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กรมประมง 
 
 บทน า 
 กองประมงต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักของกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ความร่วมมือด้านการประมงกับต่างประเทศทั่วโลก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
ระหว่างกันซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการประมงของทั้งสอง
ประเทศ (ทวิภาคี) หรือ พหุภาคี (ตั้งแต่ 3 ประเทศขึ้นไป) กรมประมง
ด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ ครอบคลุมทุกด้าน โดยส่วนใหญ่
เป็นความร่วมมือทางวิชาการประมงสาขาต่าง  ๆ รวมทั้ง ด้านความ
ปลอดภัยอาหารและมาตรฐานสินค้า และความร่วมมือทางด้านการค้า
สินค้าประมง นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือในกรอบองค์การระหว่าง
ประเทศ ซึ่งท าให้ไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ และทิศทางการ
พัฒนาการประมงของโลก เช่น ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations: FAO) ความร่วมมือด้านการประมงอยู่ ภายใต้
คณะกรรมาธิการประมง (Committee on Fisheries:  COFI)  ท าให้
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติสากลในการอนุรักษ์ 



และบริหารจัดการฉลาม  (  nt nnltatnla naln ta oitatn tn 
rtnn nsltatn ln  nlnlan nt ta nolnan ) และแผนปฏิบัติการสากล

ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: 
IPOA-IUU) เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยยังสามารถปกป้องผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการประมงของไทยโดยการน าเสนอข้อมูลในการ
ประชุม ได้รับทราบความเคลื่อนไหว แนวโน้มการพัฒนาและปัญหา 
ด้านการประมงของโลกและข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดทิศทางการพัฒนาการประมงของประเทศไทย 
ให้ ทันต่อสถานการณ์  ร วมทั้ ง  ได้ รั บการสนับสนุนทางวิ ช าการ  
และงบประมาณในการพัฒนาการประมงของประเทศไทย องค์การระหว่าง
ประเทศและความร่วมมือพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับการประมงอ่ืน ๆ และสาขา
ความร่วมมือที่ด าเนินการ เช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: 
ASEAN) ด าเนินการความร่วมมือภายใต้การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 
ด้านการเกษตรและป่าไม้ ผ่านกรอบการประชุมคณะท างานประมงอาเซียน 
(ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries) ครอบคลุมความร่วมมือ  
ด้านการประมงทุกสาขา โดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประมงของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนา 
การประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  



 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast 
Asian Fisheries Development Center: SEAFDEC) ความร่วมมือ
ครอบคลุมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล เทคโนโลยีการท า
ประมงอย่างรับผิดชอบ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เทคโนโลยีประมงภายหลัง
การจับสัตว์น้ า และการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า  
 ศูนย์เครือข่ายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งเอเชียแปซิฟิก (Network 
of Aquaculture Centres in Asia-Pacific :  NACA)  ด า เ นิ น ง า น 
ความร่วมมือเพ่ือมุ่งหวังพัฒนาชนบทผ่านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
อย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า 
 คณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna 
Commission: IOTC) ส่งเสริมการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ปลาทูน่า 
และปลาชนิดที่คล้ายกับปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียอย่างยั่งยืน   
 สภาพปัจจุบัน  
 บุคลากรกองประมงต่างประเทศรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ 
ความร่วมมือโดยการเก็บเอกสาร รวบรวมไว้ในแฟ้มเอกสาร และรวมไว้
เป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และมีข้อมูล
บางส่วนเผยแพร่ในเว็บไซต์กองประมงต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้เว็บไซต์
หลักของกรมประมง ข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
ข้อมูลการอนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว  
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมหรือร่วมด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือ
ด้านการประมงต่างประเทศ ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศต่าง ๆ เอกสาร
ประกอบการประชุม รายงานผลการประชุมและการดูงาน การแลกเปลี่ยน



ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้การค้นหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการเตรียมท่าทีของประเทศไทย
ในการเข้าร่วมการประชุม การสรุปงาน หรือค้นหาข้อมูล ในกรณีที่
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ จะไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น หากสามารถรวบรวม
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานความร่วมมือด้านการประมง
ต่างประเทศ ไว้ในจุดที่ผู้ เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย คือ เว็บไซต์ 
ผู้ เกี่ยวข้องจะสามารถค้นหาข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงานและ
ท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่หลากหลายสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น    
 ข้อเสนอ 
 เพ่ือส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านการประมงต่างประเทศ 
แก่บุคลากรของกรมประมงที่ปฏิบัติงานด้านการประมงต่างประเทศ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการประมงต่างประเทศ โดย
ค านึงถึงการประหยัดงบประมาณและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว จึงเสนอ 
ให้กองประมงต่างประเทศ กรมประมง จัดท า “ฐานข้อมูลการประมง
ต่างประเทศ” โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของ 
กรมประมงในการจัดท าฐานข้อมูล   
 ลักษณะส าคัญของฐานข้อมูลการประมงต่างประเทศ  
 1. เป็นฐานข้อมูลแบบปิด การเข้าถึงฐานข้อมูล โดยก าหนด  
ผู้ใช้ข้อมูล (username) และรหัสผ่าน (password) 
 2. บุคลากรของกรมประมงที่มี  username และ password 
เท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได ้



 3. บคุลากรกองประมงต่างประเทศที่เก่ียวข้องท าหน้าที่เป็นผู้น าเข้า
ข้อมูล และดูแลระบบ 
 4. ฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์กองประมงต่างประเทศ  
 5. ข้อมูลทีจ่ะบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล เช่น 
  - สรุปข้อมูลพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีรายละเอียดสภาพการผลิตและการค้าสินค้า
ประมงของประเทศนั้น ๆ ประเทศคู่ค้าสินค้าประมงที่ส าคัญ จุดเด่น 
ด้านการประมง เช่น พันธุ์สัตว์น้ า เทคโนโลยีการท าประมง เทคโนโลยี 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อุตสาหกรรมสัตว์น้ า การแปรรูปสัตว์น้ า  
  - ข้อมูลพ้ืนฐานองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมง และสรุปสถานการณ์ด าเนินงานความร่วมมือ 
  - สถิติการค้าสินค้าประมงระหว่างไทยกับต่างประเทศ 
  - รายงานผลการประชุมความร่วมมือการประมงต่างประเทศ 
เช่น การประชุมความร่วมมือด้านการประมงสองฝ่าย การประชุมประจ าปี
ขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประมงซึ่งประเทศไทย 
เป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  - บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมง และ
ข้อตกลงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  - รายงานการเดินทางไปดูงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรอบ
ความร่วมมือการประมงต่างประเทศ  
  - แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวประจ าปีของ
กรมประมง 



 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือด้านการประมง
ต่างประเทศ ท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประมงต่างประเทศมีความ
รอบรู้และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเข้าประชุมในเวทีนานาชาติ หรือ
การปฏิบัติงาน 
 2. สามารถน าข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ
ก าหนดท่าทีต่อการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
สะดวกขึ้น  
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองประมง
ต่างประเทศในการเสนอบุคลากรไปเข้าร่วมการประชุมต่างประเทศ 
เนื่องจากมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 4. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม่อยู่ เจ้าหน้าที่อ่ืนสามารถค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการเร่งด่วนได้ 
 แผนการด าเนินงาน  
 1. ประชุมก าหนดประเภทข้อมูล กรอบเวลาในการน าเข้าข้อมูล 
แต่ละประเภท ชั้นความลับของข้อมูลแต่ละประเภท และสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูล 
 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล  
 3. บุคลากรกองประมงต่างประเทศน าเข้าข้อมูล โดยหากข้อมูลใดที่
กองประมงต่ างประเทศไม่มี  จะขอให้หน่ วยงาน อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อ ง 
ช่วยสนับสนุนข้อมูล 



 4. ก าหนด username และ password และแจ้งผู้ใช้งาน 
 การติดตามผล 
 ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อมูล และน ามา
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  


