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1.  ช่ือโครงการ 
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2.  หลักการและเหตุผล 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนซ่ึง
จะเป็นผู้ขับเคล่ือนการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ดังในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคนให้มีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังแรงงานกับภาคส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทางควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับนานาชาติ การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคคลนับเป็นส่ิงจําเป็นและเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้หน่วยงานต่างๆประสบความสําเร็จ เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่ทําให้องค์กร
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยทั่วไปในการพัฒนามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของเจ้าของ
อาชีพ ส่วนการพัฒนาคนในอาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะนั้น จะเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของอาชีพที่ใช้ระบบฐานการทํางานพัฒนา และหน่วยงานการศึกษาที่ใช้ระบบฐานสถาบันพัฒนา
กําลังคนเข้าสู่อาชีพ 
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้เริ่มดําเนินโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่ม
ธุรกิจอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 20 กลุ่มวิชาชีพ อาทิ เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โลจิสติกส์ ผู้ประกอบการอาหารไทย ฯลฯ  อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ยังไม่ได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกับสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นํ้า  ซ่ึงจัดเป็นฐานกําลังคนจํานวนมากป้อนสู่ธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้า ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้าแช่เยือกแข็ง เช่น แช่
แข็งปลา หมึก กุ้ง หอย ปู กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ําในภาชนะปิดสนิท เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาซาดีนกระป๋อง ปลาแมค
คาเรลกระป๋อง กุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง หอยกระป๋อง และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ําแห้ง เช่น ปลาตากแห้ง หมึกอบแห้ง หมึก
กรอบ กุ้งแห้ง เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และการแปรรูป (ไม่รวมกุ้งกระป๋อง) ที่มีจํานวน
ผู้ผลิต 180 ราย ในปี 2558 ประกอบด้วย ผู้ผลิตที่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (คนงาน 51-200 คน) จํานวน 66 ราย และผู้ผลิตที่
เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (คนงานมากกว่า 200 คน) จํานวน 124 ราย คิดเป็นจํานวนคนงานรวมทั้งส้ิน 700,000 คน (กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ, 2558) ซ่ึงเป็นฐานกําลังคนจํานวนมากในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ี นอกจากน้ันยังมีแรงงานจากกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 การผลิตและการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและ
มูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการของตลาดหลัก แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2558 คาดว่าการผลิตและการ
ส่งออกอาหารทะเลกระป๋องเพ่ิมข้ึน ตามความต้องการของตลาดหลักที่ยังมีต่อเนื่อง ขณะที่คําส่ังซ้ือจากตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาด
สหภาพยุโรป มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องไปจนถึง ปี 2559 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) อีกทั้งการพัฒนาการประมงนอก
น่านน้ํา และการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมในต่างประเทศของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เช่น ปลากระป๋อง กุ้ง
กระป๋อง ปูกระป๋อง อาหารทะเลกระป๋องอื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทูน่าแปรรูป ช่วยส่งเสริมการสนับสนุนให้
เพ่ิมการลงทุนนําไปสู่การขยายฐานการผลิตต่อไป (กรมศุลการกรกระทรวงการคลัง, 2558) โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรมปลาทู
น่ากระป๋องที่มีแนวโน้มการเติมโตทางการตลาด และความต้องการแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น โดยพิจารณาจากกลุ่มสินค้าการส่งออกของ
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ตลาดทูน่ากระป๋องจะขยายตัวและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในไตรมาสแรกของปี 2559 (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) อีกทั้งประเทศ
ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ของโลก ปัจจุบันมีโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋องควบคู่กับปลาทูน่า
กระป๋องเพ่ือการส่งออกจํานวน 29 ราย และที่ผลิตปลาทูน่ากระป๋องเพียงอย่างเดียว 24 ราย มีกําลังการผลิตรวม 230,000 ตันต่อ
ปี คิดเป็น ร้อยละ 40 ของกําลังการผลิตอาหารทะเลกระป๋องทั้งหมด (สํานักบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกลุ่มเกษตร, 2558) ซึ่งคาด
การว่าอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องจัดเป็นอีกฐานกําลังคนจํานวนมากในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทนี้ ที่มีความจําเป็นต้องมี
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่ได้มาตรฐานในระดับสากลในการขับเคล่ือนประเทศ ตลอดจนเพ่ือรองรับการเคล่ือนย้าย
กําลังคนจากประเทศอาเซียนสู่ประเทศไทย 
  กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ําเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญในระดับประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผู้
ส่งออกสินค้าสัตว์น้ําในลําดับต้นๆ ของโลกต่อเน่ืองมาโดยตลอด จากสถานการณ์สินค้าสัตว์นํ้าไทยปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 มี
มูลค่าการส่งออกสินค้าในหมวดกุ้ง หมึก ปลาสด แช่เย็นแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องมากกว่าสามแสนล้านบาท 
(สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง, 2558) โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกโดยรวมกว่ามากกว่าร้อยละ 27 ของการส่งออกสินค้าในหมวด
อาหาร ปี 2558 (สถาบันอาหาร, 2558) ถือว่าเป็นสินค้าในหมวดอุตสาหกรรมที่ทํารายได้เข้าสู่ประเทศปีละจํานวนมาก โดยมีตลาด
ที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (EU) ซ่ึงล้วนมีมาตรการเข้มงวดทางการค้า (สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง, 2558) 
โดยเฉพาะมาตรการกีดกันการค้าด้านแรงงาน  อย่างไรก็ตามการกดดันของประเทศคู่ค้ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการเช่นกัน เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนของอุตสาหกรรมอาหารไทย ควรพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องต่อมาตรฐานแรงงาน และมาตรการทางการค้าต่างๆ ที่มีอยู่และกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในภาวะที่
ผู้ประกอบการไทยกําลังเผชิญวิกฤตการณ์ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงต้นทุนแรงงานที่สูงข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรง
ต่อต้นทุนการผลิต ดังน้ันการพัฒนาการผลิตควรเกิดข้ึนควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ผลิตที่สูงกว่า ประกอบกับในปัจจุบันที่มีการขาดแคลนแรงงานสําหรับภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภาครัฐได้มีการผ่อนผันให้มีการใช้
แรงงานย้ายถิ่นมากขึ้นกว่าในอดีต (กรมแรงงาน, 2557) โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้ามาจํานวนมากในปัจจุบันสู่
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป จึงต้องพัฒนาแรงงานกลุ่มน้ีให้มีมาตรฐานอาชีพที่เป็นสากลด้วย เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์
นํ้าให้มีความเข้มแข็ง ดังน้ันการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ํา จึงมีส่วน
ช่วยเศรษฐกิจของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ของรัฐบาล โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน สามารถ
เพ่ิมศักยภาพต่อการแข่งขันในตลาดโลก และคงความสามารถในการเป็นผู้นําด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ําของโลก และในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้มีความยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขา

แปรรูปสัตว์น้ํา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 3.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการจัดทําการพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
เกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ํา 

 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์
นํ้า เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน 
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4. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเป้าหมาย 
  การจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นํ้า ประกอบไปด้วย 
3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้าแช่เยือกแข็ง กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้าในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นํ้าอบแห้ง โดยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 4 สายงาน ได้แก่  
   1) สายงานผลิต 
   2) สายงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ  
   3) สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
   4) สายงานจัดซ้ือ 
  ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
เสนอให้มีการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ํา ของปีงบประมาณ 2559  
โดยจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมจํานวน 2 สายงาน หรือ 2 กลุ่มอุตสาหกรรมจํานวน 1 สายงาน 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อเสนอแนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางาน และคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ รวมถึงผลการประชาพิเคราะห์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. แผนการดําเนินงาน 
 เดือนท่ี 1  : - ขั้นเตรียมการ 
 เดือนท่ี 2  : - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรในสาขาอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นํ้า         
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงการทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ  
      - ประสานงานกับผู้ประกอบการ บุคลากรสาขาอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์ นํ้า               
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลโดยทั่วไปเข้าร่วมการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
      -  ศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพเกษตรกรรม  สาขาแปรรูปสัตว์                 
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
      - นําเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ กรอบ วิธีการ แผนการดําเนินงาน บทบาทหน้าที่ของฝ่าย
ต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น จากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทํางาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิใน        
กลุ่มอาชีพ อาทิเช่น สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 เดือนท่ี 3-6  : - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนภาพหน้าที่งาน (Functional Map) 
     - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือจัดทําหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
     - เสนอผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพต่อคณะรับรองเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
     - จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์มาตรฐานอาชีพฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน  
     - เสนอช่ือผู้เช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  
 เดือนท่ี 7-10  :  - จัดทําและประเมินเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ  
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 เดือนท่ี 11-12  :  - ทําการประเมินและสรุปผลการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง รับทราบถึงผลการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพเกษตรกรรม 
สาขาแปรรูปสัตว์นํ้า 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  6.1 ได้รายงานการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ํา  
  6.2 ได้มาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ และคู่มือการใช้ (Operation Manual) ของสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม 
สาขาแปรรูปสัตว์นํ้า ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากล และเหมาะสมกับประเทศ เพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคงความเป็นผู้นําด้านการแปรรูปอาหารของโลกต่อไป 
  6.3 ได้คู่มือการประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม 
สาขาแปรรูปสัตว์นํ้า  
  6.4 เกิดการรับรู้และการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการจัดทํามาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ
เกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ํา  

 

 


