,๓๑๓ 
๒๙๓,๘๔๗ 
๒๕๗,๐๓๔ 
๒๗๙,๒๐๘ 

๑๖,๖๗๙ 
๑๗,๘๓๗ 
๑๖,๓๖๖ 
๑๕,๗๗๐ 
๑๑,๘๕๐ 

๓๓,๕๕๕ 
๓๑,๒๓๕ 
๓๓,๔๑๘ 
๓๖,๒๔๒ 
๓๘,๙๙๔ 

๓๑,๙๖๕ 
๒๑,๙๙๔ 
๑๕,๒๓๗ 
๑๕,๗๓๐ 
๑๒,๓๙๒ 

 
ผลการดำเนินงานในการให้บริการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีปริมาณสินค้าสัตว์น้ำ ๓๙๕,๑๓๘ ตัน ลดลงเหลือ 
๒๗๙,๒๐๘ ตัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ทั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพระราชกำหนดประมงพ.ศ.๒๕๖๐ และ
ราคาน้ำมันดีเซลที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวประมงไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นจนต้องหยุดออกทำ
การประมงเป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏตามสถิติเรือประมงและรถยนต์นำเข้าในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน๓๓,๕๕๕ 
เที่ยว และ ๓๑,๙๖๕ เที่ยว ลดลงเหลือในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จำนวน ๓๘,๙๙๔ เที่ยว และ ๑๒,๓๙๒ เที่ยว 
ตามลำดับ 



38 

 

 ตารางท่ี ๒.๒ ตารางสถิติปริมาณ มูลค่าการ และการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขององค์การสะพานปลา ปี 
๒๕๖๑ จำแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน ปริมาณ มูลค่า ยานพาหนะนำเข้า ยานพาหนะนำออก 
กก. บาท เรือ รถ รถ 

สป.กรุงเทพฯ ๑๗,๘๗๘,๙๙๙ ๑,๐๑๑,๕๐๙,๒๒๗ - ๔,๘๖๔ ๑๙๗,๕๓๔ 
สป.สมุทรปราการ ๑๖,๓๘๒,๒๒๐ ๗๗๔,๑๑๕,๗๒๖ ๑,๑๗๓ - ๒,๕๙๘ 
สป.สมุทรสาคร ๓๗,๔๖๘,๘๑๖ ๘๕๐,๓๗๒,๒๙๐ ๔,๖๔๕ - ๑๗,๗๕๖ 
สป.นครศรีธรรมราช ๔,๙๙๖,๓๓๑ ๒๗๒,๕๖๓,๕๖๘ ๖๐๘ ๒๐ ๘๔๑ 
ทร.หัวหิน - - - - - 
ทร.ชุมพร ๑๙,๕๑๑,๘๖๘ ๓๓๖,๗๓๘,๗๗๒ ๔,๒๘๐ - ๔,๙๔๓ 
ทร.สุราษฏร์ธาน ี ๒,๕๗๒,๓๐๗ ๔๖,๔๒๑,๒๒๕ ๔๐๐ ๔๐๘ ๔๐๘ 

ทร.ปัตตาน ี ๑๐๑,๔๐๗,๖๕๗ ๕,๒๕๑,๖๐๒,๕๑๓ ๘,๗๒๘ ๕,๖๘๔ ๕,๗๕๙ 
ทร.สตลู ๔,๔๙๓,๗๕๘ ๑๖๔,๘๕๖,๙๑๐ ๔๒๔ ๕๘๕ ๙๓๐ 
ทร.ภูเก็ต ๒๙,๒๙๐,๙๗๑ ๑,๗๕๒,๓๑๙,๖๖๕ ๗,๔๒๑ ๔๒๔ ๑๕,๑๘๓ 
ทร.ระนอง ๑๔,๕๗๒,๕๒๕ ๖๓๔,๓๒๑,๗๓๕ ๑,๒๐๐ - ๔,๗๗๗ 
ทร.สงขลา - - - - - 
ทร.สงขลา(ท่าสะอ้าน) ๒๒,๔๙๒,๙๘๓ ๕๘๕,๘๑๒,๗๐๑ ๗,๑๖๑ ๔๐๗ ๖๔,๔๖๐ 
ทร.หลังสวน ๖,๒๖๙,๘๕๘ ๑๐๐,๖๘๕,๑๖๑ ๒,๒๙๑ - ๑,๕๒๘ 
ทร.นราธิวาส ๑,๘๗๐,๖๙๙ ๖๙,๓๙๒,๑๒๕ ๖๒๒ - ๖๕๑ 

รวมท้ังสิน ๒๗๙,๒๐๘,๙๙๒ ๑๑,๘๕๐,๗๑๑,๖๑๘ ๓๘,๙๙๔ ๑๒,๓๙๒ ๓๑๗,๓๖๘ 

หมายเหตุ : ๑.สะพานปลากรุงเทพ รวมปริมาณสินค้าสตัว์น้ำทะเลและน้ำจดื 
  ๒. ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี ท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ยกเว้นท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน)  
   ท่าเทียบเรือประมงตราด ไม่มีการขนถ่ายสตัว์น้ำ 
  ๓. ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา อยู่ในระหว่างก่อสร้างปรับปรุง 
  ๔. ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน อยู่ในระหว่างก่อสรา้งปรับปรุง 
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แผนภาพที่ ๑ : กราฟแสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ อสป. 
ตั้งแต่ป ี๒๕๔๗-๒๕๕๙ (ต.ค. – ก.ย.)  

 
         ๖.๒ ฐานะทางการเงิน 
  ผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ค่อนข้างผัน
ผวน สาเหตุสำคัญเกิดจากรายได้จากการดำเนินงานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาวการณ์ประมงซบเซาจากปัญหา
การควบคุมการทำประมงผิดกฏหมาย IUU Fishing และน้ำมันดีเซลมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการ
ทำประมงสูงขึ้น ชาวประมงบางส่วนหยุดทำการประมง ทำให้มีผู ้เข้าใช้บริการน้อยลง ในขณะที่รายจ่ายของ
องค์การสะพานปลามีแนวโน้มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส่งผลให้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
องค์การสะพานปลามีผลการดำเนินงานขาดทุนถึง ๑๕.๓๙ ล้านบาท 

ฐานะทางการเงินขององค์การสะพานปลา (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) และการวิเคราะห์ฐานะการเงินขององค์การ
สะพานปลา ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เป็นดังนี ้

รายงานการเงินขององค์การสะพานปลาปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
งบดุล 

                                                                                            หน่วย:ล้านบาท 
รายการ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

สินทรัพย ์      
- สินทรัพย์หมุนเวียน      
   - เงินสดและเงินฝากธนาคาร ๒๔.๐๙ ๓๗.๑๕ ๕๒.๑๒ ๕๒.๕๑ ๔๘.๓๐ 
   - ลูกหนี้เงินโครงการพัฒนาการประมงสุทธ ิ ๒๕.๔๖ ๑๕.๔๐ ๖.๗๕ ๑๓.๐๐ ๒๐.๖๑ 
   - ลูกหนี้ค่าจำหน่ายสินค้าสตัว์น้ำสุทธิ ๐.๓๐ - - - - 
   - ลูกหนี้โครงการซื้อขายสินค้าสตัว์น้ำสุทธิ ๒.๓๙ ๐.๘๔ ๐.๙๐ ๐.๓๗ ๐.๒๗ 
   - ลูกหนี้เงินกู้กองทุนสวัสดิการ ๓๑.๕๗ ๒๘.๖๒ ๓๐.๕๒ ๓๑.๙๐ ๓๓.๗๘ 
   - เงินลงทุน ๗๗.๘๖ ๗๐.๓๔ ๑๔๑.๗๒ ๑๖๔.๗๖ ๑๒๕.๗๒ 
   - สินค้าคงเหลือ ๐.๑๔ ๐.๐๖ ๐.๑๖ ๐.๐๖ ๐.๐๑๖ 
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รายการ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
   - วัสดุคงเหลือ ๐.๔๔ ๐.๔๗ ๐.๓๑ ๐.๓๐ ๐.๒๙ 

   - สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๒๐.๓๓ ๒๕.๗๕ ๑๕.๗๓ ๑๕.๖๔ ๒๓.๒๑ 

- รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๑๘๒.๕๘ ๑๗๘.๖๖ ๒๔๘.๒๔ ๒๗๘.๕๖ ๒๕๒.๒๐ 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  - เงินลงทุนระยะยาว 
  - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 
๑๓๘.๑๗ 

๒๕.๐๓ 

 
๑๙๔.๓๘ 

๒๓.๔๓ 

 
๑๐๗.๑๐ 

๒๒.๖๓ 

 
๗๔.๕๖ 
๒๑.๘๔ 

 
๗๓.๓๒ 

  - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ ๓๕๘.๖๕ ๕๐๒.๔๕ ๖๒๘.๖๗ ๖๙๖.๖๓ ๗๘๓.๕๔ 

  - เงินมัดจำและเงินประกัน ๐.๒๔ ๐.๒๔ ๐.๒๔ ๐.๒๙ ๐.๓๒ 

- รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๕๒๒.๑๐ ๗๒๐.๕๒ ๗๕๘.๖๖ ๗๙๗.๙๒ ๘๘๒.๔๙ 
รวมสินทรัพย ์ ๗๐๔.๖๘ ๘๙๙.๑๙ ๑๐๐๖.๙๑๑ ๑,๐๗๖.๔๙ ๑,๑๓๔.๖๙ 

หนี้สินและส่วนทุน      
- หนี้สินหมุนเวียน      
  - เจ้าหนี้การค้า 
  - รายได้รับล่วงหน้า 

๒.๓๓ 
๐.๙๖ 

๐.๗๒ 
๑.๒๐ 

๐.๙๘ 
๑.๔๒ 

๐.๐๙ 
๒.๕๑ 

๐.๑๓ 
๑.๔๐ 

  - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๒๑.๗๘ ๒๓.๑๒ ๒๕.๓๒    ๒๔.๘๕ ๒๒.๗๕ 
  - เงินรับฝาก ๘.๙๔ ๖.๘๑ ๕.๖๖ ๕.๒๘ ๗.๘๖ 
  - เงินยืมทุนส่งเสริมการประมง - ๒.๐๐ - - - 
  - หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๓๐.๒๓ ๒๕.๐๐ ๒๕.๘๑ ๑.๗๖ ๑.๕๗ 
- รวมหนี้สินหมุนเวียน ๖๔.๒๓ ๕๘.๙๐ ๕๙.๑๙ ๒๙.๒๒ ๒๕.๘๕ 

- หนี้สินไม่หมุนเวียน      
  - รายได้รอการรับรู ้ ๒๓.๓๓ ๙๐.๑๘ ๘๗.๐๑ ๘๘.๔๓ ๖๐.๓๔ 
  - รายได้จากการรับรู้บริจาค ๒๖๐.๗๓ ๔๐๖.๘๐ ๕๓๒.๓๔ ๖๐๗.๘๖ ๗๐๐.๓๓ 
  - ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
พนักงาน 

- ๔๐.๐๕ ๔๑.๘๘ ๓๙.๙๐ ๔๐.๑๕ 

  - กองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏิบตัิงาน ๑๔๔.๘๓ ๑๔๙.๒๘ ๑๓๗.๗๔ ๑๒๖.๘๒ ๑๑๘.๗๑ 

- รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๔๖๙.๖๐ ๖๘๖.๓๑ ๗๘๙.๙๗ ๘๙๔.๕๑ ๙๕๓.๐๖ 

รวมหนี้สิน ๕๓๓.๘๒ ๗๔๕.๒๑ ๘๕๘.๑๖ ๙๒๓.๗๓ ๙๗๘.๙๑ 

ส่วนของทุน      
  - ทุน ๑๖.๗๖ ๑๖.๗๖ ๑๖.๗๖ ๑๖.๗๖ ๑๖.๗๖ 
  - กองทุนสวัสดิการ ๔๒.๗๐ ๔๔.๑๐ ๔๕.๐๕ ๔๖.๖๐ ๔๙.๐๙ 
  - กำไรสะสม ๑๑๑.๔๑ ๙๓.๑๒ ๘๖.๙๔ ๘๙.๔๑ ๘๙.๙๔ 
รวมส่วนของทุน ๑๗๐.๘๖ ๑๕๓.๙๘ ๑๔๘.๗๕ ๑๕๒.๗๖ ๑๕๕.๗๘ 
รวมหนี้สินและส่วนของทุน ๗๐๔.๖๘ ๘๙๙.๑๙ ๑,๐๐๖.๙๑ ๑,๐๗๖.๔๙ ๑,๑๓๔.๖๙ 
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งบกำไรขาดทุน 
หน่วย:ล้านบาท 

รายการ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

รายได้ 
- รายไดจ้ากค่าบริการและค่าธรรมเนียม 
- รายไดจ้ากการจำหน่ายสัตว์น้ำ 
- รายไดจ้ากการจำหน่ายเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG 
- รายไดจ้ากการจำหน่ายน้ำมันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง 
- รายไดจ้ากการจำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ฯ 
- รายไดจ้ากการจำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์FMO 
- รายไดจ้ากสำนักงานรวบรวมกระจายสินค้าสตัว์น้ำ 
-รายได้ค่าเช่าอาคารและที่ดิน(รวมค่าเช่าที่อ่ืน) 
- รายได้กองทุนสวสัดิการ 
- รายได้อื่น 

รวมรายได้ 

 
๗๕.๑๗ 
๙.๒๖ 

- 
- 

๕.๔๕ 
- 
- 

๕๔.๒๔ 
๑.๘๐ 

๔๔.๗๕ 
๑๙๐.๖๗ 

 
๗๕.๕๕ 
๐.๙๘ 

- 
- 

๔.๐๖ 
- 
- 
- 

๑.๗๔ 
๑๑๓.๒๔ 
๑๙๕.๕๗ 

 
๗๘.๒๓ 

- 
- 
- 

๖.๙๗ 
- 
- 
- 

๑๘.๗ 
๑๐๗.๒๒ 
๑๙๔.๒๙ 

 
๗๔.๒๒ 

- 
- 
- 

๓.๔๘ 
- 
- 
- 

๑.๘๐ 
๑๒๕.๖๖ 
๒๑๐.๒๐ 

 
๘๒.๒๔ 

- 
- 
- 

๒.๕๙ 
- 
- 
- 

๑.๘๑ 
๑๒๓.๕๖ 
๒๐๕.๕๖ 

ค่าใช้จ่าย 
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร 
- ต้นทุนจำหน่ายสตัว์น้ำ 
- ต้นทุนจำหน่ายเครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิง LPG 
- ต้นทุนจำหน่ายน้ำมันลดราคาช่วยเหลือชาวประมง 
- ต้นทุนจำหน่ายโครงการซื้อขายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ฯ 
- ต้นทุนจำหน่ายสตัว์น้ำและผลิตภัณฑ์FMO 
- ต้นทุนสำนักงานรวบรวมกระจายสินค้าสัตว์น้ำ 
- เงินโอนเป็นทุนส่งเสริมการประมง 
- ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการ 
- ดอกเบี้ยจ่าย 
- ค่าเสื่อมราคา 
- ค่าเสื่อมราคมอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 
- ค่าใช้จ่ายอื่น 

รวมค่าใช้จ่าย 

 
๑๖๕.๕๒ 

๙.๑๗ 
- 
- 

๔.๘๕ 
- 
- 

๒.๐๒ 
๐.๙๔ 

- 
๒๑.๒๓ 

- 
๒.๓๓ 

๒๐๖.๐๖ 

 
๑๖๓.๐๐ 

๐.๙๖ 
- 
- 

๓.๓๓ 
- 
- 

๒.๔๒ 
๑.๐๔ 
๐.๐๖ 

๒๑.๖๑ 
๐.๗๙ 
๓.๑๙ 

๑๙๖.๔๐ 

 
๑๕๘.๖๗ 

- 
- 
- 

๖.๒๐ 
- 
- 

๒.๒๙ 
๐.๗๙ 
๐.๐๔ 

๒๓.๔๔ 
๐.๗๙ 
๓.๔๙ 

๑๙๕.๗๑ 

 
๑๕๗.๘๙ 

- 
- 
- 

๓.๑๑ 
- 
- 

๒.๓๓ 
๐.๘๓ 
๐.๐๔ 

๒๖.๔๕ 
๐.๗๙ 
๙.๒๕ 

๒๐๑.๑๘ 

 
๑๖๕.๘๙ 

- 
- 
- 

๒.๒๗ 
- 
- 

๒.๔๓ 
๑.๑๕ 
๐.๐๔ 

๓๑.๔๒ 
๐.๗๙ 
๓.๒๕ 

๒๐๗.๗๗ 
กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (๑๕.๓๙) (๐.๘๓) (๑.๔๒) ๑.๘๓ ๒.๔๗ 

หมายเหตุ งบการเงินปีบัญชี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ยังไม่ผ่านการรับรองจาก สตง. 
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
                      ในปีบัญชี ๒๕๕๙ อสป. มีสินทรัพย์รวม ๙๗๕.๓๔ ล้านบาท และหนี้สินรวม ๘๒๐.๒๒ ล้านบาท 
โดยด้านสินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ๓๗๓.๐๕ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๕๒๖.๑๔ 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีบัญชี ๒๕๕๘ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๖ เป็นผลมาจากที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ในขณะที่หนี้สินรวม ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน ๕๘.๘๙ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีบัญชี ๒๕๕๘ 
ลดลงร้อยละ ๙.๕๙ เป็นผลมาจาก เงินรับฝาก ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน ๖๘๖.๓๒ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีบัญชี 
๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๓๘ เป็นผลมาจากรายได้รอการรับรู้ รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ และกองทุน
สงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน 
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ความสามารถในการทำกำไร                  
  ในปี ๒๕๕๙ อสป. มีผลกำไรสุทธิ ๑.๐๕ ล้านบาท โดยมีรายได้รวม ๑๙๕.๕๖ ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากในปีบัญชี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๒.๕๖ และค่าใช้จ่ายรวม ๑๙๖.๔๑ ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีบัญชี ๒๕๕๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๘ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณากาไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคา  รายจ่ายตัดบัญชี 
และดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) จะพบว่า มีค่าเท่ากับ ๐.๔๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี ๒๕๕๘ ซึ่งมีค่าเท่ากับ -
๑๓.๐๗ ล้านบาท โดยรายได้จากการจำหน่าย สัตว์น้ำลดลง ๘.๒๘ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๘๙.๔๒ และ
รายได้จากค่าบริการและค่าธรรมเนียม เพิ่มขึ้น ๐.๓๘ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕๐ รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 
๑๔.๒๕ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๓๙ ส่วนด้านค่าใช้จ่าย มีต้นทุนการจาหน่ายสัตว์น้าลดลงในอัตราที่
ใกล้เคียงกันกับรายได้การจาหน่ายสัตว์น้ำ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร ลดลง ๒.๔๖ ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ ๑.๔๙ จึงทำให้ อสป. มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีบัญชี ๒๕๕๘ ในส่วนของ EBITDA 
และมีผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในส่วนของกำไรสุทธิ  
 

 
 
 
 
 
 

  



43 

 

• สภาพคล่อง                
   ในช่วงปีบัญชี ๒๕๕๙ สภาพคล่องของ อสป. ยังคงมีสภาพคล่องที ่สูง และมีแนวโน้มของ
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องดีขึ้นกว่าในปี ๒๕๕๘ จากเดิม ๖.๓๓ มาเป็น ๖.๘๙ ในปี 
๒๕๕๘ โดยที่อัตราเงินทุนหมุนเวียนสุทธิลดลงจากปี ๒๕๕๘ ที่ประมาณ ๓๑๔.๑๖ ล้านบาท เป็น ๓๐๐.๙๔ ล้านบาท 
ในป ี๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• ประสิทธิภาพในการประโยชน์  จากสินทรัพย์                  

                          ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๙ อสป.มีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน
มาใช้เล็กน้อย โดยมีผลกำไรสุทธิจานวน ๑.๐๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๑.๐๕ ล้านบาท ทำให้อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับร้อยละ ๐.๑๑ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ
ร้อยละ ๐.๖๗ 
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• ความสามารถในการชำระหนี้           
  ผลการดำเนินงานปีบัญชี ๒๕๕๙ อสป. มีหนี้สินรวมเพ่ิมขึ้นจากปีบัญชี ๒๕๕๘ ๑๔๗.๖๖ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ ส่วนของสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึน ๑๕๒.๒๘ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๓ และรวมส่วนของ
ทุนเพิ่มขึ้น ๒.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน (Debt to Equity) 
เท่ากับ ๕.๒๙ เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีบัญชี ๒๕๕๘ ที่ ๔.๘๔ เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินทุน
ทั้งหมด (Debt Ratio) เท่ากับ ๐.๘๔ ซึ่งเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีบัญชี ๒๕๕๘ ที ่๐.๘๓ เท่า  
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บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ 

๑. การวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (PEST Analysis) 
            ๑.๑ ปัจจัยด้านการเมือง (Politics)   
 ๑.๑.๑ สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ซึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าในช่วงปีที่ผ่านมา 
อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ทั้งในเรื่องการปรับค่าจ้าง แรงงาน และแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น   
 ๑.๑.๒ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมกับการประกอบอาชีพประมง และธุรกิจต่อเนื่ องทั้งในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียง 
โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจประมงในเขตภาคใต้ตอนล่าง และเป็นที่ตั้งของท่าเทียบ
เรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลาซึ่งในอดีตเคยมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ำเป็นอันดับต้น ๆ แต่ปัจจุบัน
ปริมาณสินค้าลดลงเกือบ ๕๐% 

           ๑.๒ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
๑.๒.๑ ภาวการณ์ประมงซบเซา จากปัจจัยด้านลบหลายประการ ได้แก่ ปัญหาราคาน้ำมัน

ในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่น้ำมันจัดเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ ๕๐ ของต้นทุนการ
ทำประมงโดยรวม  ทำให้ได้ร ับผลกระทบค่อนข้างรุนแรง เรือประมงบางส่วนต้องหยุดเป็นการชั ่วคราว  
หรือเลิกกิจการ ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งในด้านปัจจัยการทำประมง และด้านที่ใช้วัตถุดิบจากการ
ประมง นอกจากนี้ปัญหาทรัพยากรประมงลดลงในทุกภูมิภาคของโลก ก็ทำใหต้้องใช้เวลาในการทำประมงนานขึ้น  
แต่ผลผลิตประมงลดลง  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการที่ประเทศต่างๆ พยายามสร้างเงื ่อนไขในการอนุญาตให้
เรือประมงจากประเทศอ่ืนเข้าทำประมง   

๑.๒.๒ ภาวะเศรษฐกิจโลก จากปัญหาด้านการเมือง การลงทุน ในหลายๆประเทศทำให้
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่แต่ละประเทศประมาณการไว้ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นจากราคาน้ำมนัที่
กระทบต้นทุนในทุกอุตสาหกรรม มีผลต่อเนื่องถึงอัตราเงินเฟ้อซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ 

๑.๒.๓ การส่งออก สถานการณ์การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะจาก
ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ได้แก่ จีนและเวียดนาม  ประกอบกับประเทศผู้นำเข้าสำคัญ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น มีกฎระเบียบที่เข้มงวดทำให้ต้องอาศัยการเจรจาทางการค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดปัญหาที่
อาจเกิดข้ึน 

๑.๒.๔ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคการประมงของไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)  

ตามที่ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนได้ร่วมลง
นามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้ง ASEAN ECONOMIC COMMUITY (ACE) ให้เร็วขึ้นอีก ๕ ปี  
จากเดิมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมาย เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกันโดย
สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งจะมีผลกระทบต่อองค์การ
สะพานปลาในภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องกับสินค้าประมงของประเทศไทยจากมาตรการใน AEC ที่เกี ่ยวข้องได้แก่ 
มาตรการปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค มาตรการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการ
ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานำร่อง ๑๒ สาขา ซึ่งมีสินค้าประมงเป็นส่วนหนึ่งของสาขา 
นำร่อง มาตรการปรับประสานด้านคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของอาหารและมาตรการ



46 

 

จัดทำระบบการรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนมาตรการเสริมสร้างควารมมั่นคงด้าน
อาหารภายในภูมิภาคอาเซียน 
 ผลกระทบทีเ่กิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย โดยภาพรวมคือ 
 ๑. การผลิตสินค้าด้านการประมงจะต้องถูกควบคุมมาตรฐานสากลและเทคนิคการผลิตอย่างเข้มงวด
มากขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่อาเซียนกำหนด
 ๒. ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น ทำให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องต้อง
แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดจนเป็นปัจจัยสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในอาเซียน รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะมี
บทบาทเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการสนับสนุนให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีอาเซียนกำหนด 

 ๑.๓ ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Technology) 
๑.๓.๑ การให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาประเภทต่าง ๆ 

ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้
เกิดโรคหลายอย่างที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้อาหารที่ใช้ปลาเป็นวัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง  ๆ ได้รับ
ความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ 

๑.๓.๒ มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลสัตว์น้ำ จากการที่สินค้าสัตว์น้ำเป็นสินค้าที่เน่าเสีย
ได้ง่าย และมีโอกาสได้รับการปนเปื้อนสูง ประกอบกับประเทศผู้นำเข้ามีมาตรการด้านสุขอนามัยการดูแลรักษา
สัตว์น้ำที่เข้มงวด ทำให้มาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสินค้าสัตว์น้ำมีความสำคัญ และเข้มงวดมากขึ้น  
ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องเล็งเห็นความสำคัญและยอมทุ่มเทงบประมาณเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยทั้งระบบ 
เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีต้องใช้งบประมาณลงทุนสูง โดยเฉพาะในส่วนของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

๑.๓.๓ ปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้นของโลก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ อุณหภูมิของน้ำทะเล ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำทะเล ทำให้แหล่งการทำประมงและ
ปริมาณสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงไป 

๑.๓.๔ การดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมจัดเป็นเรื ่องที่ประชาคมโลกใน
ปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการทำประมงและการซื้อขายสัตว์น้ำ  
เป็นสาเหตุให้เกิดมลภาวะหลายอย่างกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องกลิ่น และน้ำเสียการดูแลในเรื่องดังกล่าวจึง
เป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าจะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน  
๒. การวิเคราะห์คู่แข่งและอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 
 ๒.๑ ข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจ   
   ๒.๑.๑ ข้อจำกัดทางกฎหมาย ตามมาตรา ๘ ของพรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา  
พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดให้การจัดตั้งสะพานปลาและการดำเนินงานสะพานปลาอยู่ในความดูแลขององค์การสะพานปลา
ทำให้การที่เอกชนจะเข้าสู่ธุรกิจด้านตลาดกลางสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงในลักษณะที่องค์การสะพานปลา
ดำเนินการอยู่ดูเสมือนจะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ ข้อจำกัดดังกล่าวไม่มีผลมากนัก เนื่องจากการ
ใช้อำนาจตามพรบ.เป็นของอธิบดีกรมประมง และไม่ได้มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ประกอบกับมีการกำหนด
ข้อยกเว้นกรณีที่เป็นสหกรณ์ประมง   
   ๒.๑.๒ ข้อจำกัดด้านการลงทุน เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ เป็นการให้บริการสถานที่ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเบื้องต้นด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น ท่าเทียบเรือ   
โรงคลุม โรงประมูล โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งระบบสุขอนามัยฯลฯ ค่อนข้างสูง ในขณะที่ผลตอบแทนที่จัดเก็บ
จากการให้บริการไม่คุ้มกับการลงทุนทำให้มีผู้ทำธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกับองค์การสะพานปลาน้อยราย  
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    ๒.๒ ความรุนแรงของการแข่งขัน   
 การแข่งขันในธุรกิจสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางสัตว์น้ำ ในลักษณะที่
องค์การสะพานปลาดำเนินการอยู่จัดว่าค่อนข้างต่ำ เนื่องจากลักษณะของการให้บริการมีที่มาจากนโยบายรัฐบาล
ในการจัดระเบียบด้านสถานที่ และสุขอนามัยของตลาดสัตว์น้ำ ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การสะพานปลาในฐานะ
หน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปค่อนข้างชัดเจน สร้างความม่ันใจให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจ
ว่าเป็นบริการที่มีความเป็นสาธารณะอีกทั้งผลตอบแทนของธุรกิจไม่สูงมากและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐาน
สุขอนามัยซึ่งมีต้นทุนสูงทำให้ผู ้ทำธุรกิจด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที ่อยู่ในอาชีพประมง การค้าสัตว์น้ำหรือมีธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับการประมง ซึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าในเครือข่ายของตน 

๒.๓ ความเสี่ยงจากธุรกิจที่ทดแทน  
                               หากพิจารณาในแง่ของธุรกิจทดแทน อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่หลายประเภท ทั้งในส่วนของ
ท่าเทียบเรือและแพปลาเอกชน  ตลาดสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ตั้งกระจายอยู่ตามแหล่งเพาะเลี้ยงหรือชุมชนประมง 
รวมถึงท่าเทียบเรือขององค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้รวบรวมสัตว์น้ำจากแหล่งผลิตส่งตรงสู่ห้องเย็นและโรงงานแปรรูป  

๒.๔ อำนาจต่อรองของลูกค้า 
ผู้เข้าใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาประกอบด้วย 

๓ กลุ่ม ใหญ่ๆ  กลุ่มแรกได้แก่ เจ้าของสัตว์น้ำซึ่งอาจเป็นชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออาจเป็นผู้
รวบรวมสัตว์น้ำจากแหล่งประมงเพื่อส่งจำหน่าย กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ แพปลา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายสัตว์น้ำและ
กลุ่มท่ีสาม ได้แก่ ผู้ซื้อ ซึ่งมีท้ังเพ่ือนำไปจำหน่ายตลาดย่อยในพ้ืนที่  ส่งไปจำหน่ายจังหวัดอ่ืนๆ หรือส่งเข้าห้องเย็น
และ โรงงานแปรรูป   
          ในลูกค้าหลัก ๓ กลุ ่ม กลุ ่มที ่องค์การสะพานปลาให้ความสำคัญมากที ่ส ุด  ได้แก่  
กลุ่มชาวประมง และเจ้าของสัตว์น้ำหรือเกษตรกร ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพ
ตามภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา  ทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ อยู่ในอัตราค่อนขา้ง
ต่ำ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุนดำเนินการ ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบกิจการแพปลาจัดเป็นกลุ่มที่มีบทบาท
มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการซื้อขายสัตว์น้ำ ทั้งนี้ ราคาสัตว์น้ำจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ขนาด อุปสงค์ 
และอุปทาน เป็นสำคัญ นอกจากนี้ การที่แพปลาส่วนใหญ่มีข้อตกลงผูกพันกับเจ้าของสัตว์น้ำ ทั้งในเรื่องของการ
ออกทุนสำรองในการทำประมง การจ่ายค่าสัตว์น้ำให้ก่อนได้รับชำระจากผู้ซื้อ ทำให้เกิดระบบกลุ่มเรือในสังกัด 
สามารถเจรจาต่อรอง สร้างเงื่อนไขทั้งกับชาวประมง และกับองค์การสะพานปลา 
 สำหรับกลุ ่มผู ้ซ ื ้อ จัดเป็นกลุ ่มที ่ค่อนข้างอิสระและมีอำนาจต่อรองมากพอสมควร 
โดยเฉพาะในสินค้าสัตว์น้ำประเภทที่เป็นวัตถุดิบ ทั้งในกลุ่มโรงงานแปรรูป และกลุ่มโรงงานปลาป่น ซึ่งจะเป็น 
ผู้กำหนดราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ดี ในส่วนของผู้ซ้ือรายย่อยอำนาจต่อรองมีไม่มากนักอาจมีข้อผูกพันกับแพปลา
เนื่องจากมีการซื้อขายในระบบเครดิต แต่ในระยะหลังเมื่อแพปลาประสบปัญหาไม่ได้รับชำระค่าสัตว์น้ำและ 
ต้องรับผิดชอบชำระให้กับเจ้าของสัตว์น้ำเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง ทำให้มีการซื้อขายในรูปเงินสดมากขึ้นและ 
ผู้ซื้อจะให้ความสำคัญกับชนิด ขนาด คุณภาพและราคาของสัตว์น้ำที่ต้องการ 

๒.๕ อำนาจต่อรองของกลุ่มผู้ให้บริการในพื้นที่ 
 กลุ่มผู้ให้บริการในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้จำหน่ายน้ำแข็งลูกจ้างคัดเลือก และขนถ่ายสัตว์น้ำ ผู้ให้บริการเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น จัดเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของต้นทุนใน
ขั้นตอนการซื้อขายสัตว์น้ำ แต่กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุม กำกับ ดูแลขององค์การ
สะพานปลา ซึ่งมีการกำหนดราคา หรืออัตราค่าบริการมาตรฐานไว้ทำให้ไม่มีอำนาจต่อรองมากนัก 
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๓. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม องค์การสะพานปลาได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินสถานภาพของ
สภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาสและอุปสรรค
ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 
๑. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีภารกิจเป็นส่วนสำคัญของวงจรธุรกิจการค้าสัตว์น้ำ เป็นที่รู้จักของ

ชาวประมงและผู้ประกอบการด้านการประมงมาอย่างยาวนาน ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน และองค์ความรู้ 
จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และยังมีสถานภาพเป็นท่าเทียบเรือประมงขององค์การ เป็น Port state ที่ได้รับการ
ยอมรับจาก EU สามารถทำช่องทางการตลาดระหว่างรัฐต่อรัฐได้ มีความสำคัญของวงจรธุรกิจการค้าสัตว์น้ำ  
ของประเทศ (ชื่อเสียง) 

๒. ท่าเทียบเรือส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมกับระบบขนถ่ายสัตว์น้ำสู่พื้นที่ตลาดสำคัญ  
ทั่วทั้งประเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว ที่มีศักยภาพด้านธุรกิจ มีความพร้อมในการพัฒนาทุกด้าน (สถานที่) 

๓. มีสถานภาพเป็นตลาดการค้าสัตว์น้ำเสรี โดยมีการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ที่มีราคาเป็นไปตาม
กลไกตลาด (กลไกการตลาด) 

๔.มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและช่วยเห ลือ
ชาวประมงในการให้ความรู้และประกอบอาชีพด้านการประมง 

๕. ท่าเทียบเรือประมงมีความพร้อมในด้านสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อ
การให้บริการขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ครบถ้วน และมีระบบสุขอนามัยที่ผ่านมาตรฐานของกรมประมง 
(โครงสร้างพ้ืนฐาน) 

๖. มีสัมพันธภาพที่ดีกับชาวประมงและผู้ประกอบกิจการการประมงเป็นอย่างดี (องค์กร) 
๗. มีการเตรียมการที ่จะนำเทคโนโลยีการชั ่งน้ำหนักอัตโนมัติเพื ่อโปร่งใสและยุติธรรมต่อ

ชาวประมง และผู้ประกอบการแพปลา และมีระบบเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจ
ต่อผู้บริโภค (เทคโนโลยี 

จุดอ่อน (Weakness) 
๑. องค์การสะพานปลา เป็นหน่วยงานที่มีการนำรายได้มาใช้ในการบริหารจัดการในแต่ละปี 

และมีผลขาดทุนสะสม เป็นผลให้ในบางโอกาส มีรายรับที ่สามารถหาได้อาจไม่สมดุลต่อรายจ่ายที ่เกิดขึ้น  
ทำให้องค์กรขาดสภาพคล่อง ส่งผลต่อการประกอบการธุรกิจขององค์การสะพานปลา 

๒. บุคลากรขาดประสิทธิภาพในการทำงานต่อการบริหารจัดการองค์กรในทุกๆด้านและ  
การเปลี่ยนแปลง ของสภาวะธุรกิจองค์การสะพานปลา โดยมีสาเหตุมาจาก มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องน้อย การบูรณาการการทำงานยังไม่ทั่วทั้งองค์กร ในบางงานยังขาดการสืบทอดตำแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง และพนักงานบางส่วนยังมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้น 

๓. ที่ดินของส่วนใหญ่ขององค์การสะพานปลา เป็นที่เช่า การใช้ประโยชน์จากการใช้พ้ืนที่ยังขาด
ความชัดเจนและการใช้ประโยชน์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ่ยังไม่มีประสิทธิผลมากพอ เจ้าหน้าที ่ยังขาด
ประสบการณ์ในการเข้าไปบริหารจัดการและระเบียบข้อบังคับเกี ่ยวข้องยังไม่เอื ้อต่อการดำเนินการ ทำให้  
การพัฒนาพื้นที่มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนและขาดประสิทธิผลในการดำเนินการ 

๔. เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมงที่มีอายุยาวนาน ทำให้โครงสร้างพื้นฐานบางท่าเทียบเรือ  
ประมงขาดการปรับปรุง มีอายุการใช้งานยาวนาน มีสภาพทรุดโทรม ทำให้ไม่สามารถนำระบบการบริหารจัดการ
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สุขอนามัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงบางแห่ ง ยังขาดความเหมาะสมกับการ 
ใช้งานจริง/ผู้ใช้บริการ  

๕. องค์การสะพานปลาขาดการประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียง บทบาท ภารกิจ ที่สร้างภาพลักษณ์ต่อ
ชาวประมง แพปลา และเครือข่ายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

๔.นโยบายของจังหวัดในการจัดระเบียบสถานที่ประกอบการของชุมชนในจังหวัดที่หน่วยงาน
ขององค์การสะพานปลาตั้งอยู่ เป็นโอกาสที่องค์การสะพานปลาสามารถใช้พื้นที่และสิ่งปลูกสร้างของสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงที่มีอยู่เข้าร่วมดำเนินการเชิงบูรณาการกับจังหวัดเพื่อก่อให้เกิด รายได้และใช้ทรัพย์สิน 
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 

๖. องค์การสะพานปลายังไม่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีที่จะดำเนินการในอนาคต ทั้งในเรื่องของ
อุปกรณ์ ระบบ องค์ความรู้ของพนักงาน ตลอดจนความพร้อมของพนักงานในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 

โอกาส (Opportunity) 
๑.ทำเลที่ตั้งของท่าเทียบเรือส่วนมาก ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กระจายตัวอยู่ตลอดแนว

ชายฝั่งทะเล ในการ ขนถ่ายสัตว์น้ำ และเป็นโอกาสให้องค์การสะพานปลาผนวกกับกลุ่มจังหวัดได้ 
๒. กฎหมายประมง เอื ้อให้องค์การสะพานปลาได้มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือ  

ประมง โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยให้เป็นท่าเทียบเรือประมงต้นแบบของประเทศและสร้างศักยภาพในการเพ่ิม
รายได้จากค่าบริการให้กับองค์การสะพานปลา 

๓. องค์การสะพานปลาเป็นต้นทางของการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำจากการทำประมงและ
การเพาะเลี้ยงของประเทศไทย 

๔.นโยบายของรัฐ ในการยกระดับมาตรฐานสินค้าและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ
การแข่งขันสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

๕. ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นโอกาสขององค์การสะพานปลา สามารถให้บริการ
ชาวประมงในการกระจายสินค้าสัตว์น้ำได้มากและเร็วขึ้น 

๖. การสนับสนุนนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ประเทศไทย ๔.๐ และแผนDE เปิดโอกาสให้องค์การสะพานปลาได้พัฒนาองค์กรทั ้งในเรื ่องการหารายได้ 
ฐานข้อมูล และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์ 

อุปสรรค (Threat) 
     ๑. กฎหมายประมง ส่งผลกระทบให้ ผลจับสัตว์น้ำของไทยทั้งในน่านน้ำและนอกน่านน้ำลดลง 
ส่งผลต่อการใช้บริการของชาวประมงที่มาใช้บริการองค์การสะพานปลา 
     ๒. กฎหมายประมงมีความซับซ้อนในด้านความเข้าใจและการปฏิบัติของชาวประมง ทำให้ใน
บางครั้งเกิดอุปสรรคในการทำงานระหว่างชาวประมงกับองค์การสะพานปลา 
     ๓. ปัจจุบันมีคู่แข่งที่มีการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงและแพปลาที่ทันสมัยและมีมาตรการจูงใจให้
ชาวประมงมาใช้บริการมากขึ้น ทำให้บางท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลามีชาวประมงมาใช้บริการ
ลดลง 
     ๔. ชาวประมงและผู้ประกอบการประมงบางรายไม่ให้ความสำคัญในด้านการจัดการ การดูแล
รักษาคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับและทัศนคติด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ทำให้การปฏิบัติด้านสุขอนามัยยากข้ึน 
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บทท่ี ๔ 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

องค์การสะพานปลา 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตามมาตรา ๔ ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี  
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้ อง และมาตรา ๙ 
ได้กำหนดให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการในระยะแรก ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วง
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์การสะพานปลา ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นโยบายแนวทางคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
และแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 

  การจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการขององค์การสะพานปลาได้ม ีการทบทวนรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตร สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ ๑) เกี่ยวข้อง ๕ ยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๑.๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ ๒) เกี่ยวข้อง ๑๖ ฉบับ จากท้ังหมด ๒๓ ฉบับ ดังนี้ 
๒.๑ ความมั่นคง 
๒.๒ การต่างประเทศ 
๒.๓ การเกษตร 
๒.๔ การท่องเที่ยว 
๒.๕ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
๒.๖ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
๒.๗ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
๒.๘ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๙ พลังทางสังคม 
๒.๑๐ เศรษฐกิจฐานราก 
๒.๑๑ การเติบโตอย่างยั่งยืน 
๒.๑๒ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
๒.๑๓ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
๒.๑๔ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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๒.๑๕ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๒.๑๖ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับ ๒) เกี่ยวข้อง ๘ ฉบับ จากท้ังหมด ๑๑ ฉบับ 
๓.๑ การเมือง 
๓.๒ การบริหารราชการแผ่นดิน 
๓.๓ กฎหมาย 
๓.๔ เศรษฐกิจ 
๓.๕ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๖ สาธารณสุข 
๓.๗ สังคม 
๓.๘ พลังงาน 

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) (แผนระดับ ๒)  
    เกี่ยวข้อง ๙ ยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
       ในสังคมไทย 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๔.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๔.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๔.๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

นโยบายและแนวทางของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

๑) ด้านการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
    ๑.๑ การจัดทำแผนแม่บท/ผังแม่บทสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
    ๑.๒ มาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
    ๑.๓ การนำระบบเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพในกา1รจัดเก็บรายได้ 
    ๑.๔ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
    ๑.๕ การกระจายความรับผิดชอบ 

๒) ด้านธุรกิจ 
    ๒.๑ การจัดแผนแม่บทด้านธุรกิจของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง(เป็นรายแห่ง)และภาพรวม 
    ๒.๒ เร่งรัดการปรับปรุงระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดหาผลประโยชน์ที่สะพานปลา  
          และท่าเทียบเรือประมง พ.ศ.๒๕๔๗ 
    ๒.๓ การยกระดับธุรกิจขององค์การสะพานปลา โดยเน้นด้านการตลาด 
    ๒.๔ การพัฒนาสินทรัพย์ขององค์การสะพานปลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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๓) ด้านการส่งเสริม 
    ๓.๑ การจัดการ/ให้ความช่วยเหลือกับชาวประมง ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
    ๓.๒ การให้ความช่วยเหลือ/ส่งเสริม เครื่องมือและอุปกรณ์การทำประมง ที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

๔. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
    ๔.๑ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการองค์กร 
    ๔.๒ การจัดระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
    ๔.๒ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการส่งเสริมการประมง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  นโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์  

  มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทั้งในรูปแบบทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง 
และเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร ภายใต้ความหมาย “Gifts คือ พรสวรรค์” 

  ๑. Growth Green : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๒. Innovation : สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์   

    ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
  ๓. Financial Management : การบริหารการเงิน 
  ๔. Transform : การเปลี่ยนแปลง 
  ๕. Special Project : โครงการพิเศษ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
Growth Green ๑. CSR ส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ ช า วประมง ใน

เครือข่ายกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย 
และธ ุรก ิจท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกว่า 
๑๐,๕๐๐ ราย เพิ ่มสมรรถนะ
และศักยภาพในการทำอาชีพ
ประมง ทั้งในเรื่องการหารายได้ 
(การปล ่อยส ินเช ื ่อเพ ื ่อการ
พัฒนาตนเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดูแลชาวประมงและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

๒. สุขอนามัย สะพานปลาและท ่ า เท ี ยบ
เรือประมงที่อยู ่ในการบริหาร
จัดการขององค์การสะพานปลา
ต้องเป ็นสะพานปลาและท่า
เท ียบเร ือประมงหล ักท ี ่ ได้
มาตรฐานสุขอนามัยที ่รัฐบาล
กำหนด 

๓. ECO Efficiency ทำให้สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงขององค์การสะพาน
ปลามีประสิทธิผลในการรักษา
และดูแลสิ่งแวดล้อม 

Innovation ๑. ด้านหารายได้ มาตรการหรือนวัตกรรมใหม่ใน
ก า รพ ัฒนากา รห า ร า ย ไ ด้
ค่าธรรมเนียม และการใช้พื้นที่ 
โดยใช้ระบบดิจิทัลมาสนับสนุน 

         พัฒนาระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

 ๒. ด้านการปฏิบัติ 
งาน 

เป็นนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการองค์กร ให้มีประสิทธิผล
โดยการใช ้ ระบบด ิจ ิท ั ลมา
สนับสนุนการดำเนินงานหรือ
ลดรายจ่าย 

พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Financial ๑. การทำรายได้อย่าง
ยั่งยืน 

มีการเติบโตของรายได้ในธุรกิจ
ใหม่ และพื ้นที ่ ใช ้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 

ขาดทุน         กำไร 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
Transform ๑ .  ก า ร พ ั ฒ น า

บุคลากร 
บูรณางานให้มีความสอดคล้อง 
๑. การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร 
(Competency) 
๒. ตัวชี ้ว ัดบุคลากรรายบุคคล 
(KPI) 
๓. ลักษณะงานบุคลากร (Job 
Specification : JS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       พัฒนาบุคลากร   

๒ .  Core Business 
Enabler 

๑. การกำกับดูแลที่ดีและการนำ
องค์กร 
๒. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
๓. การบริหารความเสี ่ยงและ
การควบคุมภายใน 
๔. การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
๕. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
๖. การบริหารทุนมนุษย์ 
๗.  การจ ั ดการคว ามร ู ้ แ ล ะ
นวัตกรรม 
๘. การตรวจสอบภายใน 

๓ .  ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง
โครงสร้างองค์กร 

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๔ .  ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง 
พรบ., ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๕. ระบบธรรมาภิ
บาล 

พ ัฒนาค ุณธ ร รมและคว าม
โปร ่ ง ใสของพน ักงานในการ
ดำเนินงานขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
Special Project ๑. โครงการพัฒนา

สะพานปลากรุงเทพ 
๑. เป็นศูนย์กลางตลาดสินค้า
ส ัตว ์น ้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
ต า ม  ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ข อ ง
ประเทศไทย 
๒. เป็นสถานที ่ท่องเที ่ยวและ
ศูนย์กลางอาหารครบวงจรของ
กรุงเทพฯ 
๓. ส่งเสริมการประมงพื้นบ้าน
และเศรษฐก ิจฐานรากตาม
นโยบายรัฐบาล 
๔. เป็นพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำ
เจ ้าพระยาให้กับคนในช ุมชน
เมือง 

๕. ๕. เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการ
ดำเนินงาน(Role Model) ให้กับ
ธ ุรก ิจส ัตว ์น ้ำหร ือธ ุรก ิจแบบ
เดียวกันของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      พัฒนาโครงการ 
       เพ่ือเพ่ิมรายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการพัฒนา
ธ ุ ร ก ิ จ ท ่ า เ ท ี ย บ
เรือประมงอ่างศิลา 

๑. ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมง
อ ่ า ง ศ ิ ล า ใ ห ้ ไ ด ้ ม า ต ร ฐ า น
มาตรฐานความปลอดภัยของ
ก รม เ จ ้ า ท ่ า แล ะมาต ร ฐ าน
ส ุขอนาม ัย (Hygiene Fishing 
Port) ของกรมประมงเพ่ือใช้เป็น
ท่าเทียบเรือหลักในการบูรณา
กา ร แก ้ ป ั ญห าประม ง  IUU 
ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า 
และ ศป.มผ. ตาม พรก.การ
ประมง ๒๕๕๘ 
๒. ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์
น ้ ำท ี ่ ไ ด ้ จ ากการทำประมง
พื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่ถูก
กฎหมายในน่านน้ำของจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
  ชลบ ุ ร ี แ ละจ ั งหว ั ดช ายฝั่ ง 

ตะวันออก  
๓. พ ัฒนาท ่าเท ียบเร ือและ
ตลาดประมงอ่างศิลาเพื่อรองรับ
การ จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์ประมงที ่มีคุณภาพ
ของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ำ
ที่เดือดร้อน  
๔ .  ย ก ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น
ส ุ ข อน าม ั ย แล ะแก ้ ป ัญหา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ
ขนถ่ายสินค้าส ัตว ์น ้ำของท่า
เทียบเรือตาม พรก.การประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕ .  ยกระด ั บ ร าย ได ้ อ า ชี พ
ชาวประมงพื ้นบ ้าน ประมง
พาณิชย ์และผู ้ค ้าส ัตว ์น ้ำใน
ชุมชนอ่างศิลาและ จ.ชลบุรี 
๖ .  ส ่ ง เสร ิ ม เศรษฐก ิ จการ
ท ่องเท ี ่ ยวใน  จ .ชลบ ุร ีและ
จังหวัดใกล้เคียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       พัฒนาโครงการ 
        เพ่ือเพ่ิมรายได ้
 
        
 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการพัฒนา
ธ ุ ร ก ิ จ ท ่ า เ ท ี ย บ
เรือประมงหัวหิน 

๑. พัฒนาที่ดินในพื้นที่ท่าเทียบ
เรือประมงหัวหิน โดยให้เอกชน
เป็นผู้ลงทุน 
๒. ให้เกิดการพัฒนาทรัพย์สิน
จากทรัพย์สินที่มีอยู่ 

  สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการต่างๆขององค์การสะพานปลา 
ได้ดำเนินการโดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง นโยบายแนวทางคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา และแผนปฏิบัติงานผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
  ๑. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้ 
มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม โดยจัดให้มีสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสุขอนามัย 
รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการ 
และผู้บริโภค     
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  ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์   

๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง เป็นการช่วยเหลือโดยใช้
เงินทุนส่งเสริมการประมง เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึง
สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง และการให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง 
ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพานปลาสู่ศูนย์กลางการขนถ่ายสัตว์น้ำและตลาดกลาง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างครบวงจรที่สามารถแข่งขันในระดับสากล 

 การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน้นในการ
ยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่มาตรฐานสากลตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานของตลาดสัตว์น้ำและ  
ท่าเทียบเรือประมงทีจ่ะต้องได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยตลอดจน การขนถ่ายและการดูแลรักษาสัตว์น้ำที่จะต้องได้
มาตรฐานสุขอนามัยเช่นกัน นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำประมงที่ถูกกฏหมายและยั่งยืน
ตลอดจน เสริมสร้างเข็มแข็งให้แก่ ชาวประมง สถาบันประมง ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ยุทธศาสตร์นี้
สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าตามลำดับ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพื่อเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได้  
 การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการที่

จะต้องยกระดับองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถใน  
การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒน าอย่างรวดเร็วที่
เหมาะสมกับองค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทรัพยากรบคุคล
การประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขยายการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ชาวประมง  

เป็นภารกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา  
โดยการช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนใน
การดำเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นำมาช่วยเหลือ
ดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้
กำหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการที ่เรียกเก็บจากผู ้ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ ๒๕ ของ
ค่าบริการที่เก็บได้นำมาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมการประมง
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการที่จะต้องยกระดับ
องค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่เหมาะสมกับองค์กร 
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย ่างมีประส ิทธิภาพและประสิทธ ิผล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
การประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร ในการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบาลที่ดีขององค์กร 
สร้างแผนการจัดการความเสี ่ยงที ่ดีเพื ่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควร

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งนำระบบ 
ITA มาปรับใช้ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 

ยุทธศาสตร์องค์การสะพานปลา กำหนดไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ยกระดับธุรกิจสะพานปลาสู่ศูนย์กลางการขนถ่ายตลาดสัตว์น้ำและตลาดกลาง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างครบวงจรที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
    ๑) กลยุทธ์เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นมาตรฐานสากล 
    ๒) กลยุทธ์พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างมีมาตรฐานสากล 
    ๓) กลยุทธ์พัฒนาระบบขนส่งและระบบ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
๒. ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได้ 

๑) กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร 
๒) กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพ่ิมข้ึน 
๓) กลยุทธ์พัฒนาพัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มาก 

๓. ยุทธศาสตร์ขยายการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ชาวประมง 
๑) กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมง 
๒) กลยุทธ์ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอาชีพชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
๓) กลยุทธ์พัฒนาเครื่อข่ายชาวประมง 

๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
๑) กลยุทธ์ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๒) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 
๓) กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และเพ่ิมช่องทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    ตลอดโซ่อุปทาน 
๔) กลยุทธ์พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ทั้งโซ่อุปทาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
    ให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค 

            ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมระบบธรรมภิบาลที่ดีขององค์กร 
              ๑) กลยุทธ์พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
              ๒) กลยุทธ์พัฒนากระบวนการให้บริการ/การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
              ๓) กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
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แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา ประกอบไปด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพานปลาสู่ศูนย์กลางการขนถ่ายสัตว์น้ำและตลาดกลาง

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างครบวงจรที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
การพัฒนาการตลาดสัตว์น้ำ จัดเป็นภารกิจหลักขององค์การสะพานปลา ซึ่งได้มีการดำเนินงานมา

อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาทำให้องค์การสะพาน
ปลาต้องปรับแผนการดำเนินงานเพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการพัฒนาอาจแยกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ 
ได้แก่ การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือด้าน hardware และการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการระบบตลาด ตลอดจนระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือ software โดยองค์การสะพานปลาได้กำหนด
แผนงานและโครงการในปี ๒๕๖๒ (ทบทวนเดือนธันวาคม ๒๕๖๒) ประกอบด้วย กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างมีมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาระบบขนส่งและระบบ Supply Chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
           ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๘ โครงการ  
 ๑) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ 
 ๒) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขอนามัย 
 ๓) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงชุมพร 
 ๔) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตน้ำสะอาด 
 ๕) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ๖) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
 ๗) โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ำ 
 ๘) โครงการก่อสร้างที่จอดรถท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได้ 
 จากการที่รายได้หลักจากการดำเนินงานด้านการให้บริการสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำมี
แนวโน้มลดลงตามภาวะประมงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ทำให้องค์การสะพานปลาต้องกำหนดกลยุทธ์ในการหา
รายได้เพิ่มจากกิจกรรมอื่นๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมประมงในบริเวณพื้นที่สะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงต่างๆ เช่น ก่อสร้างอาคารแพปลา , ให้เช่าพื้นที่แปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ และเช่าพื้นที่โรงน้ำแข็ง
สำหรับรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ  โดยกำหนดแผนงานและโครงการภายใต้กลยุทธ์รายละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น 
           ซ่ึงประกอบไปด้วยจำนวน ๒ โครงการ  
 ๑) โครงการพัฒนาพ้ืนที่สะพานปลาสมุทรปราการ 
 ๒) โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ขยายการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ชาวประมง 
 เพ่ือส่งเสริมการทำประมงถูกกฎหมาย สู่ความอย่างยั่งยืน พร้อมลดปัญหา สร้างภาพลักษณ์ โครงการ
นี้จะเป็นการพัฒนาความรู้ ยกระดับให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของกฎหมาย 
โทษ ข้อกำหนดและประโยชน์ต่างๆ จากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชกำหนดการประมง 
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 พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นการปรับเปลี่ยน พัฒนา ยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้เป็นสถานที่ขนถ่าย
สินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน EU โดยมุ่งหวังให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทุก
เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดส่งออกและผู้บริโภคภายในประเทศ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดใน
พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖  ได้แก่ การจัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการหรืออาชีพของ
ชาวประมง จัดเป็นภารกิจเชิงสังคมซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งกับกลุ่มชาวประมงและผู้ประกอบการธุรกิจประมงต่างๆ ประกอบด้วย  ๒ กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมง  
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอาชีพชาวประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาเครือข่ายชาวประมง 
           ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๖ โครงการ  
 ๑) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน 
 ๒) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 
 ๓) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง 
 ๔) โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน 
 ๕) โครงการสินเชื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖) 
 ๖) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือจัดตลาดประมงพ้ืนบ้านอำเภอหัวหิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี 
 การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เป็นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการที่
จะต้องยกระดับองค์กรในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพในทางธุรกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการประยุกต์นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่
เหมาะสมกับองค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การประชาสัมพันธ์องค์กร การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร ในการ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดเก็บ
รายได้ เป็นต้น และเป็นการดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และเพิ่มช่องทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                   ตลอดโซ่อุปทาน 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ทั้งโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน 
                 ให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค 
           ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวน ๗ โครงการ  
 ๑) แผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี ๒๕๖๓ 
 ๒) โครงการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification) 
     ของพนักงานองค์การสะพานปลา 
 ๓) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการองค์กร (KM) 
 ๔) โครงการทบทวนคู่มือการกำหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน 
     (Competency) ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๒ 
 ๕) โครงการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
 ๖) โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
 ๗) โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมระบบธรรมภิบาลที่ดีขององค์กร 
              สร้างแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรปรับปรุง
กระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งนำระบบ ITA มา
ปรับใช้ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนากระบวนการให้บริการ/การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมจำนวน  ๑ โครงการ 
 ๑) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
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แผนการดำเนนิงานโครงการตาม 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา 

 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับธุรกิจสะพานปลาสู่ศูนย์กลางการขนถ่ายสัตว์น้ำและ
ตลาดกลางผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอย่างครบวงจรที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

   

๑. โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ    
๒. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขอนามัย    
๓.โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงชุมพร    
๔.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบผลิตน้ำสะอาด    
๕.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย    
๖. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี    
๗. โครงการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายสัตว์น้ำ    
๘. โครงการก่อสร้างที่จอดรถท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต    
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได้    
๑.โครงการพัฒนาพ้ืนที่สะพานปลาสมุทรปราการ    
๒. โครงการประชาสัมพันธเ์พ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา    
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขยายการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ชาวประมง    
๑.โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน    

๒. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา    
๓. โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาท่าเทียบ
เรือประมง 

   

๔. โครงการสินค้าประมงถูกกฎหมายตรวจสอบย้อนกลับได้ปลอดภัยจากสาร
ฟอร์มาลิน 

   

๕. โครงการสินเชื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย (โครงการ ๑๖)    
๖. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดตลาดประมงพ้ืนบ้านอำเภอหัวหิน    
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แผนการดำเนนิงานโครงการตาม 
แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลา 

 
 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี    
๑ แผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 
๒๕๖๓ 

   

๒. โครงการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification) ของ
พนักงานองค์การสะพานปลา 

   

๓. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการองค์กร (KM)    
๔. โครงการทบทวนคู่มือการกำหนดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา ประจำปี 
๒๕๖๒ 

   

๕. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการองค์กร (KM)    

๖. โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
   

๗. โครงการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)    
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมภิบาลที่ดีขององค์กร    
๑. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน 
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บทที่ ๕ 
แผนบริหารความเสี่ยงกับแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

ประเด็นปัญหาขององค์การสะพานปลา 
  การดำเนินงานขององค์การสะพานปลามีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องนำมาพิจารณาในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจำแนกตามประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) โดยระบุปัจจุบันความเสี่ยง คือ “การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ได้ตามเป้าหมาย” ทั ้งนี ้เนื ่องจากแผนปฏิบัติงานประจำปีที ่หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจจะต้องมีการดำเนินการเพื ่อให้เป้นไปตามภารกิจในการจัดตั ้งองค์กรตามพระราชบัญญัติ  
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรในแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนเป็น
การดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลงานของรัฐวิสาหกิจที ่ให้ความสำคัญกับ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของรัฐวิสาหกิจในแต่ละปี 

    ๑.๑ การวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
         สาเหตุหลักของปัจจัยเสี่ยงทำให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีไม่ได้ตาม

เป้าหมาย ประกอบด้วยด้วยสาเหตุสำคัญดังนี้ 
   ๑. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการขาดความเอาใจใส่ในการดำเนินงาน 
   ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการมีเวลาที่มาบริหารโครงการไม่เพียงพอ 
   ๓. การคาดการทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความคลาดเคลื่อน 
   ๔. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการขาดการประสานงานกันเอง 

b. ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ 
ไม่ได้ตามเป้าหมาย ระดับความรุนแรงสูง 
๑. ด้านการดำเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 
๒. ด้านการเงิน (Financial Risk) : ๑. กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  ๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย 
ระดับความรุนแรงสูง 
๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) : 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายพระ
ราชกำหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย ระดับความรุนแรง
ปานกลาง 

c. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการสรุปได้ดังนี้ 
๑. กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
๒. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน โดยประสานงานกับคณะทำงานการ
บริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานรายเดือน 
รายไตรมาส และรายปี 
๓. มีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตมปัญหาอุปสรรค และ
รายงานสถานภาพความเสี่ยง 
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๔. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าของความเสี ่ยงและผู ้เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้
ตระหยนักถึงผลกระทบ และความเชื่อมโยงของความเสี่ยงนี้กับเจ้าของความเสี่ยง
อย่างชัดเจน 
๕. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ผลกระทบความผันผวนทาง
เศรษฐกิจไว้ทุกโครงการ 

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operational Risk) โดยระบุปัจจัยเสี่ยง คือ “ความเสี่ยง
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้” ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้มุ่งเน้น
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในด้านต่าง  ๆ  
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำระบบ MIS การจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ (e-MCPD) ตลอดจน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำสู่การเป็นองค์การสะพานปลา ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งเน้นให้ประเทศไทยสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสานเทศขององค์การสะพานปลาจึง
ต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลาได้
อย่างต่อเนื่อง 

    ๒.๑ การวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
         สาเหตุหลักของปัจจัยเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้

ประกอบด้วยสาเหตุสำคัญ ดังนี้ 
๑. ปัญหาจากผู้ใช้งาน 
๒. ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ 
๓. การแฮกซ์ระบบ และการโจมตีของไวรัส 
๔. ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบริหารจัดการระบบได้อย่างต่อเนื่อง 

b. ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเปา้หมาย ระดับความรุนแรงสูง 
๒. ด้านการดำเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 
๓. ด้านการเงิน (Financial Risk) : ๑. กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  ๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย 
ระดับความรุนแรงสูง 
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) : 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายพระ
ราชกำหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย ระดับความรุนแรง
ปานกลาง 

c. การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการ สรุปได้ดังนี้ 
๑. ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ 
๒. จัดทำระบบติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลรายเดือน รายไตรมาส และ
รายปี 
๓. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ไตรมาส เพ่ือติดตามปัญหา และอุปสรรค 
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๔. มีการประชุมเร่งรัดการดำเนินงาของทุกกิจกรรม และสร้างความตระหนักในการ
รับผิดชอบ 

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risgh) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risgh) 
ขององค์การสะพานปลา โดยระบุปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ปัจจัยเสี่ยง คือ  

    ๓.๑ ปัจจัยเสี่ยงกำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
         การำดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการสร้างความมั่นคงในด้านฐานะการเงินของ

องค์กรให้สามารถเลี้ยงองค์กรได้ ไม่เป็นภาระให้แก่รัฐบาลในการเข้ามาประคับประคององค์กรให่อยู่รอด 
ตลอดจนองค์กรรัฐวิสาหกิจต้องมีความเข้มแข็งในการเป็นเครื ่องมือหรือกลไกรัฐบาลในการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่กันไปกับการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจนั ้นๆ ด้วย ผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในอดีตที ่ผ ่านมาต้องประสบปัญหา 
การดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กกำหนดไว้มาโดยตลาอด ส่งผลให้ในบางปีมีผลการดำเนินงานกำไร
เล็กน้อย หรือประสบภาวะขาดทุนแต่ไม่มากนัก จึงต้องนำประเด็นความเสี่ยงนี้มาบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือยกระดับฐานะการเงินขององค์การสะพานปลา และนำไปสู่ความเข้มแข็งของหน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          ๓.๑.๑ การวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
        ๑) ปริมาณสัตว์น้ำไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ ส่งผลต่อรายได้ 

ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าและค่าบริการต่างๆ ที่องค์การสะพาน 
ปลาจัดเก็บเป็นรายได้หลักไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

          ๒) การบริหารรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 
          ๓) โครงการลงทุนด้านรายได้มีความล่าช้า 
          ๔) การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน 
          ๕) ค่าใช้จ่ายหมวดไฟฟ้าในพ้ืนที่พิเศษชายแดนภาคใต้ไม่สามารถ 

ควบคุมได้ เช่น ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ท่าเทียบเรือประมง 
นราธิวาส 

            ๓.๑.๒ ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
          ๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ระดับความรุนแรงสูง 
   ๒) ด้านการดำเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้าน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 
   ๓) ด้านการเงิน (Financial Risk) : ๑. กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่ 

 เป็นไปตามเป้าหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  ๒. การเบิกจ่าย   
 งบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ระดับความรุนแรงสูง 

   ๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
(Compliance Risk) : สะพานปลาและท่าเทียบเร ือประมงต้องมีการ
ดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายพระราชกำหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
ส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย ระดับความรุนแรงปานกลาง 

            ๓.๑.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
                   ๑) ติดตามเร่งรัดกิจกรรมหรือโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
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          ๒) จัดทำมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม 
          ๓) จัดทำรายงานทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน และประมาณการแนวโน้ม  

ณ สิ้นปีงบประมาณเป็นรายเดือน รายไตรมาส 
          ๔) ติดตามและรายงานค่าใช้จ่ายที่ผันแปรกับรายได้เป็นรายเดือนและ 

รายไตรมาส 
          ๕) จัดทำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ผันแปรกับรายได้ให้ 

เป็นไปตามแผนงาน 
      ๓.๒ ปัจจัยเสี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย 
           การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นประเด็นที่รัฐบาลได้มอบเป็นนโยบายสำคัญ
ให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาล
เล็งเห็นถึงความจำเป๋นที ่จะต้องให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนในการกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย  
ของรัฐบาล จึงเป็นภารกิจสำคัญที่องค์การสะพานปลาจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แต่ในด้าน  
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์การสะพานปลาจะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล  
องค์การสะพานปลาจึงต้องนำประเด็นปัจจัยเสี่ยงนี้มาบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีต่อไปตามเป้าหมายของรัฐบาลดังกล่าว 

          ๓.๒.๑ การวิเคราะหส์าเหตุปัจจัยเสี่ยง 
        ๑) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 
        ๒) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียดระหว่างการก่อสร้าง 
        ๓) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขาดความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ 

ในการตรวจรับ 
        ๔) ความล่าช้าจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
        ๕) ฝ่ายพัสดุมีภาระงานจำนวนมากทำให้เกิดความล่าช้าต่อการเบิกจ่าย 
        ๖) ผู้ยื่นประมูลงานขาดคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
        ๗) ผู้รับจ้างทิ้งงานไม่พร้อมในการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 
        ๘) ปัญหาของความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
 ๓.๒.๒ ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 

๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
  ประจำปี ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ระดับความรุนแรงสูง 

        ๒) ด้านการดำเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 

    ๓) ด้านการเงิน (Financial Risk) : ๑. กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่ 
  เป็นไปตามเป้าหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  ๒. การเบิกจ่าย 
  งบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ระดับความรุนแรงสูง 

    ๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
        (Compliance Risk) : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมี  
        การดำเนินงานได้เป็นไปตามเป้าหมายพระราชกำหนดประมง พ.ศ.  
        ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐานสุขอนามัย ระดับความรุนแรงปานกลาง 

 ๓.๒.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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        ๑) โครงการลงทุนต้องมีความพร้อมทุกด้านก่อนเสนอขออนุมัติ 
งบประมาณ 

        ๒) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ 
        ๓) จัดทำ TOR ที่ถูกต้องชัดเจน 
        ๔) เรี่งรัดแก้ไขปัญหาจากรายงานของผู้ควบคุมงาน 
        ๕) บริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ 
๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยระบุปัจจัยเสี่ยงคือ “สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของ
มาตรฐานสุขอนามัย” ทั้งนี้เนื่องจากตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้การกำเนินงาน
ที่เกี ่ยวข้องกับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทั้งในส่วนของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนจะต้องได้
มาตรฐานสุขอนามัยตามที ่กรอบประมงกำหนด องค์การสะพานปลาจึงต้องตระหนักถึงความจำเป็น  
ที่ต้องบริหารความเสี่ยงนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงาน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงท่ีได้มาตรฐานสากลของประเทศ 

     ๔.๑ การวิเคราะห์สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
          ๑) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบประเมินสุขลักษณะสะพานปลา  

   ท่าเทียบเรือและตลาดกลาง 
 ๒) ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ 
 ๓) ผู้บริหารสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงบางแห่งไม่ให้ความสำคัญ 
 ๔) บางหน่วยงานในบางครั้งมีปริมาณสัตว์น้ำเกินขีดความสามารถในการ 

    รองรับของท่าเทียบเรือ 
 ๕) เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระบบการตรวจประเมินไม่ครบถวน ชัดเจน และ 

    หรือขาดความตระหนักที่ถูกต้องตามท่ีกำหนด 
      ๔.๒ ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 

๑) ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
   ๒๕๖๐ ไม่ได้ตามเปา้หมาย ระดับความรุนแรงสูง 
๒) ด้านการดำเนินการ (Operational Risk) : ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ ระดับความรุนแรงสูง 
๓) ด้านการเงิน (Financial Risk) : ๑. กำไรสุทธิภาพรวมองค์กรไม่เป็นไปตาม 
    เป้าหมาย ระดับความรุนแรงปานกลาง  ๒. การเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่า 

เป้าหมาย ระดับความรุนแรงสูง 
๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Compliance  

Risk) : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต้องมี การดำเนินงานได้เป็นไป 
ตามเป้าหมายพระราชกำหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของมาตรฐาน 
สุขอนามัย ระดับความรุนแรงปานกลาง 

      ๔.๓ การบริหารจัดการ 
           ๑) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา มีการ 

  ดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย 
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           ๒) ติดตาม และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย 
           ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติการด้านสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบ 

   เรือประมง 
           ๔) ดำเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของกรม 

  ประมง 
๕) ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน จัดทำแผนปรับปรุงหน่วยงานทั้งในรยะสั้น ระยะ 
    ปานกลาง และระยะยาว 
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บทที่ ๖ 
ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการกับ Balance Score Card 

  เมื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  ในมุมมองของ Balance Score 
Card พบว่ามีการให้ความสำคัญกับมุมมองด้านลูกค้ามากกว่าด้านอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจในการจัดตั้ง
องค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖  

นอกจากนี้  ในส่วนของมุมมองด้านการเงิน ก็มีการให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การหารายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน โดยไม่ได้ละเลยในเรื่องของกระบวนการภายใน และการเรียนรู้
และเติบโต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ประสบความสำเร็จ 
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บทที่ ๗ 
แผนด้านการเงินขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน (ข้อมูลประกอบงบกำไรขาดทุน) 

 
๑. บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีท่ีผ่านมา 
  ในระยะหลายปีที่ผ่านมาการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง  
ทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มลดลง โดยมีสาเหตุสำคัญได้แก่ 
  ๑. รายได้จากการดำเนินงานหลักมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าองค์การสะพานปลาได้มีการขยาย
งานด้านธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในขณะที่
รายได้กว่าร้อยละ ๘๐ ขององค์การสะพานปลามาจากการดำเนินงานของสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้จากการบริหาร
ทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าอาคารและที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ของสะพานปลา/
ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ  เป็นเหตุให้รายได้ส่วนใหญ่ขององค์การสะพานปลาขึ้นอยู่กับภาวการณ์ประมงเป็น
หลัก และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะประมงซบเซา ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ดังนี้ 
  ๑) ทรัพยากรสัตว์น้ำในประเทศเสื่อมโทรมจากการทำประมงมากเกินไป (Overfishing) 
  ๒) การทำประมงนอกน่านน้ำ มีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอ้ือ
ต่อการลงทุนของผู้ประกอบการของไทย 
  ๓) การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก 
  ๔) ราคาน้ำมันดีเซลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวประมงประสบภาวะขาดทุน ต้องหยุดทำ
การประมงจำนวนมาก 
  ๕) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ปริมาณธุรกิจในพ้ืนที่ลดลง 
  ๒.  ปัญหาพื้นที่ธุรกิจลดลงของสะพานปลากรุงเทพ จากการที่สะพานปลากรุงเทพซึ่งเป็น
หน่วยสร้างรายได้สำคัญ ต้องส่งค ืนพื ้นที ่ ใช ้งานประมาณครึ ่งหนึ ่งให ้ก ับสำนักงานทรพย์ส ินส ่วน
พระมหากษัตริย์เจ้าของที่ดิน โดยพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ธุรกิจ ได้แก่ ส่วนที่เป็นโรงคลุมจำหน่ายสัตว์
น้ำ และอาคารแพปลา  ทำให้มีปัญหาในการจัดเก็บรายได้ มีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมขององค์การสะพานปลาโดยเฉพาะในปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา 
  ๓. ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจากการปรับขึ้นค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ตามนโยบายรัฐบาล และการปรับเพ่ิมค่าจ้างประจำปี รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลมาตรฐานสุขอนามัย
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำสะอาดล้างสัตว์น้ำ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
บำบัดน้ำเสีย ทำให้องค์การสะพานปลามีต้นทุนการดำเนินงานในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สิ่งปลูกสร้างในหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน ในขณะที่การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ 
  ๔. แผนการหารายได้เพิ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  แม้ว่าในปีที่ผ่านมาองค์การสะพานปลา
จะมีโครงการหารายได้เพิ่มจากการบริหารทรัพย์สินในสะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมงต่างๆ หลายโครงการ 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาที่ดินบ้านพักพนักงานทีท่าเทียบเรือประมงหัวหิน การการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ยก
กรรมสิทธิ์ที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพร เป็นต้น แต่โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมาย 
เนื่องจากมีอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ในขณะที่การดำเนินงานด้านธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการจัดส่งสินค้า
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สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปให้กับกรมราชทัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้จากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของกรมราชทัณฑ์ 
๒. หลักเกณฑ์และสมมติฐานปีปัจจุบัน และปีล่วงหน้า 

องค์การสะพานปลา ใช้หลักเกณฑ์และสมมติฐานปีปัจจุบันและปีล่ วงหน้า ในการจัดทำ
งบประมาณปี ๒๕๖๓ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และประมาณการรายได้ตาม
แผนหารายได้เพิ่มของแต่ละหน่วยงาน และแผนงานโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการศูนย์กลางค้าสัตว์น้ำ
กรุงเทพ ,โครงการพัฒนาศักยภาพสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ส่วนค่าใช้จ่ายใช้เกณฑ์ตามภาวะ ค่า
ครองชีพที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมวดเงินเดือน และหมวดสาธารณูปโภค แต่ยังคงยึดหลักประหยัดตามความ
จำเป็นในส่วนที่ดำเนินการได้ สำหรับประมาณการในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  ประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน ประมาณ ๕%  แต่ทั้งนี้จะพิจารณาความเป็นไปได้ในแต่ละรายการประกอบการพิจารณาด้วย 
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 ประมาณการงบกำไรขาดทุน 
            ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

                                                                                     
หน่วย:ล้านบาท 

 
หมายเหตุ 
๑. ปี ๒๕๖๓ เป็นตัวเลขตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ที่ตั้งไว้เป็นปีฐาน 
๒. รายได ้-รายจ่ายแผนงานให้บริการ เพิ่มขึ้น ๕ %ทุกๆปี 
๓. รายได้ –รายจ่ายแผนงานดำเนินธุรกิจ/โครงการ เพ่ิมข้ึน ๑๐ %ทุกๆปี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

รายได้ 

- แผนงานให้บริการ 

- แผนงานดำเนินธุรกิจ/โครงการ 

- กองทุนสวิสดิการ 

รวมรายได้ 

 

256.954 

10.905 

1.844 

269.703 

 

269.955 

10.948 

1.936 

282.839 

 

281.532 

11.145 

2.033 

294.710 

ค่าใชจ้่าย 

- แผนงานให้บริการ 

- แผนงานดำเนินธุรกิจ/โครงการ 

- กองทุนสวิสดิการ 

รวมค่าใช้จ่าย 

 

242.028 

10.098 

1.803 

253.929 

 

254.666 

10.138 

1.683 

266.487 

 

264.375 

10.320 

1.767 

276.462 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 15.774 16.352 18.248 
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องค์การสะพานปลา 
๑๔๙ เจริญกรุง ๕๘ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๒-๔๔๙๐ โทรสาร ๐-๒๒๑๒-

๕๘๙๙ 
 

Fish Marketing Organization 
๑๔๙ Charoen Krung Road ๕๘, Yannawa, Sathorn District, Bangkok. 

Tel. (๖๒๒) ๒๑๒ - ๔๔๙๐ , Fax: (๖๖๒) ๒๑๒-๕๘๙๙  Internet: www.fishmarket.co.th 


