
 
 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ และโครงการส าคัญภายใต้นโยบายพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. 2564 – 2570 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 2564 - 2570 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง มีความมั่นคง–มั่งคั่ง 
ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน พร้อมน าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่

ปลอดภัยไปสู่ตลาดโลก  



 
 

ที่มา 

 ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2564 
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ประธานในที่ประชุม มีมติ ให้จัดท้าแก้ไข เพิ่มเติม SWOT 
จัดท้าร่าง ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ประเด็น จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การจัดท้า SWOT ประกอบไปด้วย จุดแข็งของประเทศ จุดอ่อน
ของประเทศ โอกาสจากภายนอกประเทศ อุปสรรคจากภายนอก ซึ่งเมื่อเอาค่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค มารวมกันจะท้าให้เกิดยุทธศาสตร์ต่างๆ น้าไปประกอบการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปี 2564 
– 2570 ระดับประเทศ 

  ทั้งนี้  เพื่อให้การด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามหน้าที่และอ้านาจของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ดังนั้นการจัดจ้างจัดจ้างท้า
ยุทธศาสตร์ และ โครงการส้าคัญ ภายใต้นโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ.
2566-2570 มีความรอบคอบ ครอบคลุมประเด็นปัญหา และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของการพัฒนาการผลิตสัตว์น้้าเพื่อ
รองรับการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาการผลิตสัตว์น้้าสวยงามและ
พรรณไม้น้้าเพื่อส่งออกต่างประเทศ ในช่วงระยะวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) และ
ช่วงระยะยาวถึงปี 2570 จึงจ้าเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ในการผลิต
ยุทธศาสตร์ และโครงการส้าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ ส้าหรับนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ือง พ.ศ.2566-2570 

 

 

คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
สิงหาคม 2564 

  



 
 

สารบญั 
หน้า 

(ร่าง) นโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง พ.ศ. 2564 – 2570 
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร         
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)      
 2.2 แผนระดับที่ 2       
 2.3 แผนระดับที่ 3        
ส่วนที่ 3 สาระส้าคัญของนโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้้าและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  
 3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ้าเป็นของนโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้้า
       และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
  (1) บริบทเชิงนโยบาย      
  (2) สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
   1. สถานการณ์การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก 
   2. สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประเทศไทย
   3. สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้าของโลก 
   4. สถานการณก์ารเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้าประเทศไทย 
   5. มาตรการ ขอ้ตกลง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
       การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมตอ่เนื่อง    
   6. ผลกระทบทางลบที่มีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง 
  (3) นโยบายที่มีความสอดคลอ้งกับนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรม
       ต่อเนื่อง 
   1. ยุทธศาสตรก์รมประมง พ.ศ. 2560-2564 
   2. ยุทธศาสตรป์ลานิล (ปี พ.ศ. 2560-2564) 
   3. แผนปฏิบัติการพัฒนาปลาดุก (พ.ศ. 2563-2565) 
   4. แผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ. 2562-2565) 
   5. แผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเล (ปี พ.ศ. 25๖3-25๖๕) 
   6. แผนปฏิบัติการด้านปลากะพงขาว (ปีพ.ศ. 2564-2570) 
   7. แผนปฏิบัติการด้านปูทะเล (ปี พ.ศ.2564-2570) 
   8. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง  
      (ปี พ.ศ.2565 – 2570) 
  (4) การวิเคราะห์ SWOT การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
   1. จุดแข็ง 
   2. จุดอ่อน 
   3. โอกาส 
   4. อุปสรรค 
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 สารบญั (ต่อ) 
หน้า 

 
3.2 สาระส้าคัญของนโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
      พ.ศ.2564-2570 
  3.2.1 วิสัยทัศน ์
  3.2.2 วัตถุประสงค ์        
  3.2.3 เปูาหมายและตัวชี้วัด 
  3.2.4 แนวทางการด้าเนินการ/พัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคณุภาพของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูง 
             ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันให้สอดรับกับบริบท  
              New Normal 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลักดันการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตร
              ต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
             อุตสาหกรรมการผลิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ควบคุมต้นทุนตลอด Supply chain พร้อมเพิ่มปริมาณ
            ผลผลิตให้สูงยิ่งขึ้น  
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สารบญัภาพ 

ภาพที่                   หน้า 
 
1  ผลผลิตจากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าระดับโลก ปี 2493 – 2561                          
 (ปี ค.ศ. 1950 – 2018) 
2 สัดส่วนปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าที่จับจากธรรมชาติและผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของโลก 
 ปี 2561        
3 อัตราการขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของโลกเฉลี่ยต่อปี ป ี2544 – 2561                
 (ปี ค.ศ. 2001 – 2018) 
4 สัดส่วนผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลกจ้าแนกรายภูมิภาค ปี 2561                                      
5 สัดส่วนผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของโลกจ้าแนกรายกลุ่มสัตว์น้้าหลัก ปี 2561                        
6 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก จ้าแนกตามประเทศผู้ผลิตหลักและกลุ่มสัตว์น้้าส้าคัญ              
 ปี 2547 – 2561 (ปี ค.ศ. 2003 – 2018) 
7 สัดส่วนมูลค่าการจา้งแรงงานภาคการท้าประมงและภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก                       
 จ้าแนกรายภูมิภาค ป ี2561 (ปี ค.ศ. 2018) 
8 การใช้ประโยชน์จากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก ปี 2505 – 2561                      
 (ปี ค.ศ. 1962 – 2018) 
9 การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก เปรียบเทียบระหว่าง  
           ประเทศพัฒนาแล้วกบัประเทศก้าลังพัฒนา ปี 2561 
10 การบริโภคสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบกับสัตว์น้้าจากการจับ 
 (การบริโภคต่อหัวประชากร)ปี 2501 – 2561  (ปี ค.ศ. 1958 – 2018) 
11 ผลผลิตจากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ส่งออก ปี 2519 – 2561   
    (ปี ค.ศ. 1976 – 2018) 
12 ประเทศผู้ส่งออกและน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าตามสัดส่วนมูลค่า ปี 2561   
13 สัดส่วนการค้าสัตว์น้้าระหว่างประเทศจ้าแนกตามกลุ่มสินค้า ปี 2561  
14 ดัชนีราคาสัตว์น้้าของ FAO (FAO Fish Price Index : FPI) ปี 2533 – 2563   
 (ปี ค.ศ. 1990 – 2020) 
15 แนวโน้มและการคาดการณ์ผลผลิตสัตว์น้้าจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงของโลก   
 ปี 2523 – 2573 (ปี ค.ศ. 1980 – 2030) 
16 แนวโน้มผลผลิตสัตว์น้้าจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงของโลก  ปี 2523 – 2573   
  (ปี ค.ศ. 1980 – 2030) 
17   แนวโน้มและการคาดการณ์อัตราการขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง  
 ปี 2523 – 2573  (ปี ค.ศ. 1980 – 2030) 
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สารบญัภาพ(ต่อ) 

ภาพที่                     หน้า 
 
18 การคาดการณ์ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก จ้าแนกรายภูมิภาค ปี 2573 
 เปรียบเทียบกับปี 2561 
19  ผลผลิตจากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2563 
20 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประเทศไทย จ้าแนกตามแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
 ปี 2556 -2563 
21 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2563 
22 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2563 
23 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประเทศไทย จ้าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น้้า ปี 2556 – 2563 
24 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประเทศไทย จ้าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น้้า ปี 2556 – 2563 
25 ราคาสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงน้้าจืดรายชนิด ปี 2556 – 2563 
26 ราคาสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงน้้าชายฝั่งรายชนิด ปี 2556 – 2563 
27 ราคากุ้งขาวแวนนาไมจับปากบ่อขนาด 40 ตัว/กิโลกรัม ปี 2563 
28 ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 31/35 ตลาดสหรัฐอเมริกา ปี 2561 – 2563 
29 ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายชนิด 
30 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ.2556-2563 
31 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ.2556-2563 
32 มูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ. 2563 
33 มูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ.2563 
34 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงามของโลก ปี 2562 
35 สัดส่วนมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของโลก ปี 2562 
36 มูลค่าการส่งออกและน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของโลก ปี 2553-2562 
37 ราคาจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าจืดสวยงาม 
38 ราคาจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าทะเลสวยงาม 
39 ราคาจ้าหน่ายสาหร่ายทะเลและพรรณไม้น้้า 
40 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงาม ปี 2561-2563 
41 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงาม จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ปี 2561-2563 
42 ประเทศคู่ค้าหลักในการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของไทย ปี 2561-2563 
 

43 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม ปี 2561-2563      
44 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ปี 2561-2563  
45 ประเทศคู่ค้าหลักในการส่งออกสัตว์น้้าสวยงามของไทย ปี 2561-2563      
46 ปริมาณการส่งออกพรรณไม้น้้า ปี 2591-2563       
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1 ผลผลิตสัตว์น้้าของโลก ปี 2544 และปี 2561                 
2 ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลกจ้าแนกรายภูมิภาค และประเทศผู้ผลิตที่ส้าคัญ 
 ปี 2538 – 2561  (ปี ค.ศ 1995 – 2018) 
3 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจ้าแนกรายกลุ่มสัตว์น้้าหลัก ในป ี2561 
4 การจ้างแรงงานในภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจ้าแนกรายภูมิภาค ป ี2538 - 2561  
           (ปี ค.ศ. 1995 – 2018) 
5 การบริโภคสัตว์น้้าต่อคนของโลกจ้าแนกรายภูมิภาคและกลุ่มเศรษฐกิจ ปี 2560 
6 การคาดการณ์ผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของโลก จ้าแนกรายภูมิภาค ปี 2573  
 เปรียบเทียบกับปี 2561 
7 ผลผลิตจากการท้าประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของไทย ปี 2556 – 2563 
8 ผลผลิตจากการท้าประมงน้้าจืดและการจับสัตว์น้้าจากทะเลประเทศไทย ปี 2556 – 2562 
9 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน์้้ารายชนิด จ้าแนกตามแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ปี 2556 – 2563 
10 การใช้ประโยชน์ผลผลิตสัตว์น้้า พ.ศ.2556 – 2563 
11 ราคาเฉลี่ยสัตว์น้้าจืดและสัตว์น้้าชายฝั่งที่เกษตรกรขายได้ ป ี2556 - 2563  
12 ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
13 การค้าสินค้าสัตว์น้้าของประเทศไทย ปี 2556 – 2563 
14 จ้านวนโรงเพาะฟักสัตว์น้้ารายภาคแยกตามกลุ่มสัตว์น้้า 
15 จ้านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้ารายภาคแยกตามกลุ่มสัตว์น้้า 
16 สรุปจ้านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจ 
17 จ้านวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2) 
18 จ้านวน โรงเพาะพันธุ์ อนุบาล และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
19 จ้านวนผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน ปี 2559 – 2563 
20 สัตว์น้้าที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุโดยกรมประมง 
21 การผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้้าเพ่ือจ้าหน่ายเกษตรกรของกรมประมง ปี 255๘-2563 
22 มูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงามของโลก จ้าแนกรายประเทศ ปี 2553-2562 
23 มูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของโลก จ้าแนกรายประเทศ ปี 2553-2562 
24 มูลค่าการส่งออกและน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของโลก ปี 2553-2562  
25 ชนิดสัตว์น้้าสวยงาม 10 อันดับแรกที่มีการเลี้ยงมากที่สุดในประเทศ (ทบ.1) 
26 จ้านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง พื้นที่เลี้ยง และก้าลังการผลิต สาหร่ายทะเล (ทบ.1)  
 และข้อมูลการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตพืชเพื่อปลูกไปยังสหภาพยุโรป EU-N ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
 แหล่งผลิตพืชเพื่อปลูกไปยังสหภาพยุโรป EU-N 
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27 ราคาจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าสวยงามน้้าจืด                                                                       
28 ราคาจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าสวยงามทะเล 
29 ราคาจ้าหน่ายสาหร่ายทะเลและพรรณไม้น้้า 
30 ปริมาณและมลูค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงาม ปี 2561-2563 
31 ปริมาณและมลูค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงาม จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ปี 2561-2563 
32 ปริมาณและมลูค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม ปี 2561-2563 
33 ปริมาณและมลูค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ปี 2561-2563 
34 ปริมาณและมลูค่าการส่งออกพรรณไม้น้้า จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ป ี2561-2563 
35 ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะพันธุ์ปลากัดครีบสั้น ขนาด 5 ซม. จังหวัดนครปฐมและราชบุร ี
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37 สัตว์น้้าที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยกรมประมง 
38 การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้้าสวยงาม และพรรณไม้น้้า ของกรมประมง ปี 2558 – 2563 
39 สถานการณ์เขตการเสรีภาษีนา้เข้าสินค้าประมงของไทย 
40 ปริมาณการส่งออกสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 
41 มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 
42 ปริมาณการน้าเข้าสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 
43 มูลค่าการน้าเข้าสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 
44 ดุลการค้าสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 
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(ร่าง) นโยบายพฒันา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง พ.ศ. 2564 – 2570 

*ในวาระแรกระยะ 2 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖4– ๒๕๖๕) และวาระที่ 2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร  

เพื่อต่อยอดจากแผนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ควบคู่กับนโยบายด้านเกษตร 3 ด้าน "ความ
ปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และความยั่งยืนของภาคการเกษตร" แนวคิด 
“Safety, Security & Sustainability for Resilience Agriculture” พร้อมจับมือนานาประเทศ ผ่าวิกฤต
เศรษฐกิจโลก ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคง จึงเป็นที่มาของการตั้งวิสัยทัศน์ที่มุ่งจะยกระดับ 
“การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีความมั่นคง–มั่งคั่ง ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
พร้อมน้าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไปสู่ตลาดโลก”  

ในการจัดท้านโยบายด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ.2566-2570 ได้น้า
ข้อมูลจากหลายส่วนมาสรุปผลและวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)  และ
การศึกษาข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของกรมประมงที่มีความรู้
และประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบด้านการจัดท้าแผนงาน/โครงการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ด้านการ
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆอุตสาหกรรมประมงมีความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงานให้แก่ประชาชน  

โดยมียุทธศาสตร์หลักซึ่งสรุปได้ คือ เน้นเร่งความสามารถการผลิต-เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เพื่อได้ผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมผลักดันการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรภาพต่อ
สิ่งแวดล้อม และยั่งยืน ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันที่สอดรับกับความต้องการตลาดใน
บริบท New Normal รวมทั้งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมการผลิต
สินค้าประมง ตลอดจนยกระดับเครือข่ายและควบคุมต้นทุนตลอด Supply chain รองรับวิกฤต COVID-19 

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายใหญ่อันดับ 10 ของโลก เพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดรายใหญ่
อันดับ 9 เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากลุ่มกุ้งกั้งและปูทะเลอันดับที่ 6 และเพาะเลี้ยงหอยทะเล อันดับที่ 10 ของโลก ใน
ปี 2563 ผลผลิตสัตว์น้้าจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของไทย 934,171.6 ตัน เป็นผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 405,865 ตัน เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 528,306.6 ตัน ซึ่งยังน้อย
กว่าผลผลิตจากภาคการท้าประมง ที่มีผลผลิต 1,628,876 ตัน การขยายตัวการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าลดลงร้อย
ละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2562 ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดจ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้า มาจาก
เพาะเลี้ยงกลุ่มปลาร้อยละ 85.82 (ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาช่อน ปลาจีน ปลา
นวลจันทร์เทศ) กลุ่มกุ้งกั้งและปูร้อยละ 7.64 (กุ้งก้ามกราม) และ สัตว์น้้าอื่น ๆ ร้อยละ 6.56 (กบและสัตว์น้้า
อื่น ๆ) ส่วนปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งจ้าแนกตามกลุ่มสัตว์น้้า มาจากการเพาะเลี้ยงกลุ่ม
กุ้งกั้งและปูร้อยละ 71.33 (กุ้งขาวแวนาไม กุ้งกุลาด้า กุ้งอื่น ๆ ปูทะเล) กลุ่มหอยทะเลร้อยละ 21.3 
(หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยนางรม) และกลุ่มปลาน้้ากร่อยร้อยละ 7.33 (ปลากะพงขาว ปลากะรัง) การใช้
ประโยชน์จากผลผลิตสัตว์น้้าเพื่อการบริโภค ปริมาณ 2,411,630 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 เมื่อเทียบกับปี 
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2562 ผลผลิตสัตว์น้้าที่ไม่ได้ใช้ส้าหรับการบริโภค 151,417.6 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 82.82 เมื่อเทียบกับปี 
2562 การบริโภคต่อคน 36.4 กิลโลกรัม/คน/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.11 เมื่อเทียบกับปี 2562  

การส่งออกผลผลิตสัตว์น้้าของประเทศไทย ในปี 2563 ปริมาณ 1,646,537.9 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.49 เมื่อเทียบกับปี 2562 มูลค่า 196,771.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.41 เมื่อเทียบกับปี 2562 ตลาด
ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 23.5 ญี่ปุุน ร้อยละ 17.5  จีน ร้อยละ 7.8 ออสเตรเลีย ร้อยละ 5.1
แคนาดา ร้อยละ 3.5 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 42.6 ชนิดสัตว์น้้าส่งออกจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ได้แก่ 
ปลานิล ปริมาณ 6,340.1 ตัน ปลาสวาย ปริมาณ 5,169.5 ตัน กุ้งก้ามกราม ปริมาณ 4,264.9 ตัน ปลาดุก 
กบ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาตะเพียน ปลาช่อน ปลาสลิด และปลาจีน ชนิดสัตว์น้้าส่งออกจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่ง ได้แก่ กุ้งขาวแวนาไม ปริมาณ 114,375 ตัน หอยนางรม ปริมาณ 12,129.6 ตัน กุ้งกุลาด้า 
ปริมาณ 6,789.6 ตัน ปูทะเล ปลากะพง หอยแครง ปลากะรัง และ หอยแมลงภู ่

การน้าเข้าผลผลิตสัตว์น้้าของประเทศไทย ในปี 2563 ปริมาณ 2,166,153.6 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.20 เมื่อเทียบกับปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 117,531.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.51 เมื่อเทียบกับปี 2562 
น้าเข้าจากประเทศจีน ร้อยละ 12.6 เวียดนาม ร้อยละ 6.9 ญี่ปุุน ร้อยละ 6.2 ไต้หวัน ร้อยละ 6.2 เมียนมา 
ร้อยละ 6.0 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 62.1 ชนิดสัตว์น้้าน้าเข้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ได้แก่ ปลาสวาย 
ปริมาณ 34,648.1 ตัน ปลาช่อน ปริมาณ 4,416.7 ตัน ปลาดุก ปริมาณ 1,271.9 ตัน ปลานิล กุ้ง
ก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร์เทศ และ ปลาสลิด ชนิดสัตว์น้้าน้าเข้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
ได้แก่ ปลากะพง ปริมาณ 12,664.6 ตัน หอยแมลงภู่ ปริมาณ 9,766.9 ตัน หอยแครง ปริมาณ 8,349.9 
ตัน ปูทะเล กุ้งขาวแวนาไม หอยนางรม ปลากะรัง และ กุ้งกุลาด้า 

ส่วนการผลิตสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้าของประเทศไทย ในปี 2563 ได้แก่ ปลากัด ปลากระเบน
น้้าจืด ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหมอสี ปลาสอด ปลาบอลลูน ปลามังกร/ตะพัด และปลาปอม
ปาดัวร์ กลุ่มปลาการ์ตูน ไม้น้้าอนูเบียส เฟิร์นอัฟริกา สาหร่ายพวงองุ่น และสาหร่ายผมนาง การน้าเข้าสัตว์น้้า
สวยงามของไทย 2,825,776 ตัว คิดเป็นมูลค่า 96.7 ล้านบาท น้าเข้าจากประเทศ อินโดนีเซีย ร้อยละ 66.3 
เมียนมา ร้อยละ 6.3 ไต้หวัน ร้อยละ 5.4 จีน ร้อยละ 5.1 ญี่ปุุน ร้อยละ 3.5 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 13.4 
ชนิดสัตว์น้้าสวยงามที่น้าเข้า ได้แก่ ปลานีออน ร้อยละ 22.01 ปลาคาร์ดินัล ร้อยละ 11.32 ปลาหมอสี ร้อย
ละ 8.18 ปลารัมมี่โนส ร้อยละ 4.70 ปลาเสือตอ ร้อยละ 4.35 ปลาหมูอินโด ร้อยละ 3.87 ปลาคาร์พ 
ร้อยละ 3.42 ปลาแบล็คโกสท์ ร้อยละ 2.23 ปลาแพะ ร้อยละ 1.77 ปลาอะโรวาน่าเงิน ร้อยละ 1.76 
และอื่นๆ ร้อยละ 36.39 การส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม 75,436,479 ตัว คิดเป็นมูลค่า 575.89 ล้านบาท 
ตลาดส่งออกประเทศ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 20.4 จีน ร้อยละ 14.5 เกาหลีใต้ ร้อยละ 9.8 ไต้หวัน ร้อยละ 
9.7 สิงคโปร์ ร้อยละ 5.2 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 40.4 ชนิดสัตว์น้้าสวยงามที่ส่งออก ได้แก่ ปลากัด ร้อยละ 
24.05 ปลาหางนกยูง ร้อยละ 15.99 ปลาลูกผึ้ง ร้อยละ 5.11 ปลาสอด ร้อยละ 4.26 ปลาหมอมาลาวี ร้อย
ละ 3.12 ปลาหางไหม้ ร้อยละ 3.11 ปลาทอง ร้อยละ 3.04 ปลาแรด ร้อยละ 2.13 ปลากาแดง ร้อยละ 
2.04 ปลาจิ้งจอก ร้อยละ 1.82 และปลาสวยงามอื่นๆ ร้อยละ 35.32 

ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จ้านวน 557,075 ราย มีโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้้า 
จ้านวน 4,768 ฟาร์ม มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า จ้านวน 560,569 ฟาร์ม มีผู้ประกอบการด้านประมง จ้าแนกเป็น 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้้า จ้านวน 116 ราย ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้้า จ้านวน 543 ราย พ่อค้าคนกลาง ผู้
รวบรวมและแพปลา จ้านวน 6,350 ราย สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้น จ้านวน 1,205 ราย สถาน
ประกอบการห้องเย็น จ้านวน 544 ราย สถานประกอบการแปรรูปพื้นเมือง จ้านวน 1,526 ราย โรงงานแปร
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รูปสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ 438 ราย ผู้น้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า จ้านวน 2,672 ราย ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์
น้้าอื่น ๆ จ้านวน 191 ราย และ ผู้ประกอบการด้านกีฬาและสันทนาการ จ้านวน 44 ราย มีโรงเพาะฟักและ
อนุบาล และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ้านวน 56,184 ฟาร์ม กรมประมงส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรกรแปรรูปสัตว์น้้า จ้านวน 143 กลุ่ม มีการรับรองมาตรฐาน GMP  และ HACCP ของโรงงานผลิต
อาหารสัตว์น้้า โรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ สถานแปรรูปสัตว์น้้าเบื้องต้น และสถานบรรจุสัตว์น้้า มีกฎหมาย/
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้านวน 22 ฉบับ ประกอบไปด้วย
กฎหมายล้าดับรองอย่างน้อย 260 ฉบับ โดยพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มี
กฎหมายล้าดับรองที่เกี่ยวข้องจ้านวน 32 ฉบับ ประเทศไทยได้ท้าความตกลงการค้าเสรี รวมทั้งหมด 13 ฉบับ 
กับ 18 ประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบทางลบต่อการเพาะเลี้ยงส้ตว์น้้าและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากภัยธรรมชาติ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 โรคสัตว์
น้้า ประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญของไทยยังมีการก้าหนดมาตรฐานต่างๆ เช่น สุขอนามัยการผลิตต้ังแต่ระดับฟาร์มจนถึง
โรงงานแปรรูป มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เข้มงวดขึ้น ดังนั้น 
นโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้าประมง โดยมีเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : 
MDGs) ซึ่งได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้
ก้าหนดการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นส้าคัญ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ประกอบด้วย 17 เปูาหมายหลัก โดยเปูาหมายที่มีความ
สอดคล้องและความเช่ือมโยงกับภาคการพัฒนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

นโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. 2564 – 2570 มีความ
สอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ดังนี ้

แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ้านวน 5 ด้าน ได้แก ่

1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3.  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 
4.  ด้านความมั่นคง 
5.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที ่2  

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 จ้านวน 5 ประเด็น ได้แก่ 

1.1 การเกษตร 
1.2 เศรษฐกิจฐานราก 
1.3 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
1.4 พลังทางสังคม 
1.5 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
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2. แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) จ้านวน 17 ประเด็น 

2.1 การเกษตร 
2.2 ความมั่นคง 
2.3 เศรษฐกิจฐานราก 
2.4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.5 การท่องเที่ยว 
2.6 พื้นที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
2.7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
2.8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
2.9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.10 พลังทางสังคม 
2.11 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
2.12 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 
2.13 ต่างประเทศ 
2.14 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
2.15 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.16 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
2.17 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) จ้านวน 10 
ยุทธศาสตร์ 

3.1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
3.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
3.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
3.6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์
3.7 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.8 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
3.9 ความร่วมมือระหว่าประเทศเพื่อการพัฒนา 

3.10 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

4.1 นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
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เชื่อมโยงกับนโยบายระดับประเทศและสากลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 

(๑) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

เปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งได้
สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ก้าหนดการ
พัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” โดยมีประเด็นส้าคัญ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ประกอบด้วย 17 เปูาหมายหลัก โดยเปูาหมายที่มีความ
สอดคล้องและความเชื่อมโยงกับภาคการพัฒนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดย 
เน้นพิจารณาเชื่อมโยงไปที่เปูาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น  การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
และรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไป
อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็น 9 SDG ส้าคัญ ดังนี้  

เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (End poverty in all its forms 
everywhere) 

เปูาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and 
promote sustainable agriculture) 

เปูาหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท้าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส้าหรับทุกคน (Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent 
work for all) 

เปูาหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้
เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote 
inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) 

เปูาหมายที่ 12 ท้าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure 
sustainable consumption and production patterns) 

เปูาหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
ส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and 
marine resources for sustainable development) 

เปูาหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก 
จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of 
terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and 
reverse land degradation and halt biodiversity loss) 

เปูาหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ
เข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่
ยอมรับในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 
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provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at 
all levels) 

เปูาหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation and 
revitalize the global partnership for sustainable development) 

นโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (พ.ศ. 2564 - 2570) 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร ์ได้แก ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูง ปลอดภัย      
ได้มาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันผ่านการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย     
ให้สอดรับกับบริบท New Normal 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรภาพต่อสิ่งแวดล้อม
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมการผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ควบคุมต้นทุนตลอด Supply chain พร้อมเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สูงยิ่งขึ้น
พัฒนาคนและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า-การผลิตใน
แต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้สูงขึ้น (ครอบคลุมเกษตรกร ผู้ประกอบการผลิต 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง) โดยน้าบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 
มาเป็นบทเรียนในการวางยุทธศาสตร์ที่รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

 (๑) เป้าหมาย :  ประชาชน/เกษตรกร อยู่ดี กินดี และมีความสุข 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์:  

    การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
    การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก
และทางทะเล 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ: นักวิจัยสร้างฐานความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าบน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน/เกษตรกร/ชาวประมง ใน เรื่อง
การให้ความส้าคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 
ตลอดถึงแนวพระราชด้าริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ปูองกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก 
หวงแหน และมีส่วนร่วมในการด้าเนินการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งยั่งยนื  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (๑) เป้าหมาย : 

 1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์: 

  1. การเกษตรสร้างมูลค่า 

  1.1 เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
  1.2 เกษตรปลอดภัย 
  1.3 เกษตรชีวภาพ 
  1.4 เกษตรแปรรูป 

  1.5 เกษตรอัจฉริยะ 

         2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

3. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

3.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
3.2 สร้างโอกาสเข้าบริการทางการเงิน 
3.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
3.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
3.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
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(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ: ด้าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุนการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน ก้ากับดูแลสินค้าประมงให้ได้ตามมาตรฐานตลอด
สายการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบที่ได้จากการจับและการเพาะเลี้ยงภายในประเทศและการน้าเข้าจากต่างประเทศ
จนถึงผู้บริโภค ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าประมง จัดท้าระบบข้อมูลสารสนเทศมาตรฐาน
สินค้าระหว่างประเทศที่จ้าเป็นและให้ผู้ใช้ประโยชน์เข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายของผู้ผลิตวัตถุดิบ
และผู้ผลิตเพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอและราคาที่เป็นธรรมสามารถแข่งขันได้  

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 

 (๑) เป้าหมาย : 

1. สร้างความเป็นธรรม ลดการเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น

ก้าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง

เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์: 

1. การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

   1.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
   1.2 การกระจายถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี

   2.1 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง  

3.1 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองและการพึ่งพากันเอง 
3.2 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ:สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร แบบ
ธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดย่อม ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าประมงให้มี มาตรฐาน 
และส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชนเพื่อด้าเนินการธุรกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพ
ส้าหรับประชาชน ให้เป็นธรรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ตัดสินใจและการด้าเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้กลุ่ม/
เกษตรกร/ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และน้าไปใช้ในการพัฒนาพื้นที ่  
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 4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 (๑) เป้าหมาย : 

 1. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

 2. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์:  

 1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

  1.1 รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.2 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

 2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

  2.1 เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
  2.2 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

  3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  3.2 มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  3.3 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

  4.1 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

 5. พัฒนาความมั่นคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  5.1 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

  5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
  5.3 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 

คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

 6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ 

  6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวติที่ดี
ของคนไทย 
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  6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ:ด้าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ประกอบอาชีพโดยยึดหลักการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (๑) เป้าหมาย : 

 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท้างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์: 

 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
 3. ภาครัฐมีความทันสมัย 
 4. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 5. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น 
 7. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ: เกษตรกร ผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ    

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (1) ด้านการเกษตร 

 ๑.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมายที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :ด้าเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง 
และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง พัฒนาระบบคุณภาพ และความ
ปลอดภัยสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการ
ประมง บริหารจัดการสินค้าประมงตลอดห่วงโซ่อุปทานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าประมงน้าไปสู่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
โดยเน้นไปที่สินค้าและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: เกษตรปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา : 

1) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตร
และอาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดีทาง
การเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาสินค้าพร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค
และการค้าระดับสากล 

3) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส้าคัญของความปลอดภัย
เพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตร และ
อาหารปลอดภัย 

เป้าหมายของแผนย่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ:ด้าเนินการส่งเสริมการผลิตสินค้า
ประมงให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งมาตรฐานขั้นพื้นฐาน และพัฒนาไปสู่มาตรฐานขั้นสูงโดยพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนก้ากับดูแลสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานตลอดสายการผลิต
จนถึงผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคตระหนักถึงความส้าคัญของความปลอดภัย
เพื่อสุขภาวะที่เหมาะสมส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าประมงทั้งภายในและต่างประเทศ  

1.3 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: เกษตรแปรรูป 

แนวทางการพัฒนา : 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
มูลค่าสูง โดยการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

๒) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้
และภูมิปัญญาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการแปรรูปสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

๓) สนับสนุนการน้าเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์
ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า 
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๔) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความส้าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :สนับสนุนการผลิตสินค้าประมงที่มี
ความแตกต่างและเพิ่มมูลค่า โดยน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต และส่งเสริมการขยาย
ช่องทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และการ
พัฒนาการท้าการประมง การแปรรูปสัตว์น้้า และอาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีความมั่นคง และมีความส้าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ 

1.4 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ :การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา : 

1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝูาระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร
ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดน้าการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่า
สินค้าเกษตร รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝูาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน 

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการผลิต และด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการ
ขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้
เงือ่นไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น 

3) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและส่งเสริม
การวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

4) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ยกระดับการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบ
การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอมีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีราคา
เหมาะสม รวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค 

5) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆโดยการ
ใช้สื่อแบบดั้งเดิม และบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้าการรณรงค์
ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้าไทยให้เป็นที่
ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดยค้านึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 
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เป้าหมายของแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
พึ่งพาตนเองและประกอบอาชีพประมงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าประมงที่
มีมาตรฐานเพื่อขายได้ตลาดในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับให้พัฒนาการผลิตสินค้าประมงที่มี
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม โดยภาครัฐวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอด
นวัตกรรมที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน หรือลดต้นทุนการผลิต 

 (2) ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม ่

 2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

เป้าหมาย:ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :สนับสนุนให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มี
ความสามารถในการแข่งขันและใช้นวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจทุกขั้นตอนและมีทักษะในการใช้ระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการด้าเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งใน และ
ต่างประเทศ  

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

 แนวทางการพัฒนา : 

1) สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์และตราสินค้าที่
เด่นชัดให้ความส้าคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดน้า ค้านึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง
พร้อมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพและมีความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ 

2) ส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการ
ขยายช่องทางการตลาดผ่านการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานใน
ทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกระบวนการกระจายสินค้าโดยประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน 

เป้าหมายของแผนย่อย : ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :สนับสนุนการผลิตสินค้าประมงที่มาตรฐาน “Q” 
เพื่อการจ้าหน่ายในประเทศ และสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลส้าหรับการจ้าหน่ายในต่างประเทศ  และ
สนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ  
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2.3 แผนย่อยของแผนแม่บท: การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  

แนวทางการพัฒนา : 

1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบธุรกิจ
ใหม่โดยน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด้าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเช่ือมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
ให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและ
กลไกที่ท้าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอ้านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

เปูาหมายของแผนย่อย : การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ : สนับสนุนการน้าเทคโนโลยีและดิจิทัลมาปรับใช้
ตลอดห่วงโซ่การผลิต พัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อแบ่งปันข้อมูล 
และผลประโยชน์ที่เป็นธรรมตลอดกระบวนการผลิตสินค้าประมง  

 (3) ด้านพลังทางสังคม 

(3.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยและภาคี
ต่าง ๆ ในทุกระดับ เพื่อให้เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการสามารถด้ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 

(3.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

  แนวทางการพัฒนา : 

1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน การสร้างความเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางความท้าทายนานาประการ ซึ่งไม่อาจขับเคลื่อนได้ด้วยกลไกเพียงเฉพาะภาครัฐ แต่จ้าเป็นต้องอาศัย
การรวมพลังทางสังคม โดยดึงพลังที่เป็นจุดแข็งของวัฒนธรรมไทย คือ สังคมแห่งการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ให้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพื่อไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ ในภาวะยากล้าบากการ
ส่งเสริมอาสาสมัครเพื่อท้าประโยชน์ส่วนรวม  

2) ส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศร่วมเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เพิ่มโอกาสของสตรีในการท้างานเชิง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถ และภาวะผู้น้าของสตร ี
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  เป้าหมายของแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ:ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ชาวประมง และผู้ประกอบการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยและภาคีต่าง ๆ ใน
ทุกระดับ เพื่อให้เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงสามารถ
ด้ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นพลังสังคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 (4) ด้านเศรษฐกิจฐานราก 

(4.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

 เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายอย่างต่อเนื่อง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ด้าเนินการส่งเสริม เกษตรกร กลุ่มชาวประมง  
ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง เพื่อให้เกิดรายได้ ผ่านกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

(4.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

  แนวทางการพัฒนา:เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีการจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ้าเป็นต่อ
การยกระดับเป็นผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยง 
และผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่ส ร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชนที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า โดยยึดแนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าหมายของแผนย่อย:ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :สนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนา
ทักษะการประกอบธุรกิจแปรรูป หรือเพิ่มมูลค่าสัตว์น้้าให้กับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับสู่ธุรกิจ 

 (5) การเติบโตอย่างยั่งยืน 

(5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ: 

 เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สนับสนุนการผลิตสินค้าประมงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(5.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ:การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

แนวทางการพัฒนา:ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนที่ช่วยสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมงตลอดห่วงโซ่
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คุณค่า และก้าหนดให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดฉลากสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : สนับสนุนการผลิตสินค้าประมงที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่ใช้วัตถุดิบที่มาจากการท้าประมง IUU การติดฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

 1.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 

  1.๑.1 เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป:อุตสาหกรรมการเกษตร 
  1.1.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน:ข้อมูลของตลาดโซนนิ่ง และเครื่องมือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  1.1.๓ กิจกรรม:ให้ข้อมูลของตลาดการท้าโซนนิ่งและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
         1.1.๔ เป้าหมายกิจกรรม : เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ
ไทย 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2562 -2564) 

 ๑) วัตถุประสงค์: เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้้า 

 ๒) เป้าหมายรวม : ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได ้

 3) ยุทธศาสตร์: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์: การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
3.2 แนวทางการพัฒนา: การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ

ผลิต และบริการ 

3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 
3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 

  ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ:เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ: การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้้า 

  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้้ามี
คุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างพอเพียงและยั่งยืน 
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  ๔) ตัวชี้วัด : 

  1. ระบบปูองกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่เกิดจากภัยทางน้้า อันได้แก่น้้าปุาไหล
หลาก น้้าท่วมฉับพลัน และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้้า มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  2. พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น 

  ๕) กลยุทธ์: 

 1. ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืนต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทางการเกษตรให้เห็นผลในทาง
ปฏิบัติ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิตการตลาดมาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุนรวมถึงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
เพิ่มพื้นที่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย และเป็นภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร 

 2. ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหาร เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มผลิตภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

2.3.1 นโยบายรัฐบาล 

 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาล
จะด้าเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และ
เอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด้าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความ
แข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 
เรื่องโดยมีนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ดังนี้ 

1) นโยบายหลักที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

2) นโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการด้ารงชีวิตของประชาชน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการใช้บริการประชาชน 

2.3.2 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

วิสัยทัศน์: ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 

เป้าประสงค์: เกษตรกรมีรายได้อย่างน้อย 97,860 บาท ภายในปี 2565 โดย 

(1) เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 
(2) ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
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(3) การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมภาคการเกษตร 
(4) การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

(1) GDP สาขาเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 
(2) ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 
(3) เกษตรกรที่มีรายได้ต่้ากว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อป ี

กลยุทธ์ประกอบด้วย  

(1) สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร 
(3) ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
(4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของนโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของนโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

(1) บริบทเชิงนโยบาย 

ประเทศไทยเร่งผลักดันนโยบายด้านเกษตร 3 ด้าน "ความปลอดภัยของอาหาร ความ
มั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และความยั่งยืนของภาคการเกษตร" แนวคิด “Safety, Security & 
Sustainability for Resilience Agriculture” มุ่งเปูาให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก สินค้าเกษตรและอาหาร
ต้องมีความปลอดภัย โดยมียุทธศาสตร์หลัก คือ การสร้างความเข้มแข็งโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ ง
ค้านึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ร่วมกับพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยได้ให้ความส้าคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ได้รับการยอมรับซึ่งมี
กรอบการด้าเนินงานในการขับเคลื่อนสู่เปูาหมายร่วมกันในทุกภาคส่วน คือ ความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Safety) ดังนั้น จะต้องมีระบบการวางมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้้าจนถึงปลายน้้า ตั้งแต่
การเพาะเลี้ยง การแปรรูป การจ้าหน่าย จนถึงมือผู้บริโภค หรือที่กล่าวว่าจากมือผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภค (From 
Farm to Table) โดยทุกขั้นตอนการผลิตสินค้าสัตว์น้้าต้องมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ซึ่ง
การคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภคกลายเป็นประเด็นส้าคัญที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีการค้าระหว่างประเทศ 
ท้าให้ผู้ผลิตอาหารต้องมีการปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน น้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภค ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทย ซึ่งน้าไปสู่การ
ขยายตลาดบริโภคสินค้าประมงปลอดภัยและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีสากล ส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพและ
ความสนใจแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรและอาหาร ตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดหรือ
ปนเปื้อน เพื่อท้าให้ภาคการประมงของไทยขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Security & 
Sustainability) เพิ่มอัตราการเติบโตของมูลค่าสินค้าสัตว์น้้าปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการจัดท้าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร (Big Data) เพื่อสร้าง
คลังข้อมูลสินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐานของประเทศไทย ตอกย้้าศักยภาพของการเป็นครัวของโลก และ
ความพร้อมของการเป็นแหล่งส้ารองอาหารของอนุภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
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(2) สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

1. สถานการณ์การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของโลก (FAO, 2020)  

1) ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงของโลก  
 จากข้อมูลขององค์การเกษตรและอาหารของสหประชาชาติ (Food Organization FAO) จะเห็น
ได้ว่าตั้งแต่ทศวรรษที่ 20 เป็นต้นมา แนวโน้มผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
จระเข้ สาหร่าย และพรรณไม้น้้า) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตสัตว์น้้าที่จับจากธรรมชาติ 
ซึ่งมีแนวโน้มคงที่หรือชะลอตัวลง จากสภาวะทรัพยากรสัตว์น้้าที่เริ่มเสื่อมโทรมจากการท้าประมงเกินขนาดและ 
เกินศักยภาพ (ภาพที่ 1) โดยปี 2561 ผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงเท่ากับ 82.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 
34.6 ล้านตัน ในปี 2544 เพิ่มขึ้นร้อยละ 137.3 ขณะที่ผลผลิตสัตว์น้้าที่จับจากธรรมชาติในปี 2561 เท่ากับ 
96.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 90.6 ล้านตัน ในปี 2544 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 (ตารางที่ 1) ท้าให้ผลผลิตสัตว์น้้าจาก
การเพาะเลี้ยงมีบทบาทส้าคัญในฐานะแหล่งอาหารโปรตีนส้าหรับประชากรของโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ายังมีบทบาทส้าคัญด้านเศรษฐกิจ ทั้งการสร้างรายได้ การจ้างงานในประเทศ 
และท้ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

 
ภาพที่ 1  ผลผลิตจากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าระดับโลก ปี 2493 – 2561  

  (ปี ค.ศ. 1950 – 2018) 
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ตารางที่ 1  ผลผลิตสัตว์น้้าของโลก ปี 2544 และปี 2561  
หน่วย : ล้านตัน 

  2544 2561 %  
% สัดส่วนปี 

2544  
% สัดส่วนปี 

2561 

จับจากธรรมชาติ 90.6 96.4 6.4 72.4 54.0 

 
- น้้าจืด 8.5 12.0 41.2 6.8 6.7 

 
- น้้าเค็ม 82.1 84.4 2.8 65.6 47.3 

เพาะเลี้ยง 34.6 82.1 137.3 27.6 46.0 

 
- น้้าจืด 19.8 51.3 159.1 15.8 28.7 

 
- น้้าเค็ม 14.8 30.8 454.7 11.8 17.3. 

รวมผลผลิตทั้งหมด 125.2 178.5 42.6 100.0 100.0 

ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), 2561 
 ปี 2561 ผลผลิตสัตว์น้้าทั้งหมดของโลกเท่ากับ 178.5 ล้านตัน แบ่งเป็น ผลผลิตสัตว์น้้าที่จับ
จากธรรมชาติ 96.4 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.0 (เป็นผลผลิตสัตว์น้้าจืดที่จับจากธรรมชาติ 12.0 
ล้านตัน (6.7%) และผลผลิตสัตวน้้าเค็มที่จับจากธรรมชาติ 84.4 ล้านตัน (47.3%)) และเป็นผลผลิตสัตว์น้้า
จากการเพาะเลี้ยง 82.1 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.0 (เป็นผลผลิตสัตว์น้้าจืดจากการเพาะเลี้ยง 51.3 
ล้านตัน (28..7%) และผลผลิตสัตว์น้้าเค็มจากการเพาะเลี้ยง 30.8 ล้านตัน (17.3%)) (ภาพที่ 2 และตารางที่ 1)  

 
ภาพที่ 2  สัดส่วนปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าที่จับจากธรรมชาติและผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของโลก  

ปี 2561  
  

ผลผลิตสัตว์น้้าจืดที่จับ
จากธรรมชาติ 

6.7% 

ผลผลิตสัตว์น้้าเค็มที่
จับจากธรรมชาต ิ

47.3% 

ผลผลิตสัตว์น้้าจืด
จากการเพาะเลี้ยง 

28.7% 

ผลผลิตสัตว์น้้าเค็ม
จากการเพาะเลี้ยง 

17.3% 

ผลผลิตสัตว์น้้าจากการ
เพาะลี้ยง 82.1 ล้านตัน 
(46.0%) 

ผลผลิตสัตว์น้้าที่จับจาก
ธรรมชาติ 96.4 ล้านตัน 
(54.0%) 
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  จากข้อมูลของ FAO อัตราการขยายตัวการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลกในช่วงปี 2544 – 
2561 มีแนวโน้มลดลง โดยช่วงปี 2544 – 2553 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.8 ต่อปี และ
ลดลงเหลืออัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ในช่วงปี 2554 – 2561 ทั้งนี้ แอฟริกาเป็นภูมิภาคที่มีอัตรา
การขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้ามากที่สุด (ภาพที่ 3) 

    

 
ภาพที่ 3 อัตราการขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของโลกเฉลี่ยต่อปี ปี 2544 – 2561  

(ปี ค.ศ. 2001 – 2018) 
 เมื่อพิจารณาผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงจ้าแนกรายภูมิภาค จากผลผลิตสัตวน้้าจาก  
การเพาะเลี้ยงของโลก 82.095 ล้านตัน ในปี 2561 พบว่า ภูมิภาคเอเชียเป็นผู้ผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง 
รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก มีปริมาณผลผลิต 72.812 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.69 ของผลิตสัตว์น้้า
จากการเพาะเลี้ยงทั้งหมดของโลก โดยมีจีน (57.93%) อินเดีย (8.61%) อินโดนีเซีย (6.61%) เวียดนาม 
(5.04%) และบังคลาเทศ (2.93%) เป็นประเทศผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายใหญ่ 5 อันดับแรกของเอเชียและของ
โลก อันดับสอง ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ผลผลิตสัตว์น้้า 3.799 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.63 โดยชิลี 
(1.54%) เป็นประเทศผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายใหญ่ของภูมิภาคนี้ อันดับสามเป็นภูมิภาคยุโรป ผลผลิตสัตว์น้้า 
3.082 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 โดยนอร์เวย์ (1.65%) เป็นประเทศผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ส้าคัญของ
ภูมิภาคนี้ อันดับสี่เป็นภูมิภาคแอฟริกา ผลผลิตสัตว์น้้า 2.195 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.67 โดย
อียิปต์ (1.90%) เป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายใหญ่ของภูมิภาคนี้ ขณะที่ภูมิภาคโอเชียเนีย มีผลผลิตสัตว์น้้า 
0.205 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.25 (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 4)  
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ตารางที่ 2  ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลกจ้าแนกรายภูมิภาค และประเทศผู้ผลิตที่ส้าคัญ ปี 2538 – 
2561  (ปี ค.ศ 1995 – 2018)  
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ภาพที่ 4 สัดส่วนผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลกจ้าแนกรายภูมิภาค ปี 2561 

 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง ปี 2561 ผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของ
โลกเท่ากับ 82.095 ล้านตัน แบ่งเป็น กลุ่มปลา 54.279 ล้านตัน (66.12%) กลุ่มสัตว์น้้าจ้าพวกหมึกและ
หอย (ส่วนใหญ่เป็นหอย) 17.511 ล้านตัน (21.33%) กลุ่มสัตว์น้้าจ้าพวกกุ้ง กั้ง และปู 9.387 ล้านตัน 
(11.43%) และสัตว์น้้าอ่ืน ๆ 0.919 ล้านตัน (1.12%)  (ภาพที่ 5 และตารางที่ 3)  
 

 
ภาพที่ 5  สัดส่วนผลผลิตสัตวน์้้าจากการเพาะเลี้ยงของโลกจ้าแนกรายกลุ่มสัตว์น้้าหลัก ปี 2561 
 

เอเชีย 
88.69% 

อเมริกา  
4.63% 

ยุโรป 
3.75% 

แอฟริกา  
2.67% 

โอเชียเนีย  
0.25% 

กลุ่มปลา 
66.12% 

กลุ่มสัตว์น้้าจ้าพวก
หมึกและหอย 

21.33% 

กลุ่มสัตวน้้าจ้าพวก
กุ้ง กั้ง และปู 

11.43% 

สัตว์น้้าอื่น ๆ  
1.12% 
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ตารางที่ 3 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจ้าแนกรายกลุ่มสัตว์น้้าหลัก ในปี 2561 

 
 ในส่วนของประเทศไทย จากข้อมูลของ FAO ในช่วงปี 2546 – 2561 ไทยเป็นประเทศ 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายใหญ่อันดับที่ 10 ของโลก เป็นประเทศผู้เพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดรายใหญ่อันดับที่ 9  
ของโลก เป็นประเทศผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากลุ่มกุ้ง กั้ง และปู เป็นอันดับที่ 6 ของโลก และเป็นประเทศ 
ที่เพาะเลี้ยงหอยทะเล อันดบัที่ 10 ของโลก (ภาพที่ 6)   
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ภาพที่ 6 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก จ้าแนกตามประเทศผู้ผลิตหลักและกลุ่มสัตว์น้้าส้าคัญ  

ปี 2547 – 2561 (ปี ค.ศ. 2003 – 2018) 
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ภาพที่ 6 (ต่อ) ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก จ้าแนกตามประเทศผู้ผลิตหลักและกลุ่มสัตว์น้้า

ส้าคัญ ปี 2547 – 2561 (ปี ค.ศ. 2003 – 2018) 

 
 
 
 
 



28 
 

2) การจ้างแรงงานภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของโลก 
 การจ้างแรงงานภาคการท้าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลกในปี 2561 มีจ้านวน 
59.509 ล้านคน แบ่งเป็น แรงงานภาคการท้าการประมง 38.976 ล้านคน (65.5 %) และเป็นแรงงาน  
ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 20.533 ล้านคน (34.5%) (ตารางที่ 4) การจ้างแรงงานของภูมิภาคเอเชีย 
มีมูลค่าสูงสุด และแรงงานภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีมูลค่าสูงกว่าแรงงานภาคการท้าการประมง ขณะที่ในภูมิภาค
อื่น ๆ แรงงานภาคการท้าการประมงมีมูลค่าสูงกว่าแรงงานภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ภาพที่ 7) 

3) การใช้ประโยชน์จากการท าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของโลก  
  ปี 2561 พบว่ามีการน้าผลผลิตสัตว์น้้าของโลกไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคโดยตรง
มากกว่าร้อยละ 88 หรือประมาณ 156 ล้านตัน จากผลผลิตสัตว์น้้าทั้งหมดของโลก 179 ล้านตัน โดย
น้าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ มีชีวิต สด หรือแช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป/ปรุงแต่ง หรือผ่าน
กระบวนการถนอมอาหาร ขณะที่ผลผลิตสัตว์น้้าที่เหลือร้อยละ 12 (ประมาณ 22 ล้านตัน) น้าไปใช้ประโยชน์
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ส้าหรับคนบริโภค (ประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตสัตว์น้้าส่วนนี้ ถูกน้าไปผลิตเป็น
ปลาปุนหรือน้้ามันปลา ส่วนที่เหลือใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น้้า หรือปศุสัตว์ หรือน้าไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง 
หรือใช้ในอุตสาหกรรมยา เป็นต้น) (ภาพที่ 8) ส้าหรับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้า พบว่า ประเทศก้าลัง
พัฒนาประเทศนิยมใช้ประโยชน์จากสัตว์น้้าในรูปแบบสัตว์น้้าสดมากที่สุด ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วนิยมใช้
ประโยชน์จากสัตว์น้้าในรูปแบบแช่แข็งมากที่สุด (ภาพที่ 9) 

4) การบริโภคสัตว์น้ าของโลก  
 จากข้อมูลของ FAO ปี 2560 การบริโภคสัตว์น้้าต่อคนของโลกเฉลี่ยเท่ากับ 20.3 กก./คน/ปี  
โดยภูมิภาคโอเชียเนียเป็นภูมิภาคที่มีการบริโภคสัตว์น้้ามากที่สุด ปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 24.2 กก./คน/ปี 
รองลงมา ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย เฉลี่ย 24.1 กก./คน/ปี ภูมิภาคอเมริกาเหนือ เฉลี่ย 22.4 กก./คน/ปี ภูมิภาค
ยุโรป เฉลี่ย 21.6 กก./คน/ปี ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เฉลี่ย 10.5 กก./คน/ปี และภูมิภาค
แอฟริกา เฉลี่ย 9.9 กก./คน/ปี (ตารางที่ 5) ทั้งนี้ แนวโน้มของการบริโภคสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของโลก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2501 – 2561 (ภาพที่ 10)  
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ตารางที่ 4  การจ้างแรงงานในภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจ้าแนกรายภูมิภาค ปี 2538 - 2561  
               (ปี ค.ศ. 1995 – 2018)  
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ภาพที่ 7 สัดส่วนมูลค่าการจ้างแรงงานภาคการท้าประมงและภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลกจ้าแนก  
รายภูมิภาค ป ี2561 (ปี ค.ศ. 2018) 
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ภาพที่ 8  การใช้ประโยชน์จากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก ปี 2505 – 2561  

(ปี ค.ศ. 1962 – 2018)  
 

  
ภาพที่ 9  การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก เปรียบเทียบระหว่าง  

  ประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก้าลังพัฒนา ปี 2561  
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ตารางที่ 5 การบริโภคสัตว์น้้าต่อคนของโลกจ้าแนกรายภูมิภาคและกลุ่มเศรษฐกิจ ปี 2560 

 

 
 

   
ภาพที่ 10 การบริโภคสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบกับสัตว์น้้าจากการจับ (การบริโภคต่อหัว

ประชากร) ปี 2501 – 2561  (ปี ค.ศ. 1958 – 2018)  
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5) การส่งออกผลผลิตสตัวน์้ าของโลก  

  ภาพรวม ปี 2561 สัตว์น้้าทั้งหมดที่ส่งออกคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณผลผลิตสัตว์น้้า
ที่ได้จากการจับและการเพาะเลี้ยงทั้งหมดของโลก (น้้าหนักสด) (ภาพที่ 11)   
 ปี 2561 ประเทศผู้ส่งออกสัตว์น้้ารายใหญ่ของโลก เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออก ได้แก่ จีน ร้อยละ 14 นอร์เวย์ ร้อยละ 7 เวียดนาม ร้อยละ 5 ส่วนอินเดีย ชิลี สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ 
และไทย มีสัดส่วนใกล้เคียงกันอยู่ที่ร้อยละ 4 ขณะที่แคนาดา และรัสเซีย มีสัดส่วนเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 3   
 ปี 2561 ประเทศผู้น้าเข้าสินค้าสัตว์น้้า เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 14 จีน และญี่ปุุน มีสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 9 สเปน ร้อยละ 5 ส่วนอิตาลี เยอรมัน 
เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส มีสัดส่วนเท่ากันอยู่ที่ร้อยละ 4 สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 3 (ภาพที่ 12) 

ปี 2561 กลุ่มสินค้าสัตว์น้้าหลักที่มีการค้าระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า
การค้า พบว่า กลุ่มปลา มีมูลค่าการค้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 ของมูลค่าการค้าสัตว์น้้าระหว่างประเทศทั้งหมด
ของโลก รองลงมาเป็น กลุ่มกุ้ง กั้ง และปู ร้อยละ 22 และกลุ่มหมึก หอย และสัตว์น้้าไม่มีกระดูกสันหลัง ร้อยละ 12 
(ภาพที่ 13)  

 

 

ภาพที่ 11 ผลผลิตจากการทา้ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ส่งออก ปี 2519 – 2561 
   (ปี ค.ศ. 1976 – 2018) 
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ภาพที่ 12  ประเทศผู้ส่งออกและน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าตามสัดส่วนมูลค่า ปี 2561  
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ภาพที่ 13 สัดส่วนการค้าสัตว์น้้าระหว่างประเทศจ้าแนกตามกลุ่มสินค้า ปี 2561 

6) ราคาสัตว์น้ า  
 จากดัชนีราคาสัตว์น้้าของ FAO (FAO Fish Price Index : FPI) ซึ่งค้านวณจากราคาสัตว์น้้า 
ชนิดหลักของโลก พบว่า แม้ว่าดัชนีราคาสัตว์น้้า FPI ลดลงมากในช่วงวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลกช่วงปี 
2551 – 2552 (ค.ศ. 2008 – 2009) และจากการผันผวนของราคาสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง แต่ภาพรวม
ราคาสัตว์น้้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตสัตว์น้้ามีการขยายตัวที่จ้ากัด โดยเฉพาะสัตว์น้้าจากการจับ 
และอุปสงค์สัตว์น้้าทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาสัตว์น้้าระหว่างประเทศในปี 2562 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 3  
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากราคาสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงหลายชนิด เช่น กุ้ง ปลาแซลมอน  
ปลาสวาย และปลานิล รวมทั้งราคาปลาทูน่ากระป๋อง ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากอุปทานที่มากกว่าอุปสงค์ (ภาพที่ 14)  
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ภาพที่ 14  ดัชนีราคาสัตว์น้้าของ FAO (FAO Fish Price Index : FPI) ปี 2533 – 2563 (ปี ค.ศ. 1990 – 2020) 

7) แนวโน้มผลผลิตสัตว์น้ าของโลกในปี 2573 (ปี ค.ศ. 2030)  
 FAO คาดการณ์ว่าผลผลิตสัตว์น้้าของโลกในปี 2573 หรือประมาณ 10 ปีข้างหน้า ผลผลิตสัตว์น้้า
ของโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 179 ล้านตัน ในปี 2561 เป็น 204 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 น้อยกว่าอัตราการ
ขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้าทั้งหมดในช่วงปี 2550 – 2561 โดยภาคเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ายังเป็นส่วนส้าคัญ 
ที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้าโลก ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ปี 2573 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 109 ตัน หรือครึ่งหนึ่งของผลผลิตสัตว์น้้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากผลผลิต 82 ล้านตัน  
ในปี 2561 โดยการขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงชะลอตัวลง จากอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
4.6 ต่อปี ในช่วงปี 2550 – 2561 เหลือเพียงร้อยละ 2.3 ต่อปี ในช่วงปี 2562 - 2573 ปัจจัยที่คาดว่า 
จะท้าให้อัตราการขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้าโลกลดลง เป็นผลจากความเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้้าและการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม  
การระบาดของโรคในสัตว์น้้า ผลิตภาพการผลิตที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตสัตว์น้้ายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
คาดว่าจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้  
ในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้้า และผลักดันให้ภาคการเพาะเลี้ยงขยายตัว
มากขึ้น (ภาพที่ 15 – 17) 
 จากการคาดการณ์ของ FAO ในปี 2573 ผลผลิตสัตว์น้้าในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกจะขยายตัว
เพิ่มขึ้น โดยผลผลิตสัตว์น้้าในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยเป็นผล
จากการขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.3 ท้าให้ภูมิภาคเอเชียจะมี
สัดส่วนผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 89 ของผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงทั้งหมดของโลก 
โดยจีนจะยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตสัตว์น้้ารายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก ขณะที่ประเทศผู้ผลิตสัตว์น้้ารายใหญ่อื่น ๆ 
ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม อียิปต์ ชิลี นอร์เวย์ และไทย เป็นต้น (ภาพที่ 18 และตารางที่ 6) 
 ราคาสัตว์น้้า คาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาสัตว์น้้าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาวจนถึงปี 2573 จากอุปสงค์ 
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของจ้านวนประชากร และราคาเนื้อสัตว์ที่สูงกว่า 
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และจากอุปทานสัตว์น้้าที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผลผลิตสัตวน้้าที่จับจากธรรมชาติที่มีแนวโน้มคงที่ ผลผลิต
สัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงที่มีอัตราการขยายตัวลดลง และต้นทุนการผลิตสัตว์น้้าที่เพ่ิมสูงขึ้น  
  การบริโภคสัตว์น้้าในปี 2573 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แต่มีอัตราการขยายตัวน้อยกว่ าช่วงปี 
2550 – 2561 เนื่องจากอัตราการขยายตัวของผลผลิตที่ชะลอตัวลง ราคาสัตว์น้้าที่สูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่า 
การบริโภคสัตว์น้้าต่อหัวประชากรในปี 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 21.5 กก./คน/ปี เพิ่มขึ้นจาก 20.5 กก./คน/ปี  
ในปี 2561 โดยอัตราการขยายตัวของการบริโภคสัตว์น้้าเฉลี่ยต่อคนลดลงจากร้อยละ 1.3 ต่อปี ในช่วงปี 2550 – 
2561 เหลือเพียงเฉลี่ยร้อยละ 0.4 ต่อปี ในช่วงปี 2562 – 2573  
 

 
ภาพที่ 15  แนวโน้มและการคาดการณ์ผลผลิตสัตว์น้้าจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงของโลก ปี 2523 – 2573 

(ปี ค.ศ. 1980 – 2030) 

 
ภาพที่ 16 แนวโน้มผลผลิตสัตว์น้้าจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงของโลก  ปี 2523 – 2573   

   (ปี ค.ศ. 1980 – 2030) 
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ภาพที่ 17  แนวโน้มและการคาดการณ์อัตราการขยายตัวของผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง ปี 2523 – 2573  

  (ปี ค.ศ. 1980 – 2030) 

 

 
ภาพที ่18 การคาดการณ์ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของโลก จ้าแนกรายภูมิภาค ปี 2573 เปรียบเทียบกับปี 2561 
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ตารางที่ 6 การคาดการณ์ผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของโลก จ้าแนกรายภูมิภาค ปี 2573 เปรียบเทียบกับ 
ปี 2561 
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2. สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประเทศไทย 
1) สถานการณ์การผลิต  

จากข้อมูลทางสถิติของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง พบว่า ภาพรวม
ผลผลิตจากการท้าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของประเทศไทย ปี 2562 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 
2,480,343.3 ตัน โดยเป็นผลผลิตจากการท้าประมง ปริมาณ 1,527,130.4 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
61.57 ของผลผลิตทั้งหมด และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ปริมาณ 953,212.9 ตัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 38.43 ของผลผลิตทั้งหมด 

โดยจากข้อมูลประมาณการของกลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
พบว่าภาพรวมผลผลิตจากการท้าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของประเทศไทย ปี 2563 มีปริมาณ
รวมทั้งสิ้น 2,563,047.6 ตัน โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.33 ซึ่ง
เป็นผลผลิตจากการท้าการประมง ปริมาณ 1,628,876 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.55 ของผลผลิต
ทั้งหมด เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.66 และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า ปริมาณ 934,171.6 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.45 ของผลผลิตทั้งหมด เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตรา
การเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 2 (ตารางที่ 7) 

ตารางที่ 7 ผลผลิตจากการท้าประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของไทย ปี 2556 - 2563 
    หน่วย : ตัน 

 
ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)  

ปี 2556 - 2563 ผลผลิตสัตว์น้้าส่วนใหญ่มาจากการท้าการประมงมากกว่าการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า ซึ่งภาคการประมง จากการจับธรรมชาติน้้าจืด ปริมาณ 1,351,139.8 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
6.72 ของผลผลิตทั้งหมด มาจากการจับธรรมชาติน้้าทะเล ปริมาณ 11,363,030.4 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 56.51 ของผลผลิตทั้งหมด และมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จากการเพาะเลี้ยงน้้าจืด ปริมาณ 
3,299,656.9 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.41 ของผลผลิตทั้งหมด มาจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ปริมาณ 
4,092,824.5 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.36 ของผลผลิตทั้งหมด (ภาพที่ 19)  

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จบัธรรมชาติ
   - น ้ำจืด 210,293.3      181,756.9      184,100.7      188,897.3      192,622.8      143,824.8      116,465.0      133,179.0      
   - น ้ำเค็ม 1,614,536.0   1,488,280.0   1,317,217.0   1,343,283.0   1,300,421.0   1,392,931.0   1,410,665.4   1,495,697.0   
รวมจบัธรรมชาติ 1,824,829.3   1,670,036.9   1,501,317.7   1,532,180.3   1,493,043.8   1,536,755.8   1,527,130.4   1,628,876.0   
การเพาะเลี้ยง
   - เพำะเลี ยงน ้ำจืด 435,764.5      415,124.1      411,528.0      381,580.3      407,208.0      425,840.0      416,747.0      405,865.0      
   - เพำะเลี ยงชำยฝ่ัง 561,490.3      482,638.1      508,693.5      499,598.6      480,609.0      495,022.5      536,465.9      528,306.6      
รวมเพาะเลี้ยง 997,254.8      897,762.2      920,221.5      881,178.9      887,817.0      920,862.5      953,212.9      934,171.6      
รวมผลผลิตทัง้หมด 2,822,084.1   2,567,799.2   2,421,539.2   2,413,359.2   2,380,860.8   2,457,618.3   2,480,343.3   2,563,047.6   
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สัตว์น้้าอ่ืน ๆผลผลิตจากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ป  2556 - 2563

ปริมา  (ตัน)

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563*

สัตว์น้้าจืดจากการจับธรรมชาติ สัตว์น้้าเค็มจากการจับธรรมชาติ เพาะเลีย้งสัตว์น้้าจืด เพาะเลีย้งสัตว์น้้าชายฝ  ง

เพ
าะ

เล
ี้ยง

จับ
ธร

รม
ชา

ติ

ที่มา : กองนโยบายและแผนพั นาการประมง กรมประมง ( ้อมูล   วันที่ 15 มีนาคม 2564)

 
ภาพที่ 19 ผลผลิตจากการทา้ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2563* 

  หมายเหตุ * ข้อมูลสถิติผลผลิตสัตว์น้้า ปี 2563 เป็นข้อมูลประมาณการ (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) 

เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าจากการจับธรรมชาติ ซึ่งสามารถจ้าแนกตามแหล่งน้้าที่จับ 
ได้แก่ การจับธรรมชาติจากน้้าจืด และการจับธรรมชาติจากทะเล โดยปริมาณผลผลิตจากการจับสัตว์น้้าของ
ประเทศไทย ปี 2562 จ้าแนกตาม กลุ่มชนิดสัตว์น้้าทะเล ได้แก่ กลุ่มปลา 1,154,591 ตัน คิด เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 75.61 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมา คือ กลุ่มหมึก 98,375 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.44 ของ
ผลผลิตทั้งหมด กลุ่มกุ้ง 65,089 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.26 ของผลผลิตทั้งหมด กลุ่มปู 50,950 ตัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.34 ของผลผลิตทั้งหมด กลุ่มหอย 33,026 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.16 ของ
ผลผลิตทั้งหมด และสัตว์น้้าอื่น ๆ 8,634 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.57 ของผลผลิตทั้งหมด  

ส่วนกลุ่มชนิดสัตว์น้้าจืด ได้แก่ กลุ่มปลา 112,857.19 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.39 ของ
ผลผลิตทั้งหมด กลุ่มกุ้ง 2,393.76 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.16 ของผลผลิตทั้งหมด และสัตว์น้้าอื่น ๆ 
1,214.07 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของผลผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 8 ผลผลิตจากการท้าประมงน้้าจืดและการจับสัตว์น้้าจากทะเลประเทศไทย ปี 2556 - 2562 
หน่วย : ตัน 

 

 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิตจับสัตว์น้ าจืด 210,293.27 181,756.92 184,100.68 188,897.29 192,622.77 143,824.81 116,465.02 

- กลุ่มปลา 207,981.38 179,635.17 181,862.29 186,693.29 188,855.75 138,970.06 112,857.19 
- กลุ่มกุ้ง 1,460.96 1,156.39 1,276.88 1,299.82 1,651.96 2,191.22 2,393.76 
- สัตว์น้้าอื่นๆ 850.93 965.36 961.51 904.18 2,115.06 2,663.53 1,214.07 
ผลผลิตจับ 
สัตว์น้ าจากทะเล 

1,614,536 1,488,280 1,317,217 1,343,283 1,300,421 1,392,931 1,410,665 

- กลุ่มปลา 1,277,175 1,235,171 1,074,609 1,067,653 1,049,516 1,115,751 1,154,591 

- ปลาผิวน้้า 575,395 589,722 520,656 555,602 560,355 538,009 570,923 
- ปลาหน้าดิน 214,531 184,700 147,578 123,523 118,362 126,665 140,972 
- ปลาเลย 163,617 158,807 125,348 112,406 101,973 126,227 112,229 
- ปลาเป็ด 323,632 301,942 281,027 276,122 268,826 324,850 330,467 
- กลุ่มกุ้ง 41,327 40,339 31,459 43,800 35,690 51,797 65,089 
- กลุ่มปู 31,243 28,339 26,852 36,064 35,884 32,662 50,950 
- กลุ่มหมึก 116,988 100,914 90,987 108,988 98,093 111,241 98,375 
- กลุ่มหอย 20,108 18,322 16,661 22,764 20,131 23,515 33,026 

- สัตว์น้้าอื่นๆ 127,695 65,195 76,649 64,014 61,107 57,965 8,634 

รวมผลผลิตจาก 
การจับสัตว์น้ า 

1,824,829.27 1,670,036.92 1,501,317.68 1,532,180.29 1,493,043.77 1,536,755.81 1,527,130.02 

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) 
 

ปี 2562 ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย มีปริมาณ 953 ,213 ตัน 
มูลค่า 98,715.95 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าขยายตัวร้อยละ 3 และ 0.9 ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน  
โดยสามารถจ้าแนกตามแหล่งน้้าที่เพาะเลี้ยง ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และการเพาะเลี้ยงสัตวน้้าชายฝั่ง 
รายละเอียดดังนี ้

1) ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย ปี 2562 จ้าแนกตาม กลุ่มชนิดสัตว์
น้้าจืด ได้แก่ กลุ่มปลา 348,242 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.28 ของผลผลิตทั้งหมด กลุ่มกุ้ง 31,006 
ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.32 ของผลผลิตทั้งหมด และสัตว์น้้าอื่น ๆ 26,617 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.85 ของผลผลิตทั้งหมด พบว่า สัตว์น้้าที่ท้าการเพาะเลี้ยงได้เป็น 3 อันดับแรก ของกลุ่มปลา ได้แก่ ปลานิล 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.15 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุ่มปลา รองลงมา ปลาดุก คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 24.48 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุ่มปลา และปลาตะเพียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงกลุ่มปลา ส่วนกุ้งก้ามกราม คิดเป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุ่มกุ้งทั้งหมด และผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงกลุ่มสัตว์น้้าอื่น ๆ นับรวมกบ ปลาและสัตว์น้้าจืดอื่น ๆ 

2) ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย ปี 2562 จ้าแนกตาม กลุ่มชนิดสัตว์
น้้าชายฝั่ง ได้แก่ กลุ่มกุ้งทะเล 374,803 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.12 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมา คือ 
กลุ่มหอย 112,946 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.09 ของผลผลิตทั้งหมด กลุ่มปลาน้้ากร่อย 38,845 ตัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.16 ของผลผลิตทั้งหมด และกลุ่มปูทะเล 1,713 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18 
ของผลผลิตทั้งหมด เมื่อพิจารณาสัตว์น้้าที่ท้าการเพาะเลี้ยงตามกลุ่มชนิดสัตว์น้้า พบว่า กลุ่มปลา ได้แก่ ปลา
กะพง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.84 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุ่มปลา, กุ้งขาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 



43 
 

95.36 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุ่มกุ้งทะเล, หอยแมลงภู่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.42 ของผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงกลุ่มหอย และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุ่มปูทะเล นับรวมปูด้า ปูขาว ปูเขียว และปูม่วง 
(ตารางที่ 9 ภาพที่ 20 ภาพที่ 21 และภาพที่ 22)  
ตารางที่ 9 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายชนิด จ้าแนกตามแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ปี 2556 - 2563* 

หน่วย : ตัน 

ชนิดสัตว์น้ า 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563* 

รวมสัตว์น้ าทั้งหมด 997,255 897,762 920,222 881,179 887,817 920,862 953,213 935,789 

สัตว์น้ าจืด รวม 435,765 415,124 411,528 381,580 407,208 425,840 416,747 405,865 

กลุ่มปลา ปลานิล 197,595 189,946 203,227 200,764 211,929 216,602 213,872 205,971 

 
ปลาดุก 120,328 113,832 108,534 102,444 105,088 106,201 102,357 99,344 

 
ปลาตะเพียน 30,060 28,679 30,497 19,312 23,647 23,124 21,204 20,636 

 
ปลาสวาย 21,820 22,520 19,060 15,497 12,751 14,257 13,453 12,539 

 
ปลาสลิด 26,669 22,910 14,956 9,470 8,977 7,773 7,294 7,238 

 
ปลาช่อน 3,752 4,291 3,075 3,469 2,421 1,810 1,496 1,301 

 
ปลาจีน 189 168 206 315 267 671 714 796 

 
ปลานวลจันทร์เทศ 690 412 377 330 329 443 433 417 

กลุ่มกุ้ง กุ้งก้ามกราม 18,168 16,906 16,236 20,883 21,415 31,838 31,345 31,006 
กลุ่มสัตว์น้้า
อื่นๆ 

ปลาและสัตว์น้้าจืดอื่น ๆ 14,711 14,121 12,946 8,195 16,428 21,326 22,652 24,547 

 
กบ 1,783 1,339 2,414 901 3,956 1,795 1,927 2,070 

สัตว์น้ า
ชายฝ่ัง 

รวม 561,490 482,638 508,694 499,599 480,609 495,022 536,466 529,924 

กลุ่มกุ้ง** รวม 325,395 279,982 294,780 334,453 359,898 374,390 396,792 374,803 

 
กุ้งขาวแวนนาไม*** 310,705 263,245 281,918 321,542 346,309 357,933 378,508 357,423 

 
กุ้งกุลาด้า*** 14,279 16,292 12,098 12,366 12,962 16,146 17,954 17,112 

 
กุ้งอื่น ๆ และสัตว์น้้า
พลอยได้ 

411 445 764 545 627 311 330 268 

กลุ่มปลา รวม 19,256 19,087 19,509 19,219 22,455 41,108 48,989 38,845 

 
ปลากะพง 16,761 16,501 17,250 17,177 20,454 39,278 47,203 37,617 

 
ปลากะรัง 2,495 2,586 2,258 2,042 2,001 1,830 1,786 1,228 

กลุ่มหอย รวม 216,839 183,569 194,405 145,927 98,256 78,203 88,973 112,946 

 
หอยแมลงภู่ 127,919 117,013 115,544 86,673 50,472 33,990 38,005 58,073 

 
หอยแครง 71,325 53,717 58,991 44,846 25,862 30,162 33,064 31,598 

 
หอยนางรม 17,595 12,839 19,870 14,407 21,922 14,051 17,903 23,275 

กลุ่มปู รวม 0 0 0 0 0 1,321 1,713 3,330 

 
ปูทะเล**** - - - - - 1,321 1,713 3,330 

          

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) 
หมายเหตุ * สถิติเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ปี 2563 เป็นข้อมูลประมาณการ 
   ** จ้านวนฟาร์มและเนื้อที่เลี้ยงกุ้งทะเลไม่แยกชนิด ส่วนผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งทะเลนับรวมสัตว์น้้าที่เป็นผลพลอยได้ 
         *** ข้อมูลกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด้า ปี 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้น และอยู่ในขั้นตอนการน้าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร 
 **** ปูทะเล ได้แก่ ปูด้า ปูขาว ปูเขียว และปูม่วง 
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ภาพที่ 20 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประเทศไทย จ้าแนกตามแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
              ปี 2556 -2563 
 

สัตว์น้้าอื่น ๆปริมา การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดจ้าแนกตามชนิดที่ส้าคั  ป       -     

 

      

       

       

       

       

ปลานิล ปลาดุก กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาสลิด กบ ปลาชอ่น ปลาจีน ปลานวลจันทร์เท 

      

        

      
      

      
                     

ปริมา   ตัน 

ท่ีมา : กองนโยบายและแผนพั นาการประมง กรมประมง   ้อมูล   วันท่ี    มีนาคม      

ภาพที่ 21 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2563 
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สัตว์น้้าอ่ืน ๆ

 

      

       

       

       

       

       

       

       

กุ้ง าวแวนนา ม หอยแมลงภู่ ปลากะพง าว หอยแครง หอยนางรม กุ้งกุลาด้า ปลากะรัง ปูทะเล

       

      

      

      
      

      
          

 ปริมา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า้ชายฝ  งจ้าแนกตามชนิดที่สา้คั  ป       -     
ปริมา   ตัน 

ที่มา : กองนโยบายและแผนพั นาการประมง กรมประมง   ้อมูล   วนัที่    มีนาคม      

ภาพที่ 22 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2563 
 

เมื่อพิจารณาปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจากกลุ่มชนิดสัตวน์้้า พบว่า ปรมิาณผลผลิตในป ี
2563 กลุ่มสัตว์น้้าหลัก คือ กลุ่มปลา 411,498.64 ตัน คิดเป็นร้อยละ 44.05 รองลงมาคือ กลุ่มกุ้ง 
405,809 ตัน คิดเป็นร้อยละ 43.44  กลุ่มหอย 112,946.39 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.09 และกลุ่มสัตว์น้้า
อื่น ๆ 3,917.57 ตัน คิดเปน็ร้อยละ 0.42 (ภาพที่ 23) 
 

 
ภาพที่ 23 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประเทศไทย จ้าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น้้า ปี 2556 – 2563 
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เมื่อพิจารณาการน้าผลผลิตจากการท้าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามาใช้ประโยชน์ ในปี 
2563 การบริโภคสัตว์น้้า มีปริมาณ 2,411,630 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.09 ของผลผลิต เมื่อเทียบ
กับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.59 ส่วนการใช้ประโยชน์ผลผลิตสัตว์น้้าที่ไม่ได้ใช่ส้าหรับการ
บริโภค ปริมาณ 151,417.6 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.91 ของผลผลิต เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.82 ทั้งนี้การบริโภคต่อคน คิดเป็น 36.4 กิโลกรัม/คน/ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.11 (ตารางที่ 10 และภาพที่ 24) 

ตารางที่ 10 การใช้ประโยชน์ผลผลิตสัตว์น้้า พ.ศ.2556 – 2563 
หน่วย : ตัน 

การใช้ประโยชน์ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

เพื่อการบริโภค 
2,011,05

0 
1,739,99

0 
1,726,11

0 
1,910,04

0 
2,139,12

0 
2,350,08

0 
2,397,52

0 
2,411,63

0 

สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร 
811,034.

1 
827,809.

2 
695,429.

2 
503,319.

2 
241,740.

8 
107,538.

3 
82,823.3 

151,417.
6 

จ้านวนประชากร (ล้านคน) 64.6 65.1 64.9 65.1 65.2 66.4 66.6 66.2 

การบริโภคต่อหัว (กิโลกรัม/
คน/ปี) 

31.1 26.7 26.6 29.3 32.3 35.4 36.0 36.4 

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564) 
 

 
ภาพที่ 24 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าประเทศไทย จ้าแนกตามกลุ่มชนิดสัตว์น้้า ปี 2556 - 2563 

2) สถานการณด์า้นราคาสตัว์น้ า 
ราคาสัตว์น้้าที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้ในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าที่ออกมาในแต่

ละปี หากปริมาณผลผลิตออกมามากก็ส่งผลให้ราคาตกต่้า นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกลดลง 
ผลผลิตสัตว์น้้าหลายชนิดตกค้างอยู่ในบ่อ ไม่สามารถน้าออกมาจ้าหน่ายได้ ด้วยข้อจ้ากัดในการควบคุมการเดิน
ทางเข้าออกข้ามจังหวัดในช่วงที่เกิดสถานการณ์ดังกล่าว ราคาสัตว์น้้าสามารถจ้าแนกได้ดังนี้ 
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1. ราคาสัตว์น้ าจดื 
1.1 ปลานิล ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 จ้าแนกตามขนาด

ปลา ดังนี้ ขนาดเล็ก 33.17 บาทต่อกิโลกรัม ขนาดกลาง 53.77 บาทต่อกิโลกรัม และขนาดใหญ่  63.34 
บาทต่อกิโลกรัมส้าหรับปี 2563 ราคาปลานิลขนาดเล็ก 28.74 บาทต่อกิโลกรัม ขนาดกลาง 51.96 บาทต่อ
กิโลกรัม และขนาดใหญ่ 58.78 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ขนาดเล็กลดลงร้อยละ 8.58 
ขณะที่ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 และ 1.45 ตามล้าดับปลานิลขนาดใหญ่จะเป็นนิยม
ของตลาด 

1.2 ปลาตะเพียนขาว ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 
49.36 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 52.37 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 

1.3 ปลาสลิด ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 
56.56 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 58.02 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.60 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 

1.4 ปลาจีน ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 50.82 
บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 39.56 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับปี 
2562 

1.5 ปลาดุก ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 จ้าแนกตามขนาด
ปลา ดังนี้ ขนาดเล็ก 33.01 บาทต่อกิโลกรัม ขนาดกลาง 44.53 บาทต่อกิโลกรัม และขนาดใหญ่  50.53 
บาทต่อกิโลกรัมส้าหรับปี 2563 ราคาปลาดุกขนาดเล็ก 40.49 บาทต่อกิโลกรัม ขนาดกลาง 49.05 บาทต่อ
กิโลกรัม และขนาดใหญ่ 48.66 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 และ 11.81 ขณะที่ราคาขนาดใหญ่ ลดลงร้อยละ 0.34 ขนาดปลาดุกที่เป็นที่นิยมของ
ตลาด คือ ขนาดกลาง 

1.6 ปลาช่อน ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556 -2563 จ้าแนกตาม
ขนาดปลา ดังนี้ ขนาดกลาง 85.93 บาทต่อกิโลกรัม และขนาดใหญ่ 108.40 บาทต่อกิโลกรัมส้าหรับปี 
2563 ราคาปลาช่อนขนาดกลาง 83.75 บาทต่อกิโลกรัม และขนาดใหญ่ 109.50 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.32 และ 4.04 ปลาช่อน
ขนาดใหญ่จะเป็นขนาดที่ตลาดมีความต้องการมากที่สุด 

1.7 ปลาสวาย ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 
35.29 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 28.01 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 14.03 เมื่อเทียบ
กับปี 2562 

1.8 ปลานวลจันทร์เทศ ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาด
คละ 46.14 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 44.43 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 0.54 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 

1.9 กุ้งก้ามกราม ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 
234.39 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 212.07 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 1.19 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 
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1.10 กบ ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 97.04 
บาทต่อกิโลกรัมส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 95.63 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 10.54 เมื่อเทียบกับปี 
2562 (ภาพที่ 25) 

 

 
ภาพที่ 25 ราคาสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงน้้าจืดรายชนิด ปี 2556 - 2563  
 

2. ราคาสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 2.1 กุ้งกุลาด้า ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายกุ้งกุลาด้ามีชีวิตเฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 

ขนาดคละ 234.4 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 249.17 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 
0.02 เมื่อเทียบกับปี 2562 

 2.2 กุ้งขาวแวนนาไม ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 
163.93 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 146.90 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 2.63 เมื่ อ
เทียบกับปี 2562ราคากุ้งขาวลดลงตามราคาตลาดโลก  

2.3 ปลากะพง ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 จ้าแนกตาม
ขนาดปลา ดังนี้ ขนาดเล็ก 130.02 บาทต่อกิโลกรัม ขนาดกลาง 145.20 บาทต่อกิโลกรัม และขนาดใหญ่
174.10บาทต่อกิโลกรัมส้าหรับปี 2563 ราคาปลากะพง ขนาดเล็ก 100.48 บาทต่อกิโลกรัม ขนาดกลาง 
131.08 บาทต่อกิโลกรัม และขนาดใหญ่ 162.00 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ปลากะพง
ทุกขนาดปรับตัวลดลง ร้อยละ 24.88 5.13 และ 5.68 ตามล้าดับ 

 2.4 ปลากะรัง ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 
231.32 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 223.06 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 1.04 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 

 2.5 หอยแครง ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 
106.10 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 165.25 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.26 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 
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2.6 หอยแมลงภู่ ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้เฉลี่ยต่อปีในช่วงปี 2556-2563 ขนาดคละ 
41.06 บาทต่อกิโลกรัม ส้าหรับปี 2563 ราคาเฉลี่ย 45.49 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.54 เมื่อเทียบกับปี 
2562 (ตารางที่ 11 และภาพที่ 26) 

 

 
ภาพที่ 26 ราคาสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงน้้าชายฝั่งรายชนิด ปี 2556 - 2563  
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ตารางที่ 11 ราคาเฉลี่ยสัตว์น้้าจืดและสัตว์น้้าชายฝั่งที่เกษตรกรขายได้ ปี 2556 - 2563  
หน่วย : บาท/กก. 

 
ที่มา : * ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
       ** กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 ค่าเฉลี่ย %∆ เฉลี่ย 56-63 %∆ 63/62
สัตวน์ ้าจืด ชนิด ขนาด
กลุ่มปลา ปลานลิ* ขนาดเล็ก 29.52   33.19   36.41   35.46   38.54   32.04   31.43   28.74    33.17     0.13 -8.58

ขนาดกลาง 54.74   54.82   54.64   58.78   54.22   49.09   51.94   51.96    53.77     -0.57 0.04
ขนาดใหญ่ 68.93   69.11   67.27   65.83   61.10   57.79   57.94   58.78    63.34     -2.20 1.45

ปลาดุก* ขนาดเล็ก 28.90   29.11   29.54   35.13   33.16   27.58   40.16   40.49    33.01     6.45 0.81
ขนาดกลาง 41.12   43.66   45.63   47.83   45.99   39.09   43.87   49.05    44.53     2.96 11.81
ขนาดใหญ่ 50.77   54.67   54.26   52.59   50.50   43.94   48.83   48.66    50.53     -0.33 -0.34

ปลาตะเพยีนขาว* ขนาดคละ 58.20   48.21   44.48   52.76   49.49   41.70   47.71   52.37    49.36     -0.58 9.78
ปลาสวาย* ขนาดคละ 33.19   35.35   43.30   40.53   34.66   34.73   32.58   28.01    35.29     -1.70 -14.03
ปลาสลิด* ขนาดคละ 60.00   51.96   67.56   43.60   58.76   56.01   58.02    56.56     5.65 3.60
ปลาชอ่น* ขนาดกลาง 90.48   93.73   82.74   82.30   83.89   87.08   83.49   83.75    85.93     -0.96 0.32

ขนาดใหญ่ 110.25 110.42 110.75 109.50 106.33 105.17 105.25 109.50  108.40    -0.08 4.04
ปลาจนี** ขนาดคละ 74.23   55.15   43.13   53.47   56.58   42.14   42.29   39.56    50.82     -7.05 -6.46
ปลานวลจนัทร์เทศ** ขนาดคละ 46.62   47.63   47.10   45.51   45.62   47.53   44.67   44.43    46.14     -0.64 -0.54

กลุ่มกุง้ กุง้กา้มกราม** ขนาดคละ 246.29 248.46 249.36 225.41 230.57 248.36 214.63 212.07  234.39    -1.88 -1.19
กลุ่มสัตว์น้้าอืน่ๆ กบ* ขนาดคละ 81.06   105.30 85.71   101.54 103.13 97.07   106.90 95.63    97.04     3.58 -10.54
สัตวน์ ้าชายฝ่ัง
กลุ่มกุง้ กุง้กลุาด้ามีชวิีต** ขนาดคละ 218.08 229.64 231.48 235.95 243.35 244.80 249.22 249.17  237.71    1.94 -0.02

กุง้ขาวแวนนาไม** ขนาดคละ 179.53 184.28 157.00 164.39 169.29 159.19 150.88 146.90  163.93    -2.61 -2.63
กลุ่มปลา ปลากะพงขาว* ขนาดเล็ก 131.17 135.50 129.00 136.50 135.58 138.17 133.75 100.48  130.02    -3.22 -24.88

ขนาดกลาง 146.42 149.67 152.33 156.33 147.92 139.67 138.17 131.08  145.20    -1.50 -5.13
ขนาดใหญ่ 173.00 181.50 166.08 185.25 174.17 179.08 171.75 162.00  174.10    -0.71 -5.68

ปลากะรัง** ขนาดคละ 226.94 223.13 239.14 237.11 241.12 234.70 225.41 223.06  231.32    -0.19 -1.04
กลุ่มหอย หอยแครง* ขนาดคละ 41.91   52.98   81.03   112.67 116.83 135.33 145.83 162.25  106.10    22.42 11.26

หอยแมลงภู่* ขนาดคละ 38.33   36.07   41.06   42.58   40.88   42.54   41.53   45.49    41.06     2.70 9.54
หอยนางรม** ขนาดคละ 26.45   27.24   38.75   36.60   45.19   30.16   41.86   49.62    36.98     12.46 18.53

กลุ่มปู ปูทะเล** 369.00 359.97 359.97  362.98    -1.22 0.00

ประเภทสัตวน์ ้า
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เมื่อเปรียบเทียบราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยกับราคาประเทศคู่แข่ง พบว่า ราคากุ้งขาวแวน
นาไมจับปากบ่อ ขนาด 40 ตัว/กก. ปี 2563 มีราคาเฉลี่ย 193.27 บาท สูงกว่าราคาของประเทศเอกวาดอร์ 
อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม 74.04 38.86 23.87 และ 21.95 บาท ตามล้าดับ ในขณะที่เมื่ อเทียบ
กับประเทศจีนและมาเลเซีย ราคาต่้ากว่า 62.42 และ 4.95 บาท ตามล้าดับ (ภาพที่ 27) 

 

 
ภาพที่ 27 ราคากุ้งขาวแวนนาไมจับปากบ่อขนาด 40 ตวั/กิโลกรัม ปี 2563 

ในปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบราคากุ้งขาวแวนนาไมของไทยกับราคาประเทศคู่แข่ง โดยใช้ฐาน
ตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนการน้าเข้ากุ้งขาวแวนนาไมจากไทยมากที่สุด พบว่า ราคากุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 
31/35 ตัว/กก. มีราคาเฉลี่ย 3.60 เหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.92 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน (ภาพที่ 28) 

 
ภาพที่ 28 ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 31/35 ตลาดสหรัฐอเมริกา ป ี2561 – 2563 
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3) ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝั่ง 
การวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้้า ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ต้นทุนการ

เลี้ยงสัตว์น้้าส่วนใหญ่อยู่ที่ต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นต้นทุนค่าอาหารจัดเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงสุด ดังนั้นการลด
ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้้าที่ส้าคัญที่สุดจะเป็นการลดต้นทุนค่าอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการ
เลี้ยงสัตว์น้้าจ้าแนกได้ดังนี ้

1. ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
1.1 ปลานิล การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน จังหวัดเชียงราย ปี 2560 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 

71,742.39 บาท หรือ 42.70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 69,741.32 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 97.22 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.45 และต้นทุนคงที่ 
2,001.07 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 92,736 บาท ดังนั้น
เกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 20,993.61 บาทต่อไร่ หรือ 12.50 บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ร้อยละ 29.26      

1.2 ปลาตะเพียน การเลี้ยงปลาตะเพียนร่วมกับปลานิลในบ่อดิน จังหวัดยโสธร ปี 2560 เลี้ยง
ในรูปแบบยังชีพ ไม่เน้นการให้อาหารเม็ดส้าเร็จรูป มีต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 12,657.38 บาท หรือ 26.65 
บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 9,826.29 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.63 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้
เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.07 และต้นทุนคงที่ 2,831.09 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
22.37 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 24,375 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 
11,717.62 บาทต่อไร่ หรือ 24.67 บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 92.58      

1.3 ปลาสลิด การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดิน จังหวัดสมุทรสาคร ปี 2562 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 
110,355.50 บาท หรือ 60.70 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 107,827.49 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 97.71 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.82 และต้นทุนคงที่ 
2,528.01 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 133,168.50 
บาท ดังนั ้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี ้ยง 22,813 บาทต่อไร่ หรือ 12.55 บาทต่อกิโลกรัม อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 20.67      

1.4 ปลาดุก การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จังหวัดปทุมธานี ปี 2562 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 
264,077.89 บาท หรือ 33.01 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 258,874.50 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 98.03 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.65 และต้นทุนคงที่ 
5,203.39 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 316,000 บาท 
ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 51,922.11 บาทต่อไร่ หรือ 6.49 บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ร้อยละ 19.66   

1.5 ปลาช่อน การเลี้ยงปลาช่อนในบ่อดิน จังหวัดอ่างทอง ปี 2561 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 
432,082.91 บาท หรือ 60.01 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 426,832.15 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 98.78 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.32 และต้นทุนคงที่ 
5,250.75 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.22 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 504,000 บาท 
ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 71,917.09 บาทต่อไร่ หรือ 9.99 บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ร้อยละ 16.64         
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1.6 ปลาสวาย การเลี้ยงปลาสวายในบ่อดิน จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อ
ไร่ 230,941.52 บาท หรือ 24.99 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 226,511.87 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 98.08 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.95 และต้นทุนคงที่ 
4,429.65 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.92 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 249,480 
บาท ดังนั ้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 18,538.48 บาทต่อไร่ หรือ 2.01 บาทต่อกิโลกรัม อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 8.03      

1.7 กุ้งก้ามกราม การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวในบ่อดิน จังหวัดนครปฐม ปี 2561 มี
ต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 38,423.63 บาท หรือ 153.69 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 36,230.87 
บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.29 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.44 
และต้นทุนคงที่ 2,192.75 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.71 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 
45,375 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 6,951.37 บาทต่อไร่ หรือ 27.81 บาทต่อกิโลกรัม 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 18.09      

1.8 กบ การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ จังหวัดนครนายก ปี 2561 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อบ่อ 
15,965.91 บาท หรือ 63.86 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 15,125.25 บาทต่อบ่อ คิดเป็นร้อย
ละ 94.73 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.04 และต้นทุนคงที่ 
840.66 บาทต่อบ่อ  คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อบ่อ 18,750 บาท ดังนั้น
เกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 2,784.09 บาทต่อบ่อ หรือ 11.14 บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน ร้อยละ 17.44         

2. ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
2.1 กุ้งขาวแวนนาไม การเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ปี 

2561 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 205,329 บาท หรือ 125.74 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 
191,427 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.23 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 47.19 และต้นทุนคงที่ 13,902 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จาก
การเลี้ยงต่อไร่ 262,488.42 บาท ดังนั้น เกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 57,159.42 บาทต่อไร่ หรือ 
35.00 บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 27.84      

2.2 ปลากะพงขาว การเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562 มีต้นทุน
การเลี้ยงต่อไร่ 209,855 บาท หรือ 104.93 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 207,426.25 บาทต่อ
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.26 และ
ต้นทุนคงที่ 2,428.75 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 
250,000 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 40,145 บาทต่อไร่ หรือ 20.07 บาทต่อกิโลกรัม 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 19.13      

2.3 ปลากะรัง การเลี้ยงปลากะรังในบ่อดิน จังหวัดตราด ปี 2562 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 
234,010.85 บาท หรือ 198.51 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 223,423.61 บาทต่อไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 95.48 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าอาหารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.63 และต้นทุนคงที่ 
10,587.24 บาทต่อไร่  คิดเป็นร ้อยละ  4 .52 ของต ้นท ุนทั ้งหมด รายได ้จากการ เลี ้ยงต ่อ ไร่ 
253,891.97 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 19,881.12 บาทต่อไร่ หรือ 16.87 บาทต่อ
กิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 8.50      
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2.4 หอยแครง การเลี้ยงหอยแครงแบบหว่านลูกพันธุ์ลงในทะเล ภาคกลางและตะวันออก ปี 
2561 มีต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 37,434.44 บาท หรือ 41.74 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 
29,532.24 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.89 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้เป็นต้นทุนค่าลูกพันธุ์มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 64.91 และต้นทุนคงที่ 7,902.21 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.11 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จาก
การเลี้ยงต่อไร่ 79,812.46 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 42,378.02 บาทต่อไร่ หรือ 47.26 
บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 113.21      

2.5 หอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบปักหลักล่อลูกพันธุ์ ภาคตะวันออก ปี 2561 มี
ต้นทุนการเลี้ยงต่อไร่ 40,827.42 บาท หรือ 5.21 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 21,412.20 บาท
ต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.45 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ 19,415.22 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 
47.55 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 57,373.44 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 
16,546.02 บาทต่อไร่ หรือ 2.11 บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 40.53 

2.6 หอยนางรม การเลี้ยงหอยนางรมแบบแพแขวน ภาคตะวันออก ปี 2561 มีต้นทุนการ
เลี้ยงต่อไร่ 167,998.65 บาท หรือ 7.03 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 150,285.07 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 89.46 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ 17,713.58 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.54 
ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 205,931.80 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 
37,932.80 บาทต่อไร่ หรือ 1.59 บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 22.58 

2.7 ปูทะเล การเลี้ยงปูทะเลด้วยปลาเหยื่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 มีต้นทุนการ
เลี้ยงต่อไร่ 19,200.27 บาท หรือ 192.97 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปร 17,952.64 บาทต่อไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 93.50 ของต้นทุนทั้งหมด และต้นทุนคงที่ 1,247.63 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.50 ของ
ต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงต่อไร่ 45,862.27 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีก้าไรจากการเลี้ยง 26,662 บาท
ต่อไร่ หรือ 267.97 บาทต่อกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 138.86 

ต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้้าจืดของเกษตรกรโดยภาพรวมยังคงมีต้นทุนสูงขึ้นจากปัจจัยการผลิต
ด้านอาหารเม็ดส้าเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50-80 ของต้นทุนทั้งหมด ค่าอาหารสัตว์น้้ามีการปรับราคา
เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาที่เกษตรกรจ้าหน่ายได้ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากนัก ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ภาครัฐจึง
มีนโยบายส่ง เสร ิม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้้าจืดหลายชนิด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วย และลดต้นทุนการเลี้ยง  

ส้าหรับต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม ปลากะพงขาว ปลากะรัง และปู
ทะเล ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอาหาร ส่วนต้นทุนการเลี้ยงหอยทะเล ต้นทุนการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นค่าลูกพันธุ์ 
(ตารางที่ 12 และภาพที่ 29) 
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ตารางที่ 12 ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 

 
ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564) 

อัตราการปล่อย ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนค่าอาหาร สัดส่วน ต้นทุนรวม ผลผลิตต่อไร่ ราคาขาย รายได้ ก้าไร ต้นทุน/กก. ก้าไร/กก. ระยะเวลาเลี ยง อัตรารอด อัตราผลตอบแทน
สัตว์น า้จืด ชนิด ประเภทการเลี ยง จังหวัด ปี (ตัว/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) ค่าอาหาร (บาท/ไร่) (กก./ไร่) (บาท/กก.) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/กก.) (บาท/กก.) (เดือน) จากการลงทุน

ปลานิล บ่อดิน เชียงราย 2560 4,000           2,001.07     69,741.32     56,280        78.45    71,742.39   1,680         55.20     92,736.00   20,993.61  42.70       12.50      7-8 60.00    29.26           
ปลาตะเพยีนผสมปลานิล บ่อดิน ยโสธร 2560 2,000 / 500 2,831.09     9,826.29      2,160          17.07    12,657.38   475           51.32     24,375.00   11,717.62  26.65       24.67      8-10 50.00    92.58           
ปลาสลิด บ่อดิน สมทุรสาคร 2562 20,000         2,528.01     107,827.49   80,356        72.82    110,355.50 1,818         73.25     133,168.50 22,813.00  60.70       12.55      10.12 60.00    20.67           
ปลาดุก บ่อดิน ปทุมธานี 2562 80,000         5,203.39     258,874.50   194,500       73.65    264,077.89 8,000         39.50     316,000.00 51,922.11  33.01       6.49       5-6 60.00    19.66           
ปลาช่อน บ่อดิน อา่งทอง 2561 20,000         5,250.75     426,832.15   351,360       81.32    432,082.90 7,200         70.00     504,000.00 71,917.10  60.01       9.99       7-8 60.00    16.64           
ปลาสวาย บ่อดิน นครสวรรค์ 2561 3,300           4,429.65     226,511.87   150,000       64.95    230,941.52 9,240         27.00     249,480.00 18,538.48  24.99       2.01       18             80.00    8.03            
กุง้กา้มกรามผสมกุง้ขาว บ่อดิน นครปฐม 2561 5,000 / 20,000 2,192.75     36,230.87     9,773          25.44    38,423.62   250           181.50    45,375.00   6,951.38   153.69      27.81      3              60.00    18.09           
กบ บ่อซีเมนต์ (4x4 เมตร) นครนายก 2561 1,250           840.66        15,125.25     7,350          46.04    15,965.91   250           75.00     18,750.00   2,784.09   63.86       11.14      3.5-4.0 80.00    17.44           

สตัว์น ้าชายฝ่ัง
กุง้ทะเล บ่อดิน นครศรีธรรมราช 2561 142,720        13,902        191,427       96,890        47.19    205,329     1,633         160.74 262,488.42 57,159.42  125.74      35.00      3.03          75.55    27.84           
ปลากะพงขาว บ่อดิน ฉะเชิงเทรา 2562 3,000           2428.75 207,426.25   153,750       73.26    209,855.00 2,000.00     125.00    250,000.00 40,145.00  104.93      20.07      6              95.24    19.13           
ปลากะรัง บ่อดิน ตราด 2562 3,933           10,587.24    223,423.61   165,284       70.63    234,010.85 1,178.83     215.38    253,896.41 19,885.56  198.51      16.87      12-15 50-60 8.50            
หอยแครง แบบหว่าน ภาคกลาง ตะวันออก 2561 เนื้อท่ี 10.26 ไร่ 7,902.21     29,532.24     37,434.45   897           89.00     79,833.00   42,398.55  41.73       47.27      6.00          113.26         
หอยแมลงภู่ แบบปักหลักล่อ ภาคกลาง ตะวันออก 2561 เนื้อท่ี 7.74 ไร่ 19,415.22    21,412.20     40,827.42   7,839         7.32       57,381.48   16,554.06  5.21         2.11       8-12 40.55           
หอยนางรม แบบแพแขวน ภาคกลาง ตะวันออก 2561 48 เส้น/ตร.ม. 17,713.58    150,285.07   167,998.65 23,890       8.62       205,931.80 37,933.15  7.03         1.59       8-12 22.58           
ปูทะเล บ่อดิน นครศรีธรรมราช 2562 349 1247.63 17952.64 5,483.78      28.56    19,200.27   100           460.94 45,863.53   26,663.26  192.97      267.97    2.5-4.0 60-70 138.87         

ประเภทสัตว์น า้
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ภาพที่ 29 ต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายชนิด  

4) สถานการณ์การค้า 
การน้าเข้าผลผลิตสัตว์น้้า มีปริมาณ 2,166,153.6 ตัน ส่วนแบ่งการตลาดในภาพรวมผลผลิต คิด

เป็นปริมาณสัดส่วนร้อยละ 84.5  มูลค่าการน้าเข้าผลผลิตสัตว์น้้า 117,531.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตรา
การเปลี่ยนแปลง ปริมาณการน้าเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.20 แต่มูลค่าการน้าเข้าลดลง ร้อยละ 5.51 (ตารางที่ 13 ภาพ
ที่ 30) 

การค้าผลผลิตสัตว์น้้าของประเทศไทย ในปี 2563 การส่งออกผลผลิตสัตว์น้้า มีปริมาณ 
1,646,537.9 ตัน ส่วนแบ่งการตลาดในภาพรวมผลผลิต คิดเป็นปริมาณสัดส่วนร้อยละ 64.2  มูลค่าการส่งออก
ผลผลิตสัตว์น้้า 196,771.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลง ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 
6.49 แต่มูลค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 0.41 (ตารางที่ 13 ภาพที่ 31) 

ตารางที่ 13 การค้าสินค้าสัตว์น้้าของประเทศไทย ป ี2556 - 2563  
      หน่วย : ตัน 

การค้า 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น้้า 1,741,373.7 1,793,277.6 1,683,566.8 1,666,248.9 1,510,118.4 1,560,663.8 1,546,150.3 1,646,537.9 

ร้อยละของปริมาณการส่งออก
ต่อผลผลิตสตัว์น้้าทั้งหมด 

61.7 69.8 69.5 69.0 63.4 63.5 62.3 64.2 

มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้้า 
(ล้านบาท) 

227,535.9 227,860.5 208,148.6 220,546.8 218,447.6 213,036.6 197,583.2 196,771.3 

ปริมาณการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้า 1,670,239.2 1,628,237.5 1,626,642.5 1,895,436.8 1,769,474.4 2,145,985.2 2,140,415.1 2,166,153.6 

ร้อยละของปริมาณการน้าเข้า 
ต่อผลผลิตสตัว์น้้าทั้งหมด 

59.2 63.4 67.2 78.5 74.3 87.3 86.3 84.5 

มูลค่าการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้า 
(ล้านบาท) 

99,564.2 92,674.9 90,249.9 113,892.8 115,611.6 132,964.4 124,381.1 117,531.5 

      ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564) 
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สัตว์น้้าอ่ืน ๆ ปริมา และมูลค่าการส่งออกสินค้าประมง อง ทย ป  2556 - 2563

ที่มา : กองนโยบายและแผนพั นาการประมง กรมประมง
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อาหารทะเลกระป อง    ปลาและผลิตภั  ์        กุ้งและผลิตภั  ์            ผลิตภั  ์อาหารทะเลแปรรูป
อาหารสุนั และแมวกระป อง    หมึกและผลิตภั  ์        สินค้าประมงอ่ืน ๆ 

 
ภาพที่ 30 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ.2556-2563 
 

สัตว์น้้าอ่ืน ๆ ปริมา และมูลค่าการน้าเ ้าสินค้าประมง อง ทย ป  2556 - 2563

ที่มา : กองนโยบายและแผนพั นาการประมง กรมประมง
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กุ้งและผลิตภั  ์     อาหารกระป อง ( ม่รวมกุ้ง)        หอยแครงสดแช่เย็น              สินค้าประมงอ่ืน ๆ
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ภาพที่ 31 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ.2556-2563 
 

4.1 การส่งออก  
ปี 2563 ไทยมีการส่งออกผลผลิตสัตว์น้้า ปริมาณ 1,646,537.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 196,771 ล้าน

บาท หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 23.5 ญี่ปุุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.5 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.8 ออสเตรเลีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.1 

แคนาดา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.5 และประเทศอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.6 (ภาพที่ 32) 
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ภาพที่ 32 มูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ. 2563 
 

ปริมาณการส่งออกสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงน้้าจืด ในปี 2563 จ้าแนกรายชนิดสัตว์น้้า ดังนี ้
- ปลานิล ปริมาณการส่งออก 6,340.1 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลงร้อย

ละ 38 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.54 สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
14.18 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.58 ฝรั่งเศส คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.65 คูเวต คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.65 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.40 

- ปลาสวาย ปริมาณการส่งออก 5,169.5 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลง
ร้อยละ 62.7 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.39 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.78 ไนจีเรีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.38 บาห์เรน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.98 เมียนมา คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.87 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.61 

- กุ้งก้ามกราม ปริมาณการส่งออก 4,264.9 ตัน และมูลค่า 529.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตรา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และ 10.75 ตามล้าดับ ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ เมียนมา 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.98 สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.63 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.21 
มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.94 กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.80 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.53 

- ปลาดุก ปริมาณการส่งออก 1,617.5 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 76.3 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.34 ลาว คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 17.61 เมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.39 กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.18 ซาอุดิอาระเบีย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.99 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.49 

 

- กบ ปริมาณการส่งออก 1,014.1 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 45.2 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.05 มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.25 
สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.89 ลาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.37 กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.91 
และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.53 
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- ปลานวลจันทร์เทศ ปริมาณการส่งออก 803.5 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณลดลงร้อยละ 38.3 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.19 สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.23 กาตาร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.98 โอมาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.68 บาร์เรน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.10 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.82 

- ปลาตะเพียน ปริมาณการส่งออก 369.3 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ลดลงร้อยละ 46.4 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.61 สิงคโปร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 16.25 สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.65 ลาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.39 กาตาร์ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 8.68 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.43 

- ปลาช่อน ปริมาณการส่งออก 325.8 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 71. ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ เกาหลีใต้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.43 สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 21.75 ญี่ปุุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.29 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.56 ออสเตรเลีย คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.07 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.89 

- ปลาสลิด ปริมาณการส่งออก 212.2 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25.3 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.70 ออสเตรเลีย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.05 มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.42 สหราชอาณาจักร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.80 แคนาดา คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.51 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.53 

- ปลาจีน ปริมาณการส่งออก 7.2 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลงร้อยละ 
55.8 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.93 กาตาร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
43.04 เมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.61 และแคนาดา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.42 ซึ่งไม่มีการน้าเข้าปลาจีนในปี 
2563 

ปริมาณการส่งออกสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ในปี 2563 จ้าแนกรายชนิดสัตว์น้้า ดังนี้ 
- กุ้งขาวแวนนาไม ปริมาณการส่งออก 114,375.0 ตัน คิดเป็นมูลค่า 33,471.4 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลง ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 15.09 และ 15.07 ตามล้าดับ หากพิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.99 ญี่ปุุน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.58 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.17 เมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.31 ไต้หวันคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.62 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.33  

- หอยนางรม ปริมาณการส่งออก 12,129.6 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ลดลงร้อยละ 5.8 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.71 ลาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.47 เนเธอร์แลนด์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.80 เมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.12 สหรัฐอเมริกา คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.35 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.56 

- กุ้งกุลาด้า ปริมาณการส่งออก 6,789.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,848.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 30.72 และ 31.63 ตามล้าดับ หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า
การส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.72 ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.81 แคนาดา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.98 ญี่ปุุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06 ไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.10 
และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.34 

- ปูทะเล ปริมาณการส่งออก 3,445.6 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 175.9 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.07 ไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.08 
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สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.62 ออสเตรเลีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.33 เนเธอร์แลนด์ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 2.43 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.47 

- ปลากะพง ปริมาณการส่งออก 2,310.6 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ เมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.32 ญี่ปุุน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 4.40 สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.68 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.16 ออสเตรเลีย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.91 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.52 

- หอยแครง ปริมาณการส่งออก 1,662.5 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.17 ญี่ปุุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
6.08 ลาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.39 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26 และฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 

- ปลากะรัง ปริมาณการส่งออก 352.3 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลง
ร้อยละ 49.8 ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.22 กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
9.07 มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.69 สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.74 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
5.68 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.60 

- หอยแมลงภู่ ปริมาณการส่งออก 213 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลง
ร้อยละ 31.6  ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.30 สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 36.36 ฮ่องกง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.99 อิสราเอล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.45 อิตาลี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.23 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68 

4.2 การน าเข้า 
ปี 2563 ไทยมีการน้าเข้าผลผลิตสัตว์น้้า ปริมาณ 2,166,154 ตัน คิดเป็นมูลค่า 117,531 ล้าน

บาท หากพิจารณาจากมูลค่าการน้าเข้า พบว่า น้าเข้าจากจีนมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.6 เวียดนาม คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.9 ญี่ปุุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2 ไต้หวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.2 เมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 6 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.1 (ภาพที่ 33) 
 

 
ภาพที่ 33 มูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าประเทศไทย พ.ศ.2563 
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ปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงน้้าจืด ในปี 2563 จ้าแนกรายชนิดสัตว์น้้า ดังนี้ 
- ปลาสวาย ปริมาณการน้าเข้า 34,648.1 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

ลดลงร้อยละ 9.7 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ เวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.58 ซาอุดิอาระเบีย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.36 สิงค์โปร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 และเมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 

- ปลาช่อน ปริมาณการน้าเข้า 4,416.7 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 53.6. ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.49 เวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.27 อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ปากีสถาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.16 และซาอุดิอาระเบีย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.08 

- ปลาดุก ปริมาณการน้าเข้า 1,271.9 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลง
ร้อยละ 13.4 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.26 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
19.77 เวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.17 ปากีสถาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.80 และกัมพูชา คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.01 

- ปลานิล ปริมาณ 1,220.8 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลงร้อยละ 
18.6 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.34 เวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.73 
อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.28 ฮอนดูรัส คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.86 คอสตาริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
6.14 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.65 

- กุ้งก้ามกราม ปริมาณการน้าเข้า 730.9 ตัน มูลค่า 163.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 26.5 และ 21.46 ตามล้าดับ ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ ศรีลังกา คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.02  อินเดีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.09 บังคลาเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.50 เมียนมา 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.95 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.44 

- ปลาตะเพียน ปริมาณการน้าเข้า 27.2 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน (0.25 ตัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 10,776 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ เวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.64 สหราช
อาณาจักร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.30 ญี่ปุุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.88 และลาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18  

- กบ ปริมาณการน้าเข้า 16.2 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลงร้อยละ 
63.4 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.42 และเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
49.58 

- ปลานวลจันทร์เทศ ปริมาณการน้าเข้า 11.7 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ ซาอุดิอาระเบีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.90  และ 
สหราชอาณาจักร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.10 

- ปลาสลิด ปริมาณการน้าเข้า 5.5 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน (0.38 ตัน) อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,347.4 ตลาดการน้าเข้าหลักของไทย คือ มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.91 และเวียดนาม คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09  

ปริมาณการน้าเข้าสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ในปี 2563 จ้าแนกรายชนิดสัตว์น้้า ดังนี ้
- ปลากะพง ปริมาณการน้าเข้า 12,664.6 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6  ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.54 อินเดีย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.89 เวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.15 อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.34 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 1.19 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.89 
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- หอยแมลงภู่ ปริมาณการน้าเข้า 9,766.9 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.3 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.29 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
28.34 ชิลี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.30 นิวซีแลนด์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.70 อิตาลี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.61 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.76 

- หอยแครง ปริมาณการน้าเข้า 8,349.9 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ เมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.80 มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 37.85 อินเดีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.31 อินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.93 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 4.05 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 

- ปูทะเล ปริมาณการน้าเข้า 3,468.8 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.5 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ เมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.16 บังคลาเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
18.61 อินเดีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.17 เวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.29 มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.75 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.03 

- กุ้งขาวแวนนาไม ปริมาณการน้าเข้า 1,629.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 303.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี
ก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลง ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 175.8 และ 60.41 ตามล้าดับ หากพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ เอกวาดอร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.41 ไทย คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.70 เวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.98 เปรู คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.42 และประเทศอื่นๆ คิด
เป็นสัดสว่นร้อยละ 6.19 

- หอยนางรม ปริมาณการน้าเข้า 1,453.2 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ มาเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.12 เกาหลีใต้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 24.06 ญี่ปุุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.96 จีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.41 ฝรั่งเศส คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 11.91 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.54 

- ปลากะรัง ปริมาณการน้าเข้า 1,238.6 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลง
ร้อยละ 12.1 ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ เมียนมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.96 อินโดนีซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
19.28 ปากีสถาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.41 เยเมน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.43 อินเดีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.31 และประเทศอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.61 

- กุ้งกุลาด้า ปริมาณการน้าเข้า 118.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 50.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนอัตรา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 0.5 และ 2.6 ตามล้าดับ หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน้าเข้า 
พบว่า ตลาดน้าเข้าหลักของไทย คือ มาดากัสการ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.13 และออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.87 

5) สถานการณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ ผู้ประกอบการด้านประมง  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ1) ประเภทบุคคลธรรมดา 
จ้านวน 556,568 ราย ประเภทนิติบุคคล จ้านวน 507 ราย ประเภทฟาร์มเลี้ยง จ้านวน 560,569 ฟาร์ม ประเภท
โรงเพาะฟัก จ้านวน 4,768 ฟาร์ม  

จ้านวนโรงเพาะฟักสัตว์น้้า จ้าแนกตามชนิดสัตว์น้้า ได้แก่ โรงเพาะฟักกุ้งทะเล จ้านวน 941 ราย กุ้ง
น้้าจืด จ้านวน 333 ฟาร์ม ปลาทะเล จ้านวน 191 ฟาร์ม ปลาน้้าจืด จ้านวน 2,334 ฟาร์ม สัตว์น้้าสวยงาม จ้านวน 
683 ฟาร์ม ปู จ้านวน 24 ฟาร์ม หอยทะเล จ้านวน 3 ฟาร์ม หอยน้้าจืด จ้านวน 1 ฟาร์มและสัตว์น้้าอื่น ๆ จ้านวน 
496 ฟาร์ม (ตารางที่ 14)  
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ตารางที่ 14  จ้านวนโรงเพาะฟักสัตว์น้้ารายภาคแยกตามกลุ่มสัตว์น้้า  

 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 

จ้านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า จ้าแนกตามชนิดสัตว์น้้า ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ้านวน 24,839 ฟาร์ม 
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งน้้าจืด จ้านวน 6,536 ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล จ้านวน 6,406 ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงปลาน้้าจืด จ้านวน 
511,605 ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม จ้านวน 1,966 ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงปู จ้านวน 3,642 ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยง
หอยทะล จ้านวน 3,876 ฟาร์มเลี้ยงหอยน้้าจืด จ้านวน 51 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าอ่ืน ๆ จ้านวน 4,573 ฟาร์ม 
(ตารางที่ 15)  

ตารางที่ 15 จ้านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้ารายภาคแยกตามกลุ่มสัตว์น้้า 

 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจ จ้านวน 12 ชนิด ได้แก่ กบ กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาด้า กุ้งขาวแวนนาไม 
จระเข้ ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลาสลิด และ ปลาสวาย รายละเอียด
จ้านวนฟาร์ม และเนื้อที่เลี้ยง ดังตารางที่ 16 
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ตารางที่ 16  สรุปจ้านวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจ 
 

 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 

ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2) จ้าแนกเป็น โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้้า จ้านวน 116 ราย ผู้ค้า
ปัจจัยการผลิตสัตว์น้้า จ้านวน 543 ราย พ่อค้าคนกลาง ผู้รวบรวมและแพปลา จ้านวน 6,350 ราย สถาน
ประกอบการแปรรูปเบื้องต้น จ้านวน 1,205 ราย สถานประกอบการห้องเย็น จ้านวน 544 ราย สถานประกอบการ
แปรรูปพื้นเมือง จ้านวน 1,526 ราย โรงงานแปรรูปสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ 438 ราย ผู้น้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า จ้านวน 
2,672 ราย ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้้าอื่น ๆ จ้านวน 191 ราย และ ผู้ประกอบการด้านกีฬาและสันทนาการ 
จ้านวน 44 ราย (ตารางที่ 17) 

 

 

 

 

[Type a quote from the document or 
the summary of an interesting point. 
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ตารางที่ 17 จ้านวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2)  

 
ตารางที่ 17 (ต่อ) จ้านวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2) 

 
 
 
 
 

[Type a quote from the document or 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) จ้านวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2) 

 
ตารางที่ 17 (ต่อ) จ้านวนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2)  

 

 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 
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6) สถานการณ์ด้านมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และโรงงานอุตสาหกรรม 

โรงเพาะฟักและอนุบาล และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ้าแนกเป็น มาตรฐาน 
Safety Level จ้านวน 32,950 ฟาร์ม GAP กรมประมง จ้านวน 22,612 ฟาร์ม CoC กรมประมง จ้านวน 58 
ฟาร์ม  มกษ 7422 จ้านวน 525 ฟาร์ม มกษ 7432 จ้านวน 52 ฟาร์ม มกษ 7401 จ้านวน 124 ฟาร์ม มกษ 
7417 จ้านวน 50 ฟาร์ม และ มกษ 9000 จ้านวน 318 ฟาร์ม (ตารางที่ 18) 

ตารางที่ 18  จ้านวน โรงเพาะพันธุ์ อนุบาล และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
(ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564) 

มาตรฐาน ชนิดสตัวน์้ า 
ฟาร์มเพาะพนัธุ ์

และอนุบาล 
ฟาร์ม
เลี้ยง 

รวม 

Safety Level  

ปลาน้้าจืด 324 32,462 

32,950 
กุ้งก้ามกราม - 3 
สัตว์น้้าจืดอื่นๆ 64 96 
ปลาทะเล - 1 

GAP กรม
ประมง 

ปลาน้้าจืด 488 6,803 

22,612 

กุ้งก้ามกราม 46 2,369 
สัตว์น้้าจืดอื่นๆ 37 526 
ปลาทะเล 76 1,130 
กุ้งทะเล 407 9,660 
สัตว์น้้าชายฝั่งอื่นๆ 9 1,061 

CoC  
กรมประมง 

กุ้งทะเล 21 37 58 

มกษ.7422  กุ้งทะเล 20 - 20 
มกษ.7432  กุ้งทะเล 52 - 52 
มกษ.7401 กุ้งทะเล - 124 124 

มกษ.7417 
กุ้งก้ามกราม - 48 

50 
ปลาน้้าจืด - 2 

เกษตรอินทรีย:์ 
มกษ. 9000

เล่ม 1  

กุ้งทะเล - 1 

318 
ปลาทะเล - 14 
สัตว์น้้าชายฝั่งอื่นๆ - 5 
ปลาน้้าจืด - 280 
สัตว์น้้าจืดร่วมกับสัตว์น้้าชายฝั่ง - 18 

ที่มา: กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง 
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กรมประมง ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้้า จ้านวน 143 กลุ่ม มีการรับรองมาตรฐาน GMP  
และ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้้า โรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ สถานแปรรูปสัตว์น้้าเบื้องต้น และสถาน
บรรจุสัตว์น้้า รายละเอียดดังตารางที่ 19 

ตารางที่ 19  จ้านวนผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน ปี 2559 – 2563 

ประเภทสถาน
ประกอบการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

GMP HACCP GMP HACCP GMP HACCP GMP HACCP GMP HACCP Primary GMP ทบ. 2 

กลุ่มเกษตรกร 
แปรรูปสัตว์น้้า  
 (143 กลุ่ม) 

 - - -  -  -  -  -  -  -  -  49 8 

โรงงานผลิด
อาหาร สัตว์น้้า 
(ราย) 

12 9 12 9 11 8 11 9 13 9 -   

โรงงานแปรรูป
สัตว์น้้าและ
ผลิตภณัฑ์ (แห่ง) 

311 311 316 316 317 317 315 315 314 314 -  

สถานแปรรูป 
สัตว์น้้าบื้องต้น  
(แห่ง) 

114 -  73 -  71 -  72 -  65 -  -   

สถานบรรจุ 
สัตว์น้้า (แห่ง) 55 -  53 -  49 -  60 -  64 -  -   

7) สถานการณ์สัตว์น้ าที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยกรมประมง 

กรมประมงมีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า จ้านวน 13 ชนิด ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา 3, จิตรลดา 4, ปลา
ตะเพียนขาว ซิลเวอร์ 1 ซี, ซิลเวอร์ 2 เค, ปลาไน คอม1, ปลาหมอ ชุมพร1, ปลานิลแดง ปทุมธานี1, ปลานวลจันทร์
เทศ มา1, กุ้งก้ามกราม มาโคร1, ปลานิล เร้ด1, เร้ด2, ปลาย่ีสก โรห์1 และ กุ้งขาว สิชล1 (ตารางที่ 20) 

ตารางที่ 20 สัตว์น้้าที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุโดยกรมประมง  

ล าดับ ชื่อสัตว์น้ า แหล่งท่ีมา ปีท่ีเริ่มปรับปรุงพันธุ์ ปีท่ีเริ่มกระจายพันธุ์ 

1. จิตรลดา 3 ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลานิลสายพันธุ์ GIFT รุ่นท่ี 5 จาก 
ICLARM ประเทศฟิลิปปินส์ มาสร้างเป็นประชากรพื้นฐาน ปรับปรุง
พันธุ์ลักษณะการเจริญเติบโตด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ จ้านวน 3 รุ่น 
ลักษณะประจ าพันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี หัวเล็ก ตัวหนา เนื้อแน่นและ
มาก 

ตุลาคม  2537 - 
กันยายน  2540 

 พ.ศ. 2550–
ปัจจุบัน 

2. จิตรลดา 
4 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลานิลสายพันธุ์ GIFT รุ่นที่ 9 จาก 
World Fish Center ประเทศมาเลเซีย มาสร้างเป็นประชากรพื้นฐาน 
คัดเลือกลักษณะการเจริญเติบโตโดยอ้างอิงจากค่าประมาณศักยภาพ
ทางพันธุกรรม (Estimated breeding values, EBVs)  
ลักษณะประจ าพันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี ส่วนหัวเล็ก ตัวกว้าง สันหนา 
ให้ผลผลิตสูง 

ตุลาคม  2548 - 
กันยายน  2551 

พ.ศ. 2552 – 
ปัจจุบัน 

3. ปลาตะเพียน
ขาว“ซิล
เวอร์ 1 ซี” 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์ โดยใช้รวบรวมปลาตะเพียนขาวแม่น้้า
เจ้าพระยามาสร้างเป็นประชากรพื้นฐาน ปรับปรุงพันธุ์ลักษณะการ
เจริญเติบโตด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ จ้านวน 4 รุ่น 
 ลักษณะประจ าพันธุ ์มีการเจริญเติบโตดี 

ตุลาคม 2543-
กันยายน 2547 

พ.ศ.2550 – 
ปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อสัตว์น้ า แหล่งท่ีมา ปีท่ีเริ่มปรับปรุงพันธุ์ ปีท่ีเริ่มกระจายพันธุ์ 

4. ปลาตะเพียน
ขาว“ซิล
เวอร์ 2 เค” 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลาตะเพียนขาวสายพันธุ์แม่น้้าโขงมา
สร้างเป็นประชากรพื้นฐานปรีบปรุงพันธุ์ลักษณะการเจริญเติบโตด้วย
การคัดเลือกแบบหมู่จ้านวน 2 รุ่น  
ลักษณะประจ าพันธุ ์มีการเจริญเติบโตดี 

พฤศจิกายน 
2546 – 
พฤษภาคม 

2547 

พ.ศ.2551 – 
ปัจจุบัน 

5. ปลาไน     
“คอม 1” 

 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลาไนจากประเทศเวียดนามมาสร้าง
เป็นประชากรพื้นฐาน ปรับปรุงพันธุ์ลักษณะการเจริญเติบโต ด้วยการ
คัดเลือกแบบหมู่ จ้านวน 3 รุ่น  
ลักษณะประจ าพันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี รูปร่างล้าตัวยาวหัว และท้อง
เล็ก เนื้อมาก 

มกราคม 2548 
– สิงหาคม 

2548 

พ.ศ. 2551 – 
ปัจจุบัน 

6. ปลาหมอสาย
พันธุ์      
“ชุมพร 1” 

 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลาหมอจากโรงเพาะฟักของ ศพก. 
ชุมพร ที่รวบรวมมาจากปลาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศ 
ปรับปรุงพันธุ์ลักษณะการเจริญเติบโตด้วยวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ 
จ้านวน 4 รุ่น  
ลักษณะประจ าพันธุ ์มีการเจริญเติบโตดี 

ตุลาคม 2548-
กันยายน 2550 

 พ.ศ. 2553 

7. ปลานิลแดง
ปทุมธานี 1 

 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลานิลแดง 4 สายพันธุ์ (ปลานิลแดง
สายพันธุ์ไทย สายพันธุ์ไต้หวันสายพันธุ์สเตอลิง และสายพันธุ์มาเลเซีย) 
มาผสมข้ามแบบพบกันหมดเพื่อสร้างเป็นประชากรพื้นฐาน คัดเลือก
ลักษณะการเจริญเติบโตโดยอ้างอิงจากค่าประมาณศักยภาพทาง
พันธุกรรม (Estimated breeding values, EBVs)  
ลักษณะประจ าพันธุ์ ล้าตัวกว้าง สันหนา สีชมพูอมส้ม สามารถ 
เจริญเติบโตได้ดีในน้้าที่มีความเค็ม 25-30 ส่วนในพันส่วน 

ตุลาคม  2548 - 
กันยายน  2551 

พ.ศ. 2552 – 
ปัจจุบัน 

8. นวลจันทร์
เทศ “มา 
1” 
 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์ปลานวลจันทร์เทศโดยการน้าเข้าจากประเทศ
อินเดียมาสร้างประชากรพื้นฐาน ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตด้วย
วิธีการคัดเลือกแบบหมู่ จ้านวน 2 รุ่น  
ลักษณะประจ าพันธุ์ มีการเจริญเติบโตดี 

ตุลาคม 2552 - 
กันยายน 2556 

พ.ศ. 2557 – 
ปัจจุบนั 

9. กุ้งก้ามกราม 
“มาโคร 1” 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้กุ้งก้ามกรามที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี มาสร้างประชากรพื้นฐาน ปรับปรุงพันธุ์
ลักษณะการเจริฐเติบโต โดยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว  
ลักษณะประจ าพันธุ์ พันธุ์กุ้งก้ามกราม “มาโคร 1”ปลอดจากเชื้อ 
Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) และ Extra 
small virus (XSV) มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 5-15 เปอร์เซ็นต์
การอนุบาลและการเลี้ยงที่ความหนาแน่นสูง 

ตุลาคม 2541 - 
กันยายน 2553 

พ.ศ. 2554 

10 ปลานิล    
“เร้ด 1” 
 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลานิลสีแดงสายพันธุ์ไทย  (NIFI 
strain) มาเป็นประชากรพื้นฐาน ปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตด้วย
การคัดเลือกแบบหมู่ จ้านวน 2 รุ่น  
ลักษณะประจ าพันธุ ์การเจริญเติบโตด ี

 

 

 

ตุลาคม  2546 - 
กันยายน  2549 

พ.ศ. 2554 – 
ปัจจุบัน 
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ล าดับ ชื่อสัตว์น้ า แหล่งท่ีมา ปีท่ีเริ่มปรับปรุงพันธุ์ ปีท่ีเริ่มกระจายพันธุ์ 

11 ปลานิล    
“เร้ด 2” 
 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลานิลแดงของ ศพก.อุตรดิตถ์และปลา
นิลแดงจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมาสร้างเป็นประชากรพื้นฐาน 
คัดเลือกลักษณะการเจริญเติบโต ด้วยการคัดเลือกแบบภายใน
ครอบครัว จ้านวน 2 รุ่น  
ลักษณะประจ าพันธุ ์การเจริญเติบโตด ีสีสด มีจุดด่างด้าน้อย 

ตุลาคม 2550-
กันยายน 2554 

พ.ศ. 2555 – 
ปัจจุบัน 

12 
 

ปลายี่สกเทศ 
“โรห์ 1” 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ปลายี่สกที่น้าเข้าจากประเทศอินเดียมา
สร้างเป็นประชากรพื้นฐาน ปรับปรุงพันธ์ลักษณะการเจริญเติบโตด้วย
คัดเลือกแบบหมู่จ้านวน 2 รุ่น  
ลักษณะประจ าพันธุ ์มีการเจริญเติบโตดี 

ตุลาคม 2548 - 
กันยายน 2555 

พ.ศ. 2557– 
ปัจจุบนั 

13 กุ้งขาว  
สิชล 1 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์ โดยรวบรวมพันธุ์กุ้งขาวจากแหล่งเพาะเลี้ยง 3 
แหล่ง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช และสงขลา น้ามาผสมข้าม
แหล่งพันธุ์ เพื่อสร้างประชากรพื้นฐาน ปรับปรุงพันธุ์ลักษณะการ
เจริญเติบโต และความต้านทานโรคตายด่วน (EMS-AHPND) ด้วยการ
คัดเลือกแบบภายในครอบครัว  
ลักษณะประจ าพันธุ์ มีการต้านทานโรคตายด่วน (EMS-AHPND) และมี
การเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2562 

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า กรมประมง 

8) สถานการณ์ด้านการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่ายให้เกษตรกรโดยกรมประมง  

กรมประมง ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้้า ส้าหรับจ้าหน่ายให้เกษตรกร จ้านวน 22 รายการ ปี 2558-2563 
ได้แก่ กุ้งขาว จ้านวน 72.8 ล้านตัว, กุ้งกุลาด้า จ้านวน 75.3 ล้านตัว, ปลากะพง จ้านวน 24.3 ล้านตัว, ปลากะรัง 
จ้านวน 0.4 ล้านตัว, ปลาทะเลอื่น ๆ จ้านวน 26.4 ล้านตัว, หอยตะโกรมกรามขาว จ้านวน 1.2 ล้านตัว, หอยแมลงภู่ 
จ้านวน 3.01 ล้านตัว, หอยทะเลอื่น ๆ จ้านวน 2.7 ล้านตัว, ปูทะเล จ้านวน 3.1 ล้านตัว, ปูม้า จ้านวน 9.4 ล้านตัว, 
กุ้งก้ามกราม จ้านวน 96 ล้านตัว, ปลานิล จ้านวน 628.5 ล้านตัว, ปลาสวาย จ้านวน 12 ล้านตัว, ปลาสลิด จ้านวน 
2.4 ล้านตัว, ปลาช่อน 1.8 ล้านตัว, ปลาตะเพียน จ้านวน 209.2 ล้านตัว, ปลานวลจันทร์เทศ จ้านวน 21.4 ล้านตัว 
กลุ่มปลาจีน (ปลาเล่ง ปลาซ่ง และ ปลาเฉา) จ้านวน 0.4 ล้านตัว, กบ จ้านวน 8.2 ล้านตัว ปลาน้้าจืดอื่น ๆ จ้านวน 
360.4 ล้านตัว และ ไรแดงและแพลงก์ตอนพืช ซึ่งเป็นอาหารส้าหรับสัตว์น้้าวัยอ่อน จ้านวน 23,910 กิโลกรัม  
ดังตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 การผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้้าเพื่อจ้าหน่ายเกษตรกรของกรมประมง ปี 255๘-2563  

ที่มา: คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น ๆ   
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชนิดสัตว์น้ า (ตัว) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 58-63 

1  กุ้งขาวแวนาไม  67,883,100  2,566,000  10,000  165,000  595,000  1,558,994  72,778,094  

2  กุ้งกุลาด้า  14,671,171  13,071,051  13,942,820  13,066,437  11,795,666  8,763,455  75,310,600  

3  ปลากะพง  4,688,837  5,197,161  4,347,695  5,661,992  2,433,922  2,023,450  24,353,057  

4  ปลากะรัง  10,546  123,909  169,525  46,968  12,228  14,337 377,513  

5  ปลาทะเลอ่ืนๆ   436,037  5,373,750  436,037  4,211,299  15,557,657  347,325  26,362,105  

6  หอยตะโกรมกรามขาว      1,000,000  172,492  1,172,492  

7  หอยแมลงภู่  9,920  3,000,000      3,009,920  

8  หอยทะเลอื่นๆ  384,570  476,100  515,500      602,720  334,650  400,850  2,714,390  

9  ปูทะเล   517,900  367,270  335,650      332,198  804,132  725,464  3,082,614  

10  ปูม้า  2,141,640  1,003,000  1,953,000  797,400  1,390,420  2,143,731  9,429,191  

11  กุ้งก้ามกราม  21,929,860  18,130,284  12,989,350  17,414,700  13,974,065  11,533,550  95,971,809  

12  ปลานิล  151,707,943  155,242,149  24,197,260  47,005,261  126,677,663  123,711,890  628,542,166  

13  ปลาดุก  6,049,010  4,826,100  3,086,225  3,805,850  4,371,570  5,081,427  27,220,182  

14  ปลาสวาย  2,472,672  2,554,125  1,487,405  1,972,705  2,284,992  1,220,777  11,992,676  

15  ปลาสลิด  833,700  527,000  238,200  460,700  156,700  170,070  2,386,370  

16  ปลาช่อน  560,425  24,125  102,600  353,025  351,120  387,650  1,778,945  

17  ปลาตะเพียน  49,288,710  51,236,860  16,107,475    28,871,737  28,756,275  34,986,614  209,247,671  

18  ปลานวลจันทร์เทศ  6,455,770  464,100  2,336,150 2,940,255  3,612,220  5,579,740  21,388,235  

19  กลุ่มปลาจีน 
(เล่ง ซ่ง เฉา)  

76,000    242,300   31,900  350,200  

20  กบ  1,691,799  2,193,320  269,370  969,350  1,101,814  2,048,218  8,273,871  

21  ปลาน้้าจืดอ่ืนๆ   39,694,294  47,804,809   
49,704,768  

120,712,340  33,178,675  69,255,883  360,350,769  

22  ไรแดง/น้้าเขียว (กก) 4,093  2,655  1,385  5,238  4,935  5,604  23,910  

  รวม 371,507,997   
314,183,768  

132,230,415  249,637,475  248,393,704  270,163,420  1,586,116,780  
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3. สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ าของโลก 
1) การค้าสัตว์น้ าสวยงามของโลก ปี 2553-2562 

  การส่งออกสัตว์น้้าสวยงามของญี่ปุุนมีสัดส่วนมากที่สุด ในปี 2562 มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 
13.59 ของมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงามของโลกทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่า การส่งออกของสิงคโปร์มี
มากกว่าในปี 2553-2559 และเริ่มลดลงในปี 2561-2562 ส่วนการส่งออกของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 
2562 มูลค่าการส่งออกสูงสุดในรอบ 10 ปี (ตารางที่ 22 และภาพที่ 34) 

ตารางที่ 22 มูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงามของโลก จ้าแนกรายประเทศ ปี 2553-2562  
หน่วย : 1000 เหรียญฯ 

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
สั ด ส่ ว น 
2562 

Japan 32,102 32,005 34,234 30,554 31,400 31,078 33,107 33,047 39,723 43,906 13.59 
Singapore 55,938 58,646 61,867 56,389 51,720 45,436 42,954 0 37,656 34,563 10.70 
Spain 39,340 67,725 0 42,009 36,557 36,074 39,552 37,677 35,890 31,893 9.87 
Indonesia 19,766 19,896 21,015 24,197 20,860 19,669 24,641 27,610 32,226 30,274 9.37 
Thailand 18,723 22,455 19,350 18,729 18,292 15,911 15,892 19,270 22,491 23,852 7.38 
Czechia 15,113 20,971 18,671 21,363 23,192 20,426 19,841 20,309 21,200 20,593 6.37 
Malaysia 21,180 19,535 0 20,041 17,604 13,849 14,094 15,675 18,018 17,408 5.39 
Netherlands 9,097 18,873 16,466 17,716 13,109 12,010 16,411 11,053 16,729 15,747 4.87 
United Kingdom 5,687 5,509 4,335 5,052 5,131 3,177 2,879 4,446 6,855 13,122 4.06 
USA 13,259 13,182 13,239 13,024 11,723 11,077 9,550 11,926 11,390 9,946 3.08 
Israel 15,223 15,859 14,154 13,762 13,830 11,691 10,485 10,866 99 9,839 3.05 
Colombia 8,543 8,789 7,681 8,460 8,965 9,404 10,683 11,074 10,340 9,253 2.86 
Germany 5,396 5,614 4,877 4,924 5,105 4,515 4,585 7,595 7,190 7,119 2.20 
Brazil 6,792 7,320 9,196 10,452 13,835 9,356 6,570 6,331 6,838 6,875 2.13 
Myanmar 290 156 3,988 14,503 23,992 26,637 32,055 30,533 12,390 6,748 2.09 
Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,105 1.89 
Viet Nam 2,720 2,589 2,568 2,516 3,195 3,647 3,627 0 4,473 4,908 1.52 
China 4,806 5,280 5,284 4,864 3,941 3,232 3,383 3,432 4,039 4,202 1.30 
Other 48,235 42,282 24,699 39,968 45,597 46,501 45,030 45,509 28,347 26,715 8.27 
รวมทั้งหมด 322,210 366,685 261,624 348,521 348,050 323,689 335,339 296,352 315,893 323,066 100.00 

ที่มา: https://comtrade.un.org 
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ภาพที่ 34 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงามของโลก ปี 2562 

  สหรัฐอเมริกาเป็นผู้น้าเข้ารายใหญ่ของโลก ในปี 2562 มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 20.98 รองลงมา
ได้แก่ จีนร้อยละ 10.58 สหราชอาณาจักรร้อยละ 6.92 เยอรมัน ร้อยละ 5.91 และ ญี่ปุุนร้อยละ 5.10 (ตารางที่ 
23 และภาพที่ 35) 

ตารางที่ 23 มูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของโลก จ้าแนกรายประเทศ ปี 2553-2562                     
หน่วย : 1000 เหรียญฯ 

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
สั ด ส่ ว น 
2562 

USA 53,711 53,586 57,627 54,440 49,322 49,666 56,566 58,137 65,296 62,751 20.98 
China 1,211 1,632 2,031 3,617 9,769 9,771 12,629 17,563 29,034 31,631 10.58 
United Kingdom 28,140 29,815 26,981 26,856 27,223 24,307 23,021 21,317 22,213 20,694 6.92 
Germany 23,855 24,755 21,861 20,451 20,562 18,617 18,768 18,019 18,649 17,667 5.91 
Japan 20,669 19,350 19,489 18,342 17,521 15,707 15,983 15,033 15,719 15,256 5.10 
Netherlands 15,274 15,156 12,979 12,511 11,971 12,039 15,502 18,326 12,191 13,732 4.59 
France 21,193 17,842 16,828 15,896 14,732 12,040 12,528 12,537 13,370 11,869 3.97 
Singapore 22,909 21,577 24,325 20,232 17,668 14,332 13,572 0 12,967 11,715 3.92 
China, Hong Kong  13,177 13,505 15,101 17,646 11,709 10,513 10,702 11,273 8,887 9,960 3.33 
Spain 10,654 17,022 0 9,801 6,964 7,306 7,358 8,728 10,533 9,133 3.05 
Canada 8,489 9,095 9,542 9,424 8,253 7,471 7,146 6,891 7,245 7,395 2.47 
Malaysia 14,135 11,525 0 9,318 8,947 4,662 3,577 3,589 4,912 7,259 2.43 
Italy 13,911 13,784 12,799 10,984 11,721 9,936 10,053 10,167 8,677 7,218 2.41 
Thailand 1,078 1,488 2,073 2,936 3,997 2,263 2,288 20,018 2,572 6,648 2.22 
Rep. of Korea 4,446 4,698 6,267 5,524 6,033 5,620 6,350 6,418 6,055 6,548 2.19 
Australia 5,533 3,804 3,891 4,300 3,805 3,572 3,434 4,561 4,596 4,825 1.61 
Denmark 4,968 5,078 3,496 3,769 2,758 2,670 3,418 3,665 3,918 3,936 1.32 
Czechia 3,137 4,247 3,711 4,192 4,825 3,743 3,676 3,629 3,657 3,892 1.30 
Austria 4,013 3,756 3,541 3,574 3,732 3,088 3,214 1,778 3,077 3,735 1.25 
Belgium 0 14,435 0 0 5,636 4,484 0 4,316 3,973 3,649 1.22 
Other 54,982 61,938 42,342 52,814 51,884 48,626 53,092 43,786 41,357 39,543 13.22 
Grand Total 325,485 348,089 284,884 306,625 299,032 270,434 282,878 289,750 298,897 299,056 100.00 

ที่มา: https://comtrade.un.org 
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ภาพที่ 35 สัดส่วนมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของโลก ปี 2562 

 มูลค่าการค้าสัตว์น้้าสวยงามของโลก ปี 2553-2562 เฉลี่ย 624.66 ล้านเหรียญฯต่อปี (ประมาณ 
18,739.80 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นการส่งออกเฉลี่ย 324.14 ล้านเหรียญฯต่อปี และน้าเข้าเฉลี่ย 300.51 ล้าน
เหรียญฯต่อปี  โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าในรอบ 10 ปี มีไม่มากนัก (ตารางที่ 24 และภาพที่ 36) 

ตารางที่ 24 มูลค่าการส่งออกและน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของโลก ปี 2553-2562  
หน่วย : ล้านเหรียญฯ 

ปี ส่งออก น าเข้า รวม 
2553 322.21 325.49 647.70 
2554 366.68 348.09 714.77 
2555 261.62 284.88 546.51 
2556 348.52 306.63 655.15 
2557 348.05 299.03 647.08 
2558 323.69 270.43 594.12 
2559 335.34 282.88 618.22 
2560 296.35 289.75 586.10 
2561 315.89 298.90 614.79 
2562 323.07 299.06 622.12 
เฉลี่ย 324.14 300.51 624.66 

ที่มา :https://comtrade.un.org 
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ภาพที่ 36 มูลค่าการส่งออกและน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของโลก ปี 2553-2562   

4. สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ าประเทศไทย 
1) สถานการณ์ด้านการผลิต 

  (1) สัตว์น้ าสวยงาม 
ข้อมูลสัตว์น้้าสวยงามจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากับกรมประมง (ทบ.1) พบว่า ชนิด

สัตว์น้้าสวยงามที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย 10 อันดับแรก ได้แก่ ปลากัด ปลากระเบนน้้าจืด   
ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาหมอสี ปลาสอด ปลาบอลลูน ปลาปอมปาดัวร์ และปลาน้้าผึ้ง โดย 
ปลากัดเป็นสัตว์น้้าสวยงามที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงมากที่สุด พิจารณาจากจ้านวนฟาร์มเลี้ยงปลากัดทั้งสิ้น 720 ฟาร์ม คิด
เป็นร้อยละ 30.93 ของจ้านวนฟาร์มเลี้ยงปลาสวยงามทั้งหมด  (2,328 ฟาร์ม) และมีแหล่งเลี้ยงที่ส้าคัญอยู่ที่จังหวัด
นครปฐม ราชบุรี นครสวรรค์ และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น (ตารางที่ 25) 

ตารางที่ 25 ชนิดสัตว์น้้าสวยงาม 10 อันดับแรกที่มีการเลี้ยงมากที่สุดในประเทศ (ทบ.1) 
ล าดับที่ ชนิดปลา จ านวนฟาร์ม จ านวนเกษตรกร พื้นที่เลี้ยง ก าลังการผลิต 

  (ฟาร์ม) (คน) (ไร่) (ตัว) 
1  ปลากัด 720 716 281.03         26,918,391  
2 ปลากระเบนน้้าจืด 294 292 47.58               34,351  
3 ปลาหางนกยูง 268 267 182.63         13,282,421  
4 ปลาทอง 204 201 278.47         17,649,912  
5 ปลาคาร์ฟ 184 183 625.59         15,389,444  
6 ปลาหมอสี 126 126 114.81           2,952,005  
7 ปลาสอด 99 98 93.55           5,146,400  
8 ปลาบอลลูน 33 33 64.29           2,033,300  
9 ปลาปอมปาดัวร์ 11 11 1.44                115,700  
10 ปลาน้้าผึ้ง 10 10 24.3 1,800,000 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

 

  (2) สาหร่ายทะเลและพรรณไม้น้้า 
  ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากับกรมประมง (ทบ.1) พบว่ามีการขึ้นทะเบียน
สาหร่ายทะเล แหล่งเลี้ยงที่ส้าคัญอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และข้อมูลการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตพืชเพื่อปลูกไปยังสหภาพยุโรป 
EU-Nข้อมูลการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตพืชเพื่อปลูกไปยังสหภาพยุโรป EU-N (ตารางที่ 26) 
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ตารางที่ 26 จ้านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง พื้นที่เลี้ยง และก้าลังการผลิต สาหร่ายทะเล (ทบ.1) และข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนแหล่งผลิตพืชเพื่อปลูกไปยังสหภาพยุโรป EU-N ข้อมูลการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตพืชเพื่อปลูกไปยัง
สหภาพยุโรป EU-N 

ประเภท จังหวดั จ านวนฟาร์ม 
จ านวน

เกษตรกร 
พืน้ที่เลี้ยง ก าลังการผลิต 

    (ฟาร์ม) (คน) (ไร่) (กก.) 

สาหร่ายทะเล 

เพชรบุร ี 22 21 154.98 108,500 
กระบี ่ 1 1 0.5 100,000 
พังงา 3 3 0.14 8,230 
ภูเก็ต 1 1 0.1 6,000 
สตูล 1 1 0.62 500 

สมุทรสาคร 1 1 60 10,000 
  รวม 29 28 216.34  233,230  

พรรณไม้น้้า* 

กรุงเทพมหานคร 1 1 - - 
ฉะเชิงเทรา 1 1 - - 
ปราจีนบุรี 1 1 - - 

นครราชสีมา 1 1 - - 
  รวม 4 4 - - 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
     * กรมวิชาการเกษตร ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

2) สถานการณ์ด้านราคาและการตลาด 
  (1) ด้านราคา 

สัตว์น้้าสวยงามที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อการส่งออกนั้น ปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม 
สามารถลดต้นทุนด้วยการใช้อาหารมีชีวิต เช่น ไรแดง หรือ การผสมอาหารใช้เอง ประกอบกับราคาของสัตว์น้้าสวยงาม
สามารถจ้าหน่ายได้หลายรูปแบบ ถ้าหากมีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้สวยงามแปลกใหม่ จะสามารถขายได้ในราคาที่สูง 
ดังนั้นเมื่อเฉลี่ยราคาต้นทุนการผลิต ยังถือว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามสามารถมี ก้าไรจากการจ้าหน่าย
สินค้าได้ดี เป็นอาชีพที่มั่นคงได้ ทั้งนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามของไทย มีความสามารถและมีทักษะ
ในการผลิตและการพัฒนาสายพันธุ์ขั้นสูง จึงเป็นข้อได้เปรียบบนเรื่องของการก้าหนดราคาด้วยตัวเองในปลาบาง
ประเภท อย่างไรก็ตาม กรมประมงได้มีการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าสวยงามบางชนิดให้แก่เกษตรกรรายใหม่ ที่ต้องการน้าไป
เป็นพ่อแม่พันธุ์ หรือน้าไปเลี้ยงเพ่ือสร้างอาชีพ โดยมีราคาจ้าหน่ายที่กรมประมงประกาศเพื่อจ้าหน่ายให้กับเกษตรกร มี
ทั้งสัตว์น้้าสวยงามน้้าจืด สัตว์น้้าสวยงามน้้าเค็ม และพรรณไม้น้้า ดังนี้  

ราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าสวยงามน้ าจืด 
ราคาจ้าหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามน้้าจืด ชนิดปลาสวยงามน้้าจืดที่มีราคาค่อนข้างสูง ได้แก่  ปลาตะพัด

สีเงินพันธุ์ไทย ปลาเฉี่ยวหิน ปลาเสือพ่นน้้า ปลาสลิดหินฟูาหางเหลือง ปลาหางนกยูง ปลาทอง และปลากัด เป็นต้น 
(ตารางที่ 27 และภาพที่ 37 ) 
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ตารางที่ 27 ราคาจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าสวยงามน้้าจืด 
ล าดับที่ ชนิดปลา / ขนาด       ขนาด        หน่วย            ราคา (บาท) 
1 ปลาตะพัดสีเงินพันธุ์ไทย 8-12 นิ้ว ตัวละ 2,500 
2 ปลาตะพัดสีเงินพันธุ์ไทย 2-4 นิ้ว  ตัวละ 1,200 
3 ปลาเฉี่ยวหิน 13 เซนติเมตรขึ้นไป ตัวละ 90 
4 ปลาเสือพ่นน้้า 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 5 
5 ปลาเสือพ่นน้้า 3-5 เซนติเมตร ตัวละ 10 
6 ปลาเสือพ่นน้้า 5-7 เซนติเมตร ตัวละ 20 
7 ปลาทองริวกิ้น 3-4 เซนติเมตร ตัวละ               12  
8 ปลาทองหัวสิงห์ 3-4 เซนติเมตร ตัวละ               12  
9 ปลาทองฮอลันดา 3-4 เซนติเมตร ตัวละ              11  
10 ปลาทอง 3-4 เซนติเมตร ตัวละ                6  
11 ปลาหางนกยูง Full Red 2-2.5 เซนติเมตร ตัวละ 16 
12 ปลาหางนกยูง ทักซิโด้ คอบบร้า โมเสค 2-2.5 เซนติเมตร ตัวละ 12 
13 ปลาหางนกยูง 2-2.5 เซนติเมตร ตัวละ 2 
14 ปลากัดครีบสั้น 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 3 
15 ปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งดวง 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 3 
16 ปลากัดหางมงกุฎ 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 3 
17 ปลากัดจีน 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 2 
ที่มา : คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น ๆ ราคาจ้าหน่ายของทางราชการเท่านั้น เป็นราคาตาม
ประกาศของกรมประมง 

 
ภาพที่ 37 ราคาจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าจืดสวยงาม 
     ที่มา: คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น ๆ ราคาจ้าหน่ายของทางราชการ 
  เท่านั้น เป็นราคาตามประกาศของกรมประมง 

ราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าสวยงามทะเล 
ราคาจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าสวยงามทะเล ส่วนใหญ่จะเป็นปลาการ์ตูนที่มีสีสันสวยงาม ราคาจ้าหน่าย

ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมของตลาด รูปร่าง สีสัน ความสวยงาม และความแข็งแรง รวมทั้งขนาด
ของลูกปลา ชนิดสัตว์น้้าสวยงามทะเลที่มีราคาค่อนข้างสูง ได้แก่ ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ่ ปลาการ์ตูนส้มขาวลายส
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โนเฟลค ปลาการ์ ตู นด้ าสโนเฟลค ปลาการ์ ตู นเพอร์ คู ลาแพลทิ นั ม  ปลาการ์ ตู นเพอร์ คู ลาซุ ปเปอร์ แบลค  
ปลาการ์ตูนส้มขาวลายสโนเฟลค เป็นต้น (ตารางที่ 28 และภาพที่ 38 )  

ตารางที่ 28 ราคาจ้าหน่ายพันธุส์ัตว์น้้าสวยงามทะเล 
ล าดับที่     ชนิดปลา / ขนาด ขนาด หน่วย ราคา (บาท) 

1 ปลากะรังหงส์ เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        15  
2 ปลาการ์ตูนแก้มหนาม เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        40  
3 ปลาการ์ตูนด้า 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        10  
4 ปลาการ์ตูนด้า 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                        55  
5 ปลาการ์ตูนด้า 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      110  
6 ปลาการ์ตูนด้า 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      200  
7 ปลาการ์ตูนด้าสโนเฟลค 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        70  
8 ปลาการ์ตูนด้าสโนเฟลค 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      200  
9 ปลาการ์ตูนด้าสโนเฟลค 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      400  

10 ปลาการ์ตูนด้าสโนเฟลค 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      850  
11 ปลาการ์ตูนแดงด้า เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        13  
12 ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        10  
13 ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                        55  
14 ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      110  
15 ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      200  
16 ปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        40  
17 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซุปเปอร์แบลค 1 - 2 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        70  
18 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซุปเปอร์แบลค 3 - 4 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                      150  
19 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซุปเปอร์แบลค 5 - 6 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                      350  
20 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซุปเปอร์แบลค 7 - 8 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                      700  
21 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ ่ 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                      110  
22 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ ่ 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      350  
23 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ ่ 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      700  
24 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาปิกัสโซ ่ 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                   1,200  
25 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        80  
26 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      260  
27 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      440  
28 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาแพลทินัม 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      830  
29 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลูกผสม (ซุปเปอร์แบลค) 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        20  
30 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลูกผสม (ซุปเปอร์แบลค) 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      100  
31 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลูกผสม (ซุปเปอร์แบลค) 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      180  
32 ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาลูกผสม (ซุปเปอร์แบลค) 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      360  
33 ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        15  
34 ปลาการ์ตูนลายปล้อง เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        15  
35 ปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        20  
36 ปลาการ์ตูนส้มขาว 1 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        10  
37 ปลาการ์ตูนส้มขาว 2 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        20  
38 ปลาการ์ตูนส้มขาว 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                        70  
39 ปลาการ์ตูนส้มขาว 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      110  
40 ปลาการ์ตูนส้มขาว 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      170  
41 ปลาการ์ตูนส้มขาวลายสโนเฟลค 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        70  
42 ปลาการ์ตูนส้มขาวลายสโนเฟลค 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      320  
43 ปลาการ์ตูนส้มขาวลายสโนเฟลค 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      660  
44 ปลาการ์ตูนส้มขาวลายสโนเฟลค 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                   1,000  
45 ปลาการ์ตูนอานม้า เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        15  
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ล าดับที่     ชนิดปลา / ขนาด ขนาด หน่วย ราคา (บาท) 
46 ปลาการ์ตูนอินเดียน เซนติเมตร เซนติเมตรละ                          7  
47 ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        10  
48 ปลาสลิดหินฟูาหางเหลือง เซนติเมตร  เซนติเมตรละ 4 
49 ปลาเฉี่ยวหิน 13 เซนติเมตรขึ้นไป ตัวละ 90 
50 เห็ดทะเล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชิ้นละ    275 

ที่มา : คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น ๆ ราคาจ้าหน่ายของทางราชการเท่านั้น เป็นราคา 
        ตามประกาศของกรมประมง 

 
ภาพที่ 38 ราคาจ้าหน่ายพันธุ์สัตว์น้้าทะเลสวยงาม 
     ที่มา: คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น ๆ ราคาจ้าหน่ายของทางราชการเท่านั้น  
            เป็นราคาตามประกาศของกรมประมง 

ราคาสาหร่ายทะเลและพรรณไม้น้ า 
ราคาสาหร่ายทะเลและพรรณไม้น้้าที่กรมประมงประกาศจ้าหน่ายให้กับเกษตรกร ได้แก่ สาหร่ายพวงองุ่น

เกรด A เป็นราคาจ้าหน่ายค่อนข้างสูง กิโลกรัมละ 150 บาท รองลงมาเป็นสาหร่ายผมนางในบ่อดิน กิโลกรัมละ 20 บาท 
ส้าหรับพรรณไม้น้้าอื่น ๆ จ้าหน่ายในราคาต้นละ ราคา 7-12 บาท (ตารางที่ 29 และภาพที่ 39)  
 

ตารางที่ 29 ราคาจ้าหน่ายสาหร่ายทะเลและพรรณไม้น้้า  
ล าดับที่ ชนิดปลา / ขนาด ขนาด หน่วย ราคา (บาท) 
1 พันธุ์ไม้น้้า "อนูเจ็น 1" 3 - 5 ต้น/กอ  ต้นละ  12.00 
2 ไม้น้้าเฟิร์นอัฟริกา   2 - 3 เซนติเมตร   ต้นละ  7.00 
3 ไม้น้้าเฟิร์นอัฟริกา   3 - 5 เซนติเมตร   ต้นละ  10.00 
4 สาหร่ายผมนางในบ่อดิน กิโลกรัม กิโลกรัมละ 20.00 
5 สาหร่ายพวงองุ่นเกรด A กิโลกรัม กิโลกรัมละ 150.00 
 

 ที่มา : คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น ๆ 
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ภาพที่ 39 ราคาจ้าหน่ายสาหร่ายทะเลและพรรณไม้น้้า 

(2) ด้านการตลาด 
สัตว์น้้าสวยงามเป็นสัตว์น้้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุุมเฟือย เป็นการซื้อไปเลี้ยงเพื่อความผ่อนคลาย 

ดังนั้น ราคาจึงไม่เป็นไปตามกลไกของตลาด เนื่องจากขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่ จะพึงพอใจ
ในเรื่องรูปร่าง สีสัน ความสวยงาม และความแข็งแรง ทั้งนี้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม จะให้ความส้าคัญกับ
การพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ดังนั ้นเกษตรกรผู้เพาะเลี ้ยงสัตว์น้้าสวยงาม   
จึงต้องศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดอยู่เสมอ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาสินค้าสัตว์น้้า สวยงาม ให้มีความ
แปลกใหม่ และมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย ดึงดูดผู้บริโภค ให้เข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
แล้ว เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม จะต้องศึกษาเรื่องข้อก้าหนดการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าสวยงามของประเทศ 
ผู้ค้า เพื่อให้สามารถผลิตและส่งออกได้ ตามเงื่อนไขและข้อก้าหนดของผู้ค้า เช่น ประเทศออสเตรเลีย มีข้อก้าหนดว่า 
ปลากัดและกลุ่มปลาสวยงามบางชนิดที่จะน้าเข้าประเทศออสเตรเลีย จะต้องปลอดจากเชื้อ Megalocytivirus  หรือ 
ประเทศอินเดีย มีประกาศรายชื่อปลาสวยงามที่จะส่งเข้าไปในประเทศอินเดียจะต้องไม่เป็นปลาสวยงามที่มีการตัดต่อ
พันธุกรรม (สินค้า GMO) และประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน มีข้อก้าหนดว่า เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และ
ผู้ประกอบการส่งออก ที่มีความประสงค์จะส่งสินค้าไปประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน จะต้องให้กรมประมงรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามเพื่อการส่งออกและสถานที่รวบรวมสัตว์น้้าสวยงามเพื่อการส่งออก และให้
กรมประมงส่งรายช่ือไปขึ้นทะเบียนกับส้านักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เป็นต้น  

สัตว์น้้าสวยงามที ่ผลิตในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื ่อส่งออกเป็นหลัก ทั ้งนี้
เกษตรกรได้มีรูปแบบการน้าเสนอสินค้า โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปลาเกรด และปลาจ้านวน โดยในส่วนของ
ปลาเกรดนั้น เป็นปลาที่มีลักษณะโดดเด่น สวยงาม ได้คุณภาพ แล้วน้าเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์ www.
aquabid.com ซึ ่งเป ็นเว ็บไซต์ที ่ขายในรูปแบบการประมูล และมีการขายผ่านแพลตฟอร์ม  Facebook  
กันอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Facebook ไม่สนับสนุนให้มีการซื้อขายสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามจึงต้องหาช่องทางในการซื้อขายประชาสัมพันธ์ ในช่องทางอื่น ๆ เช่น Line Instagram เป็น
ต้น อย่างไรก็ตาม Facebook ยังสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและน้าเสนอแบรนด์ โดยหลีกเลี่ยงวิธีการ
น้าเสนอไม่ให้ผิดเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม  ในส่วนของปลาจ้านวนนั้น เป็นปลาสวยงามส่วนใหญ่ที่เราผลิตเพื่อการ
ส่งออกจ้านวนมาก การขายจะขายผ่านผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมประมง หรือจะใช้บริการของตัวแทนผู้
ส่งออก (Shipping) ซึ่งปัจจุบันตัวแทนผู้ส่งออก ได้มาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมประมงให้ถูกต้อง เพื่อให้
สามารถมาขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า (Health Certificate) ส้าหรับใช้ประกอบในการส่งออกไปประเทศต่าง ๆ 

http://www.aquabid.com/
http://www.aquabid.com/
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อีกด้วย จะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม มีความสะดวก ในการจ้าหน่ายสินค้า ส้าหรับเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม ที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือยุคปัจจุบัน ที่มีความรู้เรื่องภาษา (หรือใช้บริการ Google สามารถ
ประชาสัมพันธ์และเจรจาซื้อขายสินค้า ด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์ม Facebook หรือแอพพลิเคชั่น (Line, Instagram) 
เมื่อตกลงซื้อขายกันได้แล้ว จะส่งสินค้าผ่านผู้ส่งออก หรือ Shipping ได้เลย โดยผู้ส่งออกจะด้าเนินการในเรื่อง
ของขั้นตอนการส่งออกให้ทั้งหมด ตั้งแต่การขออนุญาตส่งออกสินค้าสัตว์น้้า การขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า การ
บรรจุ การขนส่ง และการติดต่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศ เป็นการส่งสินค้าจาก Transhipper ต้นทางใน
ประเทศไทย ผ่านผู้ประสานงาน Transhipper ปลายทางหรือผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ  

ดังนั้น ช่องทางการตลาดของสินคา้สัตว์น้้าสวยงาม ไม่มีความยุ่งยาก โดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
สวยงาม ต้องผลิตสินค้าที่สวยงาม โดดเด่น แปลกใหม่ มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ผู้ซื้อต้องการ และเป็นการผลิตที่ขึ้น
ทะเบียนฟาร์มถูกต้อง มีการเฝูาระวังโรคตามมาตรฐานฟาร์มส่งออก ตามข้อก้าหนดและเงื่อนไขของประ เทศคู่ค้า ซึ่ง
ปัจจุบัน ตลาดสินค้าสัตว์น้้าสวยงาม มีแนวโน้มการขายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐต้องมีนโยบายการส่งเสริม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อย่างยั่งยืน 

3) สถานการณ์ด้านการค้า 
(1) การน าเข้าสัตว์น้ าสวยงามของไทย 
การน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) เฉลี่ยต่อปี 3,704,884 ตัว คิดเป็น

มูลค่าเฉลี่ยต่อปี 77.46 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มการน้าเข้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า โดยในปี 
2563 น้าเข้าปริมาณ 2,825,776 ตัว คิดเป็นมูลค่า 75.53 ล้านบาท ปริมาณลดลง ร้อยละ 24.61 ในขณะที่
มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ตารางที่ 30 และภาพที่ 40) 

จากข้อมูลสถิติมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามที่ลดลงอย่างมาก ในเดือนเมษายน 2563 เนื่องจากไม่
มีการน้าเข้าปลาคาร์พ ปลาหมูอินโด ปลาอะโรวาน่าเงิน ซึ่งเป็นชนิดปลาสวยงามหลักที่มีการน้าเข้าในช่วงเวลาดังกล่าว 
(ภาพที่ 40) 

ตารางที่ 30 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงาม ปี 2561-2563 
ปริมาณ : ตัว, มูลค่า : ล้านบาท 

เดือน 2561 2562 2563 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม       298,859            7.10          313,429               6.26         193,072              8.30  
กุมภาพันธ์       311,081            6.37          308,230               6.55         313,008              7.99  
มีนาคม       444,553            8.96          351,307               6.38         216,115              9.14  
เมษายน       392,376            6.56          331,769               4.27           54,922              0.65  
พฤษภาคม       249,254            5.99          257,237               5.46         123,080              5.04  
มิถุนายน       298,342            6.96          314,469               5.74         241,879              6.14  
กรกฎาคม       321,858            5.54          282,891               4.94         269,839              6.64  
สิงหาคม       511,250            5.26          315,830               4.84         300,478              4.92  
กันยายน       417,116            8.38          322,338               5.97         301,137              6.80  
ตุลาคม       346,687            6.69          349,400               8.56         231,458              6.88  
พฤศจิกายน       597,287            8.72          337,533               8.05         278,212              7.27  
ธันวาคม       352,032            6.22          263,748               7.04         302,576              5.77  
รวม    4,540,695          82.77       3,748,181             74.08      2,825,776            75.53  

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต 
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 ภาพที่ 40 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงาม ปี 2561-2563 

การน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากปริมาณการน้าเข้าเป็นส้าคัญ พบว่า 
ชนิดปลาสวยงามที่มีการน้าเข้าสูงสุด คือ ปลานีออน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.01 รองลงมาเป็น ปลาคาร์ดินัล  
ร้อยละ 11.32 ปลาหมอสี ร้อยละ 8.18 ปลารัมมี่โนส ร้อยละ 4.70 ปลาเสือตอ ร้อยละ 4.35 ปลาหมูอินโด  
ร้อยละ 3.87 ปลาคาร์พ ร้อยละ 3.42 ปลาแบล็คโกสท์ ร้อยละ 2.23 ปลาแพะ ร้อยละ 1.77 ปลาอะโรวาน่าเงิน   
ร้อยละ 1.76 และอื่นๆ ร้อยละ 36.39 ตามล้าดับ ส้าหรับชนิดสัตว์น้้าสวยงามที่มีการน้าเข้าเพิ่มขึ้นในปี 2563 
ได้แก่ ปลาหมอสี ปลาอะโรวาน่าเงิน และปลาคาร์พ (ตารางที่ 31 ภาพที่ 41) 

ตารางที่ 31 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงาม จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ปี 2561-2563 

ชนิด 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล าดับปริมาณ ปริมาณ (ตัว) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ล าดับปริมาณ ปริมาณ (ตัว) 

มูลค่า   
(ล้านบาท) 

ล าดับปริมาณ ปริมาณ (ตัว) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
 ปลานีออน  1 937,464  2.37 1 976,220  1.94 1 532,715 1.15 

 ปลาหมอสี  2  503,749  4.60 4 182,761    4.15  3 222,993 3.37 

 ปลาคาร์ดินัล  3  469,749  2.12 2 431,984  1.76 2 355,950 0.97 

 ปลาเสอืตอ  4  322,253  4.19 6 136,586  1.33     
 

 ปลารัมมี่โนส  5  196,856  1.10 5 176,145  0.81 4 149,868  0.53 

 ปลาคาร์พ  6  131,128  14.96 7 122,686  13.86 5 125,804  22.07 

 ปลาหมูอินโด  7  104,140  1.62 3 203,235  2.24 6 123,105  1.38 

 ปลาแบล็คโกสท์  8    83,841  1.09 8 104,721  1.48 8   59,349  2.33 

 ปลาอะโรวาน่าเงิน  9    79,354  3.74 - 
  

7   58,742  0.82 

 ปลาปักเปูาจุดด้า  10    71,010  0.16 - 
  

    

ปลาแพะ 
   

9   71,982  0.92 9   58,407  0.69 

ปลาออตโต ้
   

10 62795 0.33 
 

    

ปลาเอม็เบอร์เตตรา้  
      

10   45,600  0.26 

 อื่นๆ  
 

 1,641,151         46.80  
   1,279,066   45.26   

1,093,243  41.97 

รวม    4,540,695         82.77      3,748,181  74.08   2,825,776  75.53 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าน้าเข้า และปัจจัยการผลติ 
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ภาพที่ 41 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงาม จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ปี 2561-2563 

ส้าหรับประเทศคู่ค้าหลักที่ส้าคัญในการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ อินโดนีเซีย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.3 เมียนมา ร้อยละ 6.3 ไต้หวัน ร้อยละ 5.4 จีน ร้อยละ 5.1 ญี่ปุุน ร้อยละ 3.5 และประเทศ
อื่น ๆ ร้อยละ 13.4 (ภาพที่ 42) 

 
  ภาพที่ 42 ประเทศคู่ค้าหลักในการน้าเข้าสัตว์น้้าสวยงามของไทย ปี 2561-2563 

(2) การส่งออกสัตว์น้ าสวยงามของไทย 
การส่งออกสัตว์น้้าสวยงามในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) เฉลี่ยต่อปี 86,598,262 ตัว คิด

เป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อปี 632.39 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มการส่งออกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า โดยใน
ปี 2563 ส่งออกปริมาณ 75,436,479 ตัว คิดเป็นมูลค่า 575.89 ล้านบาท ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า ร้อยละ 
7.3 และ 11.0 ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับปี 2562 (ตารางที่ 32 และภาพที่ 43) 
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ตารางที่ 32 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม ปี 2561-2563 
ปริมาณ : ตัว, มูลค่า : ล้านบาท 

เดือน 2561 2562 2563 
ปริมาณ        มูลค่า ปริมาณ       มูลค่า ปริมาณ         มูลค่า 

มกราคม    2,189,986  64.81         6,597,794             49.03          5,629,226  43.70  
กุมภาพันธ์   9,293,051  56.84         5,896,781             51.41          6,179,873  49.97  
มีนาคม 12,082,938  76.05         7,483,004             61.40          9,331,684  73.06  
เมษายน 10,491,854  64.23         6,451,725             48.55          3,334,296  19.56  
พฤษภาคม  8,610,638  54.49         7,049,465             52.41          5,615,188  37.97  
มิถุนายน  7,806,368  51.46         6,697,140             50.05          6,103,715  45.12  
กรกฎาคม  8,385,306  57.28         8,325,478             65.28          7,014,849  53.89  
สิงหาคม 7,455,651  53.50         7,322,806             62.50          6,275,059  47.63  
กันยายน 7,622,110  56.23         7,109,802             55.94          6,506,682  53.95  
ตุลาคม 7,496,339  52.00         6,609,836             51.11          6,904,606  54.24  
พฤศจิกายน 5,976,616  46.83         6,119,589             53.04          6,415,079  49.42  
ธันวาคม 5,593,093  40.61         5,690,936             46.21          6,126,222  47.37  
รวม 103,003,950 674.34       81,354,356            646.93        75,436,479  575.89 
ที่มา : กลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต 
 

 
 ภาพที่ 43 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม ปี 2561-2563 

การส่งออกสัตว์น้้าสวยงามในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หากพิจารณาชนิดปลาสวยงามที่ประเทศไทยส่งออก
สูงสุด คือ ปลากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.05 รองลงมาเป็น ปลาหางนกยูง ร้อยละ 15.99 ปลาลูกผึ้ง ร้อยละ 
5.11 ปลาสอด ร้อยละ 4.26 ปลาหมอมาลาวี ร้อยละ 3.12 ปลาหางไหม้ ร้อยละ 3.11 ปลาทอง ร้อยละ 3.04 ปลา
แรด ร้อยละ 2.13 ปลากาแดง ร้อยละ 2.04 ปลาจิ้งจอก ร้อยละ 1.82 และปลาสวยงามอื่น  ๆ ร้อยละ 35.32 
ตามล้าดับ ส้าหรับชนิดปลาสวยงามที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นในปี 2563 ได้แก่ ปลาจิ้งจก  ปลาสอด และปลาลูกผึ้ง 
(ตารางที่ 33 ภาพที่ 44) 
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ตารางที่ 33 ปริมาณและมลูค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ปี 2561-2563 

 

ชนิด 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล าดับ
ปริมาณ 

ปริมาณ (ตัว) 
มูลค่า (ล้าน

บาท) 
ล าดับ

ปริมาณ 
ปริมาณ (ตัว) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

ล าดับ
ปริมาณ 

ปริมาณ (ตัว) 
มูลค่า   

(ล้านบาท) 
 ปลากัด  1 22,767,882 178.50 1 19,878,420 211.81 1 19,836,924 209.37 

 ปลาหางนกยูง  2 15,138,014 50.12 2 13,452,116 53.65 2 12,956,919 42.54 

 ปลาลูกผึ้ง  3 4,981,395 17.57 3 4,046,046 16.55 3 4,250,510 15.36 

 ปลาแรด  4 4,146,894 21.31 
      

 ปลาหมอมาลาวี  5 4,082,192 25.37 7 2,114,483 18.16 7 1,921,705 15.58 

 ปลาหางไหม้  6 3,524,323 15.31 6 2,553,741 12.32 6 2,014,060 8.57 

 ปลาสอด  7 3,120,879 11.68 4 3,796,375 14.38 4 4,137,116 14.96 

 ปลาทอง  8 2,784,428 38.66 5 2,779,527 42.36 5 2,337,863 36.95 

 ปลากาแดง  9 2,281,127 8.88 8 1,780,179 9.27 
   

 ปลาหมอสี  10 2,087,445 39.33 
    

  
 

 ปลาจิ้งจอก  
   

9 1,512,350 6.55 8 1,880,448 8.51 

 ปลาออสการ์  
   

10 1,422,194 15.00 
   

 เสือเยอรมัน  
      

9 1,537,097 7.28 

 ม้าลาย  
      

10 1,424,004 6.08 

 อื่นๆ  
 

38,089,371 267.61 
 

28,018,925 246.88 
 

23,137,499 210.66 

รวม   103,003,950 674.34   81354356 646.93   75434145 575.87 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการน้าเข้าส่งออกสัตว์น้้า กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าน้าเข้า และปัจจัยการผลิต 

 

 ภาพที่ 44 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ปี 2561-2563 

ส้าหรับประเทศคู่ค้าหลักที่ส้าคัญในการส่งออกปลาสวยงามในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา   
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.4 จีน ร้อยละ 14.5 เกาหลีใต้ ร้อยละ 9.8 ไต้หวัน ร้อยละ 9.7 สิงคโปร์ ร้อยละ 5.2 และ
ประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 40.4 (ภาพที่ 45) 
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 ภาพที่ 45 ประเทศคู่ค้าหลักในการส่งออกสัตว์น้้าสวยงามของไทย ปี 2561-2563 

การส่งออกพรรณไม้น้้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) โดยพิจารณาจากปริมาณการส่งออก
เป็นส้าคัญ พบว่า ชนิดพรรณไม้น้้าที่ประเทศไทยส่งออกสูงสุด คือ Anubias คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.96 รองลงมา
เป็น Cabomba ร้อยละ 11.94 และ Elodea ร้อยละ 7.99 ส้าหรับชนิดพรรณไม้น้้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นในปี 
2563 ได้แก่ Anubias Microsorium และ Cryptocoryne (ตารางที่ 34 และภาพที่ 46) 

ตารางที่ 34 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกพรรณไม้น้้า จ้าแนกตามชนิดที่ส้าคัญ ป ี2561-2563 
รายการ 

2561 2562 2563 
ล าดับที ่ มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) ล าดับที ่  มูลค่า (บาท)   ปริมาณ (ชิ้น)  ล าดับที ่ มูลค่า (บาท) ปริมาณ (ชิ้น) 

รวมทั้งสิ้น   36,903,854.60 5,316,758 
 

38,573,818.84 5,605,011   45,180,156.90  4,884,646 

ANUBIAS  1 11,874,780.51 700,159 2 11,095,920.90 651,124 1 12,794,380.87 696,890 

CABOMBA  2 1,645,476.07 678,419 1 1,918,177.28 776,018 2 1,585,400.14 433,146 

ELODEA  3 1,601,558.75 658,471 4 1,305,825.77 370,741 9 1,167,366.01 234,470 

NYMPHAEA  4 4,581,856.35 361,166 3 2,167,231.62 393,538 3 3,485,912.02 372,893 

ECHINODORUS  5 2,621,854.89 323,195 7 2,97261.76 339,960 5 3,180,787.12 320,047 

APONOGETON  6 168,804.55 292,169 5 236,458.50 351,673 8 172,730.35 271,881 

VALLISNERIA  7 1,084,232.69 271,822 9 803,147.70 220,032 10 881,977.07 197,436 

MICROSORIUM  8 3,153,006.33 260,425 8 3,851,261.84 300,992 4 4,857,651.09 340,054 

LUDWIGIA  9 965,045.29 226,162 10 934,587.58 200,973 - - - 

HYGROPHILA  10 1,112,364.21 194,378 - - - - - - 

EGERIA   - - - 6 686,994.70 344,249 6 726,375.80 288,466 

CRYPTOCORYNE   - - - - - - 7 3,051,539.75 284,508 

อื่น ๆ   8,094,874.96 1,350,392 
 

12,601,751.19 1,655,711 
 13,276,036.68     1,444,855  

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร 
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ภาพที่ 46 ปริมาณการส่งออกพรรณไม้น้้า ปี 2591-2563 

     ที่มา : กรมวิชาการเกษตร 

3) สถานการณ์การเพาะเลี้ยงปลากัด 
ปัจจุบันปลากัดไทยเป็นสัตว์น้้าประจ้าชาติของไทยหลังจากที่ได้มีการผลักดันมาเป็นเวลา 1 ปี เนื่องด้วยเหตุผล 

3 ประการ ดังนี้ 1) ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ด้วยคนไทยรู้จัก คุ้นเคย และมีความผูกพันกับปลากัดมาตั้งแต่
โบราณ โดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนจากกระทรวงวัฒนธรรมที ่ประกาศขึ ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติเมื่อปี 2556  2) ด้านความเป็นเจ้าของ และความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยปลากัดไทยที่เสนอให้
เป็นสัตว์น้้าประจ้าชาติ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens และชื่อสามัญ “Siamese Fighting Fish” หรือ 
“Siamese Betta” มีถิ่นก้าเนิดในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
และ 3 ) ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยเฉพาะการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ น้าไปสู่
การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

(1) ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงปลากัด 
จากการส้ารวจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม และราชบุรี เนื่องจาก

เป็นจังหวัดอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีจ้านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงปลากัดมากที่ สุด อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีตลาดกลางปลา
สวยงามและสัตว์เลี้ยงที่มีชื่อเสียง (Fish Village) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัด เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี ่ยวก ับว ิธ ีการเพาะเลี ้ยง ต ้นท ุนและผลตอบแทน ตลอดจนร ูปแบบการจ้าหน ่าย ปลากัด จ้านวนทั้งสิ้น  
8 ตัวอย่าง แบ่งเป็นจังหวัดนครปฐม จ้านวน 6 ตัวอย่าง และจังหวัดราชบุรี จ้านวน 2 ตัวอย่าง ช่วงระยะที่ศึกษา  
8-10 กรกฎาคม 2563 สรุปผล ดังนี้ 

ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลากัดครีบสั้น ขนาด 5 ซม. ใช้ระยะเวลาเลี้ยง 105 วัน หรือ 3.5 เดือน โดยใช้พ่อ
แม่พันธุ์เฉลี่ยต่อรุ่น จ้านวน 200 คู่ ต้นทุนรวมทั้งหมด 78,663.72 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปร 77,479.92 
บาท (ร้อยละ 98.50) และต้นทุนคงที่ 1,183.79 บาท (ร้อยละ 1.50) เมื่อพิจารณารายละเอียดของต้นทุนผันแปร 
พบว่า ต้นทุนหลักของการเพาะพันธุ์มากที่สุด คือ ค่าแรงงาน 41,424.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.66 ของต้นทุน
ทั้งหมด รองลงมา คือ ค่าอาหารมีชีวิต 13,290.41 บาท (ร้อยละ 16.90) ค่าพ่อแม่พันธุ์ 5,753.42 บาท (ร้อยละ 
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7.31) ค่าไฟฟูา 5,178.08 บาท (ร้อยละ 6.58) ค่าน้้า 4,142.47 บาท (ร้อยละ 5.27) ค่าขวดแบน 3,452.05 
บาท (ร้อยละ 4.39) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เคมีภัณฑ์ ถุงพลาสติก สวิงตักปลา เป็นต้น 5,238.83 บาท (ร้อยละ 
6.89) 

ส้าหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อรุ่น พบว่า การเพาะพันธุ์โดยใช้พ่อแม่พันธุ์จ้านวน 200 คู่  
ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อรุ่น 20,000 ตัว ขนาดผลผลิต 5 ซม. ราคาขายลูกปลาเฉลี่ยตัวละ 6 บาท คิดเป็นรายได้ทั้งหมดต่อรุ่น 
120,000 บาท มีก้าไรสุทธิ 41,336.28 บาทต่อรุ่น อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 52.55 (ตารางที่ 35) 

การเพาะเลี้ยงปลากัด เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องมีความใส่ใจ เข้าใจและต้องพัฒนาผลผลิตให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด เพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อสนใจในตัวสินค้า เพราะจะส่งผลต่อราคาขาย เนื่องจาก ปลาสวยงามจัดเป็นสินค้าฟุุมเฟือย 
ดังนั้นราคาขายสินค้าประเภทนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลไกตลาด แต่ขึ้นอยู่กับความเต็มใจจ่ายของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อจะพิจารณาจาก
ประเภท สี ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของปลาเป็นหลัก  

ตารางที่ 35 ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะพันธ์ุปลากัดครีบสั้น ขนาด 5 ซม. จังหวัดนครปฐมและราชบุรี 
หน่วย : บาท/รุ่น 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

ต้นทุนคงที่   1,183.79 1,183.79 1.50 

  ค่าเสื่อม 
 

1,181.84 1,181.84 1.50 

1. ถังไฟเบอร์เก็บน้้าขนาด 2.5 ตัน 
 

1.44 1.44 0.00 

2. โรงเรือน ขนาด 200 ตร.ม 
 

86.30 86.30 0.11 

3. รองปูน 
 

14.38 14.38 0.02 

4. แผ่นกระเบื้องหลังคาลอนคู่ 
 

0.72 0.72 0.00 

5. เครื่องเจาะบ่อบาดาล 
 

57.53 57.53 0.07 

6. อุปกรณ์สูบน้้า 
 

1.15 1.15 0.00 

7. ตู้เย็น 
 

80.55 80.55 0.10 

8. ตู้รักษาโรคปลา 
 

17.26 17.26 0.02 

9. สายยางส่งน้้า 
 

131.51 131.51 0.17 

10. ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (0.5%ต่อปี) 1.95 1.95 0.00 

11. เครื่องซีลถุง 
 

789.04 789.04 1.00 

ต้นทุนผันแปร 77,094.45 385.47 77,479.92 98.50 

1.ค่าแรงงาน 4 คน (เงินเดือน 9,000 บาท) 41,424.66 
 

41,424.66 52.66 

2.ค่าพ่อแม่พันธุ์ 200 คู่ 5,753.42 
 

5,753.42 7.31 

3.ค่าขวดแบน 3,452.05 
 

3,452.05 4.39 

4.ไข่ตุ๋น/อาร์ทีเมีย 2,013.70 
 

2,013.70 2.56 

5.อาหารมีชีวิต 13,290.41 
 

13,290.41 16.90 
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รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

6.ค่าไฟฟูา 4,142.47 
 

4,142.47 5.27 

7.ค่าน้้า 5,178.08 
 

5,178.08 6.58 

8.เกลือ 14.38 
 

14.38 0.02 

9.คลอรีนผง 30.21 
 

30.21 0.04 

10.ฟอร์มาลีน 276.16 
 

276.16 0.35 

11.ยาปฏิชีวนะ 46.03 
 

46.03 0.06 

12.ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6.90 
 

6.90 0.01 

13. ขันน้้า 863.01 
 

863.01 1.10 

14. ถังหิ้ว 8.63 
 

8.63 0.01 

15. อุปกรณ์ถ่ายน้้า 14.38 
 

14.38 0.02 

16. ม้านั่งพลาสติก 10.07 
 

10.07 0.01 

17. ถุงพลาสติก 115.07 
 

115.07 0.15 

18. กล่องพลาสติก 172.60 
 

172.60 0.22 

19. ตะกร้าพลาสติก 28.77 
 

28.77 0.04 

20. สวิงตักลูกปลา 43.15 
 

43.15 0.05 

21. สวิงกรองกรองอาร์ทีเมีย 23.01 
 

23.01 0.03 

22. แปรงถูพื้น  10.36 
 

10.36 0.01 

23. ไม้กวาด 5.75 
 

5.75 0.01 

24. แผ่นขัดท้าความสะอาด 17.26 
 

17.26 0.02 

25. น้้ายาล้างจาน 23.01 
 

23.01 0.03 

26. ช้อนตักลูกปลา 8.63 
 

8.63 0.01 

27. กะละมังขนาดเล็ก 21.58 
 

21.58 0.03 

28. ถุงกรองน้้า 100.68 
 

100.68 0.13 

29. ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (0.5%ต่อปี) 385.47 385.47 0.49 

ต้นทุนทั้งหมด 77,094.45 1,569.26 78,663.72 100.00 

1. ผลผลิตทั้งหมดต่อรุ่น (ตัว)   0,000.00  
   2. จ้านวนวันที่ผลิตต่อรุ่น (วัน)      105.00  

   3. ขนาดผลผลิต (เซนติเมตร)          5.00  
   4. ต้นทุนในการผลิตต่อรุ่น (บาท) 78,663.72 
   5. ต้นทุนในการผลิตตัวต่อรุ่น (บาท) 3.93 
   6. ราคาขายลูกปลาขนาด 5 ซม. (บาท/ตัว) 6.00 
   7. รายได้ทั้งหมด (บาทต่อรุ่น) 120,000.00 
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รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 

8. ก้าไรสุทธิ (บาท/รุ่น) 41,336.28 
   9. ก้าไรสุทธิต่อตัวต่อรุ่น (บาท) 2.07 
   10. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 52.55 
   ที่มา : จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัด จังหวัดนครปฐม และราชบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 

(2) การจ าหน่ายปลากัด 
ช่องทางการจ้าหน่ายปลากัด จากการสอบถามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัด ให้ข้อมูลว่า ปลากัดกว่าร้อย

ละ 90 ส่งออกจ้าหน่ายต่างประเทศ โดยมีตลาดหลักคือประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่ จีน อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น 
รองลงมาคือประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เป็นต้น ที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นการจ้าหน่ายในประเทศ ส้าหรับ
การส่งออกต่างประเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่จะส่งปลาผ่านตัวแทนผู้ส่งออก โดยลูกค้าต่างประเทศเป็นผู้ก้าหนดตัวแทน
ผู้ส่งออก มีเกษตรกรบางส่วนที่ส่งออกปลาโดยตรงโดยไม่ผ่านตัวแทนผู้ส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โรคระบาด COVID -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า 
โดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้้ามีชีวิต ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ด้วยการ
ขยายตลาดในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยการจ้าหน่ายปลาในตลาดนัดจตุจักร หรือตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์
เลี้ยง (Fish Village) ทั้งนี้ เกษตรกรมีความต้องการให้ภาครัฐช่วยประชาสัมพันธ์ โดยการเชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาจูง
ใจเพื่อให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจการเลี้ยงปลาสวยงามเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการขยายตลาดในประเทศอีกทางหนึ่ง อย่างไร
ก็ตาม หลังจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 มียอดค้าสั่งซื้อปลากัดของประเทศ
ไทยเข้ามาปริมาณค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการจะเพิ่มมากขึ้น แต่เกษตรกรก็ไม่สามารถผลิตลูกปลากัด
ได้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากเกษตรกรประสบกับปัญหาการขาดแคลนไรแดง ซึ่งเป็นอาหารของปลา
กัด เกษตรกรบางส่วนแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเพาะไรแดงไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลน 

รูปแบบการส่งออกปลากัด มี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบปลาเกรดหรือปลาคัด ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการ
คัดเช่นเดียวกับการประกวดปลากัด คือ เน้นที่คุณภาพ ความสมบูรณ์ตัวปลา และความสวยงาม ท้าให้เกษตรกร
สามารถจ้าหน่ายได้ในราคาค่อนข้างสูง แต่จ้าหน่ายได้ปริมาณน้อย ตลาดที่ไทยส่งออกในรูปดังกล่าว เช่น จีน อินเดีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 2) รูปแบบค้าส่ง เน้นการส่งออกในปริมาณมาก ราคาจ้าหน่าย
ค่อนข้างต่้าไม่สูงมากนัก ตลาดที่ไทยส่งออกในรูปแบบดังกล่าว เช่น จีน มาเลเซีย และไต้หวัน ส้าหรับการบรรจุปลา
กัดเพื่อการส่งออก เกษตรกรจะมีขั้นตอนการบรรจุปลากัด เพื่อให้ปลาสามารถคงคุณภาพจนถึงประเทศปลายทาง 
ด้วยการใส่ยาปรับสภาพน้้า เพื่อช่วยลดความเครียด หรือลดการเคลื่อนไหวของปลากัดระหว่างการขนส่ง โดยปลา
กัดจะถูกบรรจุใส่ถุง ๆ ละ 1 ตัว ทั้งนี้ปลากัดสามารถอยู่ในถุงได้นานถึง 36 ชั่วโมง  
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4) สถานการณ์ด้านมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสวยงาม และพรรณไม้น้ า 
โรงเพาะฟักและอนุบาล และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ้าแนกเป็น 

มาตรฐาน GAP กรมประมง จ้านวน 5 ฟาร์ม และ มกษ. 7426 จ้านวน 119 ฟาร์ม (ตารางที่ 36) 

ตารางที่ 36  จ้านวน โรงเพาะพันธุ์ อนุบาล และฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
(ข้อมูล เดือนพฤษภาคม 2564) 

มาตรฐาน ชนิดสัตว์น้ า ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล ฟาร์มเลี้ยง รวม 
GAP กรมประมง ปลาทะเลสวยงาม  2 3 5 
มกษ. 7426 สัตว์น้้าจืดสวยงาม 119 119 
 ปลากัด 41  
 ปลาหางนกยูง 17  
 ปลาทอง 17  
 ปลาหมอสี 13  
 ปลากระเบนน้้าจืด 8  
 ปลาคาร์ฟ 7  
 กุ้งแคระ 6  
 ปลาปอมปาดัวร์ 4  
 ปลาแม่น้้า 2  
 ปลาออสการ์ 1  
 เต่าน้้า 1  
 ปลาตะพัด 1  
 ปลาช่อนอเมซอน 1  
ที่มา: กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง 

5) สถานการณ์สัตว์น้ าสวยงามและพันธุ์ไม้น้ าที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยกรมประมง 

กรมประมงมีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าสวยงาม จ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซูเปอร์
แบล็ค ปลาการ์ตูนฟรอสท์ไบท์ และปลาการ์ตูนแก้มหนามสีขาว และพันธุ์ไม้น้้าสวยงาม จ้านวน 1 ชนิด ได้แก่ ไม้น้้าอนู
เบียส อนูเจ็น 1 (ตารางที่ 37)  

ตารางที่ 37 สัตว์น้้าที่ได้รับการปรับปรุงพันธ์ุโดยกรมประมง  

 ชื่อสัตว์น้ า แหล่งท่ีมา 
ปีท่ีเริ่ม 

ปรับปรุงพันธุ์ 
ปีท่ีเริ่ม 

กระจายพันธุ์ 
1. ปลาการ์ตูน

เพอร์คูลา 
“เพอร์คูลา

ซูเปอร์แบล็ค” 

เป็นปลาลูกผสมจากการปรับปรุงพันธุ์ ด้วยวิธีผสมข้ามชนิดระหว่าง
ปลาการ์ตูนเพอร์คูลา (Amphiprion percula) กับปลาการ์ตูนด้า 
(A. ocellaris) ลักษณะประจ้าพันธุ์ ล้าตัวเป็นสีด้า, ใบหน้า ส่วนท้อง 
และส่วนกลางของครีบเป็นสีส้ม  

2556-2557 2558 

2. ปลาการ์ตูน
เพอร์คูลา 

“ปลาการ์ตูน 
ฟรอสท์ไบท์” 

เป็นฟีโนไทพ์ที่เกิดจากปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนที่ควบคุมลักษณะ
แพลทินัมจากปลาการ์ตูนเพอร์คูลา กับยีนที่ควบคุมลักษณะสโนว์
เฟลคจากปลาการ์ตูนด้า โดยจัดให้ยีนทั้งสองมาอยู่ด้วยกัน ท้าให้มี
การแสดงออกเป็นฟีโนไทพ์แบบใหม่ คือมีพื้นล้าตัวเป็นสีขาวแต่ มี
ลักษณะรูพรุนปรากฏบนสีขาว  

2562-2563 - 
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 ชื่อสัตว์น้ า แหล่งท่ีมา 
ปีท่ีเริ่ม 

ปรับปรุงพันธุ์ 
ปีท่ีเริ่ม 

กระจายพันธุ์ 
3. ปลาการ์ตูนแก้ม

หนาม 
“ปลาการ์ตูน
แก้มหนามสี

ขาว” 

ได้จากการผสมของปลาการ์ตูนแก้มหนามลายตาข่าย ซึ่งจะได้ปลา
รุ่นลูกเป็นปลาการ์ตูนแก้มหนามสีขาว 25% จากการทดสอบพบว่า 
ปลาตัวสีขาวเป็นพันธุ์แท้(ยีนด้อย) หากน้าไปผสมกับปลาการ์ตูนแก้ม
หนามสายพันธุ์ปุา (wild type) ซึ่งเป็นพันธุ์แท้ จะได้ปลารุ่นลูกที่
แสดงลักษณะลายตาข่าย 100% ซึ่งเกิดจากการข่มแบบไม่สมบูรณ์
ของยีน 

2561-2563 - 

4. ไม้น้้าอนูเบียส 
“อนูเจ็น 1” 

ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมม่าร่วมกับเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้ “พันธุ์กลาย” ที่มีลักษณะแปลกใหม่จาก
พันธุ์เดิม ลักษณะประจ าพันธุ ์ต้นแคระ ใบเล็ก ใบและรากสีเขียว ด่าง 
และขาว 

ตุลาคม 2545 
– ตุลาคม 
2548 

พ.ศ. 2552 – 
ปัจจุบนั 

ที่มา: กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า กรมประมง 
6) สถานการณ์ด้านการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ าจ าหน่ายให้เกษตรกร โดยกรมประมง 

 กรมประมง ผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า ส้าหรับจ้าหน่ายให้เกษตรกร จ้านวน 8 รายการ ในปี 
2558-2563 ได้แก่ ปลาการ์ตูน จ้านวน 4.12 ล้านตัว, ปลาเฉี่ยวหิน จ้านวน 1.43 ล้านตัว ปลากะรังหงส์ จ้านวน 
8,939 ตัว และมีการผลิต ปลาสลิดหิน ปลาอโรวานาเงิน และ เห็ดทะเล เพื่อจ้าหน่ายให้เกษตรกรด้วย ในส่วนของ
พรรณไม้น้้า มีการผลิตพันธุ์ไม้น้้ากลุ่ม อนูเบียส จ้านวน 89,368 ต้น และ กลุ่มคริป จ้านวน 82,846 ต้น  
(ตารางที่ 38) 
ตารางที่ 38 การผลิตลูกพันธ์ุสัตว์น้้าสวยงาม และพรรณไม้น้้า ของกรมประมง ปี 2558 – 2563 

 ชนิดสัตว์น้ า (ตัว) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รวม 2558 - 

2563 
สัตว์น้ าสวยงาม (ตัว) 

1 ปลาการ์ตูน (ทั้งหมด) 68,553 45,473 49,204 3,898,163 25,945 36,355 4,123,693 

2 ปลาเฉี่ยวหิน 25,968 16,790 511,296 236,000 320,000 320,000 1,430,054 

3 ปลากะรังหงส์ 
 

8,939.00 
    

8,939 

4 ปลาสลิดหิน 
     

80 80 

5 เห็ดทะเล 
    

11 31 42 

6 อโรวานาเงิน 
   

328 2 
 

330 

พันธุ์ไม้น้ า (ต้น) 

1 
กลุ่มอนูเบียส  
(Anubias spp.) 

14,096 23,423 26,360 13,158 5,409 6,940 89,386 

2 
กลุ่มคริป 
(Cryptocoryne spp.) 

23,330 21,507 16,639 4,180 1,740 15,450 82,846 

ที่มา: คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้้าอื่น ๆ 
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5. มาตรการ ข้อตกลง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
1) ระเบียบ กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม 
      ต่อเนื่อง 
กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประกอบด้วย

กฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีความมุ่งหมายเพื่อการจัด

ระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้้าทั่วไป เพื่อปูองกันมิให้มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้้าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้
ด้ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ รวมทั้งคุ้มครอง
สวัสดิภาพของคนประจ้าเรือ และปูองกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง โดยมีกฎหมายล้าดับรองซึ่งออก
ตามความในพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
จ้านวน 32 ฉบับ เช่น 1) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้น้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์น้้าบางชนิด พ.ศ. ๒๕๕๙ 2) กฎกระทรวง การขออนุญาตและอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าใน
ที่จับสัตว์น้้าซี่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3) กฎกระทรวง ก้าหนดกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม พ.ศ. 2559 4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก้าหนดชนิดสัตว์น้้าที่ห้ามน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559 5) ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดชนิดสัตว์น้้าที่ห้ามน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561  6) ประกาศ
คณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด เรื่อง ก้าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าส้าหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม  
7) ประกาศส้านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพ เรื่อง ก้าหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าส้าหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 
8) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการอนุญาตและการอนุญาต
น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ.2560 9) ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบค้าขอรับใบอนุญาต ใบรับค้าขอ 
ใบอนุญาต ค้าขอโอนใบอนุญาต และค้าขอรับใบแทนในอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในที่จับสัตว์น้้าซึ่งเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2563 10) ประกาศกรมประมง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานสารชีวพิษและแบคทีเรียใน
หอยสองฝา พ.ศ.2561 11) ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็น
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรา 77 แห่งพระราชก้าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 12) ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อก้าหนดให้ 
ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
ตามมาตรา 77 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 13) ประกาศกรมประมง  
เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมภายในเขต
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรา 77 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้งประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 
14) ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อก้าหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าตามมาตรา 77 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องแจ้ง
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 15) ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท้าหลักฐานเพื่อ
การสืบค้นของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าหรือแปรรูปสัตว์น้้า พ.ศ. ๒๕๕๘ 16) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนด้าเนินการประกอบกิจการโรงงาน  
พ.ศ.2560 17) ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า ส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563  18) ประกาศกรมประมง เรื่อง การบันทึกการซื้อขาย 
สัตว์น้้าในหนังสือก้ากับการซื้อขายของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าหรือแปรรูปสัตว์น้้า พ.ศ.2561  19)ประกาศกรม
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ประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ.2560  20) ประกาศกรม
ประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้นส่งออกไปสหภาพ
ยุโรป พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  21) ระเบียบกรมประมง เรื่อง ก้าหนดแบบ วิธีการยื่นค้าขอใบรับรองการจับ
สัตว์น้้า หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าหรือการแปรรูปสัตว์น้้า พ.ศ. ๒๕๕9 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
22) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การตรวจรับรองชนิด 
ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งก้าเนิดของสัตว์น้้าใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้้า สัตว์น้้า หรือปัจจัยการผลิต  
พ.ศ. 2559  23) ค้าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 17/2559 ที่ 907/2559 และ ที่ 1311/2560  
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558  24) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก้าหนดแบบบัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2558  25) ประกาศกระทรวงเกษตรและสห กรณ์  
เรื่อง ก้าหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  
พ.ศ.2559  26) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และ  
บัตรประจ้าตัวผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2559 27) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด้าเนินคดีและมาตรการทางปกครอง ตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
28) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ.2559  29) ระเบียบกรมประมง
ว่าด้วยการก้าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการด้าเนินการกับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้้าตามที่ก้าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประมง  30) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยก้าหนดแบบ วิธีการยื่นค้าขอรับรับรองการจับสัตว์น้้า
หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าหรือการแปรรูปสัตว์น้้า พ.ศ.2562  31) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขาย
ทอดตลาดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ พ.ศ.2561  32) ประกาศกรมประมง  
เรื่อง แบบค้าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าบางชนิดตามความ
ในมาตรา 65 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กรมประมง
มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า ควบคุมการประมง และ
สินค้าประมงที่มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
ตลอดจนปูองกันมิให้มีการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้้าให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีกฎหมายล้าดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่ เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้านวน 42 ฉบับ เช่น   
1) กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563  2) ประกาศกรมประมง  
เรื่อง การพิจารณาประกาศรับรองแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวที่จะน้าเข้ามาในราชอาณาจักร  
(พ.ศ.2547)  3) ประกาศกรมประมง เรื่อง การน้าเข้าสัตว์น้้าบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ประเภทกุ้งทะเล  
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  4) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นค้าขอและการออกหนังสือรับรอง ยืนยันการ
น้าเข้าสัตว์น้้าส้าหรับท้าพันธุ์ พ.ศ.2547  5) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อ
การน้าเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ.2557  6) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้้าที่ดีส้าหรับการผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการ
ออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (จี เอ พี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
8) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า  
(จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  9) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ที่ดีส้าหรับการผลิตสัตว์น้้า (จี เอ พี) พ.ศ.2553  10) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (จี เอ พี) (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  11) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติ
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ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (จี เอ พี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  12) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการ
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  13) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออก
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (จี เอ พี) พ.ศ.2548  14) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอ
ใบรับรองโรงเพาะฟักอนุบาลกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี 
(CoC) พ.ศ.2546  15) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน 
โค้ด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) พ.ศ.2546  16) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออก
ใบรับรองการผลิตสัตว์น้้าขั้นปลอดภัย พ.ศ.2547  17) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการผลิตสัตว์น้้า
ขั้นปลอดภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547  18) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นค้าขอรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติ
ดินและน้้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า พ.ศ.2532  19) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยัง
ห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2561  20) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร พ.ศ.2546  21) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและผู้ประกอบการ
ด้านการประมงพ.ศ. ๒๕๕๖  22) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานที่และรับรองสุขอนามัยสัตว์น้้าเพื่อ
การบริโภค พ.ศ.2546  23) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ.2561  24) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้้าเพื่อส่งออกนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ.2562  25) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งอ อกสัตว์น้้า  
พ.ศ.2563  26) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดท้าหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า พ.ศ.2553  27) ระเบียบ
กรมประมง ว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า พ.ศ. 2553  28) ระเบียบกรมประมง 
ว่าด้วยการขอรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ. ๒๕๔๗  29) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรอง
สุขลักษณะสถานประกอบกิจการแพปลา พ.ศ.2547  30) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองสุขลักษณะ
การดูและรักษาสัตว์น้้าหลังการจับและการขนส่ง พ.ศ.2547  31) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรอง
สุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าพื้นเมือง พ.ศ.2547  32) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรอง
สุขลักษณะและสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าพื้นเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  33) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการ
ออกใบรับรองสุขลักษณะ (GMP) และใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง ควบคุม (HACCP)  
ในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ประมง พ.ศ. ๒๕๔๗  34) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นค้าของและการออก
หนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาด้ามีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2547  35) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการ
ยื่นค้าขอและการออกหนังสือรับรองชนิดสัตว์น้้าที่มิได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง
ชนิดของสัตว์ปุาและพืชปุาที่ก้าลังจะสูญพันธุ์ (CITES) พ.ศ.2547  36) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นค้าขอและ
การออกหนังสือรับรองชนิดและเปลือกหอยของผลิตภัณฑ์เปลือกหอยส้าเร็จรูปที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
พ.ศ.2547  37) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นค้าขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกปลาทะเลสวยงาม
ที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549  38) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงนามรับรองในใบรับรองการ
น้าเข้าและส่งออกกุ้งไปสหรัฐอเมริกา (Shrimp Exporter’s/Importer’s Declaration:DS-2031) พ.ศ.2561   
39) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2557  
40) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่2)  
พ.ศ.2562  41) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์น้้าส้าหรับส่งออกสัตว์น้้าเพื่อการ
บริโภคในประเทศแคนาดา พ.ศ.2556  42) ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้าเพื่อการ
ส่งออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  

(3) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายที่ก้าหนดกลไกมาตรฐาน
และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยหรือ

https://www.fisheries.go.th/law/web2/images/R_law/R-2556.pdf
https://www.fisheries.go.th/law/web2/images/R_law/R-2556.pdf
https://www.fisheries.go.th/law/web2/images/R_law/R2547.pdf
https://www.fisheries.go.th/law/web2/images/R_law/R2547.pdf
https://www.fisheries.go.th/law/web2/images/R_law/R2547GMP.pdf
https://www.fisheries.go.th/law/web2/images/R_law/R2547GMP.pdf
https://www.fisheries.go.th/law/web2/images/R_law/R2547GMP.pdf


96 
 

เพื่อปูองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือแก่กิจการสินค้าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยมีกฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง จ้านวน 53 ฉบับ เช่น 1) กฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส้าหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2559 2)  ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มผลิต  
ลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551  มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7432-
2558 3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน
สินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าที่ดี  ส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้ งขาวแวนนาไมปลอดโรค  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7432(G)-2560 4) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ.7401-2562 5) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า เกษตร  
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ.7401 (G)-2558  6) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: หลักการปฏิบัติส้าหรับสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สั ตว์น้้า เล่ม 1: ข้อก้าหนดทั่วไป ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7410-2554 7) ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปลาน้้าจืด 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7417-2559  8) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
น้้าจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7417(G)-2559 9) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เล่ม 2 ปลาช่อน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่  
มกษ. 7417(G.2)-2557 10) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล: การผลิตกุ้งทะเลปลอดโรค ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ.7419-2552 11) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะส้าหรับการแปรรูปสัตว์น้้าเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7420-2552 12) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้้าจืด 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7421-2561 13) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะ
และอนุบาลสัตว์น้้าจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7421(G)-2561 
14) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่
ดีส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มอนุบาลสัตว์น้้าจืด เล่ม 2 ตะพาบ ตามพระราชบัญญัติม าตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7421(G.2)-2557 15) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7422-2561 16) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะ
และอนุบาลลูกกุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7422(G)-
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2561 17) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขที่ 
มกษ.7423-2554 18) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ.7423(G)-2555 19)ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลระบบชีวภาพ ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ.7424-2554 20) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: หลักการปฏิบัติส้าหรับสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เล่ม 4: 
หอยสองฝา ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่  มกษ. 7425-2555  
21) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่
ดี ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ 
มกษ. 7427-2555 22) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มปูทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.
2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7427(G)-2556 23) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร: การปฏิบัติที่ดีส้าหรับการควบคุมโรคสัตว์น้้าในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7428-2555 24) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7429-2559 25) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7429(G)-2559 26) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับสัตว์น้้า 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7430-2556 27) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มกุ้งเครย์
ฟิชเพื่อการบริโภค ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7435 -2563  
28) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน
สินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว้น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มกุ้งเครย์ฟิชเพื่อการบริโภค ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551  มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7435(G)-2563 29) ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อ
การบริโภค ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่  มกษ. 7436-2563  
30) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่
ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7700 -
2559 31) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่  
มกษ. 7700(G)-2559 32) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี ส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์จระเข้ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7701-2562 33) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลจระเข้ ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 7701(G)-2562 34) ประกาศกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: กุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 
มาตรฐานเลขที่ มกษ.7019-2556 35) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: 
เกษตรอินทรีย์  เล่ม 1: การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ้าหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9000 เล่ม 1 - 2552 36) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: เกษตรอินทรีย์ เล่ม 3: อาหารสัตว์น้้าอินทรีย์ ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9000 เล่ม 3 – 2552 37) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้า: ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9032-2552 38) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: หลักการจัดท้าคอมพาร์ตเมนต์ส้าหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9043-2558 39) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การชันสูตรโรคหัวเหลืองในกุ้ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ.10452-2552 30) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร: การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551  มาตรฐาน
เลขที่ มกษ. 10455-2559 31) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนว
ปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขที่ มกษ. 10455(G)-2559 32) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: กุ้งก้ามกราม พ.ศ.2548 (มกอช.7002 -2548) 
33) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ: กุ้งเยือกแข็ง พ.ศ.2549  (มกอช.7017-2549) 9) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: กุ้งแห้ง พ.ศ.2551 (มกอช.7012 -2551) 
34) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ: กุ้งกุลาด้า พ.ศ.2550 (มกอช.7019-2550) 35) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: กุ้งขาวแวนนาไม พ.ศ.2550 (มกอช.7020 -
2550) 36) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ: การปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตว์ฯและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เล่ม 1 ข้อก้าหนดทั่วไป พ.ศ.2548  
(มกอช.7410-2548) 37) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับโรงเพาะฟักกุ้งทะเลปลอดโรค พ.ศ.
2551 (มกอช.7415-2551) 38) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: การปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตว์ฯและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า เล่ม 2 การผลิตปลา
สด ปลาแล่เยือกแข็ง และเนื้อปลาบด การผลิตซูริมิเยือกแข็ง พ.ศ.2548 (มกอช.7411 -2548) 39) ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: การ
ปฏิบัติที่ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับปลากะพงขาว พ.ศ .2550 (มกอช.7412-2550) 40) ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: การ
เลี้ยงกุ้งทะเลระบบอินทรีย์ พ.ศ.2550 (มกอช.7413-2550) 41) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: หลักปฏิบัติส้าหรับสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้้า เล่ม 3: กระบวนการผลิตสัตว์น้้าในภาชนะบรรจุปิดสนิท พ.ศ.2551 (มกอช.7414 -2551) 42)ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: การ
ปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลปลอดโรค พ.ศ.2551 (มกอช.7415 -2551)  
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43) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ: การปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับหอยเป๋าฮื้อ พ.ศ.2551 (มกอช.7416-2551) 44) ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: 
แนวทางการประเมินคุณภาพสัตว์น้้าด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2551 (มกอช.9026 -2551)  
45) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ: แนวทางการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพสัตว์น้้าด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2551  
(มกอช.9027-2551) 46) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ: การชันสูตรโรคทอราซินโดรมในกุ้ง พ.ศ.2550 (มกอช.10450 -2550)  
47) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ: การชันสูตรโรคจุดขาวในกุ้ง พ.ศ.2550 (มกอช.10451-2550) 48) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์น้้าจืดสวยงาม ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (มกษ.7426-2555) 49) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่
ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์น้้าจืดสวยงาม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (มกษ.7426 (G)-2557) 
50) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่
ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (มกษ.7433 -2561)  
51) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร:  แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้า
เกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มสัตว์ทะเลสวยงาม  ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ.2551 (มกษ.7433 (G)-2561) 52) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มกุ้งเครย์ฟิชสวยงาม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ.2551 (มกษ.7437-2563) 53) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร: แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มกุ้ง  
เครย์ฟิชสวยงาม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (มกษ.7437 (G)-2563) 

(4) พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฏหมายควบคุมกิจการเกี่ยวกับ
การผลิตยา ขายยา และน้าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรตลอดจนการควบคุมให้มีเภสัชกรรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ขายยาอันตราย มีส่วนของการควบคุมยาสัตว์อยู่ด้วย โดยมีกฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้านวน 5 ฉบับ เช่น 1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 33) เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พ.ศ. 2561 2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 34) เรื่อง วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา พ.ศ. 2548 3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 35)  
เรื่อง วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา พ.ศ. 2560 4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 50) เรื่อง ยาควบคุม
พิเศษ 5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 54) เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ เป็นต้น 

(5) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารและ
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ประกอบด้วย 8 หมวด คือ 1) คณะกรรมการอาหาร 2) การขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตอาหาร 3) หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร 4) การควบคุมอาหาร 5) การขึ้นทะเบียนและการ
โฆษณาเกี่ยวกับอาหาร 6) พนักงานเจ้าหน้าที่ 7) การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนในอนุญาต 8) บทก้าหนดโทษ 
ทั้งนี้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประกอบด้วย
กฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยมี
กฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้านวน 5 ฉบับ เช่น 1) กฎกระทรวง 
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การขอรับใบอนุญาตต้ังโรงงานผลิตอาหารเพื่อจ้าหน่ายเรื่องการขออนุญาตผลิตอาหารหรือน้าเข้าซึ่งอาหารเฉพาะคราว 
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุและการ
ห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือใช้ในการผลิต 
และเก็บรักษาอาหาร 3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 385) พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 299) พ.ศ. 2549  
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2) 5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 303) 
พ.ศ. 2550 เรื่องอาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง เป็นต้น 

(6) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้ก้าหนด 1) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อ ขาย น้าเข้าเพื่อ
ขาย หรือขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 2) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือมาตรฐาน ของอาหารสัตว์ที่มิใช่
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย น้าเข้าเพื่อขาย หรือขายอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะ 3) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตว์ที่ห้ามผลิต น้าเข้า หรือขายทั้งนี้จะก้าหนดเงื่อนไข
ในการห้ามไว้ด้วยก็ได้ 4) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ 5) คุณภาพ
หรือมาตรฐานของเครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ภาชนะบรรจุ วัตถุที่ห้ามใช้เป็น ภาชนะบรรจุ และ
การใช้ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์เพื่อขาย ตลอดจนการเก็บรักษาอาหารสัตว์ 6) สถานที่แห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็น
ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ที่น้าเข้าหรือส่งออก มีกฏหมายล้าดับรองที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้้าทั้งหมด จ้านวน ๑๐๑ 
ฉบับ เช่น  1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ก้าหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุที่
ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์พ.ศ. ๒๕๕๘ 2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็น
ส่วนผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2559 3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 4) ประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องก้าหนดช่ือ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง พ.ศ.2560 เกี่ยวข้องกับใบรับรองระบบ
การประกันคุณภาพอาหารสัตว์ ใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร 5) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยาที่ห้ามผลิต น้าเข้า ขาย และใช้ 
พ.ศ. 2561 6) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภท
อาหารสัตว์ที่ผสมยา พ.ศ.2562 7) ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก้าหนดรายชื่อยาที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ใน
วัตถุประสงค์เพื่อการปูองกันโรค พ.ศ. 2562 8) ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการ
ผลิตอาหารสัตว์ที่ผสมยาพ.ศ. ๒๕๖๓  และในแต่ละประเทศจะมีกฏระเบียบที่ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ เช่น ใน
สหภาพยุโรปจะมีการก้าหนดค่าสูงสุดของสารที่อนุญาตให้มีในอาหารสัตว์ (COMMISSION REGULATION (EU)  
No 574/2011 of 16 June 2011amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European 
Parliament and of the Council as regards maximum levels for nitrite, melamine, Ambrosia spp. and 
carry-over of certain coccidiostats and histomonostats and consolidating Annexes I and II thereto) 

(7) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เป็นกฎหมายเพื่อให้การปูองกันและควบคุมโรค
ระบาดที่เกิดกับสัตว์ และการท้างานของสัตวแพทย์ สารวัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการ
คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
กฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้านวน 6 ฉบับ เช่น 1) ประกาศกรม
ปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน้าเข้า หรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์และ
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สาธารณรัฐมาดากัสการ์ พ.ศ. 2564  2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์
และสารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนด
สัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
สัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
สารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558  6) ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกัน
สัตว์น้้าและที่พักซากสัตว์น้้าเพื่อการน้าเข้า น้าออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2554 วัตถุประสงค์เพื่ อให้การ
รับรองสถานกักกันสัตว์น้้าและที่พักซากสัตว์น้้าที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด และให้การควบคุม
โรคระบาดจากการน้าเข้าสัตว์น้้าหรือซากสัตว์น้้าน้าออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมประมง
อ้างอิงระเบียบกรมปศุสัตว์นี้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้้าและที่พักซากสัตว์น้้า 
(พ.ศ.2556)  

(8) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเนื่องการการ
เผชิญกับการระบาดของโรคที่มีสาเหตุทั้งจากเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่และสายพันธุ์เก่า การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ท้าให้มีการน้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ หรืออาจน้าไปใช้ในทางที่เป็นอันตรายต่อ
สาธารณชนอย่างกรณีการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และ
ก้าหนดให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการดังกล่าวมีอ้านาจประกาศก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและปูองกันอันตรายต่อสาธารณชนที่เกิดจากเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ และปรับปรุงการควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ จึงตราพระราชบัญญัตินี้ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  เช่น การผลิต น้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน มีไว้ในครอบครอง เชื้อจุลินทรีย์ 
อันได้แก่ แบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต หรือ สารชีวภาพ ต้องด้าเนินการภายใต้กฎหมายฉบับนี้ 

(9) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เป็นกฏหมายที่ว่าด้วยการก้าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุจากมีการน้าวัตถุอันตรายมาใช้ในกิจการประเภทต่าง ๆ 
จ้านวนมาก และบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายย่างร้ายแรงแก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย และสิ่งแวดล้อมได้ โดยมี
กฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง จ้านวน 5 ฉบับ เช่น 1) กฎกระทรวง 
(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2556 ให้หน่วยงานตามบัญชีท้ายประกาศเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (บัญชี 2 หน้า 59-61) 4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบส้าคัญและการต่ออายุใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมประมง
เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 โดยให้กรมประมงควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี ๒ แนบท้ายประกาศดังกล่าว ประกอบด้วย
วัตถุอันตรายทั้งหมด 21 รายการ ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เพื่อประโยชน์แก่การ
ควบคุม ปูองกัน ก้าจัด เชื้อจุลินทรีย์ ปรสิต พืช หรือสัตว์น้้า 5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมประมงมีอ้านาจรับผิดชอบ พ.ศ. 2559  

(10) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่
ก้าหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย 1) ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3) ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดการ
ประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก้าหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มี
หน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 4) ก้าหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบ้าบัดอากาศเสีย ระบบบ้าบัด
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น้้าเสีย ระบบก้าจัดของเสีย และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ 5) ก้าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไปโดยชัดเจน 6) ก้าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุน
และความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย
มีกฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้านวน 7 ฉบับ เช่น 1) ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดให้ให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้ าเสียลงสู่แหล่งน้้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่ งแวดล้อม 2)  ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดให้ให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากร่อยเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดให้ให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้าเสีย
ลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 5) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ากร่อย  6) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  
7) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 7) 

(11) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 บัญญัติมาเพื่อ
แก้ไข เพิ่มเติมบทก้าหนดโทษให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบัน ในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้้าล้าน้้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาต โดยมีกฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้านวน 5 ฉบับ เช่น 
1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย พระพุทธศักราช 
2456 ก้าหนดให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้้าล้าแม่น้้า ให้ยื่นขอแบบที่อธิบดีกรม  
เจ้าท่าก้าหนด 2) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541 เรื่อง ลักษณะของอาคารและการล่วงล้้าล้าแม่น้้าที่พึงอนุญาตได้ 
3) ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการด้าเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้้าล้าน้้า พ.ศ.2560 4) ประกาศกรมเจ้าที่ 83/2560 
เรื่อง ปรับปรุงแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.
2560 5) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 24/2560 เรื่อง ก้าหนดอัตราค่าปรับตามมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในน่านน้้าไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560  

(12) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและก้ากับ ดูแลการตั้ง 
และประกอบกิจการโรงงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความปลอดภัยของ
ประเทศ หรือของสาธารณชน การปูองกันเหตุเดือดร้อน ร้าคาญ การปูองกันความเสียหายกันปูองกันอันตรายที่ อาจจะ
เกิดแก่ประชาชนหรือ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 หมวด คือ 1) การประกอบกิจการโรงงาน 2) การก้ากับและดูแล
โรงงาน 3) บทก้าหนดโทษ 

(13) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) เป็นกฎหมายที่
บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยก้าหนดมาตรฐานขั้นต่้าในการใช้แรงงานและการจ่าย
ค่าตอบแทนในการท้างาน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างท้างานด้านความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี ได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการตามสมควร  

(14) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายที่ก้าหนดแนวทางปฏิบัติต่อกัน
ระหว่างบุคคลสองฝุาย คือ ฝุายนายจ้างและฝุายลูกจ้าง เพื่อให้บุคคลทั้งสองฝุายได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน สามารถ  
ตกลงในเรื่องสิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ในการท้างานร่วมกันได้รวมทั้งก้าหนดวิธีการระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท
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แรงงานที่เกิดขึ้นให้ยุติลงโดยรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบสุข ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศ  

(15) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน พ.ศ. 2554 
เป็นการก้าหนดมาตรฐานขั้นต่้าให้สถานประกอบกิจการถือปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจาก
อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการท้างาน 

(16) พระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายว่าด้วยการท้างานของ
คนต่างด้าว ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่ชว่ยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการก้าหนดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลให้สอดคล้องกับลักษณะการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

(17) พระราชก้าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้น
เนื่องจากบทบัญญัติต่าง ๆ ไม่สามารถน้ามาใช้แก้ไขสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐที่มีหลากหลาย
รูปแบบให้ยุติลงได้โดยเร็ว รวมทั้งไม่อาจน้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟื้นฟูสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการ
รักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้มีการออกข้อก้าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก้าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)- (ฉบับที่ 18) โดยมีกฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จ้านวน 2 ฉบับ เช่น 1) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอ้านวยความสะดวก
แก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2563 2) มาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการปูองกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 ในสัตว์
น้้าและผลิตภัณฑส์ัตว์น้้า เป็นต้น 

(18) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 
เป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง โดยที่ เป็นการ
สมควรให้รัฐบาลมีอ้านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษส้าหรับสินค้าบางประเภทที่จะส่งออกไปนอกหรือน้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร กับให้มีอ้านาจในการด้าเนินการจัดระเบียบการค้ากับต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเป็น
ผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และก่อให้เกิดความเชื่อถือแก่นานาประเทศยิ่งขึ้น และ พระราชบัญญัติ 
การส่งออกไปนอกและการน้าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเนื่องจาก
การขนส่งสินค้าผ่านแดนและการขนถ่ายล้าในราชอาณาจักรเพื่อส่งไปยังประเทศอื่นมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง 
สมควรก้าหนดมาตรการในการก้ากับดูแลสินค้าที่น้าผ่านให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือปูองกันการใช้วิธีการน้าผ่านเป็น
ช่องทางในการลักลอบส่งออกหรือน้าเข้าสินค้า และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในกลไกการจัดระเบียบการน้าผ่าน
สินค้าเพื่อปกปูองผลประโยชน์ของรัฐ โดยมีกฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง จ้านวน 3 ฉบับ เช่น 1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร  
(ฉบับที่ 46) พ.ศ.2531 เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงไข่มุก 2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่ อง 
การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 3) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการ
อนุญาตให้ส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2531 

(19) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ.2561 เป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรน้้า 
ทั้งในมิติด้านการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และสิทธิในน้้ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์แก่การบริการสาธารณูปโภคและประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 1) หมวด 3 องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า   
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2) หมวด 4 การจัดสรรน้้าและการใช้น้้า มาตรา 41 การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
(1) การใช้น้้าประเภทหนึ่ง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเพื่อการด้ารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทา
สาธารณภัย การคมนาคม และการใช้น้้าในปริมาณเล็กน้อย (2) การใช้น้้าประเภทที่สอง ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้้า
สาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การผลิตพลังงานไฟฟูา การประปาและกิจการอื่น  
(3) การใช้น้้าประเภทที่สาม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรน้้าสาธารณะเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้้าปริมาณมาก หรืออาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้้า หรือครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง มาตรา 42 การใช้น้้าประเภทที่หนึ่งไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตการใช้น้้าและไม่ต้องช้าระค่าใช้น้้า มาตรา 43 การใช้น้้าประเภทที่สองต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรม
ชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า หรืออธิบดีกรมน้้าบาดาล แล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้้า
ที่ทรัพยากรน้้าสาธารณะนั้นตั้งอยู่ มาตรา 44 การใช้น้้าประเภทที่สามต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล แล้วแต่กรณี โดยความเห็นของ กนช. มาตรา 45 การ
ขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการอนุญาต 
รวมทั้งการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใช้น้้าประเภทที่สองและประเภทที่สาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) กฎกระทรวง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุ่มน้้าในคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 4) กฎกระทรวง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้้าผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้า และกรรมการลุ่มน้้าผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้้า 
พ.ศ.2564 5) กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้้า พ.ศ. 2564  

(20) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2562 เป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้การสงวน อนุรักษ์ 
คุ้มครอง และบ้ารุ งรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุ าและเขตห้ามล่าสัตว์ปุา  และการบริหารจัดการสัตว์ปุ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้น้าเข้า ให้ส่งออก หรือให้น้าผ่านซึ่งสัตว์ปุา ซากของสัตว์ปุา หรือผลิตภัณฑ์ที่ท้า
จากซากของสัตว์ปุา พ.ศ.2558  

(21) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายที่ก้าหนดมาตรการก้ากับดูแลและ
ปูองกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎหมายล้าดับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง จ้านวน 1 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 

(22) พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายเพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ และผู้ประกอบการค้าพันธุ์พืชสามารถด้าเนินกิจการไปด้วยดี เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
เกษตรกรรมของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมีผลดีต่อเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้้า จ้านวน 5 
ฉบับ เช่น 1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์
พืชรับรองตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 พ.ศ.2547  2) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการขอรับหนังสือส้าคัญการด้าเนินการ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  
พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559 3) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับหนังสืออนุญาตน้าเข้า ส่งออก น้าผ่ านพืชอนุรักษ์และซากพืชอนุรักษ์ และ
ใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2559 4) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
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น้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 พ.ศ.2562 5) ประกาศกรมวิชาการ
เกษตร เรื่อง โฆษณาค้าขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518  
พ.ศ.2547 

๓.๒ ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) และผลกระทบต่อภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยได้จัดท้าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ หรือ 

FTA ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี และระดับภูมิภาค ซึ่งมีเปูาหมายเพื่อให้มีการค้าสินค้าอย่างเสรีมากขึ้น โดย
ยกเลิกหรือลดภาษีน้าเข้าทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม รวมถึงการขจัดหรือลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี
ระหว่างกัน ทั้งนี้ การจัดท้าความตกลงการค้าเสรีในระยะหลัง นอกจากจะครอบคลุมประเด็นการเปิดเสรีการค้าแล้ว 
ยังครอบคลุมถึงการเปิดเสรีการบริการและการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น  

ปัจจุบันไทยมีได้จัดท้า FTA รวมทั้งหมด 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ได้แก่   
1) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  2) ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – 
ออสเตรเลีย (TAFTA)  3) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด ์(TNZCEP)  4) ข้อตกลงการค้า
เสรีอาเซียน – จีน (ACFTA)  5) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุุน (JTEPA)  6) ความตกลงการค้าเสรีไทย – 
อินเดีย (TIFTA) 7) ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – เปรู (TPFTA)  8) ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – ชิลี  (TCFTA)  9) 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – อินเดีย (AIFTA)  10) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุุน (AJCEP)  11) ความตก
ลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี (AKFTA)  12) ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด ์
(AANZFTA)  13) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง (AHKFTA) (ตารางที่ 39) 

ตารางที่ 39 สถานการณ์เขตการเสรีภาษีน้าเข้าสินค้าประมงของไทย 

FTA มีผลบังคับ ภาษีน าเข้าสินค้าประมงถึงปัจจุบัน 

อาเซียน 1 มค.36 ร้อยละ 0  

อาเซียน - จีน 29 พย.47 ร้อยละ 0  

อาเซียน - เกาหลีใต ้ 27 กพ.52 ร้อยละ 0  

อาเซียน - อินเดีย 13 สค.52 ร้อยละ 0  

อาเซียน - ญี่ปุุน 11 เมย.51 ร้อยละ 0  

อาเซียน-นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย 12 มีค.53 ร้อยละ 0  

ไทย- ญี่ปุุน 1 พย.50 สินค้าสัตว์น้้าบางรายการไม่เป็นร้อยละ0 

ไทย- เปรู 19 พย.48 ร้อยละ 0  

ไทย-อินเดีย 1 กย.47 ร้อยละ 0  

ไทย-จีน  29 พย.47 ร้อยละ 0  

ไทย-ซิล ี 4 ตค.56 

สินค้าสัตว์น้้าบางรายการไม่เป็นร้อยละ09 แต่ทั้งหมดเป็น
ร้อยละ 0 ในปี 2565 

ไทย-ออสเตรเลีย 1 มค.48 ร้อยละ 0  

ไทย-นิวซีแลนด์ 1 กค.48 ร้อยละ 0  

 



106 
 

นอกจากนี้ ยังมีความตกลงฯ ที่อยู่ระหว่างเจรจา หรือรอการมีผลบังคับใช้ ได้แก่  1) FTA ไทย -
ปากีสถาน  2) FTA ไทย – ตรุกี  3) FTA ไทย – สหภาพยุโรป (มีแนวโน้มจะรื้อฟื้นการเจรจา หลังจากที่ที่การเจรา
หยุดชะงักเมื่อปี 2557 จากสถานการณ์ทางการเมืองของไทย)  4) FTA ไทย – สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA)1  
 5) ความตกลง BIMSTEC2 และ 6) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)3 เป็นต้น  

จากการจัดท้าความตกลง FTA กับประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้ไทยและประเทศภาคีสมาชิกภายใต้ความตก
ลงฯ ต้องยกเลิกหรือลดภาษีสินค้าน้าเข้าต่าง ๆ รวมทั้งภาษีสินค้าประมง ยกตัวอย่าง ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) FTA ไทย – ออสเตรเลีย FTA ไทย - นิวซีแลนด์ FTA อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ภาษีน้าเข้าสินค้าประมง
ระหว่างไทยและประเทศภาคีสมาชิกปัจจุบันเหลือร้อยละ 0 ทุกรายการ ส่วนภายใต้ FTA อาเซียน - จีน อัตราภาษีน้าเข้า
สินค้าประมงระหว่างไทยและจีน ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 0 ทุกรายการ ยกเว้นสินค้าอาหารสุนัขและแมวกระป๋อง และอาหาร
ส้าหรับเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงอาหารส้าหรับเลี้ยงกุ้ง ที่จัดเป็นสินค้าอ่อนไหวของไทยภายใต้ FTA ดังกล่าว เป็นต้น ขณะที่
ความตกลง FTA อื่น ๆ ไทยและภาคีสมาชิกได้มีการลดภาษีสินค้าประมงส่วนใหญ่เหลือร้อยละ 0 ตามกรอบระยะเวลาที่
ก้าหนด แต่มีสินค้าประมงบางรายการที่จัดเป็นสินค้าอ่อนไหวหรืออ่อนไหวสูง (sensitive or highly sensitive list) ที่ให้มี
ระยะเวลาการลดภาษีที่ยาวนานกว่า หรือลดภาษีลงแต่ไม่เหลือร้อยละ 0 รวมถึงมีสินค้าบางรายการที่ไม่น้ามาเจรจาลด
หรือยกเลิกภาษีระหว่างกัน (exclusion list) เป็นต้น  

ผลกระทบจากการจัดท้า FTA ภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงของไทย มีทั้งผลกระทบทางบวกและ
ทางลบ ซึ่งผลกระทบทางบวกจะช่วยเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงของ
ไทย โดยท้าให้ไทยสามารถส่งออกได้มากขึ้นจากอัตราภาษีที่ถูกยกเลิกหรืออัตราภาษีที่ต่้าลง และได้เปรียบคู่แข่งที่ต้อง
เสียภาษีน้าเข้าในอัตราที่สูงกว่าไทย รวมทั้งสามารถน้าเข้าปัจจัยการผลิตต่าง ๆ และสัตว์น้้าวัตถุดิบมาเพื่อแปรรูป 
โดยเฉพาะในกรณีที่สัตว์น้้าในประเทศขาดแคลน รวมถึงน้าเข้าสัตว์น้้าเพื่อการบริโภคในประเทศ ในราคาที่ถูกลง 
นอกจากนี้ จากการเปิดเสรีการทุนระหว่างกัน โดยสร้างโอกาสและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน รวมถึงผ่อนคลาย
เงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้มีการลงทุนระหว่างกันได้อย่างเสรีมากขึ้น จะช่วยให้ไทยอาจย้ายฐานการลงทุนเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าไปยังประเทศภาคีสมาชิก โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนที่มีศักยภาพ หรือมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ้านวยต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และสามารถส่งออกสัตว์น้้าที่ผลิตได้โดยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ FTA ต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนของ
ไทยได้มีการเปิดเสรีการลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนใน 2 สาขา คือ 1) การเพาะเลี้ยงทูน่าใน
กระชังน้้าลึก และ 2) การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกรชนิดพันธุ์ท้องถิ่นของประเทศไทย โดยเปิดให้นักลงทุนอาเซียนสามารถเข้า
มาลงทุนเพาะเลี้ยงทั้ง 2 กิจการดังกล่าวในประเทศไทยได้ โดยถือหุ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 51 ของทุนประกอบการ  
เป็นต้น  

                                                            

1 สมาชิกสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และ
ลิกเตนสไตน์  
2 BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ปัจจุบันสมาชิก 
BIMSTEC ประกอบด้วย 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรีลังกา และไทย  
3 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ประกอบด้วยสมาชิก  
15 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ โดยปัจจุบันประเทศสมาชิกทั้ง 15 
ประเทศ รวมทั้งไทย ได้ลงนามความตกลงดังกล่าวแล้ว โดยความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน  60 วัน หลังจากที่สมาชิกอาเซียนอย่าง
น้อย 6 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาอย่างน้อย 3 ประเทศ ได้ให้สัตยาบันความตกลงดังกล่าวแล้ว  
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อย่างไรก็ตาม ส้าหรับผลกระทบในทางลบ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีของไทยความกังวลว่า  
การเปิดเสรีการค้าจะท้าให้สัตว์น้้าน้าเข้าที่มีราคาถูกลงไหลทะลักเข้ามาในประเทศจ้านวนมาก โดยเฉพาะการน้าเข้ามา
เพื่อทดแทนการบริโภคปลาในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาการน้าเข้าสัตว์น้้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ปลาดุกและ
ปลากะพงขาวจากมาเลเซีย ปลาช่อนจากกัมพูชา และหมึกจากพม่า เข้ามาจ้านวนมากในช่วงเดียวกับที่ผลผลิตสัตว์น้้า
ของไทยออกสู่ตลาด ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของสินค้าสัตว์น้้าในประเทศทั้งจากการเพาะเลี้ยงและจากประมงจับที่มี
ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า และกระทบต่อราคาสัตว์น้้าในประเทศ ซึ่งนอกจากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ายังมี
ความกังวลเกี่ยวกับปลาน้้าเย็นต่าง ๆ รวมทั้งปลาแมคเคอเรล ซึ่งสามารถทดแทนการบริโภคปลาในประเทศ ทั้งนี้ จากความ
กังวลที่กล่าวมา สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทยได้มีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขอให้จัดสินค้าปลาและผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ปลาน้้าจืด ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน ปลาอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุชนิดพันธุ์ เป็นสินค้าอ่อนไหว/สินค้าอ่อนไหวสูง โดยไม่
น้ามาลดภาษี (อัตราภาษีสินค้าสัตว์น้้าดังกล่าวปัจจุบันอยู่ที่อัตราร้อยละ 5 ซึ่งต่้าอยู่แล้ว) ในการเจรจาจัดท้า FTA ต่าง ๆ 
ของไทยที่อยู่ระหว่างการเจรจาในปัจจุบันและในอนาคต เป็นต้น  

การส่งออกสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้า FTA แล้ว พบว่าส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าประมงไปยังญี่ปุุนในปี 
2563 มีมูลค่า 34,505 ล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มอาเซียนมูลค่า 17,856 ล้านบาท จีนมูลค่า 15,266 ล้านบาท  
และออสเตรเลีย มูลค่า 9,968 ล้านบาท (ตารางที่ 40 และตารางที่ 41) 
ตารางที่ 40 ปริมาณการส่งออกสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 

หน่วย : ตัน 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุ่มอาเซียน 318,025 296,583 288,671 289,581 273,888 283,659 271,918 273,645 241,336 300,405 

 บรูไน 532 607 674 753 995 1,487 1,018 1,368 1,517 1,625 

  อินโดนีเซีย 22,281 6,903 14,603 18,005 8,225 10,749 14,939 13,687 5,374 6,533 

  กัมพูชา 17,224 11,521 16,347 12,685 14,446 21,536 26,038 42,709 44,865 55,682 

  ลาว 9,940 10,390 11,256 12,699 13,227 12,434 11,544 9,955 11,132 15,028 

  มาเลเซีย 136,746 133,235 114,819 113,985 103,314 87,948 93,152 86,151 68,477 75,519 

  เมียนมา 15,307 12,092 15,435 21,300 25,210 30,617 32,061 37,533 45,184 55,588 

  ฟิลิปปินส์ 26,414 29,953 22,808 21,746 19,604 21,176 17,980 20,206 18,347 29,692 

  สิงค์โปร 24,893 25,762 23,238 23,561 21,332 20,207 18,525 18,869 17,516 20,743 

  เวียดนาม 64,687 66,119 69,490 64,847 67,534 77,506 56,660 43,169 28,923 39,996 

ออสเตรเลีย 81,806 81,868 76,138 78,065 71,298 76,023 72,774 78,622 71,412 71,517 

จีน 93,724 98,969 122,753 164,630 114,065 125,014 91,448 117,084 148,305 187,615 

อินเดีย 8,721 11,134 9,846 1,257 4,309 5,184 4,915 2,411 3,341 1,813 

ญี่ปุุน 297,669 290,303 246,792 246,707 241,162 232,111 205,429 219,556 221,558 196,069 

นิวซีแลนด์ 9,686 10,473 9,050 9,638 8,829 9,141 9,449 9,873 9,065 9,163 

ซิลี 11,943 9,526 9,150 12,566 12,579 10,827 15,034 15,474 14,368 17,594 

เปร ู 2,164 2,355 4,882 9,030 13,750 10,190 10,914 10,940 15,451 19,689 
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ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

รวม 823,739 801,209 767,283 811,473 739,879 752,149 681,882 727,606 724,835 803,865 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 

ตารางที่ 41 มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุ่มอาเซียน 13,539 17,294 15,935 16,661 15,640 22,617 25,526 26,411 24,855 26,238 

 บรูไน 5 2 9 13 11   0 0     

  อินโดนีเซีย 4,752 7,566 7,544 6,744 4,210 4,701 6,742 5,617 4,974 6,820 

  กัมพูชา 40 46 45 113 147 280 628 856 769 586 

  ลาว 2 7 1 1 2           

  มาเลเซีย 1,094 727 750 791 1,183 1,901 1,864 2,161 2,364 2,918 

  เมียนมา 1,967 1,474 1,019 1,065 1,108 4,041 5,483 6,010 6,435 7,000 

  ฟิลิปปินส์ 2,008 2,835 1,917 1,554 747 900 709 950 265 561 

  สิงค์โปร 180 146 171 122 172 172 220 227 283 216 

  เวียดนาม 3,493 4,492 4,479 6,257 8,061 10,621 9,879 10,589 9,766 8,138 

ออสเตรเลีย 386 269 330 375 348 340 501 383 376 650 

จีน 6,731 8,804 9,353 12,580 13,590 16,919 14,399 14,032 14,641 14,782 

อินเดีย 3,445 3,433 4,063 3,384 4,665 6,473 9,301 11,172 7,587 4,800 

ญี่ปุุน 5,315 6,492 6,806 6,222 5,938 5,412 5,919 7,988 6,946 7,320 

นิวซีแลนด์ 458 699 1,094 1,313 843 981 741 881 1,109 791 

ซิลี 3,548 3,428 2,879 3,912 3,240 3,520 4,725 4,402 3,566 3,123 

เปร ู 792 1,101 2,276 1,803 1,168 863 967 1,349 2,013 2,121 

รวม 34,214 41,521 42,737 46,249 45,432 57,125 62,078 66,620 61,093 59,825 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 

การน้าเข้าสินค้าประมงในกลุ่มประเทศที่จัดท้าเขตการค้าเสรีแล้ว พบว่าปริมาณการน้าเข้าเพิ่มขึ้น 
โดยในปี 2554 น้าเข้าเพียง 789,522 ตัน แต่ในปี 2563 มีปริมาณมากถึง 1.21 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการ
น้าเข้าจากประเทศสมาชิกในอาเซียนคิดเป็นร้อยละ 61 ของปริมาณการน้าเข้าสินค้าประมงของกลุ่มประเทศที่จัดท้า 
FTA เช่น  เมียนมา เวียดนาม และมาเลเซีย เป็นต้น รองลงมาเป็นการน้าเข้าจากจีนร้อยละ 18 และญี่ปุุนร้อยละ11 
(ตารางที่ 42 และตารางที่ 43) 
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ตารางที่ 42 ปริมาณการน้าเข้าสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 
                       หน่วย : ตัน 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุ่มอาเซียน 432,065 
423,60

1 
383,64

5 
386,77

2 
314,743 577,914 653,223 659,347 649,200 738,094 

 บรูไน 100 38 121 343 295   0 0     
  อินโดนีเซีย 198,491 228,329 237,463 214,810 76,211 55,454 73,060 56,786 52,598 98,661 
  กัมพูชา 2,551 3,144 2,956 5,457 13,869 25,681 48,779 52,956 42,971 36,804 
  ลาว 8 101 8 11 4           
  มาเลเซีย 42,568 24,183 23,750 21,768 46,300 79,645 59,551 71,004 83,199 105,185 
  เมียนมา 105,146 75,032 45,583 40,651 60,464 253,745 326,690 331,641 331,988 372,185 
  ฟิลิปปินส์ 35,280 36,105 21,636 29,473 15,810 15,045 11,453 16,709 4,291 11,457 
  สิงค์โปร 1,240 740 856 452 657 607 742 657 1,204 1,115 
  เวียดนาม 46,680 55,929 51,272 73,806 101,135 147,737 132,948 129,593 132,948 112,687 
ออสเตรเลีย 3,339 2,176 3,024 2,907 2,384 2,363 2,926 2,952 2,268 4,296 
จีน 130,313 137,694 152,014 192,577 238,981 267,533 202,585 200,932 211,421 216,389 
อินเดีย 80,080 65,310 44,836 56,667 56,993 77,407 128,438 149,785 90,886 56,330 
ญี่ปุุน 97,064 105,052 136,842 91,805 112,428 87,502 94,963 150,231 128,909 127,156 
นิวซีแลนด์ 5,243 7,848 14,252 15,830 10,027 8,724 6,119 6,978 11,074 8,104 
ซิลี 22,203 26,481 21,648 23,407 22,829 24,185 23,981 28,341 21,944 26,012 
เปร ู 19,216 31,276 54,163 38,623 37,115 17,630 18,300 19,744 29,894 32,571 
รวม 789,522 799,438 810,424 808,589 795,499 1,063,258 1,130,534 1,218,309 1,145,596 1,208,952 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 

ตารางที่ 43 มูลค่าการน้าเข้าสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 
            หน่วย : ล้านบาท 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุ่มอาเซียน 13,539 17,294 15,935 16,661 15,640 22,617 25,526 26,411 24,855 26,238 

 บรูไน 5 2 9 13 11   0 0     

  อินโดนีเซีย 4,752 7,566 7,544 6,744 4,210 4,701 6,742 5,617 4,974 6,820 

  กัมพูชา 40 46 45 113 147 280 628 856 769 586 

  ลาว 2 7 1 1 2           

  มาเลเซีย 1,094 727 750 791 1,183 1,901 1,864 2,161 2,364 2,918 

  เมียนมา 1,967 1,474 1,019 1,065 1,108 4,041 5,483 6,010 6,435 7,000 

  ฟิลิปปินส์ 2,008 2,835 1,917 1,554 747 900 709 950 265 561 

  สิงค์โปร 180 146 171 122 172 172 220 227 283 216 

  เวียดนาม 3,493 4,492 4,479 6,257 8,061 10,621 9,879 10,589 9,766 8,138 

ออสเตรเลีย 386 269 330 375 348 340 501 383 376 650 

จีน 6,731 8,804 9,353 12,580 13,590 16,919 14,399 14,032 14,641 14,782 
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ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อินเดีย 3,445 3,433 4,063 3,384 4,665 6,473 9,301 11,172 7,587 4,800 

ญี่ปุุน 5,315 6,492 6,806 6,222 5,938 5,412 5,919 7,988 6,946 7,320 

นิวซีแลนด์ 458 699 1,094 1,313 843 981 741 881 1,109 791 

ซิลี 3,548 3,428 2,879 3,912 3,240 3,520 4,725 4,402 3,566 3,123 

เปร ู 792 1,101 2,276 1,803 1,168 863 967 1,349 2,013 2,121 

รวม 34,214 41,521 42,737 46,249 45,432 57,125 62,078 66,620 61,093 59,825 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 

เมื่อพิจารณาดุลการค้าในกลุ่มนี้ พบว่าไทยเสียดุลการค้าให้กับกลุ่มอาเซียนมากที่สุด โดยในปี 2563 
มีมูลค่ามากถึง 8,382 ล้านบาท โดยเสียดุลให้กับอินโดนีเซียมากที่สุด รองลงเป็น เวียดนาม และเมียนมา เช่นเดียวกับ
อินเดียและซิลี ส่วนได้ดุลการค้า จากญี่ปุุนและออสเตรเลีย ท้าให้ภาพรวมไทยยังได้ดุลการค้าสินค้าประมงในกลุ่มนี้ 
23,526 ล้านบาท ในปี 2563 (ตารางที่ 44) 

ตารางที่ 44 ดุลการค้าสินค้าประมงในกลุ่มที่จัดท้าเขตการค้าเสรีกับไทย ปี 2554-2563 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
กลุ่มอาเซียน -21  -3,074  -1,793  -229  339  -3,151  -5,853  -7,827  -9,287  -8,382  
 บรูไน 49  66  61  67  70  106  87  88  99  119  

 อินโดนีเซีย -4,098  -7,242  -6,905  -5,938  -3,762  -4,189  -6,072  -4,871  -4,568  -6,324  
  กัมพูชา 930  726  1,285  880  884  1,137  930  1,602  1,947  2,465  
  ลาว 343  384  491  498  558  586  625  546  631  816  
  มาเลเซีย 2,019  3,173  2,410  2,370  1,873  1,343  1,735  1,702  1,068  748  
  เมียนมา -1,144  -812  -253  32  150  -2,671  -3,986  -4,294  -4,299  4,356  
  ลิปปินส์ -221  -894  -195  477  1,261  1,257  1,517  1,385  1,693  2,196  
  สิงค์โปร 1,625  1,696  1,464  1,606  1,400  1,430  1,420  1,498  1,309  1,574  
 เวียดนาม 475  -171  -152  -220  -2,095  -2,152  -2,110  -5,483  -7,168  5,620  
ออสเตรเลีย 11,306  13,539  12,064  12,442  10,683  11,713  11,792  12,165  10,009  9,318  
จีน -1,946  -3,396  -2,954  -4,336  -5,547  -7,699  -5,623  -840  2,022  485  
อินเดีย -3,135  -3,034  -3,664  -3,173  -4,283  -6,091  -8,878  10,853  -7,226  4,535  
ญี่ปุุน 51,042  52,970  40,537  37,315  35,440  37,632  36,045  34,611  32,693  27,184  
นิวซีแลนด์ 924  954  248  120  405  349  644  621  185  540  
ซิล ี -2,498  -2,264  -1,747  -2,573  -2,007  -2,374  -3,023  -2,555  -1,902  -1,284  
เปร ู -583  -770  -1,572  -637  483  463  621  231  -31  200  
รวม 55,088  54,924  41,118  38,928  35,513  30,843  25,724  25,554  26,463  23,526  

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 

โดยสรุป 
1. การจัดท้าเขตการค้าเสรี เพื่อลดภาษีและมาตรการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรค ท้าให้มีการค้าขายระหว่าง

กันมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบบ้าง แต่จ้าเป็นต้องมองภาพรวมการค้าทั้งหมด หรือสินค้าประมงภาพรวม โดย
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจ้าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวของเกษตรกรเองด้วย 
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2. อัตราภาษีภายใต้กรอบ FTA ถึงแม้จะมีอัตราร้อยละ 0 แต่มิได้หมายถึงทุกสินค้าจะได้รับสิทธินั้น
โดยอัตโนมัติ เนื่องจากสินค้าเหล่าจะต้องด้าเนินให้เป็นไปตามแหล่งก้าเนิดสินค้าก่อน ซึ่งหากไม่สามารถท้าได้ต้องเสีย
ภาษีในอัตราปกต ิ

3. การน้าเข้าสินค้าประมงของที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะสินค้าประมงภายในประเทศมีไม่เพียงพอ หรือ
มีคุณภาพต่้า ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ (การส่งออกสินค้าประมงไม่เพิ่มขึ้นแต่การน้าเข้าเพิ่ม)  
จึงจ้าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพสินค้า รวมถึงการเข้าถึงของผู้บริโภคของสินค้าประมงยังไม่ทั่วถึง 

 
4. ในระยาวเกษตรกรจ้าเป็นต้องปรับตัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมิได้มีเพียงการลด

ภาษีระหว่างกันเท่านั้น แต่สินค้าจ้าเป็นต้องได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการปรับเปลี่ยนจากการค้าสินค้าวัตถุดิบเป็นสินค้า
แปรรูปมากขึ้น เนื่องจากปริมาณผู้ค้าสินค้าวัตถุดิบมีจ้านวนมาก แข่งขันด้านราคาสูง ในขณะที่ไทยมีต้นทุนการผลิต
สินค้าสูงกว่าจึงไม่สามารถแข่งขันได้ 

5. การลงทุนภาคประมงของคนไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากยังมีพื้นที่ ความสมบูรณ์และต้นทุน
ที่ต่้ากว่าไทย รวมทั้งบางประเทศยังได้รับสิทธิพิเศษ GSP ในการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อน้าเข้ามา 
แปรรูปเพื่อส่งออก 

6. ไทยมีความประสงค์จะเจรจากับอีกหลายประเทศ เช่น CPTPP หรือ ไทย-สหภาพยุโรป โดย
แนวโน้มจะมีการเจรจาให้มีการลดภาษีระหว่างกันให้มากที่สุด แต่จะเข้มงวดในประเด็นอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม แรงงาน 
เป็นต้น เกษตรกรไทยจ้าเป็นต้องปรับตัว จะให้คงอัตราภาษีน้าเข้าจะไม่สามารถท้าได้ต่อไป 

6. ผลกระทบทางลบที่มีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

๑) ภัยธรรมชาติ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ทั้งที่อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน และนอก

เขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งในบางพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า อันเนื่องมาจากสภาพ  
ภูมิประเทศ การเปิด-ปิดการส่งน้้าจากระบบชลประทาน การเกิดสภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้เกษตรกร
ไม่สามารถสัตว์น้้าเพื่อเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในการเพาะพันธุ์ลูกสัตว์น้้าได้เองโดยไม่ต้องจัดซื้อลูกพันธุ์จากภายนอกได้  
ซึ่งท้าให้ต้องมีต้นทุนในการจัดหาลูกพันธุ์ รวมทั้งการเลี้ยงให้ได้ขนาดใหญ่ตามที่ตลาดต้องการอาจท้าได้ค่อนข้างจ้ากัด 
อีกทั้งในบางช่วงเวลาประเทศไทยประสบปัญหาอุกทัย และวาตะภัย ท้าให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย โดยในปี 
2561 ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ในเขตพื้นที่ 26 จังหวัด ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 5,203 ราย พื้นที่ 5,941.63 ไร่  และในปี 2562  ประเทศไทยประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง ทั้งการเกิดอุทกภัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่ 27 จังหวัด จ้านวนเกษตรกร 14,197 ราย พื้นที่ 12,727.39 ไร่ และยังเกิดพายุโซนร้อนปาบึกในช่วงเดือน 
มกราคม 2562 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในภาคตะวันออกและภาคใต้ จ้านวน 8 จังหวัด เกษตรกร
ได้รับความเสียหาย 5,525 ราย พื้นที่ 12,258.95 ไร่ ส่งผลให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่องกับความ
ต้องการของตลาด 

๒) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19  
ภาพรวมผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19) ต่อภาคอาหาร

ทะเลของไทย จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ที่เริ่มระบาดในจีนในเดือนธันวาคม 2562 จากนั้น
สถานการณ์การระบาดได้ลุกลามไปทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2563 ท้าให้มีการยกเลิกสายการบินระหว่างประเทศ  
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การประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ (lockdown measures) ในประเทศต่าง ๆ และการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการทาง
ศุลกากรของประเทศผู้น้าเข้า เพื่อปูองกันการปนเปื้อนโรค COVID – 19 ในสินค้าอาหารทะเลน้าเข้า ส่งผลให้การขนส่ง
สินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ ล่าช้า การผลิตและห่วงโซ่อุปทานชะงักงัน ภาพรวมการส่งออกและการน้าเข้าอาหารทะเลของไทย
ชะลอตัว ขณะที่การส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันมาตรการล็อกดาวน์
ภายในประเทศ รวมถึงมาตรการหยุดอยู่บ้าน (stay at home) เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ส่งผลกระทบต่อทั้งอุปสงค์
และอุปทานอาหารทะเลภายในประเทศ โดยอุปสงค์อาหารทะเลในภาพรวมลดลง เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงตลาด 
โดยเฉพาะตลาดสดได้ตามปกติ ร้านอาหารและธุรกิจจัดเลี้ยงอาหารบางส่วนต้องปิดตัวลง และนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป
เกือบ 100% นอกจากนี้ การระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อุปสงค์การ
บริโภคอาหารทะเลกระป๋องและที่เก็บรักษาได้นานเพิ่มสูงขึ้น อาหารทะเลที่มีราคาแพงได้รับความนิยมลดลง การค้าอาหาร
ทะเลผ่านช่องทางออนไลน์ และบริการส่งถึงที่ (delivery) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID –  19 ต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทย หลังจากที่จีน
ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ภายในประเทศในช่วงปลายเดือน
มกราคม 2563 ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ากุ้งมีชีวิตของไทย ซึ่งขนส่งทางเครื่องบิน โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
– มีนาคม 2563 ไทยส่งออกกุ้งมีชีวิตไปจีน 552 ตัน มูลค่า 105 ล้านบาท ลดลงมากถึงร้อยละ 73.75 และ 77.28 
ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ทั้งปี 2563 การส่งออกกุ้งมีชีวิตไปจีนเท่ากับ 2,933 ตัน 
มูลค่า 598 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 71.33 และ 73.00 ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยปี 2563  
ไทยส่งออกกุ้งมีชีวิตไปจีนประมาณร้อยละ 57.87 ของการส่งออกกุ้งมีชีวิตทั้งหมดของไทย 

การส่งออกสินค้าประมงแปรรูปหรือปรุงแต่ง เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ของไทยในช่วงปี 
2563 เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตลาดหลัก สะท้อนถึงอุปสงค์อาหารทะเลแปรรูปและที่เก็บรักษาไว้ได้นานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก 
ในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19  

ส้าหรับภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม ปลากะพง และหอยลาย ซึ่งผลผลิต 
ส่วนใหญ่บริโภคภายในประเทศ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  COVID – 19 โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์ ท้าให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าไม่สามารถจ้าหน่ายผลผลิตของตนได้ตามปกติ และจาก
อุปสงค์ที่ลดลง เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงตลาด และจากจ้านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ ส่งผลให้ราคาสัตว์น้้าลดลง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงส่วนหนึ่งที่ยังไม่จับผลผลิตสัตว์
น้้ามาจ้าหน่ายแม้ว่าเลี้ยงได้ขนาดตลาดแล้ว ต้องแบกรับต้นทุนการเพาะเลี้ยงที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะค่าอาหารที่สูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าพยายามปรับตัวและหาโอกาสการเพิ่มช่องทางการจ้าหน่ายผลผลิต เช่น  
การวางจ้าหน่ายตามสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง การค้าผ่านชอ่งทางออนไลน์ และการบริการจัดส่งถึงที่ เป็นต้น  

นอกจากนี้ จากการระบาดของโรค COVID – 19 ระลอกใหม่ของไทย ซึ่งพบการระบาดในแรงงงานต่าง
ด้าว และผู้ซื้อ – ขาย ณ ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 ท้าให้ตลาดดังกล่าว  
ซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้ากุ้งรายใหญ่ของไทย ต้องปิดด้าเนินการชั่วคราว ประกอบกับมีการน้าเสนอข่าวสารที่ไม่
ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าสัตว์น้้าของไทย โดยเฉพาะกุ้งทะเล และกุ้งก้ามกรามจากการ
เพาะเลี้ยง และส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าไม่สามารถระบายหรือจ้าหน่ายผลผลิตของตนที่ออกมาจ้านวนมาก 
เนื่องจากเพื่อเตรียมรองรับอุปสงค์อาหารทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 
สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น จากความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ทั้งการออกมาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อปูองกันการปนเปื้อนของโรค COVID – 19 ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าสินค้าสัตว์น้้าไม่ได้เป็นพาหะของโรคดังกล่าว รวมทั้งการจัดหาช่องทางและตลาดใหม่ในการระบาย
สินค้าสัตว์น้้าให้แก่เกษตรผู้เพาะเลี้ยง เป็นต้น  
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๓) โรคสัตว์น้ า 
โรคที่พบในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย 5 ปีย้อนหลัง ได้แก่ 1) โรคติดเชื้อไวรัส 

ประกอบด้วย โรคตัวแดงดวงขาว WSSV, IHHNV และ โรคหัวเหลือง YHV 2) โรคติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ VpAHPND 
3) โรคติดเชื้อไมโครสปอริเดีย (EHP) จากการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกุ้งทะเล พบว่าโอกาสการระบาด คือ 
จังหวัดที่ผลผลิตกุ้งทะเลสูงใน 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งมีข้อสมมติฐานว่า จังหวัดที่มี
ผลผลิตกุ้งทะเลสูง จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกุ้งทะเลสูง  

สถานการณ์โรคติดเชื้อ WSSV มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรก ในปี 2535 ที่จีนและไต้หวัน และเกิด
การแพร่กระจายในทุกภูมิภาคในหลายประเทศ ส้าหรับประเทศไทย มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรก ในปี 2537 อาการ
ของโรค : บริเวณใต้เปลือกกุ้ง ตลอดทั้งตัวจะมีสีแดงเรือ ๆ ชมพูถึงเข้ม บางครั้งจะเป็นสีส้มและมีจุดขาวขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.1 – 2 มิลลิเมตร โดยเฉพาะบริเวณส่วนหัวและด้านข้างล้าตัวส่วนหาง บางครั้งกุ้งจะลอกคราบไม่ออก
หรือลอกคราบแล้วเปลือกไม่แข็ง ท้าให้เกิดการตายของกุ้งสูงถึง 80 – 100 % ภายใน 4 – 5 วัน  

สถานการณ์โรคติดเชื้อ IHHNV พบครั้งแรกที่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2524 ในกุ้ง 
Litopenaeus stylirostris ท้าให้กุ้งตายมากกว่า 90% มักพบในกุ้งระยะ P35 จนถึงระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งท้าให้
เกิดการตายรุนแรงเฉียบพลันมากถึง 80 – 90% ส่วนอาการอื่นๆ เช่น ตัวกุ้งมีสีน้้าเงิน ซึม เบื่ออาหาร เปลือกเป็นลาย
คล้ายหินอ่อน ในขณะที่กุ้งโตเต็มวัยที่เป็นโรคอาร์ดีเอส มักติดเชื้อเรื้อรัง แสดงอาการแคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง 
อาการที่สังเกตได้ง่ายคือ ความผิดรูปของคิวติเคิล ได้แก่ กรีโค้งงอ หนวดกุ้งเปราะ หงิกงอ และการผิดรูปที่ปล้องท้อง
อันที่ 6 อัตราการตายน้อยแต่กุ้งมีขนาดแตกต่างกันมาก (30 – 90%)  

สถานการณ์โรคติดเชื้อ YHV พบครั้งแรกในประเทศไทย ในปี 2534 หลังจากนั้นก็พบในอีกหลาย
ประเทศในเอเชีย อาการที่พบ คือ หัวเหลืองและสีตัวกุ้งค่อนข้างซีด  

สถานการณ์โรคติดเชื้อ VpAHPND มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรก ในปี 2552 ที่จีน และเกิดการ
แพร่กระจายในทุกภูมิภาคในหลายประเทศ ส้าหรับประเทศไทย มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรก ในปลายปี 2554
อาการของโรค: ตับและตับอ่อนของกุ้งจะมีสีซีดขาว เนื่องจากสูญเสียเม็ดสี ตับฝุอลีบอย่างเห็นได้ชัดเปลือกนิ่ม ล้าไส้ไม่
มีอาหารหรือขาดช่วง อาจมีจุดหรือเส้นด้าที่ตับ ตับเหนียว บี้ด้วยนิ้วมือยาก พบอาการของโรคและการตายในกุ้งได้
ตั้งแต่วันที่ 10 หลังการปล่อย กุ้งปุวยจะจมลงก้นบ่อ พบกุ้งตายในบ่อประมาณ 40% ในเวลา 3 – 5 วัน อายุกุ้งปุวย
อยู่ในช่วง 10 – 35 วัน  

สถานการณ์โรคติดเชื้อ EHP เกิดจากเชื้อไมโครสปอริเดีย ส่งผลให้กุ้งโตช้า แตกไซส์ อาจท้าให้เกิด
อาการขี้ขาวกุ้งทยอยตาย  

โรคที่พบในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของไทย ได้แก่ WSSV, MrNV, XSV,  
โรคที่พบในการเพาะเลี้ยงปลาทะเล ได้แก่ VNN  

                     (3) นโยบายที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

1. ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์กรมประมง ปี พ.ศ. 2555-2559 มีวิสัยทัศน์ ดังนี้ “เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง” โดยมีพันธกิจหลัก ประกอบด้วย 5 พันธกิจ ดังนี ้

1.1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร 

1.2) พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ 
1.๓) บริหารจัดการประมงเพ่ือให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน 
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1.๔) พัฒนาการวิจัยเพื่อน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร 

1.๕) ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. ยุทธศาสตร์ปลานิล (ปี พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ปลานิล (ปี พ.ศ. 2560-2564) มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้น้าในการผลิตสินค้าปลานิลที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน” โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี ้

2.1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าปลานิลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
2.3) ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลานิล 
2.4) เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดสินค้าปลานิลในประเทศและต่างประเทศ 

3. แผนปฏิบัติการพัฒนาปลาดุก (พ.ศ. 2563-2565) 

แผนปฏิบัติการพัฒนาปลาดุก (พ.ศ. 2563-2565) ประกอบด้วยพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และด้านการตลาด 

4. แผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ. 2562-2565) 

แผนปฏิบัติการพัฒนากุ้งก้ามกราม (พ.ศ. 2562-2565) ประกอบด้วยพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวิจัย
และพัฒนา ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และ ด้านการตลาด 

5. แผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเล (ปี พ.ศ. 25๖3-25๖๕) 

แผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเล (ปี พ.ศ. 25๖3-25๖๕) ประกอบด้วย ๒ แผน คือ แผนด้านการตลาดและการ
ผลิต และแผนการควบคุม เฝูาระวังโรค สารตกค้าง อาหารปลอดภัย และการรับรองมาตรฐาน 

6. แผนปฏิบัติการด้านปลากะพงขาว (ปีพ.ศ. 2564-2570) 

แผนปฏิบัติการด้านปลากะพง (ปี พ.ศ.2564-2570) ประกอบด้วย 3 แผน คือ แผนด้านการตลาด แผนด้าน
การผลิตและลดต้นทุนการผลิต และ แผนปฏิบัติการด้านการควบคุม เฝูาระวังโรค สารตกค้าง อาหารปลอดภัย และ
การรับรองมาตรฐาน 

7. แผนปฏิบัติการด้านปูทะเล (ปี พ.ศ.2564-2570) 

แผนปฏิบัติการด้านปูทะเล (ปี พ.ศ.2564- 2570) ประกอบด้วย 2 แผน คือ ด้านการตลาด และ ด้านการ
ผลิต 

8. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมง (ปี พ.ศ.2565 – 2570) 

แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมด้านประมง ระยะ 5 ปี พ.ศ.2565 - 2570 ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติการ 5 ด้าน จ้านวน 14 กลยุทธ์ 36 แผนงานวิจัย 358 โจทย์วิจัย ดังนี้ 1) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้้าและยกระดับมาตรฐานสู่การผลิตที่ปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1.1 วิจัยและพัฒนาเทคนโนโลยีและนวัตกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้้า กลยุทธ์ที่ 1.2 วิจัยและพัฒนาการยกระดับมาตรฐานสู่การผลิตสัตว์น้้าที่ปลอดภัย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 1.3 วิจัยและพัฒนาการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการ
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เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   2) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสินค้าประมงเพื่อให้ได้
มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลัง
การจับสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กลยุทธ์ที่ 2.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสินค้า
ประมงให้มีมาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย 3) แผนปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าและการประมงให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย ประกอบด้วย 
4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 3.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการด้านการท้าประมงให้มีความ
ยั่งยืนและคงความหลากหลาย กลยุทธ์ที่ 3.2 วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรสัตว์น้้าให้มีความยั่งยืน
และความหลากหลายทางชีวภาพ กลยุทธ์ที่ 3.3 วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการด้านแหล่งอาศัยสัตว์น้้าและแหล่งท้า
การประมง กลยุทธ์ที่ 3.4 วิจัยและพัฒนาการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้้าและการประมงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้ นสูงเพื่อเข้าสู่การ
ประมงอัจฉริยะและการประมงแห่งอนาคต ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 4.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้น
สูงและการประมงอัจฉริยะด้านการผลิตและแปรรูปสัตว์น้้า รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงแห่งอนาคตและ
วิทยาการสมัยใหม่ กลยุทธ์ที่ 4.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและการประมงอัจฉริยะด้านการจัดการประมง 
รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงแห่งอนาคตและวิทยาการสมัยใหม่ กลยุทธ์ที่ 4.3 วิจัยและพัฒนาวิทยาการ
สื่อสารและบูรณาการข้อมูลและแพลตฟอร์มทางการประมง 5) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการ
จัดการองค์ความรู้ด้านการประมง ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักวิจัยในการ
ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และกลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนากระบวนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 

  (4) การวิเคราะห์ SWOT การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

 การวิเคราะห์ SWOT ประกอบไปด้วย จุดแข็ง 17 ข้อ จุดอ่อน 22 ข้อ โอกาส 7 ข้อ และ อปสรรค 
9 ข้อ ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strength) จากปัจจัยภายในประเทศ จ้านวน 17 ข้อ ได้แก่ 
S1 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
S2 ประเทศไทยมีท้าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค สามารถกระจายผลผลิตสู่ตลาดอาเซียนได้ง่าย 
S3 ประเทศไทยมีลูกพันธุ์สัตว์น้้าคุณภาพดี สัตว์น้้าที่ผลิตได้มีหลากหลายชนิด และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น

สัตว์น้้าเศรษฐกิจ 
S4 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในประเทศมีหลากหลายระดับ รายย่อย รายกลาง รายใหญ่ เป็นส่วน

สนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออก 
S5 เกษตรกรและแรงงานในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีทักษะสูง มีประสบการณ์ และมีความพร้อมในการ

ปรับตัวได้ด ี
S6 สินค้าสัตว์น้้าของไทยเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็น

อาหารที่ส้าคัญของโลก 
S7 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแปรรูปสัตว์น้้าเพ่ือการส่งออกที่ส้าคัญของโลก  
S8 สถานประกอบการของไทยมีหลากหลายระดับ มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าครบวงจร มีเทคโนโลยีการผลิตสินค้าประมงที่ทันสมัย มีก้าลังการผลิตที่จะสามารถรองรับปริมาณการผลิตที่
เพิ่มขึ้นได้ รวมทั้งมีหลากหลายระดับ ซึ่งส่งผลต่อการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายเข้าสู่ตลาดโลก 

S9 มีองค์ความรู้และบุคคลากรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เทคโนโลยีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
S10 มีเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้และข่าวสาร ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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S11 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มการบริโภคสัตว์น้้าภายในประเทศให้กับประชาชน และผลักดันให้ครัวไทยเป็นครัว
โลก 

S12 รัฐมีนโยบายสนับสนุนการผลิตสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้มีระบบใน
การควบคุม ก้ากับ ดูแล ด้านมาตรฐานการผลิตสัตว์น้้า สู่มาตรฐานการผลิตสินค้าประมงสากล มีระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับได ้

S13 รัฐมีนโยบายเน้นการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ 

S14 รัฐบาลมีระบบการบริหารการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
S15 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี

เขียว ในสาขาการเกษตรและอาหาร ภายใต้ตลาดน้าการผลิต 
S16 รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเป็นอย่างมากจึงได้ก้าหนด

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
S17 มีกฎหมายด้านการประมงมีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. จุดอ่อน จ้านวน 22 ข้อ ได้แก่ 

W1 สัตว์น้้าพันธ์ุดียังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 

W2 ต้นทุนการผลิตสัตว์น้้ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ค่าอาหารสัตว์น้้า และ ค่าพลังงานไฟฟูา 
ท้าให้แข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ลดลง 

W3 วัตถุดิบจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าไม่เพียงพอต่อการผลิตของโรงงาน 

W4 การวางแผนการผลิตตลอดห่วงโซ่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภค 

W5 เกษตรกรรายย่อยขาดองค์ความรู้ที่จ้าเป็น 

W6 เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน 

W7 เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารายย่อย ขาดการรับรู้ ความเข้าใจในการน้ากฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ 
ไปใช้ในทางปฏิบัต ิ

W8 ผู้ประกอบการขนาดเล็ก เช่น สถานแปรรูปสัตว์น้้าเบื้องต้น สถานบรรจุสัตว์น้้า (Packing house) ผู้
รวบรวมสัตว์น้้า ตลาดกลาง สะพานปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ ยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบ
และมาตรฐานด้านสุขอนามัย และมาตรฐานแรงงาน  

W9 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายยังมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ปัจจุบันในการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ด้านกฎหมายประมง และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

W10 กฎหมาย/ระเบียบของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพ ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า ทั้งในที่ส่วนบุคคล และที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

W11 ระบบตรวจสอบย้อนกลับยังไม่ครอบคลุมทุกชนิดสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง 

W12 ผลงานวิจัยขาดการน้าไปประยุกต์ใช้และบางส่วนไม่ตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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W13 ระบบการบริหารจัดการน้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ายังไม่มีประสิทธิภาพ 

W14 ระบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ในบางพื้นที่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

W15 ระบบการจัดจ้าหน่ายผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ขาดความต่อเน่ือง 

W16 ระบบฐานข้อมูลทางด้านสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ระบบ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ขาดการบูรณาการเชื่อมโยง 

W 17 เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

W 18 ขาดการเฝูาระวังสถานการณ์การเสียเปรียบ-ได้เปรียบตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ 
การตอบโต้ปกปูองสิทธิประโยชน์เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบ และการประสานงานกับผู้ประกอบการ  

W19 งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าและอุตสาหกรรมตอ่เนื่องไม่เพียงพอ  

W20 ขาดมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ  

W21 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศเพื่อการส่งเสริมการค้าสินค้าประมง หรือเปิดตลาดใหม่
ในต่างประเทศ ยังต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ  

W22 ขาดมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการตอบโต้ข่าวที่มีผลเชิงลบต่อภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของไทย  

3. โอกาส จ้านวน 7 ข้อ ได้แก่ 

O1 ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มของ
ประชากร แต่ความสามารถในการผลิตในบางประเทศลดลง เป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่มีฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรสูงในการที่จะผลักดันเป็นครัวของโลกได ้

O2 ประเทศไทยใช้โอกาสเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้า รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน 
จากการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางของภาคพื้นเอเชียและมีโอกาสขยายตลาดสินค้าประมงใน
ต่างประเทศได้ 

O3 การเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศคู่เจรจาปรับลดอัตราภาษีน้าเข้าและ
ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าประมงไทย 

O4 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพสามารถน้ามาปรับใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

O5 เทคโนโลยีสารสนเทศ (social media) มีความก้าวหน้ามากขึ้นและสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) และระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ (E-commerce) ที่แพร่ขยาย
ทั่วโลก ท้าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและขยายช่องทางการตลาดได้กว้างขวางในระดับสากล 

O6 ประเทศคู่แข่งด้านการผลิตยังไม่สามารถจัดการโรค COVID 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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O7 ความต้องการบริโภคประเทศจีนและแอฟริกามีความต้องการบริโภคมากขึ้น เป็นโอกาสในการท้าการค้า
กับจีนและแอฟริกาได้  

4. อุปสรรค จ้านวน 9 ข้อ ได้แก่ 

T1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก (Climate change) ส่งผลต่อความไม่แน่นอน และยากจะคาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อทุกประเทศทั่วโลก 
ทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงมีความเสี่ยงต่อการก้าหนดนโยบายระยะยาว 

T2 สภาพแวดล้อมแหล่งน้้าเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการขยายของชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และ
มลภาวะต่าง ๆ 

T3 ความขัดแย้งของการใช้ประโยชน์พื้นที่ของภาคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นที่สาธารณสมบัต ิ

T4 การเกิดโรคอุบัติใหม่ และ โรคสัตว์น้้าอุบัติใหม่ สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

T5 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสัตว์น้้า 

T6 ผู้ซื้อมีการก้าหนดมาตรฐานเอกชน (private standard) เช่น มาตรฐาน BAP และ ASC ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่ให้ความส้าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

T7 กฎระเบียบและมาตรฐานด้านสุขอนามัย การต่อต้านการทุ่มตลาด การถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร 
(GSP) ก้าหนดมาตรฐานเอกชน เพื่อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการภาษีน้าเข้า (non-tariff barriers) ท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกลดลง 

T8 แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นแรงงานหลักในอุตสาหกรรมประมงมีแนวโน้มย้ายไปท้างานในภาคอุตสาหกรรมอื่น  

T9 ประเทศผู้น้าเข้ามีระบบควบคุมการน้าเข้าสินค้า ก่อนที่จะอนุญาตให้น้าเข้า เช่น การระบุให้สินค้าน้าเข้า
ต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อที่จะอนุญาตให้น้าเข้าได้ การมาตรวจประเมินระบบควบคุมโรคสัตว์น้้า และระบบควบคุมคุณภาพ
สินค้าทั้งระบบ ท้าให้การเปิดตลาดสินค้าใหม่ ต้องใช้ระยะเวลานาน  

3.2 สาระส าคัญของนโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ.2564-2570 

 3.2.1 วิสัยทัศน์  

  “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีความม่ันคง–มั่งคั่ง ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน พร้อมน าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไปสู่ตลาดโลก” 

 3.2.2 วัตถุประสงค์ 

1) มุ่งเน้นพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2) ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าประมง ตามมาตรฐานสากล 

3) ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันทางการค้าในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ด้านประมงอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปรับตัวของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการเพาะเลี้ยง 

4) สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าประมงให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕) วางยุทธศาสตร์ที่รองรับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ภายในประเทศ รวมถึงมาตรการหยุดอยู่บ้าน 
เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ร้านอาหารและธุรกิจจัดเลี้ยงอาหารบางส่วนต้องปิดตัวลง และนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป 
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3.2.3 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ผู้ประกอบการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

2) ยกระดับการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยให้เป็นกลุ่ม และกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปให้มีความ
เข้มแข็งเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (รอความชัดเจนว่าสามารถวัดด้วยแนวทางอย่างไร) 

๓) ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า สถานแปรรูปสัตว์น้้า ที่ขอการรับรองมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
การผลิตที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

4) ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

5) สินค้าประมงมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้าร้อยละ 95 

6) อัตราการขยายตัวของสินค้าประมงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

3.2.4 แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา 

          เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงก้าหนดยุทธศาสตร์การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

เปูาหมาย 

1. ผู้ประกอบการ (ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า) ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
2. สินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้้าที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงมีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่ถูกตีกลับจาก

ประเทศคู่ค้า  
3. ผลผลิต-ผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
4. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของรัฐ-เอกชนที่มีส่วนส่งเสริมยุทธศาสตร์น้ี 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้ประกอบการที่ขอการรับรองและได้รับการรับรอง 
2. ร้อยละของสินค้าประมงไทยที่ส่งออก ไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า 
3. ร้อยละความส้าเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสัตว์น้้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. ร้อยละของสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึง

แหล่งที่มาของสัตว์น้้าได้ 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้ได้  

การรับรองมาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ 1.2 ยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ได้มาตรฐานสากลที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัย 

อาหาร การจัดการสุขภาพสัตว์น้้า ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม   
กลยุทธ์ที่ 1.3 ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าประมงจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อการส่งออกให้ได ้

มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างมาตรฐานสุขอนามยัสถานประกอบการแปรรูปสตัว์น้้าภายในประเทศ  
กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างความตระหนักรูด้้านอาหารปลอดภัยในทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 1.6 เพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองและระบบควบคุมคุณภาพสินค้าประมง 
กลยุทธ์ที่ 1.7 พัฒนาระบบอิเลคทรอนิกส์ของการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอดการผลิต ของห่วงโซ่ 

เพื่อความปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันให้สอดรับกับบริบท New Normal 

เปูาหมาย 
1. พัฒนาสินค้าประมงใหม่ (ชนิด/รูปแบบ) 
2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าประมงเพ่ิมขึ้น (Quantity-based target) 
3. รองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New normal (Online marketplace, Home cooking) 
4. เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์และผลผลิตบนฐานความรู้-ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา  
5. ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่ส้าคัญของประเทศ 
6. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของรัฐ-เอกชนที่มีส่วนส่งเสริมยุทธศาสตร์น้ี 
ตัวชี้วัด 
1. มูลค่าสินค้าประมงเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นในภาพรวมไม่เจาะจงรายชนิด) 
2. จ้านวนการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น 
3. ระดับความส้าเร็จในการพัฒนาช่องทางระบายสินค้าผ่าน Online marketplace ของสินค้าประมง  
4. จ้านวนพัฒนาสินค้าประมงใหม่  
5. จ้านวนผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าประมงได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 เพิ่มช่องทางการตลาดและลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้า 
 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าประมงฮาลาล 
 กลยุทธ์ที่ 2.4 สนับสนุนการพัฒนาสินค้าประมง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 กลยุทธ์ที่ 2.5 เพิ่มความหลากหลายและสรา้งมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑจ์ากการเพาะเลี้ยงที่ 
         เหมาะสมกับยุค New normal (กระตุ้นให้สินค้าได้รับ Q mark) 
 กลยุทธ์ที่ 2.6 กระตุ้นการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพ่ือเพิ่มความเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลักดันการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

เปูาหมาย 
1. ลดการท้าลายสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิต และเกิดรูปแบบการเลี้ยง

สัตว์น้้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เพิ่มความเข้มข้นในการก้ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง/อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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4. ลดการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
5. เกิดมาตรการปูองกันการปล่อยของเสียออกจากระบบการเพาะเลี้ยง หรือสถานประกอบการ  
6. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของรัฐ-เอกชนที่มีส่วนส่งเสริมยุทธศาสตร์น้ี 
ตัวชี้วัด 
1. จ้านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น ใช้ระบบหมุนเวียนน้้า ไม่มี

การทิ้งน้้าเสีย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ฯลฯ) 
2. ร้อยละความคืบหน้าของโครงการที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง/อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
3. ร้อยละของสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ที่ปฏิบัติได้ตรงตามมาตรฐานที่ระบุในกฎหมาย (เช่น ลด

การใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีมาตรการปูองกันการปล่อยของเสีย ฯลฯ) 
4. ร้อยละความคืบหน้าของระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Zero waste / 

Closed systems) 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1   สนับสนุน ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง/อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

โลก (adaptation / mitigation) 
กลยุทธ์ที่ 3.3  เพิ่มศักยภาพระบบการเตือนภัย การเฝูาระวัง และการควบคุมการระบาดของโรคสัตว์น้้า 
กลยุทธ์ที่ 3.4  เพิ่มศักยภาพด้านการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เสริมเทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าและอุตสาหกรรมการผลิต 
เปูาหมาย 
1. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถผลักดันและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการการเพาะเลี้ยง

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
2. มีการน้างานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้้า และอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และได้งานวิจัยร่วมกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (On farm)  
3. มีการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าโดยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน 
4. มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามูลค่าเพ่ิมของสินค้าประมงสามารถน้าไปประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ 
5. มีเทคโนโลยีสารสนเทศการและเช่ือมโยงข้อมูลการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมตอ่เนื่องอย่างเป็นระบบ  
6. เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (เน้นลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพ) 
7. เกิดระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Aquaculture) 
8. ผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการน้าไปใช้ประโยชน์ (Research 

commercialization) 
9. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของรัฐ-เอกชนที่มีส่วนส่งเสริมยุทธศาสตร์น้ี 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความคืบหน้าของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

การเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
2. จ้านวนงานวิจัยและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี และสัตว์น้้าเศรษฐกิจ 
3. จ้านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามูลค่าเพ่ิม สามารถน้าไปประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ 
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4. จ้านวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม/เพื่อลดต้นทุน/เพ่ิมผลิตภาพ 
5. ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองมีการน้าไปใช้ประโยชน์  
6. จ้านวนการจัดท้าความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ให้มี

คุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันผ่านการรวมกลุ่มและ

สร้างเครือข่าย ให้สอดรับกับบริบท New Normal 
กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อผลักดันการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4.5 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อควบคุมต้นทุนตลอด Supply chain พร้อมเพิ่มปริมาณ

ผลผลิตให้สูงยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ควบคุมต้นทุนตลอด Supply chain พร้อมเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สูงยิ่งขึ้น  

ผลผลิตที่เพิ่มควรสมควรแก่ Demand และ Supply โดยไม่ส่งผลต่อราคาให้ตกลง มีผลผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น 

เปูาหมาย 
1. ลดต้นทุนการผลิตจากการเพาะเลี้ยง  
2. สามารถพัฒนา Supply chain ตลอดสายการเพาะเลี้ยงและการผลิตให้ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ 
3. เพิ่มปริมาณผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าที่เพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงได้ในภาพรวม 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ลดต้นทุนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
กลยุทธ์ที่ ๕.2 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
กลยุทธ์ที่ ๕.4 พัฒนากลไกที่ท้าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อเพิ่มอ้านาจการต่อรองในตลาด 
       ที่สูงขึ้น  
กลยุทธ์ที่ ๕.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต ลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 

 

 

3. ร่าง พันธกิจ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

  1.  ต ล า ด น้ า ก า ร ผ ลิ ต 2
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ภาคผนวก: กิจกรรมส าคัญตามนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 2564-2570  

ตารางผนวกที่ 1 กิจกรรมส้าคัญของยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้ไดก้ารรบัรองมาตรฐาน 

1. กิจกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร และ ผูประกอบการให้มีกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานรวมถึงกระบวนการเก็บรักษาสัตว์น้้าหลังการจับ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

กมป/กพจ./กพช/
กพก/กพอ/กพส/
กอส/กตส 

7,800 ราย 8,000 ราย 8,000 ราย 9,000 ราย 9,000 ราย 9,000 ราย 9,000 ราย 

กลยทุธ์ที่ 1.2 ยกระดบัฟารม์เพาะเลี้ยงสตัว์น้ าให้ได้มาตรฐานสากลทีค่รอบคลุมด้านความปลอดภัยอาหาร การจัดการสุขภาพสตัวน์้ า ความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมและสังคม   

1. กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กพจ/กปจ/กพช/
กพท/กพส/กพอ/
กพก 

27,094 
แห่ง 

27,094 แห่ง 27,094 แห่ง 27,094 แห่ง 27,094 แห่ง 27,094 แห่ง 27,094 
แห่ง 

1.1 ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า กพจ/กปจ/กพช/
กพท/กพส/กพอ/
กพก 

27,000 
แห่ง 

27,000 แห่ง 27,000 แห่ง 27,000 แห่ง 27,000 แห่ง 27,000 แห่ง 27,000 
แห่ง 

1.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้าตามหลัก
พันธุศาสตร์ 

กพก/กพส 70 แห่ง 70 แห่ง 70 แห่ง 70 แห่ง 70 แห่ง 70 แห่ง 70 แห่ง 

1.3 ตรวจสุขอนามัยสถานประกอบการเพาะลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อ
การส่งออก 

กพส. 24 แห่ง 24 แห่ง 24 แห่ง 24 แห่ง 24 แห่ง 24 แห่ง 24 แห่ง 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.4 ถ่ายโอนภารกิจด้านการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า กมป 150 แห่ง 500 แห่ง 1,000 แห่ง 1,000 แห่ง 1,000 แห่ง 1,000 แห่ง 1,000 แห่ง 

2. กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตจากแหล่ง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กพจ/กปจ/กพก/
กพช/กพท/กพส/
กพอ/กรป 

75,484 
ตัวอย่าง 

75,484 
ตัวอย่าง 

75,484 
ตัวอย่าง 

75,484 
ตัวอย่าง 

75,484 
ตัวอย่าง 

75,484 
ตัวอย่าง 

75,484 
ตัวอย่าง 

2.1 ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้้า เพื่อการรับรองฟาร์ม กพจ/กปจ/กพก/
กพช/กพท/กพส/
กพอ/กรป 

28,548 
ตัวอย่าง 

28,548 
ตัวอย่าง 

28,548 
ตัวอย่าง 

28,548 
ตัวอย่าง 

28,548 
ตัวอย่าง 

28,548 
ตัวอย่าง 

28,548 
ตัวอย่าง 

2.2 สุ่มตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อการเฝูาระวังสารตกค้างจากการ
เพาะเลี้ยง 

กพจ/กปจ/กพก/
กพช/กพท/กพส/
กพอ 

1,910 
ตัวอย่าง 

1,910 
ตัวอย่าง 

1,910  
ตัวอย่าง 

1,910 
ตัวอย่าง 

1,910 
ตัวอย่าง 

1,910 
ตัวอย่าง 

1,910 
ตัวอย่าง 

2.3 ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝูาระวังสารตกค้างจากการ
เพาะเลี้ยง 

กพจ/กปจ/กพก 906 
ตัวอย่าง 

906 ตัวอย่าง 906 ตัวอย่าง 906 ตัวอย่าง 906 ตัวอย่าง 906 ตัวอย่าง 906 
ตัวอย่าง 

2.4 ตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตเพื่อการรับรองฟาร์ม กพจ/กปจ 28,735 
ตัวอย่าง 

28,735 
ตัวอย่าง 

28,735 
ตัวอย่าง 

28,735 
ตัวอย่าง 

28,735 
ตัวอย่าง 

28,735 
ตัวอย่าง 

28,735 
ตัวอย่าง 

2.5 ให้บริการเกษตรกรด้านตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและ
ปัจจัยการผลิต 

กพจ/กปจ/กพก 11,265 
ตัวอย่าง 

11,265 
ตัวอย่าง 

11,265 
ตัวอย่าง 

11,265 
ตัวอย่าง 

11,265 
ตัวอย่าง 

11,265 
ตัวอย่าง 

11,265 
ตัวอย่าง 

2.6 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จุลชีววิทยาและกายภาพ
ของวัตถุดิบและอาหารสัตว์น้้า 

กพช/กพท/กพส/
กพอ/กพก 

1,520 
ตัวอย่าง 

1,520 
ตัวอย่าง 

1,520  
ตัวอย่าง 

1,520 
ตัวอย่าง 

1,520 
ตัวอย่าง 

1,520 
ตัวอย่าง 

1,520 
ตัวอย่าง 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.7 ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์น้้า กพอ 2,520 
ตัวอย่าง 

2,520 
ตัวอย่าง 

2,520  
ตัวอย่าง 

2,520 
ตัวอย่าง 

2,520 
ตัวอย่าง 

2,520 
ตัวอย่าง 

2,520 
ตัวอย่าง 

2.8 สุ่มตัวอย่างวัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิต กรป 80 ตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง 80 ตัวอย่าง 

3. กิจกรรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กตส/กพช/กพท/
กพส/กพอ/กพก 

5,055 
ตัวอย่าง 

5,055 
ตัวอย่าง 

5,055  
ตัวอย่าง 

5,055 
ตัวอย่าง 

5,055 
ตัวอย่าง 

5,055 
ตัวอย่าง 

5,055 
ตัวอย่าง 

3.1 ตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝูาระวังสารตกค้างภายใต้แผน NRCP 
ในสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง 

กตส 2,100 
ตัวอย่าง 

2,100 
ตัวอย่าง 

2,100  
ตัวอย่าง 

2,100 
ตัวอย่าง 

2,100 
ตัวอย่าง 

2,100 
ตัวอย่าง 

2,100 
ตัวอย่าง 

3.2 ตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝูาระวังสารตกค้างจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าชายฝั่ง RMP 

กพช/กพท/กพส/
กพอ/กพก 

2,645 
ตัวอย่าง 

2,645 
ตัวอย่าง 

2,645  
ตัวอย่าง 

2,645 
ตัวอย่าง 

2,645 
ตัวอย่าง 

2,645 
ตัวอย่าง 

2,645 
ตัวอย่าง 

3.3 ตรวจวิเคราะห์เพื่อการเฝูาระวังและติดตามสารตกค้าง
ชนิดใหม่ที่น้ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กพช/กพท/กพส/
กพอ/กพก 

300 
ตัวอย่าง 

300 ตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง 300 
ตัวอย่าง 

กลยทุธ์ที่ 1.3 ยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าประมงจากการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าเพื่อการส่งออกใหไ้ด้มาตรฐานสากล 

1. กิจกรรมการเฝูาระวังโรคสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก  กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก 

41,286 
ตัวอย่าง 

42,000 
ตัวอย่าง 

43,000 
ตัวอย่าง 

44,000 
ตัวอย่าง 

45,000 
ตัวอย่าง 

46,000 
ตัวอย่าง 

47,000 
ตัวอย่าง 

2. กิจกรรมการเฝูาระวังโรคสัตว์น้้าในประเทศและส่งออก กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก 

 

218,903 
ตัวอย่าง 

219,000 
ตัวอย่าง 

220,000 
ตัวอย่าง 

225,000 
ตัวอย่าง 

230,000 
ตัวอย่าง 

235,000 
ตัวอย่าง 

240,000 
ตัวอย่าง 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2.1 เฝูาะวังเชิงรุก กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก 

120,173 
ตัวอย่าง 

121,000 
ตัวอย่าง 

122,000 
ตัวอย่าง 

125,000 
ตัวอย่าง 

130,000 
ตัวอย่าง 

135,000 
ตัวอย่าง 

140,000 
ตัวอย่าง 

2.2 เฝูาระวังเชิงรับ กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก 

98,730 
ตัวอย่าง 

100,000 
ตัวอย่าง 

110,000 
ตัวอย่าง 

120,000 
ตัวอย่าง 

130,000 
ตัวอย่าง 

140,000 
ตัวอย่าง 

150,000 
ตัวอย่าง 

3. กิจกรรมการเฝูาระวังฟาร์มปลอดโรค กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก 

8,352 
ตัวอย่าง 

10,000
ตัวอย่าง 

11,000 
ตัวอย่าง 

12,000 
ตัวอย่าง 

13,000 
ตัวอย่าง 

14,000 
ตัวอย่าง 

15,000 
ตัวอย่าง 

4. กิจกรรมการสอบสวนและควบคุมโรคระบาดในสัตว์น้้า กพส/กพชกพอ/
กพก 

805 แห่ง 1,000 แห่ง 1,000 แห่ง 1,000 แห่ง 1,000 แห่ง 1,000 แห่ง 1,000 แห่ง 

5. กิจกรรมการจัดการดื้อยาต้านจุลชีพในตัวอย่างสัตว์น้้า กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก 

450 
ตัวอย่าง 

450 ตัวอย่าง 450 ตัวอย่าง 450 ตัวอย่าง 450 ตัวอย่าง 450 ตัวอย่าง 450 
ตัวอย่าง 

5. กิจกรรมการตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

กพส. 20,628 
ตัวอย่าง 

20,700 
ตัวอย่าง 

21,000 
ตัวอย่าง 

22,000 
ตัวอย่าง 

23,000 
ตัวอย่าง 

24,000 
ตัวอย่าง 

25,000 
ตัวอย่าง 

6. กิจกรรมการควบคุม ตรวจสอบ และเฝูาระวังการน้าเข้า
สินค้าสัตว์น้้าและอาหารสัตว์น้้า 

กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก 

18,732 
ตัวอย่าง 

19,000 
ตัวอย่าง 

20,000 
ตัวอย่าง 

21,000 
ตัวอย่าง 

22,000 
ตัวอย่าง 

23,000 
ตัวอย่าง 

24,000 
ตัวอย่าง 

7. กิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสอง
ฝา 

กรป./กพอ/กตส 8,952 
ตัวอย่าง 

 

10,000 
ตัวอย่าง 

10,000 
ตัวอย่าง 

10,000 
ตัวอย่าง 

10,000 
ตัวอย่าง 

10,000 
ตัวอย่าง 

10,000 
ตัวอย่าง 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 1.4 เสริมสร้างมาตรฐานสุขอนามัยสถานประกอบการแปรรูปสตัว์น้ าภายในประเทศ 

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าประมง
พื้นบ้านจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเข้าสู่มาตรฐาน 

กตส./กอส/กคพ/
กตป 

 20 ราย 50 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 

2. กิจกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการแปรรูปสัตว์
น้้า 

กตส/กมป/กอส 20 ราย 20 ราย 50 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 

2.1 ตรวจรับรองตามมาตรฐานสุขอนามัยการผลิตสินค้า
ประมงพื้นบ้าน องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และวิสาหกิจ
ชุมชน 

กมป. 3 ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย 

2.2 จัดท้ามาตรฐานสุขอนามัยสถานประกอบการแปรรูปสัตว์
น้้าภายในประเทศ 

กมป. (กรป.) 1 ฉบับ 
(ร่าง) 

1 ประกาศ      

2.3 ตรวจรับรองตามมาตรฐานสุขอนามัยสถานประกอบการ
แปรรูปสัตว์น้้าภายในประเทศ 

กมป 20 ราย 20 ราย 50 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 100 ราย 

2.4  จัดท้าระบบการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยสถาน
ประกอบการแปรรูปสัตว์น้้าภายในประเทศ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

กมป 

 

 

 

 

 2 ระบบ      
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 1.5 สร้างความตระหนักรู้ด้านอาหารปลอดภัยในทกุภาคส่วน 

1. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร "Q" แก่ผู้ประกอบการประมงรายย่อย 

กตส.   1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 

2. โครงการสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
อาหารปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหาร 
"Q" 

กตส.   3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง 

กลยทุธ์ที่ 1.6 เพิ่มศกัยภาพการตรวจรบัรองและระบบควบคุมคุณภาพสนิค้าประมง 

1. กิจกรรมการตรวจรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหาร
สัตว์ของโรงงานอาหารสัตว์น้้า 

กพอ 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 

2. กิจกรรมการจัดท้าและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อ
รับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง 

กพจ/กปจ/กอส/
กตส/กพส/กมป 

25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 

3. กิจกรรมการรักษาระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและ
ความปลอดภัยสินค้าประมง 

กพจ/กปจ/กตส/
กพส/กมป/กพช/
กพท/กพก/กพอ 

25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 25 แห่ง 

4. กิจกรรมการออกหนังสือรับรอง/ ใบรับรอง/ หนังสือ
อนุญาต /ใบอนุญาต 

กตส/กพส/กพช/
กรป/กพอ/กมป 

570,962 
ฉบับ 

570,962 
ฉบับ 

580,000 
ฉบับ 

580,000 
ฉบับ 

580,000 
ฉบับ 

580,000 
ฉบับ 

580,000 
ฉบับ 

5. กิจกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบสินค้า
ประมงให้กับภาคเอกชน 

กตส   1 ระบบ     
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

6. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยตรวจรับรอง และ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าประมงภาคเอกชน 

กตส.   1 แห่ง 1 แห่ง    

กลยทุธ์ที่ 1.7 พัฒนาระบบอิเลคทรอนิกสข์องการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงวตัถดุบิตลอดการผลติของห่วงโซ่ เพื่อความปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

1. โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับที่มาถึงของสินค้าสัตว์น้้าได้ตลอดสายการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กพช/กพจ 1 ระบบ 1 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 

2. โครงการเชื่อมโยงและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
การตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพ 

กตส./ศทส   1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

3. โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่าย
สัตว์น้้าส้าหรับสัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยง (สัตว์น้้าเพื่อการ
บริโภค และสัตว์น้้าสวยงาม) 

กพช/กพจ   2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 

4. กิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าในการใช้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับให้แก่ผู้ใช้งานและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

กพช/กพจ 106  
ครั้ง 

110  
ครั้ง 

240 
ครั้ง 

240 
ครั้ง 

240  
ครั้ง 

240 
ครั้ง 

240 
ครั้ง 
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ตารางผนวกที่ 2 กิจกรรมส้าคัญของยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันให้สอดรับกับบริบท New Normal 

กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 2.1 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและตา่งประเทศ 

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชนและสหกรณ์ 

กพช/กพจ     2 เครือข่าย 2 เครือข่าย 2 เครือข่าย 2 เครือข่าย 2 เครือข่าย 

2. โครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อน
ปรน 

กนป/กพช/กพจ     1 แหล่งทุน 1 แหล่งทุน 1 แหล่งทุน 1 แหล่งทุน 1 แหล่งทุน 

3. โครงการคลัสเตอร์การส่งออกกุ้งก้ามกรามเพื่อการบริโภคไป
ยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กพจ.   500 ราย 500 ราย 500 ราย 500 ราย 500 ราย 500 ราย 

4. โครงการศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดสัตว์น้้า
ชายฝั่งเศรษฐกิจในต่างประเทศ 

กพช     5 ชนิด 5 ชนิด 5 ชนิด 5 ชนิด 5 ชนิด 

5. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับแรงงาน
ส้าหรับอุตสาหกรรมประมง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

กตส.     1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 

6. กิจกรรมการสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้าง
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป เพื่อเชื่อมโยง
วัตถุดิบสูโ่รงงานอุตสาหกรรม 

กตส/กพช/กพจ     5 ช่องทาง 5 ช่องทาง 5 ช่องทาง 5 ช่องทาง 5 ช่องทาง 

7. กิจกรรมการสร้างความร่วมมือในการน้าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต 

กพช/กพจ/กตส     3            
ความร่วมมือ 

3         
ความร่วมมือ 

3         
ความร่วมมือ 

3         
ความร่วมมือ 

3            
ความร่วมมือ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

8. กิจกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
น้้าเศรษฐกิจของไทย 

กพช/กพจ     24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 24 ครั้ง 

9. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กปต./กพช/กพจ 3 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 

10. โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ของไทย 

สลก/กพช/กพจ/
กปจ/กพก/กพอ/
กพส 

    100 ชิ้นงาน 100 ชิ้นงาน 100 ชิ้นงาน 100 ชิ้นงาน 100 ชิ้นงาน 

กลยทุธ์ที่ 2.2 เพิ่มช่องทางการตลาดและลดอปุสรรคการกดีกันทางการค้า 

1. โครงการขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กพช/กพจ     1 ช่องทาง
ตลาด 

2 ช่องทาง
ตลาด 

2 ช่องทาง
ตลาด 

2 ช่องทาง
ตลาด 

2 ช่องทาง
ตลาด 

2. โครงการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าทั้งในและต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่างๆ 

กพช/กพจ     24 ครั้ง/10
พื้นที่ 

24 ครั้ง/10
พื้นที่ 

24 ครั้ง/10
พื้นที่ 

24 ครั้ง/10
พื้นที่ 

24 ครั้ง/10
พื้นที่ 

2.1 ส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในรูปแบบต่างๆ และพื้นที่ต่างๆ 

กพช/กพจ/กอส     10 
ผลิตภัณฑ์/8 
พื้นที่ 

10 
ผลิตภัณฑ์/ 
8 พื้นที่ 

10 
ผลิตภัณฑ์/ 
8 พื้นที่ 

10 
ผลิตภัณฑ์/ 
8 พื้นที่ 

10 
ผลิตภัณฑ์/ 
8 พื้นที่ 

2.2 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและแนวคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

กอส/กพช/กพจ     1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 3 รูปแบบ 3 รูปแบบ 3 รูปแบบ 

2.3 ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและ
ต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 

กนป/กพช/กพจ/
กอส 

    1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3. โครงการสร้างผู้ประกอบการและวิสาหกิจด้านเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

กอส/กพช/กพจ     5 
ผู้ประกอบการ
/ 1 วิสาหกิจ
ชุมชน 

5 
ผู้ประกอบการ
/  1 วิสาหกิจ
ชุมชน 

5 
ผู้ประกอบการ
/  1 วิสาหกิจ
ชุมชน 

5 
ผู้ประกอบการ
/  1 วิสาหกิจ
ชุมชน 

5 
ผู้ประกอบการ 
/  1 วิสาหกิจ
ชุมชน 

4. โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าที่มีมาตรฐานในทุก
ภูมิภาค 

กอส/กพช/กพจ     10 จุด 10 จุด 10 จุด 12 จุด 12 จุด 

5. โครงการบูรณาการจัดท้าแผนการบริหารจัดการการตลาด
สัตว์น้้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแบบครบวงจร  

กพช/กพจ     1 แผน         

6. โครงการสนับสนุนตลาดเฉพาะ (Niche market) สินค้าสัตว์
น้้าในแต่ละชนิดที่เป็นจุดขายของแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ 

      10 พื้นที่ 12 พื้นที่ 14 พื้นที่ 16 พื้นที่ 18 พื้นที่ 

กลยทุธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสนิค้าประมงฮาลาล 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฮาลาล กตส.     10 ราย 15 ราย 20 ราย 20 ราย 20 ราย 

2. โครงการสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าประมงฮาลาลไทยสู่
สากล 

กตส.     2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล กตส. 

 

 

 

    1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 2.4 สนับสนุนการพฒันาสนิค้าประมง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่สร้างมลูคา่เพิ่ม 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้วัตถุดิบและผลิตผลจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เชื่อมโยงไปสู้กระบวนการแปรรูปใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

      10 กลุ่ม 15 กลุ่ม 20 กลุ่ม 25 กลุ่ม 30 กลุ่ม 

2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

      1 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์ 

3. โครงการสนับสนุนการน้าเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ในกะบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

      10 กลุ่ม 15 กลุ่ม 20 กลุ่ม 25 กลุ่ม 30 กลุ่ม 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าสิ่งบง่ชี้ทางภูมิศาสตร์ 

กพช./กมป./กอส./
สปจ 

  1 ชนิด 4 ชนิด 4 ชนิด 4 ชนิด 4 ชนิด 4 ชนิด 

กลยทุธ์ที่ 2.5 เพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลติภัณฑจ์ากการเพาะเลี้ยงทีเ่หมาะสมกับยุค New normal (กระตุน้ให้สินค้าไดร้บั Q mark) 

1. โครงการส่งเสริมการสร้างตราสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า 

กพช./กพจ/กมป./
กอส./สปจ 

  2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 

2. โครงการผลิตสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่มาตรฐาน Q 
เพื่อการจ้าหน่ายในประเทศ และสินค้าที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลส้าหรับการจ้าหน่ายในต่างประเทศ 

กพช./กพจ/กมป./
กอส./สปจ 

 

  2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอตุสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วดั 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 2.6 กระตุ้นการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง 

1. โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  กพจ./กพช 75 แปลง 55 แปลง 65 แปลง 75 แปลง 85 แปลง 95 แปลง 105 แปลง 

2. โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของ
เกษตรกรรายย่อย 

กพจ./กพช    100 กลุ่ม 100 กลุ่ม 100 กลุ่ม 100 กลุ่ม 100 กลุ่ม 

3. โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของ
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

กอส/กตส    10 กลุ่ม 12 กลุ่ม 14 กลุ่ม 16 กลุ่ม 18 กลุ่ม 

4. โครงการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ กพช/กพจ/กอส/
กตส 

   10 ราย 20 ราย 30 ราย 40 ราย 50 ราย 

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

กพช/กพจ/กอส/
กตส 

   110 กลุ่ม 112 กลุ่ม 114 กลุ่ม 116 กลุ่ม 118 กลุ่ม 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการด้าน
การตลาด 

กพช/กพจ/กอส    2000 ราย 2000 ราย 2000 ราย 2000 ราย 2000 ราย 

7. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กพช/กพจ/กอส     100 แห่ง 102 แห่ง 104 แห่ง 106 แห่ง 108 แห่ง 
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ตารางผนวกที่ 3 กิจกรรมส้าคัญของยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนเหตุต 

กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ส่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 3.1 สนบัสนนุ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง/อตุสาหกรรมต่อเนื่องทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

1. โครงการพัฒนาพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กพช/กพจ     5 จังหวัด 10 จังหวัด 15 จังหวัด 20 จังหวัด 25 จังหวัด 

2. โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กพช/กพจ     1,000 
ฟาร์ม 

2,000 
ฟาร์ม 

3,000   
ฟาร์ม 

4,000   
ฟาร์ม 

5,000 
ฟาร์ม 

3. โครงการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้้าธรรมชาติ 
(MO3) 

กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก 

18,732 
ตัวอย่าง 

18,732 
ตัวอย่าง 

19,000 
ตัวอย่าง 

19,000 
ตัวอย่าง 

19,000 
ตัวอย่าง 

19,000 
ตัวอย่าง 

19,000 
ตัวอย่าง 

4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) 

กพช/กพจ      50 ราย  50 ราย  100 ราย  100 ราย  100 ราย 

5. โครงการจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง กพช     1 สายพันธุ์/ 

200,000 
ขวด 

1 สายพันธุ์/ 

200,000 
ขวด 

1 สายพันธุ์/ 

200,000 
ขวด 

1 สายพันธุ์/ 

200,000 
ขวด 

1 สายพันธุ์/ 

200,000 
ขวด 

กลยทุธ์ที่ 3.2 พัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าเพื่อรองรับและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก (adaptation / mitigation) 

1. โครงการการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ด้วยระบบหมุนเวียนน้้า และการควบคุมคุณภาพน้้าด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมระบบการเลี้ยงสัตว์น้้าที่
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

กพช/กพจ   1 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ส่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

2. โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชนิดที่เหมาะสมในการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กพช/กพจ   2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 

กลยทุธ์ที่ 3.3 เพิ่มศกัยภาพระบบการเตือนภัย การเฝ้าระวัง และการควบคุมการระบาดของโรคสตัว์น้ า 

1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝูาระวัง 
และเตือนภัยสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่มีมาตรฐานและ
ครบวงจร 

ศทส   1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

2.  โครงการการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี 
IoT 

กพช.   2 ระบบ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 

2.1 กิจกรรมการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบ่อและแหล่ง
น้้าด้วยเทคโนโลยี IoT 

กพช.   1 ระบบ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 

2.2 กิจกรรมการเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
เพาะเลี้ยง และ การให้ข้อมูลเตือนภัยธรรมชาติ 

กพช   1 ระบบ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 

3. โครงการจัดท้าระบบการแจ้งเตือนในการเฝูาระวัง ติดตาม 
และการควบคุมการระบาดของโรคสัตว์น้้าแบบออนไลน์ 

กพส   1 ระบบ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 4 พื้นที่ 

4. โครงการจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่/หน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านโรค
สัตว์น้้า (สัตว์น้้าเศรษฐกิจและสัตว์น้้าสวยงาม) 

กพช/กพจ 

 

 

   5 ชุด 10 ชุด 15 ชุด 20 ชุด 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ส่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 3.4 เพิ่มศกัยภาพด้านการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

1. โครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้เป็นไปตาม
กฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กบม/กพจ/กพช/ปจ     50,000 
ฟาร์ม 

50,000 
ฟาร์ม 

50,000 
ฟาร์ม 

50,000 
ฟาร์ม 

50,000 
ฟาร์ม 

2. โครงการติดตาม เฝูาระวัง และก้ากับการด้าเนินการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

กพช/กพจ 16 ครั้ง 42 ครั้ง 96 ครั้ง 96 ครั้ง 96 ครั้ง 96 ครั้ง 96 ครั้ง 

2.1 กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าควบคุม ให้เป็นไปตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 
2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้้าควบคุมให้แก่
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม 

กพช/กพจ 16 ครั้ง 42 ครั้ง 96 ครั้ง 96 ครั้ง 96 ครั้ง 96 คร้ัง 96 ครั้ง 

2.2 กิจกรรมก้ากับควบคุมดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด 

กพช./กพจ/ ปจ. 432  
ครั้ง 

432  
ครั้ง 

1200 1200 1200 1200 1200 

3. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้าสวยงาม (การจัดท้า
ระเบียบและก้าหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากร/
การผลักดันให้สัตว์ปุาคุ้มครองที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ ให้เป็น
ชนิดที่สามารถจ้าหน่ายได้ (กลุ่มปลาสวยงาม)  

   2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 

4. โครงการส้ารวจ ติดตาม และการจัดท้าข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการพื้นที่เหมาะสมส้าหรับการเพาะเลี้ยงหอยทะเล และการ
เลี้ยงปลาในกระชัง 

กพช 
    1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 1 พื้นที่ 
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ตารางผนวกที่ 4 กิจกรรมส้าคัญของยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและอุตสาหกรรมการผลิตยเหต ุ

กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 4.1 พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

1. โครงการจัดท้าฐานข้อมูล Digital (จัดท้าฐานข้อมูล Digital ของ
ฟาร์ม/ฐานข้อมูลยา สารเคมี วัตถุอันตราย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรม
ประมง (กลุ่มสัตว์น้้าเศรษฐกิจและสัตว์น้้าสวยงาม) 

กพช/กพจ./
ศทส 

    2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 2 ระบบ 

กลยทุธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการวจิัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดบัคุณภาพของผลิตผลและผลติภัณฑ์ ให้มีคณุภาพสูง ปลอดภยั ได้มาตรฐาน  

1. แผนงานพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

                

1.1 โครงการการส้ารวจ วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงการติดเชื้อ 
Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) เพื่อปรับปรุงระบบการ
เลี้ยงและพัฒนาคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพส้าหรับโรงอนุบาลกุ้ง
ทะเล  

กพส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.2 โครงการการศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพในการ
จัดการโรคในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล  

กพส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.3 โครงการศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ ในการ
จัดการโรคติดเชื้อในปลาทะเล 

กพส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.4 โครงการประยุกต์ใช้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า     
     

กพส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.5 โครงการศึกษาข้อมูลสุขภาพและโรคในสัตว์น้้าที่มีศักยภาพใน
อนาคต เพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการโรคอย่าง ปลอดภัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    
     

กพส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.6 โครงการศึกษาทางโภชนภูมิคุ้มกันในการปูองกันโรคสัตว์น้้า กพส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

2. แผนงานวิจัยและพัฒนาการใช้ยา สารเคมี และผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายทางการประมงที่เหมาะสม  

                

2.1 โครงการวิจยัและพัฒนาการใช้วัตถุอันตรายด้านการเกษตรเพื่อ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและความปลอดภัยด้านอาหาร 25.1. การใช้
จุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 

กพช./กพจ.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

2.2 การพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแบบเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

      1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ผลิตภัณฑ์ 

3. แผนงานวิจัยและพัฒนาการลดปริมาณสารตกค้างและยา
ปฏิชีวนะในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

                

3.1 โครงการวิจยัและพัฒนาการปฏิบัติที่ดีในการใช้ยาปฏิชีวนะและ
สารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

กพอ./กพช./
กพจ./กพส. 

    1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

3.2 โครงการวิจยัและพัฒนาการใช้สมุนไพร,สารชีวภาพ และสารสกัด
จากธรรมชาติในการรักษาโรคสัตว์น้้า 

กพส./กพช./
กพจ. 

 

 

    1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการวจิัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมลูคา่และศักยภาพการแข่งขันผ่านการรวมกลุ่มและสรา้งเครือข่ายให้สอดรับกบับริบท New Normal 

1. แผนงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการ
แข่งขันผ่านการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย 

                

1.1 โครงการวิจยัและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเอกลักษณ์และตรง
ตามความต้องการของตลาด 

กตส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.2 โครงการวิจยัและพัฒนาการใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลพลอยได้
และวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้้า 

กตส./กวพ.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.3 โครงการวิจยัและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหาร เพื่อ
รักษาคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษา และสะดวกต่อการบริโภค 

กตส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.4 โครงการวิจยัและพัฒนาการน้านวัตกรรมเครื่องจักรกลมาใช้ใน
การผลิต 

กตส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.5 โครงการวิจยัและพัฒนาการท้า cold chain และการขนส่ง
สินค้า 

กตส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.6 โครงการวิจยัเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ 

กตส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.6 โครงการวิจยัเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม
ประมง 

กตส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมการวจิัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อผลักดันการเพาะเลีย้งและอตุสาหกรรมการผลติทีเ่ป็นมติรภาพตอ่สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

1. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                

1.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์น้้าและวิธีการจัดการอาหาร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

กพจ./กพช.     1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 

1.2 โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ต่อสิ่งแวดล้อม  

กพช.     1. องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.3 โครงการวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในระบบน้้า
หมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ  

กพช.     1. องค์ความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.4 โครงการวิจยัเทคโนโลยีการจัดการโรคสัตว์น้้า เพื่อความ
ปลอดภัยด้านอาหารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กพจ./กพช./
กพส. 

    1. องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

2. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  

                

2.1 โครงการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการประเมินและการลด
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า  

กพส./กพจ./
กพช. 

 

 

    1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ าที่รองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  

                

3.1 การวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
แบบมหมวลและมีความแม่นย้าสูงเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ 

กพช.     1. ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 

กลยทุธ์ที่ 4.5 ส่งเสริมการวจิัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อควบคุมต้นทุนตลอด Supply chain พร้อมเพิ่มปริมาณผลผลติใหสู้งยิ่งขึ้น 

1. แผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ าที่มีศักยภาพ 

                

1.1 โครงการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้้าเศรษฐกิจ  

กพช./กพจ.     2 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

2 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

2 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

2 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

2 เทคโนโลยี
และ
นวัตกรรม 

1.2 โครงการวิจยัเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจเชิง
พาณิชย์ในกระชังทะเลลึก 

กพช.     1 รูปแบบ 
 

1 รูปแบบ 
 

1 รูปแบบ 
 

1 รูปแบบ 
 

1 รูปแบบ 
 

1.3 โครงการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการจัดการอาหารสัตว์น้้า  
        1. อาหารส้าหรับสัตว์น้้าชายฝั่ง  
        2. อาหารส้าหรับสัตว์น้้าจืด 

กพช./กพจ./
กพอ. 

    1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

1.4 โครงการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมโรคสัตว์น้้า  
        1.สัตว์น้้าชายฝั่งเศรษฐกิจ  2.สัตว์น้้าจืดเศรษฐกิจ 

กพช./กพจ./
กพส. 

    1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.5 โครงการวิจยัเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสัตว์น้้า 
        1. สัตว์น้้าชายฝั่ง 2.สัตว์น้้าจืด 

กพช./กพจ./
กนป. 

    1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

2. แผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์น้ าที่มีศักยภาพในอนาคต                 

2.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้้าที่ศักยภาพในอนาคต  

กพช./กพจ.     1 องค์ความรู้  1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

2.2 การศึกษาโรคที่พบและการควบคุมโรคในสัตว์น้้าที่มีศักยภาพ กพช./กพจ./
กพส. 

    1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

2.3 โครงการวิจยัและศึกษาเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสัตว์น้้า 
ชายฝั่ง 

กพช./กพจ./
กนป. 

    1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล 

3. แผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า                  

3.1 การวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าเศรษฐกิจในพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง          
(กุ้งแชบ๊วย/ปลากะพงขาว/ปลานวลจันทร์ทะเล/กุ้งขาวแวนนาไม) 

กพช./กพจ./
กพก. 

    1 องค์ความรู้  1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

3.2 การวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติในการต้านทานโรคของสัตว์น้้าที่ได้
จากการปรับปรุงพันธุ์  (สัตว์น้้าชายฝั่ง และสัตว์น้้าจืด) 

กพช./กพจ./
กพก. 

    1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

3.3 การวิจัยและพัฒนาอาหารส้าหรับสัตว์น้้าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ 
(สัตว์น้้าชายฝั่ง และสัตว์น้้าจืด) 

      1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4. แผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรและชุมชน                                  

                

4.1 โครงการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้าร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรและชุมชน    

กพช./กพจ./
กปจ./กพส. 

    1 ฐานข้อมูล
และ 1 องค์
ความรู้ 

1 ฐานข้อมูล
และ 1 องค์
ความรู้ 

1 ฐานข้อมูล
และ 1 องค์
ความรู้ 

1 ฐานข้อมูล
และ 1 องค์
ความรู้ 

1 ฐานข้อมูล
และ 1 องค์
ความรู้ 

4.2 โครงการวิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์น้้าร่วมกับเกษตรกร  กพช./กพจ./กพอ.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

5. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าสวยงามและพันธุ์
ไม้น้ า 

                

5.1 โครงการวิจยัและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้้า
สวยงาม 

กพช.     1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 

5.2 โครงการวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามและพันธุ์
ไม้น้้าที่มีศักยภาพในอนาคต 

กพช./กพจ.     1 องค์ความรู้ 
 

1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

5.3 โครงการวิจยัและพัฒนาอาหารส้าหรับสัตว์น้้าสวยงาม กพช./กพจ./กพอ.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

5.4 โครงการวิจยัและพัฒนาโรคและการควบคุมโรค  กพช./กพจ./กพส.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

5.5 โครงการวิจยัและพัฒนาการขนส่ง ล้าเลียง และบรรจุภัณฑ์ กพช./กพจ/กปจ.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

5.6 โครงการวิจยัและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
(การใช้ฮอร์โมนในการเร่งสีและแปลงเพศ /สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน) 

กพจ./กพส./กพช.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 



145 
 

กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.7 โครงการวิจยัและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้าสวยงามและ
พันธุ์ไม้น้้า 

กพช.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

5.8 โครงการวิจยัและพัฒนาตลาดและธุรกิจสัตว์น้้าสวยงาม กพจ./กพช./กนป.     1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

6. แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและประมงอัจฉริยะด้าน
การจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์น้้า 

                

6.1 โครงการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอัจฉริยะ (Smart 
Aquaculture)  

กพจ. กพช. กพก. 
กพอ. กพส. ศทส. 

    1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 

6.2 โครงการพัฒนาระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กพจ. กพช. กพก. 
กพอ. กพส. ศทส. 

    1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 

6.3 โครงการออกแบบอุปกรณ์อัตโนมัติโดยใช้ PLC  Micro 
controller ควบคุมปัจจัยการผลิตหลายตัวแปร เช่น ออกซิเจน 
อุณหภูมิ ความขุ่น พีเอช  

กพจ. กพช. กพก. 
กพอ. กพส. ศทส. 

    1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 

6.4 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบควบคุมสั่ง
การอุปกรณ์ต่างๆต่อคุณภาพน้้าในการเลี้ยงได้อย่างเหมาะสม 

กพจ. กพช. กพก. 
กพอ. กพส. ศทส. 

    1. ต้นแบบ  1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 

7.แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและประมงอัจฉริยะด้าน
การจัดการควบคุมคุณภาพน้ า 

                

7.1 การพัฒนาระบบการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพด้วย IoT เพื่อ
บริหารจัดการคุณภาพน้้าของการเลี้ยงสัตว์น้้าให้มีประสิทธิภาพ 

 กพช/ศทส     1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 1 ต้นแบบ 
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ตารางผนวกที่ 5 กิจกรรมส้าคัญของยุทธศาสตร์ที่ 5  ควบคุมต้นทุนตลอด Supply chain พร้อมเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้สูงยิ่งขึ้น เหต ุ 
 (ผลผลิตที่เพิ่มควรสมควรแก่ Demand และ Supply โดยไม่ส่งผลต่อราคาให้ตกลง มีผลผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น)ในทิศทางที่วาง 

กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ 5.1 ลดต้นทนุจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

1. โครงการส่งเสริมการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์เพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก/กปจ 

197,060 
ขวด/ซอง  

197,060 
ขวด/ซอง  

215,000 
ขวด/ซอง  

215,000 
ขวด/ซอง  

215,000 
ขวด/ซอง  

215,000 
ขวด/ซอง  

215,000 
ขวด/ซอง  

1.1 กิจกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์น้้า (ปม.1 และ ปม.2) เพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กพส/กพช/กพท/
กพอ/กพก/กปจ 

155,110 
ขวด 

155,110 
ขวด 

160,000 
ขวด 

160,000 
ขวด 

160,000 
ขวด 

160,000 
ขวด 

160,000 
ขวด 

1.2 กิจกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ซอง (ปม.1) เพื่อการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า 

กพช 41,950 
ซอง 

41,950 
ซอง 

45,000 
ซอง 

45,000  
ซอง 

45,000 
ซอง 

50,000  
ซอง 

50,000 
ซอง 

1.3 กิจกรรมส่งเสริมและขยายฐานการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์น้้าแก่
กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 

กพช     10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้้าแก่กลุ่มเกษตรกร 

กพช     1 กลุ่ม/
ชมรม/
สมาคม 

1 กลุ่ม/
ชมรม/สมาคม 

1 กลุ่ม/
ชมรม/
สมาคม 

1 กลุ่ม/
ชมรม/สมาคม 

1 กลุ่ม/
ชมรม/
สมาคม 

2. โครงการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะเพื่อลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้้า กพช.     10 ฟาร์ม 10 ฟาร์ม 15 ฟาร์ม 15 ฟาร์ม 20 ฟาร์ม 

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง
สัตว์น้้า 

กพช.     5 ฟาร์ม 5 ฟาร์ม 10 ฟาร์ม 10 ฟาร์ม 10 ฟาร์ม 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อลดต้นทุนการผลิต กพช.     5 ฟาร์ม 5 ฟาร์ม 5 ฟาร์ม 5 ฟาร์ม 10 ฟาร์ม 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

3. โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อการลดต้นทุนการผลิต กพช./กพจ     1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 

3.1 กิจกรรมพัฒนาโรงเพาะฟักและอนุบาลพันธุ์สัตว์น้้าชายฝั่ง
ปลอดโรค 

กพช.     500 แห่ง 500 แห่ง 500 แห่ง 500 แห่ง 500 แห่ง 

3.2 กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งรูปแบบต่างๆเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต  

กพช.     1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 

3.3 กิจกรรมต้นแบบโรงเพาะฟักและอนุบาลขนาดเล็ก กพช./กพจ     2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 

4. โครงการผลิตลูกกุ้งทะเลคุณภาพปลอดโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตกุ้งทะเล 

กพช.   -  -  32,830 
ตัวอย่าง 

32,830 
ตัวอย่าง 

32,830 
ตัวอย่าง 

32,830 
ตัวอย่าง 

32,830 
ตัวอย่าง 

5. โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  กพช/กพจ/ศทส     1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

กลยทุธ์ที่ ๕.2 พฒันาประสิทธิภาพการผลิตเพือ่ให้ได้ผลผลติต่อหน่วยมากขึ้น 

1. โครงการผลิตและขยายสัตว์น้้าพันธุ์ดี กพก/กพจ/กพช/
กปจ 

12  

สายพันธุ์ 

13  

สายพันธุ์ 

14  

สายพันธุ์ 

15  

สายพันธุ์ 

16  

สายพันธุ์ 

17  

สายพันธุ์ 

18  

สายพันธุ์ 

2. โครงการพัฒนาการผลิตสัตว์น้้าชายฝั่งและกุ้งทะเลคุณภาพ กพช     15  

สายพันธุ์ 

15  

สายพันธุ์ 

15  

สายพันธุ์ 

15  

สายพันธุ์ 

15  

สายพันธุ์ 

3. โครงการพัฒนาการเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจในกระชังใหญ่ กพช     1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4. โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าแบบมหมวล กพช/กพจ     1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 

5. โครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าแบบครบวงจร กพช/กพจ     1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
สัตว์น้้าตลอดสายห่วงโซ่การผลิตเพื่อความยั่งยืน 

กพช/กพจ     1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 

7. โครงการต้นแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าระบบโรงเรือนอัจฉริยะ 
และและลดต้นทุนการผลิตด้วยพลังงานทดแทน  

กพช/กพจ     1 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 2 รูปแบบ 

กลยทุธ์ที่ ๕.๓ ส่งเสริมและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ศทส. 520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

1.1 กิจกรรม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

520,000 
ฟาร์ม 

2. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กพจ/ปจ 80 แห่ง 80 แห่ง 85 แห่ง 90 แห่ง 95 แห่ง 100 แห่ง 100 แห่ง 

2.1 กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม   80 แห่ง 80 แห่ง 85 แห่ง 90 แห่ง 95 แห่ง 100 แห่ง 100 แห่ง 

3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  กพจ./กพช. 75 แปลง 55 แปลง 65 แปลง 75 แปลง  85 แปลง 95 แปลง 105 แปลง 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กพจ./กพช./
กมป/กพท/กปจ/

13,730 
ราย 

13,730 
ราย 

13,730 
ราย 

13,730  
ราย 

13,730 
ราย 

13,730  
ราย 

13,730 
ราย 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ปจ 

4.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กพจ./กพช./
กมป/กพท/กปจ/
ปจ 

500 ราย 500 ราย 500 ราย 500 ราย 500 ราย 500 ราย 500 ราย 

4.2 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง กคพ/กพจ/กปจ/
กพก/สปก/ปจ 

13,230 
ราย 

13,230 
ราย 

13,230 
ราย 

13,230  
ราย 

13,230 
ราย 

13,230  
ราย 

13,230 
ราย 

5. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า กคพ/กพจ/กปจ/
กพก/สปก/ปจ 

12,430 
ราย 

12,430 
ราย 

12,430 
ราย 

12,430  
ราย 

12,430 
ราย 

12,430  
ราย 

12,430 
ราย 

5.1 กิจกรรมสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานประมง กพจ./ปจ 1,900 
ราย 

1,900  
ราย 

1,900 
ราย 

1,900    
ราย 

1,900   
ราย 

1,900    
ราย 

1,900   
ราย 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า กพจ/กพช/กอส 2,370 
ราย 

2,370  
ราย 

2,370 
ราย 

2,370    
ราย 

2,370   
ราย 

2,370    
ราย 

2,370   
ราย 

5.2.1 บริหารจัดการระบบชลประทานน้้าเค็ม กพช 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 8 แห่ง 

5.2.3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กอส 40 ราย 40 ราย 40 ราย 40 ราย 40 ราย 40 ราย 40 ราย 

5.2.4 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า กพจ/กพช 1,300 
ราย 

200     
ราย 

200    
ราย 

200       
ราย 

200     
ราย 

200       
ราย 

200     
ราย 

5.3 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า กพอ 360 ราย 360 ราย 400 ราย 360 ราย 360 ราย 360 ราย 360 ราย 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

5.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กพจ 7,800 
ราย 

7,800   
ราย 

8,000 
ราย 

8,000    
ราย 

8,000   
ราย 

8,000    
ราย 

8,000   
ราย 

6. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กพจ/กปจ 39 แห่ง 39 แห่ง 39 แห่ง 39 แห่ง 39 แห่ง 39 แห่ง 39 แห่ง 

7. โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ กคพ/กพจ/กพช/
กปจ/กพท/กพก/
กตร/สปก/ปจ 

8,264 
ราย 

8,264  
ราย 

8,500 
ราย 

8,500    
ราย 

8,500   
ราย 

8,500    
ราย 

8,500   
ราย 

8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

กพจ/กพช 9,996 
ราย 

9,996  
ราย 

10,000 
ราย 

11,000  
ราย 

12,000 
ราย 

14,000  
ราย 

13,000 
ราย 

8.1 กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า กพจ  756    
ราย 

758     
ราย 

1,000 
ราย 

1,100    
ราย 

1,200   
ราย 

1,300    
ราย 

1,400   
ราย 

8.2 กิจกรรมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่  กพจ/กพช 9,240 
ราย 

9,240  
ราย 

10,000 
ราย 

11,000  
ราย 

12,000 
ราย 

14,000  
ราย 

13,000 
ราย 

9. โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบ
สงขลา 

กพช/กพจ/กปจ/
กพท/ปจ/กตป 

 55 

 ล้านตัว  

 55 

 ล้านตัว  

 60 

 ล้านตัว  

60 

 ล้านตัว  

 65 

 ล้านตัว  

 65 

 ล้านตัว  

 70 

 ล้านตัว  

10. โครงการพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้้าอัตลักษณ์ กพจ/กพช     10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 

11. โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อทดแทนสัตว์น้้าที่ใกล้
สูญพันธุ์ 

กพจ/กพช     2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 2 ชนิด 
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กิจกรรมส าคัญการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องทีส่่งผลให้ไปถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

หน่วยงาน เป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

กลยทุธ์ที่ ๕.4 พฒันากลไกทีท่ าให้เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มลูคา่ เพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองในตลาดทีสู่งขึ้น  

1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมสัตว์น้้าจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

กอส   1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

2. โครงการสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเศรษฐกิจในการจ้าหน่ายสินค้า 

กพช/กพจ   10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 

กลยทุธ์ที่ ๕.5 เพิ่มประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการการผลติ ลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าและโลจิ
สติกส์ 

กพช/กพจ     2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 

2. โครงการสนับสนุนการแปรรูปสัตว์น้้าในพื้นที่แหล่งผลิตสัตว์น้้า กพช/กพจ     4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 

ไว้ตกุ้งก้ามกรามจะขยายให้มากขึ้นโดยเน้นไปที่กลุ่มประเทศ ASEAN และจีน ซึ่งมีปริมาณความต้องการที่สูง เป็นตลาดขนาดใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมให้ราคากุ้ง
ก้ามกรามสูงขึ้น ทั้งนี้ปริมาณค่อนข้างล้นตลาดและราคาลูกกุ้งไม่สูงมาก จึงพร้อมก าหนดเป้าที่ท้าทาย 

- การส่งออกสัตว์น้ าสวยงาม มีแผนพัฒนาโดยเฉพาะ ชัดเจน มีทิศทางการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก จึงตั้งเป้าที่ท้าทาย 


