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ภาพท่ี 9  การใชประโยชนผลผลิตจากการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลก เปรียบเทียบ 37 
ระหวาง ประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา ป 2561 

ภาพท่ี 10 การบริโภคสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบกับสัตวน้ําจากการจับ (การบริโภคตอหัว 38 
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ภาพท่ี 11 ผลผลิตจากการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีสงออก ป 2519 – 2561 39 
(ป ค.ศ. 1976 - 2018) 

ภาพท่ี 12 ประเทศผูสงออกและนําเขาสินคาสัตวน้ําตามสัดสวนมูลคา ป 2561 40 

ภาพท่ี 13 สัดสวนการคาสัตวน้ําระหวางประเทศจําแนกตามกลุมสินคา ป 2561 41 

ภาพท่ี 14 ดัชนีราคาสัตวน้ําของ FAO (FAO Fish Price Index : FPI) ป 2533 – 2563 42 
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ภาพท่ี 15 แนวโนมและการคาดการณผลผลิตสัตวน้ําจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงของโลก 43 
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ภาพท่ี 16 แนวโนมผลผลิตสัตวน้ําจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงของโลก  ป 2523 – 2573 43 
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ภาพท่ี 17 แนวโนมและการคาดการณอัตราการขยายตัวของผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง 44 
ป 2523 – 2573 (ป ค.ศ. 1980 – 2030) 

ภาพท่ี 18 การคาดการณผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลก จําแนกรายภูมิภาค ป 2573 44 
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ภาพท่ี 19 ผลผลิตจากการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2563 47 

ภาพท่ี 20 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเทศไทย จําแนกตามแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 50 
ป 2556 - 2563 

ภาพท่ี 21 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2563 50 

ภาพท่ี 22 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2563 50 

ภาพท่ี 23 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเทศไทย จําแนกตามกลุมชนิดสัตวน้ํา ป 2556 – 2563 51 

ภาพท่ี 24 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเทศไทย จําแนกตามกลุมชนิดสัตวน้ํา ป 2556 – 2563 52 

ภาพท่ี 25 ราคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงน้ําจืดรายชนิด ป 2556 – 2563 53 

ภาพท่ี 26 ราคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงน้ําชายฝงรายชนิด ป 2556 – 2563 54 

ภาพท่ี 27 ราคากุงขาวแวนนาไมจับปากบอขนาด 40 ตัว/กิโลกรัม ป 2563 56 

ภาพท่ี 28 ราคากุงขาวแวนนาไมขนาด 31/35 ตลาดสหรัฐอเมริกา ป 2561 - 2563 56 

ภาพท่ี 29 ตนทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายชนิด 61 

ภาพท่ี 30 ปริมาณและมูลคาการนําเขาสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ.2556 - 2563 62 

ภาพท่ี 31 ปริมาณและมูลคาการสงออกสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ.2556 - 2563 62 

ภาพท่ี 32 มูลคาการสงออกสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ. 2563 63 

ภาพท่ี 33 มูลคาการนําเขาสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ.2563 66 

ภาพท่ี 34 สัดสวนมูลคาการนําเขาปลาสวยงามของโลก ป 2562 79 

ภาพท่ี 35 มูลคาการสงออกและนําเขาสัตวน้ําสวยงามของโลก ป 2553 – 2562 80 
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ท่ีมาและความสําคัญ 

ภาคอุตสาหกรรมการประมง ตองเผชิญกับความทาทายท้ังภายในและภายนอกประเทศซ่ึงพรอมจะทวี
ความแปรปรวนมากข้ึน ท้ังนี้เปนผลสืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
รวมไปถึง บริบทในระดับนานาชาติ ท่ีถูกประเทศตาง ๆ กําหนดข้ึน อันสงผลตอความพรอมและความสามารถ 
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมการประมงในประเทศไทย ยิ่งกวานั้นการวางแผนปฏิบัติราชการของกรมประมง 
จําเปนตองคํานึงถึงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก (SDGs) อันเปนทิศทางหลักท่ีจะสงเสริมใหการพัฒนา 
มีความยั่งยืน มีความ เขมแข็งจากภายในและสามารถเติบโตไปไดทามกลางความแปรผันท่ีเกิดข้ึนรอบดาน
สามารถชวยบรรลุยุทธศาสตรของชาติ  

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมดานการประมง เปนแหลงหลอเลี้ยงรายไดใหกับ
ประชาชนชาวไทย อาหารโปรตีนคุณภาพใหกับคนไทยและคนท่ัวโลก สินคาจากการประมงไทยท้ังการจับสัตวน้ํา 
ตลอดจนการเพาะเลี้ยง ปลาสวยงาม พันธุพืชน้ํา รวมไปถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ สรางผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนผูคนจํานวนมาก กรมประมง ในฐานะหนวยงานหลักของประเทศจึงจําเปนจะตองวางทิศทาง 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยคิดไปขางหนา ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวัง
ของสาธารณะ วางกรอบแผนปฏิบัติราชการอันจะเปนประโยชนตอประชาชนสูงสุด โดยวางแผนปฏิบัติราชการ
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม คํานึงถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค โครงการสําคัญ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ทิศทางการพัฒนาในระดับโลก โดยนํามาใชในการออกแบบแผนปฏิบัติราชการใหมีความเหมาะสม
สูงท่ีสุด พรอมท้ังดึงเอาภาคประชาสังคม ตัวแทนชาวประมง ตัวแทนจากผูประกอบกิจการท่ีเก่ียวของกับการประมง
มารวมใหความเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการใชงานจริง จนกลายเปนแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 
ป 2566 - 2570 ระดบัประเทศ 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการออกแบบแผนปฏิบัติราชการกรมประมง บรรลุวัตถุประสงค จึงไดมีการดําเนินการ 
เรียบเรียงขอมูล รวบรวมประเด็นสําคัญรวบรวมโครงการหลัก ท่ีชวยขับเคลื่อนพันธกิจและวิสัยทัศนของกรมประมง 
จนกลายเปนแผนปฏิบัติราชการท่ีมีเนื้อหาและรายละเอียดเพียงพอเหมาะสมตอการนําไปใชจริง พรอมรองรับ
ตอสถานการณการแพรระบาดโคโรนาไวรัส รวมไปถึงสถานการณอันเกิดข้ึนหลังจากการแพรระบาดสิ้นสุดลง
ซ่ึงการเปลี่ยนแปลง บริบททางเศรษฐกิจและสังคมยอมแตกตางไปจากในอดีต จึงจําเปนจะตองวางกรอบ
แผนปฏิบัติราชการท่ีมีความยืดหยุนสูง เหมาะสมกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จนกลายเปนนโยบาย
การปฏิบัติราชการท่ีสามารถนําไปใชไดจริง สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตลอดจนนโยบายของกระทรวง 
รวมท้ังของรัฐ 
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นโยบายพัฒนาแผนปฏิบัติราชการกรมประมง พ.ศ. 2566 – 2570 

สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร  

แผนปฏิบัติราชการของกรมประมง ไดพิจารณาอยางรอบดานตั้งแตภาพใหญในระดับโลก ยุทธศาสตรชาติ 
เปนสวนหนึ่งในแผนระยะ 20 ป วิเคราะหถึงแนวนโยบายของรัฐ รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
แผนยุทธศาสตรในสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามากําหนดทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมฯ ไดอยางเหมาะสม 
พรอมคํานึงถึงความสําคัญของมิติการพัฒนาและดําเนินกิจการของราชการในดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ของกรมประมง อันเก่ียวของในพันธกิจหลักของกรมฯ เพ่ือสงเสริมใหกรมสามารถตอบสนอง ความตองการ 
ของผูมีสวนเก่ียวของ และพัฒนาการประมงไทยใหยั่งยืน พรอมพิทักษสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการบริหารจัดการ
และสรางประโยชนจากสิ่งแวดลอมในภาคการประมงใหเกิดการสรางความม่ังค่ังแกผูมีสวนเก่ียวของ รวมท้ัง 
ยังเอ้ือตอการติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จ โดยมีการติดตามวัดผลอยางเปนระบบ เพ่ือใหม่ันใจ
ไดวาแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเกิดประโยชนสูงสุดในระยะ 5 ปนับจากนี้เปนตนไป 

ท้ังนี้มีเปาหมายหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําและการประมง 
การแปรรูปสัตวน้ําและผลิตภัณฑประมงและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานประมงอัจฉริยะ รวมท้ัง
การพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรดานการวิจัยของหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคผลงานวิจัย
และองคความรูในการนําไปใชประโยชนสงผลใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิต และคุณภาพ 
ท่ีตรงตามความตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ เกิดประโยชนท่ีมีผลกระทบเชิงบวกตอเกษตรกร
และกลุมเปาหมาย ตลอดจนผลักดันการยกระดับการผลิตสินคาประมงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
และการสงออกสินคาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก พรอมท้ังตอยอดจากแผนการพัฒนา 
การเกษตรและสหกรณควบคูกับนโยบายดานเกษตร 3 ดาน "ความปลอดภัยของอาหาร ความม่ันคงของภาคการเกษตร
และอาหาร และความยั่งยืนของภาคการเกษตร" แนวคิด “Safety, Security & Sustainability for Resilience 
Agriculture” พรอมจับมือนานาประเทศ ผาวิกฤตเศรษฐกิจโลก กาวไปขางหนาดวยกันอยางเขมแข็งและม่ันคง 
จึงเปนท่ีมาของการตั้งวิสัยทัศนท่ีมุงจะยกระดับ “แผนปฏิบัติราชการกรมประมง มีความม่ันคง ม่ังค่ัง สงเสริม
การดูแลสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน พรอมนําผลผลิตและผลิตภัณฑท่ีปลอดภัยไปสูตลาดโลก”  

ในการจัดทํากรอบแผนปฏิบัติราชการกรมประมง พ.ศ.2566 - 2570 ไดนําขอมูลจากหลายสวนมาสรุปผล
และวิเคราะหเพ่ือใชประกอบการจัดทํายุทธศาสตร ประกอบดวย การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ไดแก เปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 - 2564 
การพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) และการศึกษาขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรของกรมประมงท่ีมีความรูและประสบการณในงานท่ีรับผิดชอบดานการจัดทําแผนงาน/
โครงการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดานการพัฒนาและถายทอดองคความรู ดานระบบมาตรฐานตาง ๆอุตสาหกรรม
ประมงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ กอใหเกิดการจางงานใหแกประชาชน  

โดยมียุทธศาสตรหลักซ่ึงสรุปได คือ เนนเรงความสามารถการผลิต การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือไดผลิตภัณฑ
คุณภาพสูง ปลอดภัย ไดมาตรฐาน พรอมผลักดันการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเปนมิตรภาพตอสิ่งแวดลอม 
และยั่งยืน ควบคูกับการเพ่ิมมูลคาและศักยภาพการแขงขันท่ีสอดรับกับความตองการตลาดในบริบท New Normal 
รวมท้ังเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและอุตสาหกรรมการผลิตสินคาประมง ตลอดจน
ยกระดับเครือขายและควบคุมตนทุนตลอด Supply chain รองรับวิกฤต COVID-19 
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ประเทศไทยเปนประเทศผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายใหญอันดับ 10 ของโลก เพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดรายใหญ
อันดับ 9 เพาะเลี้ยงสัตวน้ํากลุมกุง กั้ง และปูทะเล อันดับที่ 6 และเพาะเลี้ยงหอยทะเล อันดับที่ 10 ของโลก 
ในป 2563 ผลผลิตสัตวน้ําจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของไทย 934,171.60 ตัน เปนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด 405,865 ตัน เปนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 528,306.60 ตัน ซ่ึงยังนอยกวาผลผลิต
จากภาคการทําประมง ท่ีมีผลผลิต 1,628,876 ตัน การขยายตัวการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําลดลงรอยละ 2 เม่ือเทียบ
กับป 2562 ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดจําแนกตามกลุมสัตวน้ํา มาจากเพาะเลี้ยงกลุมปลารอย
ละ 85.82 (ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาชอน ปลาจีน ปลานวลจันทรเทศ) กลุมกุง 
ก้ังและปู รอยละ 7.64 (กุงกามกราม) และ สัตวน้ําอ่ืน ๆ รอยละ 6.560 (กบและสัตวน้ําอ่ืน ๆ) สวนปริมาณผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจําแนกตามกลุมสัตวน้ํามาจากการเพาะเลี้ยงกลุมกุง ก้ัง และปู รอยละ 71.33 
(กุงขาวแวนาไม กุงกุลาดํา กุงอ่ืน ๆ ปูทะเล) กลุมหอยทะเลรอยละ 21.30 (หอยแมลงภู หอยแครง หอยนางรม) 
และกลุมปลาน้ํากรอยรอยละ 7.33 (ปลากะพงขาว ปลากะรัง) การใชประโยชนจากผลผลิตสัตวน้ําเพ่ือการบริโภค 
ปริมาณ 2,411,630 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.59 เม่ือเทียบกับป 2562 ผลผลิตสัตวน้ําท่ีไมไดใชสําหรับการบริโภค 
151,417.60 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 82.82 เม่ือเทียบกับป 2562 การบริโภคตอคน 36.40 กิลโลกรัม/คน/ป เพ่ิมข้ึน
รอยละ 1.11 เม่ือเทียบกับป 2562  

การนําเขาผลผลิตสัตวน้ําของประเทศไทย ในป 2563 ปริมาณ 2,166,153.60 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.20 
เม่ือเทียบกับป 2562 คิดเปนมูลคา 117,531.50 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.51 เม่ือเทียบกับป 2562 นําเขาจาก
ประเทศจีน รอยละ 12.60 เวียดนาม รอยละ 6.90 ญี่ปุน รอยละ 6.20 ไตหวัน รอยละ 6.20 เมียนมา รอยละ 
6.0 และประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 62.10 ชนิดสัตวน้ํานําเขาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ไดแก ปลาสวาย ปริมาณ 
34,648.10 ตัน ปลาชอน ปริมาณ 4,416.70 ตัน ปลาดุก ปริมาณ 1,271.90 ตัน ปลานิล กุงกามกราม ปลาตะเพียน 
ปลานวลจันทรเทศ และ ปลาสลิด ชนิดสัตวน้ํานําเขาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดแก ปลากะพง ปริมาณ 
12,664.60 ตัน หอยแมลงภู ปริมาณ 9,766.90 ตัน หอยแครง ปริมาณ 8,349.90 ตัน ปูทะเล กุงขาวแวนาไม 
หอยนางรม ปลากะรัง และ กุงกุลาดํา 

การสงออกผลผลิตสัตวน้ําของประเทศไทย ในป 2563 ปริมาณ 1,646,537.90 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
6.490 เม่ือเทียบกับป 2562 มูลคา 196,771.30 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.41 เม่ือเทียบกับป 2562 ตลาดสงออก
ไปประเทศสหรัฐอเมริกา รอยละ 23.50 ญี่ปุน รอยละ 17.50  จีน รอยละ 7.80  ออสเตรเลีย รอยละ 5.10  
แคนาดา รอยละ 3.50 และประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 42.60 ชนิดสัตวน้ําสงออกจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ไดแก 
ปลานิล ปริมาณ 6,340.10 ตัน ปลาสวาย ปริมาณ 5,169.50 ตัน กุงกามกราม ปริมาณ 4,264.90 ตัน ปลาดุก 
กบ ปลานวลจันทรเทศ ปลาตะเพียน ปลาชอน ปลาสลิด และปลาจีน ชนิดสัตวน้ําสงออกจากการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําชายฝง ไดแก กุงขาวแวนาไม ปริมาณ 114,375 ตัน หอยนางรม ปริมาณ 12,129.60 ตัน กุงกุลาดํา ปริมาณ 
6,789.60 ตัน ปูทะเล ปลากะพง หอยแครง ปลากะรัง และ หอยแมลงภู 

สวนการผลิตสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ําของประเทศไทย ในป 2563 ไดแก ปลากัด ปลากระเบน
น้ําจืด ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาคารฟ ปลาหมอสี ปลาสอด ปลาบอลลูน ปลามังกร/ตะพัด และปลาปอมปาดัวร 
กลุมปลาการตูน ไมน้ําอนูเบียส เฟรนอัฟริกา สาหรายพวงองุน และสาหรายผมนาง การนําเขาสัตวน้ําสวยงาม
ของไทย 2,825,776 ตัว คิดเปนมูลคา 96.70 ลานบาท นําเขาจากประเทศ อินโดนีเซีย รอยละ 66.30 เมียนมา 
รอยละ 6.30 ไตหวัน รอยละ 5.40 จีน รอยละ 5.10 ญี่ปุน รอยละ 3.50 และประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 13.40 ชนิด
สัตวน้ําสวยงามท่ีนําเขา ไดแก ปลานีออน รอยละ 22.01 ปลาคารดินัล รอยละ 11.32 ปลาหมอสี รอยละ 8.18 
ปลารัมม่ีโนส รอยละ 4.70 ปลาเสือตอ รอยละ 4.35 ปลาหมูอินโด รอยละ 3.87 ปลาคารพ รอยละ 3.42 ปลา
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แบล็คโกสท รอยละ 2.23 ปลาแพะ รอยละ 1.77 ปลาอะโรวานาเงิน รอยละ 1.76 และอ่ืนๆ รอยละ 36.39 การ
สงออกสัตวน้ําสวยงาม 75,436,479 ตัว คิดเปนมูลคา 575.89 ลานบาท ตลาดสงออกประเทศ สหรัฐอเมริกา 
รอยละ 20.40 จีน รอยละ 14.50 เกาหลีใต รอยละ 9.80 ไตหวัน รอยละ 9.70 สิงคโปร รอยละ 5.20 และ
ประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 40.40 ชนิดสัตวน้ําสวยงามท่ีสงออก ไดแก ปลากัด รอยละ 24.05 ปลาหางนกยูง รอยละ 
15.99 ปลาลูกผึ้ง รอยละ 5.11 ปลาสอด รอยละ 4.26 ปลาหมอมาลาวี รอยละ 3.12 ปลาหางไหม รอยละ 
3.11 ปลาทอง รอยละ 3.04 ปลาแรด รอยละ 2.13 ปลากาแดง รอยละ 2.04 ปลาจิ้งจอก รอยละ 1.82 และ
ปลาสวยงามอ่ืนๆ รอยละ 35.32 

ประเทศไทยมีเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 557,075 ราย มีโรงเพาะฟกและอนุบาลสัตวน้ํา 
จํานวน 4,768 ฟารม มีฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 560,569 ฟารม มีผูประกอบการดานประมง จําแนกเปน 
โรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา จํานวน 116 ราย ผูคาปจจัยการผลิตสัตวน้ํา จํานวน 543 ราย พอคาคนกลาง ผูรวบรวม
และแพปลา จํานวน 6,350 ราย สถานประกอบการแปรรูปเบื้องตน จํานวน 1,205 ราย สถานประกอบการหองเย็น 
จํานวน 544 ราย สถานประกอบการแปรรูปพ้ืนเมือง จํานวน 1,526 ราย โรงงานแปรรูปสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 
438 ราย ผูนําเขาสงออกสัตวน้ํา จํานวน 2,672 ราย ผูประกอบกิจการเก่ียวกับสัตวน้ําอ่ืน ๆ จํานวน 191 ราย 
และ ผูประกอบการดานกีฬาและสันทนาการ จํานวน 44 ราย มีโรงเพาะฟกและอนุบาล และฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน จํานวน 56,184 ฟารม กรมประมงสงเสริมกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ํา จํานวน 
143 กลุม มีการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา โรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ 
สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน และสถานบรรจุสัตวน้ํา มีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติราชการ
กรมประมง จํานวน 22 ฉบับ ประกอบไปดวยกฎหมายลําดับรองอยางนอย 260 ฉบับ โดยพระราชกําหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม มีกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของจํานวน 32 ฉบับ ประเทศไทย
ไดทําความตกลงการคาเสรี รวมท้ังหมด 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไดรับผลกระทบ
ทางลบตอการเพาะเลี้ยงสตวน้ําและอุตสาหกรรมตอเนื่อง จากภัยธรรมชาติ สถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา COVID 19 โรคสัตวน้ํา ประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทยยังมีการกําหนดมาตรฐานตางๆ เชน สุขอนามัย
การผลิตตั้งแตระดับฟารมจนถึงโรงงานแปรรูป มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรการดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยน
ใหเขมงวดข้ึน ดังนั้น นโยบายแผนปฏิบัติราชการกรมประมงมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินคาประมง โดยมีเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) 
ซ่ึงไดสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) องคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) ไดกําหนดการพัฒนา
ภายหลังป พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) ตามกระบวนทัศน “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยมี
ประเด็นสําคัญ คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ภายในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ประกอบดวย 17 เปาหมายหลัก โดยเปาหมายท่ีมีความสอดคลองและความเชื่อมโยง
กับภาคการพัฒนาการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการจึงตองเนนไปถึงการพัฒนาเกษตรกรที่เกี่ยวของภาคการประมง 
ใหมีความเขมแข็งมีศักยภาพสูงข้ึน จนสามารถแขงขันกับเกษตรกรในตางประเทศได ยกระดับฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา 
และสถานท่ีแปรรูปสัตวน้ําตลอดจนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของท้ังอาหาร ยารักษาโรค ใหมีมาตรฐานทัดเทียมสากล 
พัฒนาตอยอดการปรับปรุงพันธุสัตวน้ําและสงเสริมงานวิจัย พัฒนาพันธวุิศวกรรม คํานึงถึงผลกระทบของการใช
แรงงานในภาคการประมง ตลอดจนตอยอดใหสามารถแขงขันไดในระยะยาวอยางยั่งยืน  
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ในการออกแบบแผนปฏิบัติราชการกรมประมง พ.ศ. 2566 – 2570 ไดรับฟงความเห็น ขอเสนอและขอมูล
จากหนวยงานตางๆ อาทิ สมาคมการประมงแหงประเทศไทย สภาเกษตรกรแหงชาติ สมาคมผูเพาะเลี้ยงปลาไทย 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นโยบายแผนปฏิบัติราชการกรมประมง พ.ศ. 2566 – 2570 มีความสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 และแผน
ระดับท่ี 2 ดังนี้ 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยสอดรับเปนจํานวน 5 ดาน ไดแก 
สนับสนุนโดยตรง ไดแก 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สนับสนุนโดยออม ไดแก  
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2 
1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 - 2580 โดยสอดรับเปนจํานวน 7 ประเด็น ไดแก 

1.1 ความม่ันคง 
1.2 การเกษตร  
1.3 โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล  
1.4 การพัฒนาการเรียนรู  
1.5 เศรษฐกิจฐานราก  
1.6 การเติบโตอยางยั่งยืน  
1.7 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ  
1.8 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

2. แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยสอดรับเปนจํานวน 6 ประเด็น 
2.1 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
2.2 ดานกฎหมาย 
2.3 ดานเศรษฐกิจ 
2.4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.5 ดานสังคม 
2.6 ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยสอดรับในหมุด
หมายสําคัญ คือ 

3.1 หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
3.2 หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสาคัญ ของ

ภูมิภาค 
3.3 หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถ

แขงขันได 
3.4 หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครอง

ทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
3.5 หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 
3.6 หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา

แหงอนาคต 
3.7 หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

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

4.1 นโยบายท่ี 12 เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 

เช่ือมโยงกับนโยบายระดับประเทศและสากลท่ีเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 

(1) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนเปาหมายระดับโลก ท่ีประกอบดวย 17 เปาหมายหลัก โดยเปาหมาย
ท่ีมีความสอดคลองและความเชื่อมโยงกับภาคการพัฒนาการแผนปฏิบัติราชการกรมประมง โดยเนนพิจารณา
เชื่อมโยงไปท่ีเปาความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีข้ึน การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน และอนุรักษ 
และใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน 
ซ่ึงเปน 9 SDG สําคัญ ดังนี้  

เปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี (End poverty in all its forms everywhere)  
เปาหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเปาความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีข้ึน และสงเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture) 

เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและท่ัวถึงใหเปนไปอยางยั่งยืน สงเสริม
ศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มท่ี และงานท่ีมีคุณคาสําหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive 
and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all) 

เปาหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีพรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืนและท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and 
sustainable industrialization and foster innovation) 

เปาหมายท่ี 12 ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน (Ensure sustainable 
consumption and production patterns) 
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เปาหมายท่ี 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสําหรับการพัฒนา
ท่ียั่งยืน ใหเปนไปอยางยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 
for sustainable development) 

เปาหมายท่ี 15 พิทักษ บูรณะ และสงเสริมการใชประโยชนท่ียั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการปาไม
อยางยั่งยืน ตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss) 

เปาหมายท่ี 16 สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุข ไมแบงแยก เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการเขาถึง
ความยุติธรรมโดยถวนหนา และสรางใหเกิดสถาบันอันเปนท่ีพ่ึงของสวนรวม มีประสิทธิผล และเปนท่ียอมรับ
ในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access 
to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels) 

เปาหมายท่ี 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผล และสรางพลังแหงการเปนหุนสวน
ความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน (Strengthen the means of implementation and revitalize 
the global partnership for sustainable development) 

จากการพิจารณาแผนระดับประเทศ เปาหมายการพัฒนาระดับโลก ตลอดจนการทบทวนบริบทท่ีเก่ียวของ

กับการวางแผนปฏิบัติราชการของกรมประมงโดยผานการทบทวน กลั่นกรองจากขอมูลหลากหลายมิติ ท้ังจาก

ขอเท็จจริงเชิงประจักษ บทวิเคราะห ความเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ ตลอดจนบริบทองคกร หากมีความสอดคลอง

ยืนยันกัน (Confirmation) จะนํามาพิจารณาปรับใสในยุทธศาสตร ควบคูกับการพิจารณาจุดแข็ง จุดออน ท้ังภายใน

และนอกองคกร พรอมนํามายึดโยงกับแผนยุทธศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ (Alignment) นอกจากนี้ยังใชเครื่องมือ

การเทียบเคียงกับองคกรชั้นนํา (Benchmarking) เพ่ือดูวาดวยทิศทางและความตองการขององคกรเชนนั้น 

จะใชนโยบาย กลยุทธอะไร ผานการสังเคราะหของผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการวางยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ โดยไดผลเปนนโยบายแผนปฏิบัติราชการกรมประมง (พ.ศ. 2564 - 2570) ประกอบดวย 

5 ดาน ไดแก 

1. สรางสมดุลการประมงที่รักษสิ่งแวดลอม พรอมไดผลผลิตอยางตอเนื่องและมั่นคง (ครอบคลุม
ถึงการใชทรัพยากรและปจจัยการผลิตอยางคุมคา) 

2. เสริมความม่ังคั่งใหเกษตรกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเพ่ิมท้ังผลผลิตและมูลคา (เพ่ิมรายได
สงเสริมอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ํา ลดตนทุนการผลิต และยกระดับการจัดการหวงโซอุปทาน) 

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยสินคาดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และหลากหลาย (เพ่ิมมูลคา
สินคาสรางอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในกระบวนการผลิตใหมีมาตรฐานตลอดจน
พัฒนาความรูการใชชีวภัณฑแทนเคมีภัณฑ) 

4. ยกระดับการประมงไทยดวยงานวิจัยและพัฒนา พรอมตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG) 
(มุงเนนเกษตรกรรมยั่งยืนลดปริมาณขยะ/วัสดุเหลือใช ใชแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พรอมมีการวิจัย
และพัฒนาองคความรู) 
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5. พัฒนากําลังคนและการดําเนินงานของรัฐใหทัดเทียมสากลจนเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ 
(มุงเนน พัฒนากระบวนการของรัฐในการปองกันการทําการประมงผิดกฎหมายการเฝาระวัง แกไข
ปญหาตางๆทางอุตสาหกรรมประมง เพ่ือใหเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ) 
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โดยท้ังหาดานยุทธศาสตรนี้ กําหนดข้ึนโดยพิจารณาถึงมิติภารกิจสําคัญตลอดจนประเด็นท่ีการ
ประมงของไทย จําเปนตองเรงแกไข หรือพัฒนาเพ่ือตอบโจทยความตองการการบริโภคภายในประเทศรวมท้ังความ
ตองการในตลาดระดับสากล พรอมท้ังสงเสริมการพัฒนาคนและองคความรูท่ีเก่ียวของกับจากการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา การผลิตในแตละดานตามยุทธศาสตรใหสูงข้ึน (ครอบคลุมเกษตรกร ผูประกอบการผลิต ตลอดจน
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของ) โดยนําบทเรียนจากวิกฤต COVID-19 มาเปนบทเรยีนในการวางกรอบ 

 

 

 

  

ความสมดุลและยั่งยืน เกษตรกรมั่งค่ัง การแขงขันและการตลาด คุณภาพและความปลอดภัย มูลคาและความหลากหลาย 

BCG การตรวจสอบ กํากับ ดูแล การตรวจรับรองสินคา แรงงานประมง พันธุกรรม 

SDG การเพาะเล้ียง เทคโนโลยี-นวัตกรรม-GIS หวงโซอุปทานและตนทุน นิเวศ ส่ิงแวดลอม 

วิจัยและพัฒนา การทําประมง จับสัตวน้ํา ยุทธศาสตรชาติ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร ส่ือสาร สรางการรับรู 

จัดสรรทรัพยากร VUCA ทํานอยไดมาก เกษตรอจัฉริยะ อัตลักษณพื้นถ่ิน 
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สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  

2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

2.1.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง 

(1) เปาหมาย : ประชาชน/เกษตรกร อยูดี กินดี และมีความสุข 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร :  

• การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  

• การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท้ังทางบก
และทางทะเล 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : นักวิจัยสรางฐานความรูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางความตระหนักรูใหแกประชาชน/เกษตรกร/ชาวประมง ในเรื่อง
การใหความสําคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม 
ตลอดถึงแนวพระราชดําริในการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู ปองกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก 
หวงแหน และมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ อยางเขมแข็งยั่งยืน การสรางความม่ันคง พรอมรักษาผลประโยชน
ทางการประมง พรอมท้ังเขาไปสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนประมงทองถ่ินในการจัดการ การบํารุงรักษา 
การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากทรัพยากรสัตวน้ํา เพ่ือใหเกิดการฟนฟูทรัพยากร 
การพัฒนาอาชีพประมง สรางรายได ชวยสรางคุณภาพชีวิตความเปนอยูชาวประมงใหเกิดความม่ันคง 
ซ่ึงความม่ันคงนี้ใหความสําคัญกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล แมน้ํา
ลําธาร อันเปนแหลงทรัพยากรหลักของอุตสาหกรรมการประมงใหมีความสมบูรณ และสามารถใหผลผลิตคุณภาพดี
อยางตอเนื่อง พรอมท้ังดึงเอาแนวคิด BCG สําหรับนํามาประยุกตในการวางกรอบแผนปฏิบัติราชการ 
ซ่ึงใหความสําคัญกับการจัดการของเสีย การนํากลับมาใชประโยชน และการหมุนเวียนทรัพยากรท่ีเหมาะสม 

2.1.2 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) เปาหมาย : 
 (1.1) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 (1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร : 
 (2.1) การเกษตรสรางมูลคา 

• เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 

• เกษตรปลอดภัย 

• เกษตรชีวภาพ 

• เกษตรแปรรูป 

• เกษตรอัจฉริยะ 
 (2.2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต: อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญา 

ประดิษฐ 
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 (2.3) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

• 3.1 การสรางผูประกอบการอัจฉริยะ 

• 3.2 สรางโอกาสเขาบริการทางการเงิน 

• 3.3 การสรางโอกาสเขาถึงตลาด 

• 3.4 การสรางโอกาสเขาถึงขอมูล 

• 3.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ  

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ: ดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสนับสนุนการผลิตสินคาประมงใหไดมาตรฐาน กํากับดูแลสินคาประมงใหไดตามมาตรฐาน
ตลอดสายการผลิตตั้งแตวัตถุดิบท่ีไดจากการจับและการเพาะเลี้ยงภายในประเทศและการนําเขาจากตางประเทศ
จนถึงผูบริโภค สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิตสินคาประมง จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศมาตรฐาน
สินคาระหวางประเทศท่ีจําเปนและใหผูใชประโยชนเขาถึงขอมูลได รวมท้ังพัฒนาเครือขายของผูผลิตวัตถุดิบ
และผูผลิตเพื่อใหมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอและราคาที่เปนธรรมสามารถแขงขันได โดยเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันพัฒนาอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ซ่ึงเปนประโยชนตอการเพ่ิมมูลคาของสินคาประมง ยกระดับสินคาใหมี
ความปลอดภัย ผลักดันสินคาเกษตรชีวภาพ และนําประโยชนจากการใชเทคโนโลยีตลอดจนเกษตรอัจฉริยะ
เขามาปรับใชกับการประมง โดยพิจารณาจากโอกาสสําคัญท่ีอาหารโปรตีนจากสัตวน้ําไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน 
เทคโนโลยีตางๆ ท่ีเอ้ือตอการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการประมงไดรับการพัฒนา  

2.1.3 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคและเทาเทียมทางสังคม 

(1) เปาหมาย : 
 (1.1) สรางความเปนธรรม ลดการเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
 (1.2) กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา

เปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 (1.3) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร : 
 (2.1) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

• การปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก  

• การกระจายถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร 
 (2.2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

• สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (2.3) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการจัดการ

ตนเอง  

• เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองและการพ่ึงพากันเอง 

• สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : สนับสนุนใหมีการรวมกลุมเกษตรกรแบบธรรมชาติ 
วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการขนาดยอม ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาประมงใหมีมาตรฐาน และสงเสริม
ชองทางการตลาด สรางความเขมแข็งใหวิสาหกิจชุมชนเพ่ือดําเนินการธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการใชประโยชนที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับประชาชน 
ใหเปนธรรม การพัฒนาระบบฐานขอมูลมิติตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจและการดําเนินงาน
ของรัฐ พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสรางองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของพ้ืนท่ี รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหกลุม/เกษตรกร/ชุมชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ความรูตาง ๆ และนําไปใชในการพัฒนาพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังผลักดันใหมีการเสริมสรางความเทาเทียม
อีกดวย ผานการเพิ่มโอกาสการเขาถึงคําแนะนําและการชวยเหลือของกรมประมงอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
เพ่ิมรายได สงเสริมอาชีพถายทอดเทคโนโลยีการประมง ลดความเหลื่อมล้ํา พรอมข้ึนทะเบียนประมงทองถ่ิน
เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งดานการผลิต 

2.1.4 ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

(1) เปาหมาย : 
 (1.1) ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 (1.2) ใชประโยชนและสรางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมดุล

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร :  
 (2.1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

• รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

• สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
 (2.2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

• เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

• พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (2.3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

• มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• พัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

 (2.4) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง
ท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 

• จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล 
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 (2.5) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

• พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน 

• พัฒนาความม่ันคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร 

 (2.6) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

• สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวติท่ีดี
ของคนไทย 

• พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 
และผูประกอบการทุกระดับที่เกี่ยวของ ประกอบอาชีพโดยยึดหลักการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อผลักดัน
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมใหความสําคัญตอกิจกรรมทางประมงที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายอันเกิดข้ึนจากกระบวนการทางประมง มีการจัดการ
มลพิษท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

2.1.5 ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปาหมาย : 
 (1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
 (1.2) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (1.3) กระบวนการยตุิธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร : 
 (2.1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก 
 (2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
 (2.3) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 (2.4) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 

มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
 (2.5) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (2.6) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
 (2.7) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ : เกษตรกร ผูประกอบการ มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ในมิติการปรับสมดลุและการบริหารจัดการภาครัฐกรมประมงในฐานะหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีสวนรวมในการใหบริการประชาชนรวมไปถึงการกํากับดูแลกิจกรรมทางการประมงใหเปนไปตามกฎหมาย
และไมไปทําลายสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองมีการเตรียม ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงานใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
กระชับ รวดเร็ว และเปนไปตามความตองการของประชาชน ยกระดับการดําเนินการของรัฐ เนนปองกันการทําประมง
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ผิดกฎหมาย (พัฒนาการตรวจเฝาระวัง แกไขปญหาการทําผิดกฎหมาย) สงเสริมภาพลักษณและความรวมมือ
ทางการประมงในตางประเทศผานการพัฒนาการดําเนินงานของภาครัฐใหไดรับการยอมรับจากผูท่ีอยูในอุตสาหกรรม
การประมงตลอดจนนานาอารยประเทศในความสามารถท่ีจะบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงอยางเหมาะสม 
บูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ 
และทุกพ้ืนท่ี เนนท่ีการประมง รวมท้ังพัฒนาความสัมพันธ พันธมิตรและความรวมมือดานการประมงกับตางประเทศ 
เพ่ือชวยใหการประมงพัฒนาและกาวหนาตอไป 
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2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

(1) ดานการเกษตร 
 (1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมายท่ี 1 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

เปาหมายท่ี 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ดําเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาดานการประมง 
และสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง พัฒนาระบบคุณภาพ และความปลอดภัยสินคาประมงใหได
มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาดานการประมง บริหารจัดการสินคาประมงตลอดหวงโซอุปทาน
ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด เพ่ิมมูลคาสินคาประมงนําไปสูผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศภาคการเกษตร
เพ่ิมข้ึน โดยเนนไปท่ีสินคาและผลิตภัณฑจากแผนปฏิบัติราชการกรมประมง โดยมุงเนนเสริมสรางความม่ันคง
ทางการเกษตร เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในสาขาเกษตรผานการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตร 
โดยมีระดับขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรท่ีสูงข้ึน ยกระดับสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
พัฒนาใหสินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  

 (1.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : เกษตรปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และระบบการตรวจรับรองคุณภาพ

จากสถาบันท่ีมีความนาเชื่อถือในระดับตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณคาทางโภชนาการของสินคาเกษตรและอาหาร 
ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับใหเปนท่ียอมรับกับความตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ผานโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยเนนความโดดเดนของสินคาประมง สินคาจากสัตวน้ําซ่ึงมีโปรตีนสูง 
เปนแหลงโปรตีนคุณภาพดี เหมาะสมสําหรับการบริโภค 

2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยสินคาดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และหลากหลาย 
ยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป ปรับปรุงพันธุ ความปลอดภัยนี้ครอบคลุมถึงอาหาร
ของสัตวน้ํา ยารักษาโรค ท่ีไมสงผลเสียตอผูบริโภค พรอมท้ังสงเสริมใหใชสารชีวภัณฑทดแทนสารเคมีเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยของสินคา 

3) สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ทองถ่ิน รวมถึงผูประกอบการใหสามารถผลิต
สินคาเกษตรและอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐานท้ังมาตรฐานท่ีเปนข้ันพ้ืนฐานตามหลักการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร 
และพัฒนาตอยอดไปจนถึงมาตรฐานข้ันสูง เชน มาตรฐานเกษตรอินทรีย เปนตน ตลอดจนสงเสริมการวิจัยพัฒนา
สินคา พรอมท้ังดูแลการผลิตอาหารภายใตมาตรฐานความปลอดภัย และการคุมครองผูบริโภคและการคาระดับ
สากล โดยมีการติดตามความคืบหนาของงานเพ่ือปรับปรุงในแผนปฏิบัติราชการแตละป 

4) สรางความตระหนักรูของผูผลิตและผูบริโภคถึงความสําคัญของความปลอดภัยเพ่ือสุขภาวะ
และโภชนาการท่ีเหมาะสม และการสงเสริมดานการขยายตลาดการบริโภคสินคาเกษตร และอาหารปลอดภัย 

เปาหมายของแผนยอย สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : ดําเนินการสงเสริมการผลิตสินคา
ประมงใหมีคุณภาพมาตรฐานท้ังมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาไปสูมาตรฐานข้ันสูงโดยพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพ ระบบตรวจสอบยอนกลับ ตลอดจนกํากับดูแลสินคาประมงใหไดมาตรฐานตลอดสายการผลิต
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จนถึงผูบริโภค พรอมท้ังสรางความตระหนักรูใหผูผลิตและผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัย
เพ่ือสุขภาวะท่ีเหมาะสมสงเสริมดานการขยายตลาดการบริโภคสินคาประมงท้ังภายในและตางประเทศ  

 (1.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ : เกษตรแปรรูป 

แนวทางการพัฒนา : 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยสินคาดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และหลากหลาย 

พรอมเพ่ิมมูลคาสรางอัตลักษณพ้ืนถ่ิน สรางเรื่องราวใหมีความหลากหลาย ตอยอด สรางมาตรฐานจนมีมูลคาเพ่ิม
จากสินคาคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน มีความยึดโยงกับวัฒนธรรมและทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

2) สงเสริมการพัฒนาและใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรท่ีเชื่อมโยงไปสูกระบวนการ
แปรรูปในอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีมูลคาสูง  
โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในกระบวนการผลิต ตลอดหวงโซอุปทานใหแกเกษตรกร  
และสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร พรอมท้ังมีสินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/
อัจฉริยะมีมูลคาเพ่ิมข้ึน ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงท่ีมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง  

3) สงเสริมการแปรรูปโดยประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองคความรู
และภูมิปญญาท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพในการแปรรูปสรางความแตกตางและเพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑและสินคา
เกษตร รวมท้ังการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินคาเกษตรข้ันสูงท่ีมีคุณคาเฉพาะ และผลิตภัณฑ
คุณภาพสูงท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 

4) สนับสนุนการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเก่ียว 
และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑอัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑระหวางขนสง 
และยืดอายุของอาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกสินคา 

5) สงเสริมการสรางตราสินคา และขยายชองทางการตลาดดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังใหความสําคัญกับการสรางเครื่องหมายทางการคาและการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

6) สงเสริมการแปรรูปสินคาไปสูสินคาอาหารเพ่ือสัตวเลี้ยง โดยขยายตลาดและจับจุดเดน
ใหมท่ียังไมมีประเทศใดเนนคืออาหารสัตวเลี้ยงคุณภาพดี Cosmetics goods from fisheries products, Pet 
foods เพ่ือเปนตลาดแหลงใหมเพ่ือระบายสินคาประมง อาหารสัตวเลี้ยงคุณภาพดี มีโภชนาการสูงมีโอกาสเติบโต
มาก New normal ใหมทําใหคนทํางานอยูบานมากข้ึน สัตวเลี้ยงไดรับการดูแลสูงข้ึน เจาของยอมใชเงินเพ่ือดูแล
มากข้ึน 

เปาหมายของแผนยอย : สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคามากข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : สนับสนุนการผลิตสินคาประมง 
ท่ีมีความแตกตางและเพ่ิมมูลคา โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในกระบวนการผลิต และสงเสริมการขยาย
ชองทางการตลาดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง และการพัฒนา 
การทําการประมง การแปรรูปสัตวน้ํา และอาชีพท่ีเก่ียวของใหมีความม่ันคง และมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 
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 (1.4) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการเฝาระวังและเตือนภัยสินคาเกษตรสงเสริม

ใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการเกษตรท่ีมีมาตรฐานและครบวงจร ท้ังเรื่องเกษตรกรขอมูลอุปสงค
และอุปทานสินคาเกษตรท่ีมุงเนนการตลาดนําการผลิต ขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และขอมูลมูลคาสินคาเกษตร 
รวมท้ังการพัฒนาระบบติดตามเฝาระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑในมิติตาง ๆ ท้ังดานอุปสงคและอุปทาน 

2) สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร เพ่ือสรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือ
ระหวางวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผูประกอบการ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการพัฒนาดานการผลิต และดานการตลาดของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ รวมท้ังสนับสนุนการขยายเครือขาย
ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ และสนับสนุนใหมีโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนภายใตเง่ือนไขท่ีผอนปรน
มากข้ึน 

3) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย
พ้ืนฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกตในดานตาง ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑตาง ๆ  

4) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑยกระดับการผลิตสินคาและผลิตภัณฑ 
ใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาดหรือกลุมผูบริโภค รวมท้ังจัดใหมีระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรอยางเพียงพอมีข้ันตอนการตรวจสอบท่ีรวดเร็วและมีราคาเหมาะสม รวมถึง
การวางระบบตรวจสอบยอนกลับเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภค 

5) สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ตาง ๆ ในการสงเสริมและขยายตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเกษตรในรูปแบบตาง ๆโดยการใชสื่อแบบดั้งเดิม 
และบนอินเทอรเน็ตท้ังในและตางประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินคาการรณรงคใหความรูความเขาใจ
ถึงคุณคาหรือเรื่องราวของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑและการสรางตราสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับระดับสากล 
รวมท้ังสนับสนุนการใชเทคโนโลยีนวัตกรรม และแนวคิดสรางสรรคในการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม 
โดยคํานึงถึงประโยชนตอการใชงาน ความตองการของผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ตลอดจนยกระดับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาท้ังในและตางประเทศตลอดหวงโซการผลิต 

เปาหมายของแผนยอย : ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ สนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
พ่ึงพาตนเองและประกอบอาชีพประมงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือผลิตสินคาประมง 
ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือขายไดตลาดในประเทศ สนับสนุนผูประกอบการทุกระดับใหพัฒนาการผลิตสินคาประมง
ท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาด ผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิม โดยภาครัฐวิจัยและพัฒนาและถายทอด
นวัตกรรมท่ีสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ และพัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐาน หรือลดตนทุนการผลิต 

(2) ดานผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

 (2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

เปาหมาย : ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากข้ึน 
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การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : สนับสนุนใหเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มีความสามารถ
ในการแขงขันและใชนวัตกรรมในการสรางรูปแบบธุรกิจทุกข้ันตอนและมีทักษะในการใชระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลเพ่ือการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความสามารถในการเขาถึงตลาดท้ังในและตางประเทศ  

 (2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การสรางโอกาสเขาถึงตลาด 

แนวทางการพัฒนา:  
1) สนับสนุนผูประกอบการใหมีสินคาและบริการท่ีมีอัตลักษณและตราสินคาท่ีเดนชัด 

ใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาดนํา คํานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดท่ีมีมูลคาสูงพรอมท้ัง
พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความแตกตาง เพ่ือสงเสริมการเขาถึงตลาดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในตลาดตางประเทศ 

2) สงเสริมผูประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการขยาย
ชองทางการตลาดผานการใชสื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอรเน็ต โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเขาถึง
และขยายชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนยกระจายสินคาท่ีมีมาตรฐานในทุกภูมิภาค 
และมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกระบวนการกระจายสินคาโดยประสานความรวมมือกับภาคเอกชน 

เปาหมายของแผนยอย : ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศ
ของประเทศไทยดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : สนับสนุนการผลิตสินคาประมงท่ีมาตรฐาน “Q” 
เพ่ือการจําหนายในประเทศ และสินคาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลสําหรับการจําหนายในตางประเทศ และ
สนับสนุนการขยายชองทางการตลาดใหกับผูประกอบการทุกระดับ  
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 (2.3) แผนยอยของแผนแมบท : การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ  

แนวทางการพัฒนา : 
1) สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมปรับรูปแบบธุรกิจใหม 

โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชกับวิถีการดําเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
ลดตนทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
และการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผูประกอบการรายใหญ 

2) สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการท้ังในและตางประเทศ 
ใหเขมแข็ง ผูประกอบการสามารถเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันท้ังในแนวตั้งและแนวนอน รวมท้ังพัฒนาระบบ 
และกลไกท่ีทําใหเกิดความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคา เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองในตลาดท่ีสูงข้ึนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการผลิต การขนสงและโลจิสติกสและพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในกลุมของตนใหดี
ยิ่งข้ึน 

3) สงเสริม การปรับตัวของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
วิเคราะหความตองการของผูบริโภค รวมท้ังแนวทางการบริหารจัดการสินคาท่ีออกสูตลาดใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับความตองการ  

เปาหมายของแผนยอย : การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มตนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : สนับสนุนการนําเทคโนโลยีและดิจิทัลมาปรับใช
ตลอดหวงโซการผลิต พัฒนาเครือขายความเชื่อมโยงของผูประกอบการตลอดหวงโซการผลิตเพ่ือแบงปนขอมูล 
และผลประโยชนท่ีเปนธรรมตลอดกระบวนการผลิตสินคาประมง  

(3) ดานพลังทางสังคม 

 (3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ : 

เปาหมาย : ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ชาวประมง
พ้ืนบาน และผูประกอบการ โดยอาศัยการมีสวนรวมจากประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัยและภาคีตาง ๆ  ในทุกระดับ 
เพ่ือใหเกษตรกรชาวประมงพ้ืนบาน และผูประกอบการสามารถประกอบอาชีพไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมเพ่ิม
การมีสวนรวมของชาวประมงในการใหความเห็นตอการวางใหนโยบาย ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการของกรมประมง
เพ่ือใหเกิดประโยชนและตรงกับความตองการจริงของผูท่ีเก่ียวของ 

 (3.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การเสริมสรางทุนทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา : 
1) เสริมสรางสังคมแหงการใหและชวยเหลือกันและกัน การสรางความเปลี่ยนแปลง

ทามกลางความทาทายนานาประการ ซ่ึงไมอาจขับเคลื่อนไดดวยกลไกเพียงเฉพาะภาครัฐ แตจําเปนตองอาศัย
การรวมพลังทางสังคม โดยดึงพลังท่ีเปนจุดแข็งของวัฒนธรรมไทย คือ สังคมแหงการใหการชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ใหเปนพลังในการดูแลกันและกันเพ่ือไมใหคนกลุมใดกลุมหนึ่งถูกทอดท้ิงใหตกอยูในภาวะยากลําบากการสงเสริม
อาสาสมัครเพ่ือทําประโยชนสวนรวม  
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2) สงเสริมศักยภาพบทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนใหทุกเพศรวมเปนพลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนาสังคมดวยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการทํางานเชิงเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพความรูความสามารถ และภาวะผูนําของสตรี 

เปาหมายของแผนยอย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ชาวประมง และผูประกอบการ โดยอาศัยการมีสวนรวมจากประชากรทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัยและภาคีตาง ๆ  
ในทุกระดับ เพ่ือใหเกษตรกรชาวประมงพ้ืนบาน และผูประกอบการในอุตสาหกรรมตอเนื่องดานประมงสามารถ
ดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ เพ่ือเปนพลังสังคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(4) ดานเศรษฐกิจฐานราก 

 (4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ : 

เปาหมาย : รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึนอยางกระจายอยางตอเนื่อง 

การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : ดําเนินการสงเสริม เกษตรกร กลุมชาวประมง 
ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวของกับอุตสาหกรรมตอเนื่องประมง เพ่ือใหเกิดรายได ผานกระบวนการรวมกลุมเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งของกลุมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน รวมท้ังวางนโยบายท่ี เปดโอกาส
ใหเกษตรกรรายยอยมีโอกาสสามารถแขงขันไดกับเกษตรกรรายใหญหรือผูออกจับสัตวน้ํารายใหญ ไมใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบจากขนาด เปนการกระจายรายไดอยางท่ัวถึงโดยเฉพาะกลุมท่ีมีรายไดนอยและมีศักยภาพ
คอนขางนอยกวาคูแขงรายใหญ 

 (4.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย
เพ่ือยกระดับสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูท้ังทางดาน
เทคโนโลยีการจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ท่ีสอดคลองและจําเปนตอการ 
ยกระดับเปนผูประกอบการมีความรูความเขาใจดานบัญชีการผลิต การควบคุมตนทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตจัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหสามารถมีคุณภาพสามารถแขงขันได สามารถเชื่อมโยง 
และผสมผสานบูรณาการองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับองคความรูท่ีสรางข้ึนใหมมาปรับใชใหเหมาะสม
กับภูมิสังคมของชุมชนท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปาหมายของแผนยอย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ :สนับสนุนองคความรูและพัฒนา
ทักษะการประกอบธุรกิจแปรรูป หรือเพ่ิมมูลคาสัตวน้ําใหกับวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับสูธุรกิจ มุงเนนสนับสนุน
และชวยแกไขปญหาเก่ียวกับตนทุนของการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสัตวน้ําโดยเนนไปท่ีเรื่องอาหารและยารักษาโรค
ตลอดจนพันธุสัตวน้ําท่ีชวยทําใหตนทุนในการเพราะเลี้ยง ไมสูจนเกินไปและสามารถแขงขันได 

(5) การเติบโตอยางย่ังยืน 

 (5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ: 

เปาหมาย : สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน 
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การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ : สนับสนุนการผลิตสินคาประมงที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

 (5.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ :การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

แนวทางการพัฒนา :สงเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืนท่ีชวยสรางการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ท้ังการเพาะปลูก ปศุสัตว และประมงตลอดหวงโซ
คุณคา และกําหนดใหผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมติดฉลากสิ่งแวดลอม และสงเสริมการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ : สนับสนุนการผลิตสินคาประมง 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน การไมใชวัตถุดิบท่ีมาจากการทําประมง IUU การติดฉลากสินคาท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

(1) ดานเศรษฐกิจ 

(1.1) แผนการปฏิรูปประเทศดานอุตสาหกรรมท่ีเปนเลิศ 

• เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : อุตสาหกรรมการเกษตร 

• ข้ันตอนการดําเนินงาน : ขอมูลของตลาดโซนนิ่งและเครื่องมือสรางมูลคาเพ่ิม 

• กิจกรรม : ใหขอมูลของตลาดการทําโซนนิ่งและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของกระบวนการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 

• เปาหมายกิจกรรม : เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2562 -2564) 

(1) วัตถุประสงค : เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

(2) เปาหมายรวม : ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

(3) ยุทธศาสตร : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

(3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร : การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 

(3.2) แนวทางการพัฒนา : การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต 
และบริการ 

• การพัฒนาภาคการเกษตร 

• การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
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2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 

(1) นโยบายความม่ันคงแหงชาต ิ: เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 

(2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ : การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา 

(3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยมีความม่ันคงและปลอดภัยในดานอาหารและน้ํามีคุณภาพ
ตามหลักโภชนาการอยางพอเพียงและยั่งยืน 

(4) ตัวช้ีวัด : 
1. ระบบปองกัน แจงเตือน ระงับยับยั้ง แกไข ภัยคุกคาม ท่ีเกิดจากภัยทางน้ํา อันไดแกน้ําปาไหลหลาก 

น้ําทวมฉับพลัน และสิ่งท่ีแฝงมาในอาหารและน้ํา มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมมากข้ึน 

(5) กลยุทธ : 
1. สงเสริมใหเกิดเกษตรกรรมยั่งยืนตอเกษตรกรและผูประกอบการทางการเกษตรใหเห็นผลในทางปฏิบัติ 

โดยครอบคลุมทางดานการผลิตการตลาดมาตรฐานสินคา และแหลงเงินทุนรวมถึงหวงโซอุปทาน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
แหลงผลิตอาหารท่ีปลอดภัย และเปนภูมิคุมกันรองรับวิกฤตการณดานอาหาร 

2. สงเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหาร เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ัน ความปลอดภัยของอาหารควบคูกับการรักษาเพ่ือเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการและเพ่ิมผลิตภาพ รวมท้ัง
สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเก่ียวของ 
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2.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ (หากมี) 

2.3.1 นโยบายรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผนดินที่รัฐบาล

จะดําเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนาดวยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี 
และเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความพรอมท่ีจะดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจไทย
มีความแข็งแกรงและมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายประกอบดวย นโยบายหลัก 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 
เรื่องโดยมีนโยบายหลักท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติการดานแผนปฏิบัติราชการกรมประมงดังนี้ 

1) นโยบายหลักท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 
นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
นโยบายหลักท่ี 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 

2) นโยบายเรงดวนท่ีเกี่ยวของประกอบดวย 
นโยบายเรงดวนท่ี 1 การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
นโยบายเรงดวนท่ี 4 การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใชบริการประชาชน 

2.3.2 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) 

วิสัยทัศน : ภาคเกษตรม่ันคง เกษตรกรม่ังค่ัง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 

เปาประสงค : เกษตรกรมีรายไดอยางนอย 97,860 บาท ภายในป 2565 โดย 
(1) เกษตรกรกินดีอยูดี มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ 
(2) ขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตร 
(3) การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมภาคการเกษตร 
(4) การเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
(1) GDP สาขาเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.8 
(2) ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 1.2 
(3) เกษตรกรท่ีมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนลดลงไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

กลยุทธ ประกอบดวย  
(1) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลคาสินคาเกษตร 
(3) สงเสริมใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคเกษตร 
(4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  
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สวนท่ี ๓ สาระสําคัญของนโยบายแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 

3.1 การประเมินสถานการณ ปญหา และความจําเปนของนโยบายแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 

3.1.1 บริบทเชิงนโยบาย 

การประมงทะเลของไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากปลา
เปนแหลงโปรตีนหลักของประชากรในประเทศไทย ผลผลิตสัตวน้ําจากการประมงในประเทศและการนําเขา
ผลิตภัณฑจากการประมง รวมกันมีจํานวนมากกวา 4.6 ลานตัน เปนแหลงอาหารและวัตถุดิบท่ีสําคัญสําหรับ
การบริโภคภายในประเทศ การแปรรูป และการสงออก ซ่ึงมีกิจกรรมตอเนื่องตลอดหวงโซอุปทาน จึงมีความสําคัญ
ตอประเทศไทยท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคม อุตสาหกรรมตอเนื่องภาคการประมงท่ีสําคัญ ประกอบดวย สะพานปลา 
ทาเทียบเรือ หองเย็น ตลาดกลาง สถานแปรรูปเบื้องตน และโรงงานแปรรูป 

ดวยความทาทายท่ีเพ่ิมมากข้ึนนับจากปนี้เปนตนไป จากความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางจากเดิม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมลง กรมประมงและองคกรท่ีเก่ียวของ
จําเปนตองรวมมืกันผลักดันใหมีการรักษาสมดุลของการทําการประมง และมีการยกระดับการออกจับสัตวน้ํา 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การแปรรูปสัตวน้ําท่ียั่งยืน โดยประเทศไทยเรงผลักดันนโยบายดานเกษตร 3 ดาน "ความ
ปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และความยั่งยืนของภาคการเกษตร" 
แนวคิด “Safety, Security & Sustainability for Resilience Agriculture” มุงเปาใหประเทศไทยเปนครัว
ของโลก สินคาเกษตรและอาหารตองมีความปลอดภัย โดยมียุทธศาสตรหลัก คือ การสรางความเขมแข็ง 
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคา เพ่ิมความสามารถการแขงขันภาคเกษตรดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมท้ังคํานึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
รวมกับพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โดยไดใหความสําคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร
ใหไดรับการยอมรับซ่ึงมีกรอบการดําเนินงานในการขับเคลื่อนสูเปาหมายรวมกันในทุกภาคสวน คือ ความปลอดภัย
ของอาหาร (Food Safety) ดังนั้น จะตองมีระบบการวางมาตรการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตั้งแตตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํา ตั้งแตการเพาะเลี้ยง การแปรรูป การจําหนาย จนถึงมือผูบริโภค หรือที่กลาววาจากมือผูผลิต 
สูมือผูบริโภค (From Farm to Table) โดยทุกข้ันตอนการผลิตสินคาสัตวน้ําตองมีความปลอดภัย ไดมาตรฐาน 
และเปนท่ียอมรับ ซ่ึงการคุมครองสุขอนามัยของผูบริโภคกลายเปนประเด็นสําคัญท่ีมีบทบาทมากข้ึนในเวทีการคา
ระหวางประเทศ ทําใหผูผลิตอาหารตองมีการปรับกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐาน นําเทคโนโลยี
มาประยุกตใช รวมถึงการตรวจสอบยอนกลับใหเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสรางความม่ันใจ
ใหกับผูบริโภค สงเสริมภาพลักษณท่ีดีของแผนปฏิบัติราชการกรมประมงของไทย ซ่ึงนําไปสูการขยายตลาดบริโภค
สินคาประมงปลอดภัยและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันในเวทีสากล สงเสริมการคาระหวางประเทศ
ที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบันที่มีความหวงใยตอสุขภาพและความสนใจแหลงท่ีมา
ของสินคาเกษตรและอาหาร ตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคอาหารท่ีไมสะอาดหรือปนเปอน เพ่ือทําให
ภาคการประมงของไทยขับเคลื่อนไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Security & Sustainability) เพ่ิมอัตรา
การเติบโตของมูลคาสินคาสัตวน้ําปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน และการจัดทําขอมูลสารสนเทศดานการเกษตร (Big Data) เพ่ือสรางคลังขอมูลสินคาประมง
มีคุณภาพไดมาตรฐานของประเทศไทย ตอกย้ําศักยภาพของการเปนครัวของโลก และความพรอมของการเปนแหลง
สํารองอาหารของอนุภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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3.1.2 สถานการณแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 

(1) สถานการณการประมง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําโลก (FAO, 2020)  

 (1.1) ผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียงของโลก  
จากขอมูลขององคการเกษตรและอาหารของสหประชาชาติ (Food Organization FAO) 

จะเห็นไดวาตั้งแตทศวรรษท่ี 20 เปนตนมา แนวโนมผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง (ไมรวมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
จระเข สาหราย และพรรณไมน้ํา) ขยายตัวอยางรวดเร็ว เม่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตสัตวน้ําท่ีจับจากธรรมชาติ 
ซ่ึงมีแนวโนมคงท่ีหรือชะลอตัวลง จากสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําท่ีเริ่มเสื่อมโทรมจากการทําประมงเกินขนาดและ
เกินศักยภาพ (ภาพท่ี 1) โดยป 2561 ผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงเทากับ 82.1 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจาก 34.6 
ลานตัน ในป 2544 เพ่ิมข้ึนรอยละ 137.3 ขณะท่ีผลผลิตสัตวน้ําท่ีจับจากธรรมชาติในป 2561 เทากับ 96.4 
ลานตัน เพ่ิมข้ึนจาก 90.6 ลานตัน ในป 2544 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.4 (ตารางท่ี 1) ทําใหผลผลิตสัตวน้ําจากการ
เพาะเลี้ยงมีบทบาทสําคัญในฐานะแหลงอาหารโปรตีนสําหรับประชากรของโลกท่ีมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี้ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํายังมีบทบาทสําคัญดานเศรษฐกิจ ท้ังการสรางรายได การจางงานในประเทศ 
และทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศ 

 

 

ภาพท่ี 1  ผลผลิตจากการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระดับโลก ป 2493 – 2561 (ป ค.ศ. 1950 – 2018) 
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ตารางท่ี 1  ผลผลิตสัตวน้ําของโลก ป 2544 และป 2561  
หนวย : ลานตัน 

  2544 2561 %  % สัดสวนป 2544  % สัดสวนป 2561 

จับจากธรรมชาติ 90.60 96.40 6.40 72.40 54.0 
 - นํ้าจืด 8.50 12.00 41.20 6.80 6.70 
 - นํ้าเค็ม 82.10 84.40 2.80 65.60 47.30 

เพาะเลี้ยง 34.6 82.1 137.3 27.6 46.0 
 - นํ้าจืด 19.80 51.30 159.10 15.80 28.70 
 - นํ้าเค็ม 14.80 30.80 454.70 11.80 17.30 

รวมผลผลิตท้ังหมด 125.20 178.50 42.60 100.00 100.00 

ท่ีมา : องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO), 2561 

ป 2561 ผลผลิตสัตวน้ําท้ังหมดของโลกเทากับ 178.5 ลานตัน แบงเปน ผลผลิตสัตวน้ําท่ีจับ
จากธรรมชาติ 96.40 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 54.00 (เปนผลผลิตสัตวน้ําจืดท่ีจับจากธรรมชาติ 12.00 ลานตัน 
(6.7%) และผลผลิตสัตวน้ําเค็มท่ีจับจากธรรมชาติ 84.4 ลานตัน (47.3%)) และเปนผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง 
82.1 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.0 (เปนผลผลิตสัตวน้ําจืดจากการเพาะเลี้ยง 51.3 ลานตัน (28.7%) 
และผลผลิตสัตวน้ําเค็มจากการเพาะเลี้ยง 30.8 ลานตัน (17.3%)) (ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1)  

 

ภาพท่ี 2  สัดสวนปริมาณผลผลิตสัตวน้ําท่ีจับจากธรรมชาติและผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงของโลกป 2561  
  

ผลผลิตสัตวนํ้าจืดที่จับ
จากธรรมชาติ

6.7%

ผลผลิตสัตวน้ําเค็ม
ท่ีจับจากธรรมชาติ

47.3%

ผลผลิตสัตวน้ําจืด
จากการเพาะเลี้ยง

28.7%

ผลผลิตสัตวน้ําเค็ม
จากการเพาะเลี้ยง

17.3%

ผลผลิตสัตวน้ําท่ีจับจากธรรมชาติ 
96.4 ลานตัน (54.0%) 

ผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะลี้ยง 
82.1 ลานตัน (46.0%) 
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จากขอมูลของ FAO อัตราการขยายตัวการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลกในชวงป 2544 – 2561 
มีแนวโนมลดลง โดยชวงป 2544 - 2553 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเทากับรอยละ 5.8 ตอป และลดลงเหลือ
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.5 ในชวงป 2554 - 2561 ท้ังนี้ แอฟริกาเปนภูมิภาคท่ีมีอัตราการขยายตัว 
ของผลผลิตสัตวน้ํามากท่ีสุด (ภาพท่ี 3) 

 

ภาพท่ี 3 อัตราการขยายตัวของผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงของโลกเฉลี่ยตอป ป 2544 – 2561  
(ป ค.ศ. 2001 – 2018) 

เม่ือพิจารณาผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงจําแนกรายภูมิภาค จากผลผลิตสัตวน้ํา 
จากการเพาะเลี้ยงของโลก 82.095 ลานตัน ในป 2561 พบวา ภูมิภาคเอเชียเปนผูผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง
รายใหญอันดับหนึ่งของโลก มีปริมาณผลผลิต 72.812 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.69 ของผลิตสัตวน้ํา
จากการเพาะเลี้ยงท้ังหมดของโลก โดยมีจีน (57.93%) อินเดีย (8.61%) อินโดนีเซีย (6.61%) เวียดนาม (5.04%) 
และบังคลาเทศ (2.93%) เปนประเทศผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายใหญ 5 อันดับแรกของเอเชียและของโลก อันดับสอง 
ไดแก ภูมิภาคอเมริกา ผลผลิตสัตวน้ํา 3.799 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.63 โดยชิลี (1.54%) เปนประเทศ
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายใหญของภูมิภาคนี้ อันดับสามเปนภูมิภาคยุโรป ผลผลิตสัตวน้ํา 3.082 ลานตัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 3.75 โดยนอรเวย (1.65%) เปนประเทศผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีสําคัญของภูมิภาคนี้ อันดับสี ่
เปนภูมิภาคแอฟริกา ผลผลิตสัตวน้ํา 2.195 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.67 โดยอียิปต (1.90%) เปนผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํารายใหญของภูมิภาคนี้ ขณะท่ีภูมิภาคโอเชียเนีย มีผลผลิตสัตวน้ํา 0.205 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.25 
(ตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 4)  
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ตารางท่ี 2  ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลกจําแนกรายภูมิภาค และประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ ป 2538 – 2561 
(ป ค.ศ 1995 – 2018)  
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ภาพท่ี 4  สัดสวนผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลกจําแนกรายภูมิภาค ป 2561 

เม่ือพิจารณาเปนกลุมสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง ป 2561 ผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง
ของโลกเทากับ 82.095 ลานตัน แบงเปน กลุมปลา 54.279 ลานตัน (66.12%) กลุมสัตวน้ําจําพวกหมึกและหอย 
(สวนใหญเปนหอย) 17.511 ลานตัน (21.33%) กลุมสัตวน้ําจําพวกกุง ก้ัง และปู 9.387 ลานตัน (11.43%) 
และสัตวน้ําอ่ืน ๆ 0.919 ลานตัน (1.12%) (ภาพท่ี 5 และตารางท่ี 3)  
 

 

ภาพท่ี 5  สัดสวนผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงของโลกจําแนกรายกลุมสัตวน้ําหลัก ป 2561 

เอเชีย
88.69%

อเมริกา 
4.63%

ยุโรป
3.75%

แอฟริกา 
2.67%

โอเชียเนีย 
0.25%

กลุมปลา
66.12%

กลุมสัตวน้ําจําพวก
หมึกและหอย

21.33%

กลุมสัตวน้ําจําพวกกุง 
กั้ง และปู
11.43%

สัตวน้ําอ่ืน ๆ 
1.12%
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ตารางท่ี 3  ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจําแนกรายกลุมสัตวน้ําหลัก ในป 2561 

 

ในสวนของประเทศไทย จากขอมูลของ FAO ในชวงป 2546 – 2561 ไทยเปนประเทศ 
ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายใหญอันดับท่ี 10 ของโลก เปนประเทศผูเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดรายใหญอันดับท่ี 9 ของโลก 
เปนประเทศผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากลุมกุง ก้ัง และปู เปนอันดับท่ี 6 ของโลก และเปนประเทศท่ีเพาะเลี้ยงหอยทะเล 
อันดับท่ี 10 ของโลก (ภาพท่ี 6)  
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ภาพท่ี 6 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลก จําแนกตามประเทศผูผลิตหลักและกลุมสัตวน้ําสําคัญ  
ป 2547 – 2561 (ป ค.ศ. 2003 – 2018) 
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ภาพท่ี 6 (ตอ) ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลก จําแนกตามประเทศผูผลิตหลักและกลุมสัตวน้ําสําคัญ  
 ป 2547 – 2561 (ป ค.ศ. 2003 – 2018) 
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(2) การจางแรงงานภาคการเพาะเล้ียงสัตวน้ําของโลก 
 การจางแรงงานภาคการทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลกในป 2561 มีจํานวน 

59.509 ลานคน แบงเปนแรงงานภาคการทําการประมง 38.976 ลานคน (65.5 %) และเปนแรงงานภาค 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 20.533 ลานคน (34.5%) (ตารางท่ี 6) การจางแรงงานของภูมิภาคเอเชียมีมูลคาสูงสุด 
และแรงงานภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีมูลคาสูงกวาแรงงานภาคการทําการประมง ขณะท่ีในภูมิภาคอ่ืน ๆ 
แรงงานภาคการทําการประมงมีมูลคาสูงกวาแรงงานภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ภาพท่ี 7) 

(3) การใชประโยชนจากการทําประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ําของโลก  
 ป 2561 พบวามีการนําผลผลิตสัตวน้ําของโลกไปใชประโยชนเพ่ือการบริโภคโดยตรงมากกวา

รอยละ 88 หรือประมาณ 156 ลานตัน จากผลผลิตสัตวน้ําท้ังหมดของโลก 179 ลานตัน โดยนําไปใชประโยชน
ในรูปแบบตาง ๆ ไดแก มีชีวิต สด หรือแชเย็น แชแข็ง แปรรูป/ปรุงแตง หรือผานกระบวนการถนอมอาหาร 
ขณะท่ีผลผลิตสัตวน้ําท่ีเหลือรอยละ 12 (ประมาณ 22 ลานตัน) นําไปใชประโยชนเพ่ือวัตถุประสงคท่ีไมใชสําหรับ
คนบริโภค (ประมาณรอยละ 80 ของผลผลิตสัตวน้ําสวนนี้ ถูกนําไปผลิตเปนปลาปนหรือน้ํามันปลา สวนท่ีเหลือ
ใชเปนอาหารเลี้ยงสัตวน้ํา หรือปศุสัตว หรือนําไปผลิตเปนอาหารสัตวเลี้ยง หรือใชในอุตสาหกรรมยา เปนตน) 
(ภาพท่ี 8) สําหรับรูปแบบการใชประโยชนจากสัตวน้ํา พบวา ประเทศกําลังพัฒนาประเทศนิยมใชประโยชน
จากสัตวน้ําในรูปแบบสัตวน้ําสดมากท่ีสุด ขณะท่ีประเทศพัฒนาแลวนิยมใชประโยชนจากสัตวน้ําในรูปแบบ 
แชแข็งมากท่ีสุด (ภาพท่ี 9) 

(4) การบริโภคสัตวน้ําของโลก  
 จากขอมูลของ FAO ป 2560 การบริโภคสัตวน้ําตอคนของโลกเฉลี่ยเทากับ 20.3 กก./คน/ป 

โดยภูมิภาคโอเชียเนียเปนภูมิภาคท่ีมีการบริโภคสัตวน้ํามากท่ีสุด ปริมาณการบริโภคเฉลี่ย 24.2 กก./คน/ป 
รองลงมา ไดแก ภูมิภาคเอเชีย เฉลี่ย 24.1 กก./คน/ป ภูมิภาคอเมริกาเหนือ เฉลี่ย 22.4 กก./คน/ป ภูมิภาคยุโรป 
เฉลี่ย 21.6 กก./คน/ป ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เฉลี่ย 10.5 กก./คน/ป และภูมิภาคแอฟริกา 
เฉลี่ย 9.9 กก./คน/ป (ตารางที่ 7) ทั้งนี้ แนวโนมของการบริโภคสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงของโลกเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2501 – 2561 (ภาพท่ี 10)  
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ตารางท่ี 4  การจางแรงงานในภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจําแนกรายภูมิภาค ป 2538 - 2561  

(ป ค.ศ. 1995 – 2018)  
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ภาพท่ี 7 สัดสวนมูลคาการจางแรงงานภาคการทําประมงและภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลกจําแนกรายภูมิภาค 

ป 2561 (ป ค.ศ. 2018)   
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ภาพท่ี 8  การใชประโยชนจากการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลก ป 2505 – 2561  
(ป ค.ศ. 1962 – 2018)  

 

ภาพท่ี 9  การใชประโยชนผลผลิตจากการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลก เปรียบเทียบระหวาง
ประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกําลังพัฒนา ป 2561  
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ตารางท่ี 5 การบริโภคสัตวน้ําตอคนของโลกจําแนกรายภูมิภาคและกลุมเศรษฐกิจ ป 2560 

 

 

ภาพท่ี 10  การบริโภคสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงเปรียบเทียบกับสัตวน้ําจากการจับ (การบริโภคตอหัวประชากร) 
ป 2501 – 2561  (ป ค.ศ. 1958 – 2018)  
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(5) การสงออกผลผลิตสัตวน้ําของโลก  

ภาพรวม ป 2561 สัตวน้ําท้ังหมดท่ีสงออกคิดเปนประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณผลผลิตสัตวน้ํา
ท่ีไดจากการจับและการเพาะเลี้ยงท้ังหมดของโลก (น้ําหนักสด) (ภาพท่ี 11)  

ป 2561 ประเทศผูสงออกสัตวน้ํารายใหญของโลก เม่ือพิจารณาจากสัดสวนมูลคาการสงออก 
ไดแก จีน รอยละ 14 นอรเวย รอยละ 7 เวียดนาม รอยละ 5 สวนอินเดีย ชิลี สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด  
และไทย มีสัดสวนใกลเคียงกันอยูท่ีรอยละ 4 ขณะท่ีแคนาดาและรัสเซียมีสัดสวนเทากันอยูท่ีรอยละ 3  

ป 2561 ประเทศผูนําเขาสินคาสัตวน้ํา เม่ือพิจารณาจากสัดสวนมูลคาการสงออก ไดแก 
สหรัฐอเมริกา รอยละ 14 จีน และญ่ีปุน มีสัดสวนเทากันท่ีรอยละ 9 สเปน รอยละ 5 สวนอิตาลี เยอรมัน 
เกาหลีใต และฝรั่งเศส มีสัดสวนเทากันอยูท่ีรอยละ 4 สวีเดน และเนเธอรแลนด มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 3  
(ภาพท่ี 12) 

ป 2561 กลุมสินคาสัตวน้ําหลักท่ีมีการคาระหวางประเทศ เม่ือพิจารณาจากสัดสวนมูลคา
การคา พบวา กลุมปลา มีมูลคาการคามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66 ของมูลคาการคาสัตวน้ําระหวางประเทศ
ท้ังหมดของโลก รองลงมาเปน กลุมกุง ก้ัง และปู รอยละ 22 และกลุมหมึก หอย และสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง 
รอยละ 12 (ภาพท่ี 13)  

 

ภาพท่ี 11 ผลผลิตจากการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีสงออก ป 2519 - 2561  (ป ค.ศ. 1976 - 2018) 
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ภาพท่ี 12  ประเทศผูสงออกและนําเขาสินคาสัตวน้ําตามสัดสวนมูลคา ป 2561  



42 
 

 

ภาพท่ี 13 สัดสวนการคาสัตวน้ําระหวางประเทศจําแนกตามกลุมสินคา ป 2561 

(6) ราคาสัตวน้ํา  
 จากดัชนีราคาสัตวน้ําของ FAO (FAO Fish Price Index : FPI) ซ่ึงคํานวณจากราคาสัตวน้ํา

ชนิดหลักของโลก พบวา แมวาดัชนีราคาสัตวน้ํา FPI ลดลงมากในชวงวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลกชวงป 
2551 – 2552 (ค.ศ. 2008 – 2009) และจากการผันผวนของราคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง แตภาพรวมราคา
สัตวน้ํามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผลผลิตสัตวน้ํามีการขยายตัวท่ีจํากัด โดยเฉพาะสัตวน้ําจากการจับและอุปสงค
สัตวน้ําท่ัวโลกท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีราคาสัตวน้ําระหวางประเทศในป 2562 เฉลี่ยลดลงรอยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบ
กับป 2561 ท้ังนี้ เนื่องจากราคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงหลายชนิด เชน กุง ปลาแซลมอน ปลาสวาย และปลานิล 
รวมท้ังราคาปลาทูนากระปองท่ีลดลง ซ่ึงเปนผลจากอุปทานท่ีมากกวาอุปสงค (ภาพท่ี 14)  
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ภาพท่ี 14  ดัชนีราคาสัตวน้ําของ FAO (FAO Fish Price Index : FPI) ป 2533 – 2563 (ป ค.ศ. 1990 – 2020) 

(7) แนวโนมผลผลิตสัตวน้ําของโลกในป 2573 (ป ค.ศ. 2030)  
 FAO คาดการณวาผลผลิตสัตวน้ําของโลกในป 2573 หรือประมาณ 10 ปขางหนา ผลผลิตสัตวน้ํา

ของโลกจะเพ่ิมข้ึนจาก 179 ลานตัน ในป 2561 เปน 204 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 นอยกวาอัตราการขยายตัว
ของผลผลิตสัตวน้ําท้ังหมดในชวงป 2550 – 2561 โดยภาคเพาะเลี้ยงสัตวน้ํายังเปนสวนสําคัญท่ีขับเคลื่อน 
การขยายตัวของผลผลิตสัตวน้ําโลก ท้ังนี้ คาดการณวา ป 2573 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงจะเพ่ิมข้ึนเปน 109 ตัน 
หรือครึ่งหนึ่งของผลผลิตสัตวน้ําท้ังหมด เพ่ิมข้ึนรอยละ 32 จากผลผลิต 82 ลานตัน ในป 2561 โดยการขยายตัว
ของผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงชะลอตัวลง จากอัตราขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.6 ตอป ในชวงป 2550 - 2561 
เหลือเพียงรอยละ 2.3 ตอป ในชวงป 2562 - 2573 ปจจัยท่ีคาดวาจะทําใหอัตราการขยายตัวของผลผลิตสัตวน้ํา
โลกลดลง เปนผลจากความเขมงวดเรื่องกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ําและการใชพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม การระบาดของโรคในสัตวน้ํา ผลิตภาพการผลิต
ท่ีลดลง อยางไรก็ตาม ผลผลิตสัตวน้ํายังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ คาดวาจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสัตวน้ํา และผลักดันใหภาคการเพาะเลี้ยงขยายตัวมากข้ึน (ภาพท่ี 15 – 17) 

 จากการคาดการณของ FAO ในป 2573 ผลผลิตสัตวน้ําในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวโลกจะขยายตัว
เพ่ิมข้ึน โดยผลผลิตสัตวน้ําในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.20 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2561 โดยเปนผล
จากการขยายตัวของผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 32.30 ทําใหภูมิภาคเอเชีย
จะมีสัดสวนผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงคิดเปนรอยละ 89 ของผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงท้ังหมด
ของโลก โดยจีนจะยังคงเปนประเทศผูผลิตสัตวน้ํารายใหญอันดับหนึ่งของโลก ขณะท่ีประเทศผูผลิตสัตวน้ํา
รายใหญอ่ืน ๆ ไดแก อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม อียิปต ชิลี นอรเวย และไทย เปนตน (ภาพท่ี 18 และตารางท่ี 8) 
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 ราคาสัตวน้ํา คาดการณวาแนวโนมราคาสัตวน้ําจะเพ่ิมข้ึนในระยะยาวจนถึงป 2573 จากอุปสงค
ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน การขยายตัวของจํานวนประชากร และราคาเนื้อสัตวท่ีสูงกวา 
และจากอุปทานสัตวน้ําท่ีมีแนวโนมลดลง เนื่องจากผลผลิตสัตวน้ําท่ีจับจากธรรมชาติท่ีมีแนวโนมคงท่ี ผลผลิต
สัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงท่ีมีอัตราการขยายตัวลดลง และตนทุนการผลิตสัตวน้ําท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

 การบริโภคสัตวน้ําในป 2573 คาดวาจะเพ่ิมข้ึน แตมีอัตราการขยายตัวนอยกวาชวงป 2550 - 2561 
เนื่องจากอัตราการขยายตัวของผลผลิตท่ีชะลอตัวลง ราคาสัตวน้ําท่ีสูงข้ึน โดยคาดการณวาการบริโภคสัตวน้ํา
ตอหัวประชากรในป 2573 จะเพ่ิมข้ึนเปน 21.5 กก./คน/ป เพ่ิมข้ึนจาก 20.5 กก./คน/ป ในป 2561 โดยอัตรา
การขยายตัวของการบริโภคสัตวน้ําเฉลี่ยตอคนลดลงจากรอยละ 1.3 ตอป ในชวงป 2550 – 2561 เหลือเพียง
เฉลี่ยรอยละ 0.4 ตอป ในชวงป 2562 – 2573  

 

ภาพท่ี 15  แนวโนมและการคาดการณผลผลิตสัตวน้ําจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงของโลก ป 2523 – 2573 
(ป ค.ศ. 1980 – 2030) 

 

ภาพท่ี 16  แนวโนมผลผลิตสัตวน้ําจากการจับและจากการเพาะเลี้ยงของโลก ป 2523 – 2573 (ป ค.ศ. 1980 – 2030) 
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ภาพท่ี 17  แนวโนมและการคาดการณอัตราการขยายตัวของผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง ป 2523 – 2573  
  (ป ค.ศ. 1980 – 2030) 

 

ภาพท่ี 18  การคาดการณผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของโลก จําแนกรายภูมิภาค ป 2573 เปรียบเทียบกับป 2561 

 
  



46 
 

ตารางท่ี 6  การคาดการณผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงของโลก จําแนกรายภูมิภาค ป 2573 เปรียบเทียบกับ 
ป 2561 
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3.1.3 สถานการณแผนปฏิบัติราชการกรมประมงประเทศไทย 

(1) สถานการณการผลิต  
 จากขอมูลทางสถิติของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง พบวา ภาพรวม

ผลผลิตจากการทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศไทย ป 2562 มีปริมาณรวมท้ังสิ้น 
2,480,343.30 ตัน โดยเปนผลผลิตจากการทําประมง ปริมาณ 1,527,130.40 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 61.57 
ของผลผลิตท้ังหมด และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปริมาณ 953,212.90 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
38.43 ของผลผลิตท้ังหมด 

 โดยจากขอมูลประมาณการของกลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
พบวาภาพรวมผลผลิตจากการทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศไทย ป 2563 มีปริมาณ
รวมทั้งสิ้น 2,563,047.60 ตัน โดยเมื่อเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 3.33 
ซ่ึงเปนผลผลิตจากการทําการประมง ปริมาณ 1,628,876 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 63.55 ของผลผลิตท้ังหมด 
เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 6.66 และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ปริมาณ 934,171.60 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 36.45 ของผลผลิตท้ังหมด เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ลดลง คิดเปนรอยละ 2 (ตารางท่ี 9) 

ตารางท่ี 7 ผลผลิตจากการทําประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของไทย ป 2556 - 2563 
หนวย : ตัน 

 
ท่ีมา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง  (ขอมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2564)  

ป 2556 - 2563 ผลผลิตสัตวน้ําสวนใหญมาจากการทําการประมงมากกวาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ซ่ึงภาคการประมง จากการจับธรรมชาติน้ําจืด ปริมาณ 1,351,139.80 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.72 ของผลผลิต
ท้ังหมด มาจากการจับธรรมชาติน้ําทะเล ปริมาณ 11,363,030.40 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 56.51 ของผลผลิต
ท้ังหมด และมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จากการเพาะเลี้ยงน้ําจืด ปริมาณ 3,299,656.90 ตัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 16.41 ของผลผลิตท้ังหมด มาจากการเพาะเลี้ยงชายฝง ปริมาณ 4,092,824.50 ตัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 20.36 ของผลผลิตท้ังหมด (ภาพท่ี 19)  

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

จับธรรมชาติ

   - น้ําจืด 210,293.3      181,756.9      184,100.7      188,897.3      192,622.8      143,824.8      116,465.0      133,179.0      

   - น้ําเค็ม 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   

รวมจับธรรมชาติ 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

   - เพาะเลี้ยงน้ําจืด 435,764.5      415,124.1      411,528.0      381,580.3      407,208.0      425,840.0      416,747.0      405,865.0      

   - เพาะเลี้ยงชายฝง 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      

รวมผลผลิตทั้งหมด 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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สัตวน้ําอ่ืน ๆผลผลิตจากการทําประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ป 2556 - 2563

ปริมาณ (ตัน)
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สัตวนํ้าจืดจากการจับธรรมชาติ สัตวนํ้าเค็มจากการจับธรรมชาติ เพาะเลีย้งสัตวนํ้าจืด เพาะเลีย้งสัตวนํ้าชายฝง
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ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)

 

ภาพท่ี 19 ผลผลิตจากการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2563* 

หมายเหตุ * ขอมูลสถิติผลผลิตสัตวน้ํา ป 2563 เปนขอมูลประมาณการ (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) 

เม่ือพิจารณาปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจากการจับธรรมชาติ ซ่ึงสามารถจําแนกตามแหลงน้ําท่ีจับ 
ไดแก การจับธรรมชาติจากน้ําจืด และการจับธรรมชาติจากทะเล โดยปริมาณผลผลิตจากการจับสัตวน้ํา 
ของประเทศไทย ป 2562 จําแนกตาม กลุมชนิดสัตวน้ําทะเล ไดแก กลุมปลา 1,154,591 ตัน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 75.61 ของผลผลิตท้ังหมด รองลงมา คือ กลุมหมึก 98,375 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.44 ของผลผลิต
ท้ังหมด กลุมกุง 65,089 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.26 ของผลผลิตท้ังหมด กลุมปู 50,950 ตัน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 3.34 ของผลผลิตท้ังหมด กลุมหอย 33,026 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.16 ของผลผลิตท้ังหมด  
และสัตวน้ําอ่ืน ๆ 8,634 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.57 ของผลผลิตท้ังหมด  

สวนกลุมชนิดสัตวน้ําจืด ไดแก กลุมปลา 112,857.19 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.39 ของผลผลิต
ท้ังหมด กลุมกุง 2,393.76 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.16 ของผลผลิตท้ังหมด และสัตวน้ําอ่ืน ๆ 1,214.07 ตัน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.07 ของผลผลิตท้ังหมด (ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 8 ผลผลิตจากการทําประมงน้ําจืดและการจับสัตวน้ําจากทะเลประเทศไทย ป 2556 – 2562 
หนวย : ตัน 

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลผลิตจับ 
สัตวน้ําจืด 

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

- กลุมปลา 207,981.38 179,635.17 181,862.29 186,693.29 188,855.75 138,970.06 112,857.19 

- กลุมกุง 1,460.96 1,156.39 1,276.88 1,299.82 1,651.96 2,191.22 2,393.76 

- สัตวน้ําอื่นๆ 850.93 965.36 961.51 904.18 2,115.06 2,663.53 1,214.07 

ผลผลิตจับ 
สัตวน้ําจาก 
ทะเล 

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

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

- ปลาผิวน้ํา 575,395 589,722 520,656 555,602 560,355 538,009 570,923 
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 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

- ปลาหนาดิน 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 

- ปลาเปด 323,632 301,942 281,027 276,122 268,826 324,850 330,467 

- กลุมกุง 41,327 40,339 31,459 43,800 35,690 51,797 65,089 
- กลุมปู 31,243 28,339 26,852 36,064 35,884 32,662 50,950 

- กลุมหมึก 116,988 100,914 90,987 108,988 98,093 111,241 98,375 

- กลุมหอย 20,108 18,322 16,661 22,764 20,131 23,515 33,026 

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

รวมผลผลิต
จากการจับ
สัตวน้ํา 

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 

ท่ีมา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ขอมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2564) 

ป 2562 ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย มีปริมาณ 953,213 ตัน มูลคา 
98,715.95 ลานบาท ปริมาณและมูลคาขยายตัวรอยละ 3 และ 0.9 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับปกอน โดยสามารถ
จําแนกตามแหลงน้ําท่ีเพาะเลี้ยง ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง รายละเอียด ดังนี้ 

1) ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย ป 2562 จําแนกตาม กลุมชนิดสัตวน้ําจืด 
ไดแก กลุมปลา 348,242 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.28 ของผลผลิตท้ังหมด กลุมกุง 31,006 ตัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 3.32 ของผลผลิตท้ังหมด และสัตวน้ําอ่ืน ๆ 26,617 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.85 ของผลผลิต
ท้ังหมด พบวา สัตวน้ําท่ีทําการเพาะเลี้ยงไดเปน 3 อันดับแรกของกลุมปลา ไดแก ปลานิล คิดเปนสัดสวนรอยละ 
59.15 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุมปลา รองลงมา ปลาดุก คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.48 ของผลผลิต 
จากการเพาะเลี้ยงกลุมปลา และปลาตะเพียน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุมปลา 
สวนกุงกามกราม คิดเปนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุมกุงท้ังหมด และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุมสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
นับรวมกบ ปลา และสัตวน้ําจืดอ่ืน ๆ 

2) ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงของประเทศไทย ป 2562 จําแนกตาม กลุมชนิดสัตวน้ํา
ชายฝง ไดแก กลุมกุงทะเล 374,803 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.12 ของผลผลิตท้ังหมด รองลงมา คือ กลุมหอย 
112,946 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.09 ของผลผลิตท้ังหมด กลุมปลาน้ํากรอย 38,845 ตัน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 4.16 ของผลผลิตท้ังหมด และกลุมปูทะเล 1,713 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.18 ของผลผลิตท้ังหมด 
เม่ือพิจารณาสัตวน้ําท่ีทําการเพาะเลี้ยงตามกลุมชนิดสัตวน้ํา พบวา กลุมปลา ไดแก ปลากะพง คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.84 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุมปลา, กุงขาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 95.36 ของผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงกลุมกุงทะเล, หอยแมลงภู คิดเปนสัดสวนรอยละ 51.42 ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุมหอย  
และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงกลุมปูทะเล นับรวมปูดํา ปูขาว ปูเขียว และปูมวง (ตารางท่ี 11 ภาพท่ี 20 ภาพท่ี 
21 และภาพท่ี 22)  

ตารางท่ี 9 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายชนิด จําแนกตามแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ป 2556 - 2563* 
หนวย : ตัน 

ชนิดสัตวนํ้า 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563* 

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

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

กลุมปลา 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 
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ชนิดสัตวนํ้า 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563* 
 

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 
 

ปลาชอน 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 
 

ปลานวลจันทร
เทศ 

690 412 377 330 329 443 433 417 

กลุมกุง กุงกามกราม 18,168 16,906 16,236 20,883 21,415 31,838 31,345 31,006 

กลุมสัตวน้ําอื่นๆ ปลาและสัตวน้าํ
จืดอื่น 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 

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

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

กุงขาวแวนนา
ไม*** 

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

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

 
กุงอื่น ๆ และ
สัตวน้ําพลอยได 

411 445 764 545 627 311 330 268 

กลุมปลา 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 

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

หอยแมลงภู 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 

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

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

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

หมายเหตุ *  สถิติเล้ียงสัตวน้ําจืด ป 2563 เปนขอมูลประมาณการ 
  ** จํานวนฟารมและเนื้อที่เล้ียงกุงทะเลไมแยกชนิด สวนผลผลิตจากการเล้ียงกุงทะเลนับรวมสัตวน้ําที่เปนผลพลอยได 
 *** ขอมูลกุงขาวแวนนาไมและกุงกุลาดํา ป 2562 เปนขอมูลเบื้องตน และอยูในขั้นตอนการนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ขอมูลดานการเกษตร 
**** ปูทะเล ไดแก ปูดํา ปูขาว ปูเขียว และปูมวง 
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ภาพท่ี 20  ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเทศไทย จําแนกตามแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ป 2556 - 2563 

สัตวน้ําอ่ืน ๆปริมาณการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดจําแนกตามชนิดที่สําคัญ ป 2556 - 2563
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ปริมาณ (ตัน)

ท่ีมา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ขอมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2564)  

ภาพท่ี 21  ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2563 

สัตวน้ําอ่ืน ๆ
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 ปริมาณการเพาะเล้ียงสัตวน้าํชายฝงจําแนกตามชนิดท่ีสําคัญ ป 2556 - 2563

ปริมาณ (ตัน)

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ขอมูล ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564)  

ภาพท่ี 22  ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2563 
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เม่ือพิจารณาปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจากกลุมชนิดสัตวน้ํา พบวา ปริมาณผลผลิตในป 2563 
กลุมสัตวน้ําหลัก คือ กลุมปลา 411,498.64 ตัน คิดเปนรอยละ 44.05 รองลงมาคือ กลุมกุง 405,809 ตัน คิดเปน
รอยละ 43.44  กลุมหอย 112,946.39 ตัน คิดเปนรอยละ 12.09 และกลุมสัตวน้ําอ่ืน ๆ 3,917.57 ตัน คิดเปน
รอยละ 0.42 (ภาพท่ี 23) 

 

ภาพท่ี 23 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเทศไทย จําแนกตามกลุมชนิดสัตวน้ํา ป 2556 – 2563 

เม่ือพิจารณาการนําผลผลิตจากการทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามาใชประโยชน ในป 2563 
การบริโภคสัตวน้ํา มีปริมาณ 2,411,630 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 94.09 ของผลผลิต เม่ือเทียบกับปกอน
อัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.59 สวนการใชประโยชนผลผลิตสัตวน้ําท่ีไมไดใชสําหรับการบริโภค 
ปริมาณ 151,417.60 ตัน คิดเปนรอยละ 5.91 ของผลผลิต เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 82.82 ท้ังนี้การบริโภคตอคน คิดเปน 36.40 กิโลกรัม/คน/ป ซ่ึงเม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน รอยละ 1.11 (ตารางท่ี 12 และภาพท่ี 24) 

ตารางท่ี 10 การใชประโยชนผลผลิตสัตวน้ํา พ.ศ.2556 – 2563 
หนวย : ตัน 

การใชประโยชน 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

เพ่ือการบรโิภค 2,011,050 1,739,990 1,726,110 1,910,040 2,139,120 2,350,080 2,397,520 2,411,630 

สินคาที่ไมใชอาหาร 811,034.1 827,809.2 695,429.2 503,319.2 241,740.8 107,538.3 82,823.3 151,417.6 

จํานวนประชากร (ลานคน) 64.6 65.1 64.9 65.1 65.2 66.4 66.6 66.2 

การบรโิภคตอหัว (กิโลกรมั/คน/ป) 31.1 26.7 26.6 29.3 32.3 35.4 36.0 36.4 

ท่ีมา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2564) 
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ภาพท่ี 24 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําประเทศไทย จําแนกตามกลุมชนิดสัตวน้ํา ป 2556 - 2563 

(2) สถานการณดานราคาสัตวน้ํา 

 ราคาสัตวน้ําท่ีเกษตรกรจําหนายไดในแตละป ข้ึนอยูกับปริมาณผลผลิตสัตวน้ําท่ีออกมาในแตละป 
หากปริมาณผลผลิตออกมามากก็สงผลใหราคาตกต่ํา นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในป 2563 สงผลใหการบริโภคภายในประเทศและการสงออกลดลง ผลผลิตสัตวน้ํา
หลายชนิดตกคางอยูในบอไมสามารถนําออกมาจําหนายได ดวยขอจํากัดในการควบคุมการเดินทางเขาออกขามจังหวัด
ในชวงท่ีเกิดสถานการณดังกลาว ราคาสัตวน้ําสามารถจําแนกไดดังนี้ 

 (2.1) ราคาสัตวน้ําจืด 

 (2.1.1) ปลานิล ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 จําแนกตาม
ขนาดปลา ดังนี้ ขนาดเล็ก 33.17 บาทตอกิโลกรัม ขนาดกลาง 53.77 บาทตอกิโลกรัม และขนาดใหญ 63.34 
บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาปลานิลขนาดเล็ก 28.74 บาทตอกิโลกรัม ขนาดกลาง 51.96 บาทตอกิโลกรัม 
และขนาดใหญ 58.78 บาทตอกิโลกรัม เม่ือเปรียบเทียบกับป 2562 ขนาดเล็กลดลงรอยละ 8.58 ขณะท่ีขนาดกลาง 
และขนาดใหญ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.04 และ 1.45 ตามลําดับปลานิลขนาดใหญจะเปนท่ีนิยมของตลาด 

 (2.1.2) ปลาตะเพียนขาว ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 
ขนาดคละ 49.36 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 52.37 บาทตอกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.78 
เม่ือเทียบกับป 2562 

 (2.1.3) ปลาสลิด ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 ขนาดคละ 
56.56 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 58.02 บาทตอกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.60 เม่ือเทียบกับป 
2562 

 (2.1.4) ปลาจีน ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 ขนาดคละ 
50.82 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 39.56 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 6.46 เม่ือเทียบกับป 
2562 
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 (2.1.5) ปลาดุก ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 จําแนกตาม
ขนาดปลา ดังนี้ ขนาดเล็ก 33.01 บาทตอกิโลกรัม ขนาดกลาง 44.53 บาทตอกิโลกรมั และขนาดใหญ 50.53 บาท
ตอกิโลกรัมสําหรับป 2563 ราคาปลาดุกขนาดเล็ก 40.49 บาทตอกิโลกรัม ขนาดกลาง 49.05 บาทตอกิโลกรัม 
และขนาดใหญ 48.66 บาทตอกิโลกรัม เม่ือเปรียบเทียบกับป 2562 ขนาดเล็กและขนาดกลาง เพ่ิมข้ึนรอยละ 
0.81 และ 11.81 ขณะท่ีราคาขนาดใหญ ลดลงรอยละ 0.34 ขนาดปลาดุกท่ีเปนท่ีนิยมของตลาด คือ ขนาดกลาง 

 (2.1.6) ปลาชอน ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 จําแนก
ตามขนาดปลา ดังนี้ ขนาดกลาง 85.93 บาทตอกิโลกรัม และขนาดใหญ 108.40 บาทตอกิโลกรัมสําหรับป 2563 
ราคาปลาชอนขนาดกลาง 83.75 บาทตอกิโลกรัม และขนาดใหญ 109.50 บาทตอกิโลกรัม เม่ือเปรียบเทียบ 
กับป 2562 ท้ังขนาดกลางและขนาดใหญปรับตัวเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.32 และ 4.04 ปลาชอนขนาดใหญจะเปนขนาด
ท่ีตลาดมีความตองการมากท่ีสุด 

 (2.1.7) ปลาสวาย ราคาที่เกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 
ขนาดคละ 35.29 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 28.01 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 14.03 
เม่ือเปรียบเทียบกับป 2562 

 (2.1.8) ปลานวลจันทรเทศ ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 
ขนาดคละ 46.14 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 44.43 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 0.54  
เม่ือเทียบกับป 2562 

 (2.1.9) กุงกามกราม ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 
ขนาดคละ 234.39 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 212.07 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 1.19 
เม่ือเทียบกับป 2562 

 (2.1.10) กบ ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 ขนาดคละ 
97.04 บาทตอกิโลกรัมสําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 95.63 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 10.54 เม่ือเปรียบเทียบ
กับป 2562 (ภาพท่ี 25) 

 

ภาพท่ี 25 ราคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงน้ําจืดรายชนิด ป 2556 - 2563  
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 (2.2) ราคาสัตวน้ําชายฝง 

 (2.2.1) กุงกุลาดํา ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายกุงกุลาดํามีชีวิตเฉลี่ยตอปในชวงป 2556 - 2563 
ขนาดคละ 234.40 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 249.17 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 0.02 
เม่ือเทียบกับป 2562 

 (2.2.2) กุงขาวแวนนาไม ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556 - 2563 
ขนาดคละ 163.93 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 146.90 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 2.63 
เม่ือเทียบกับป 2562 ราคากุงขาวลดลงตามราคาตลาดโลก  

 (2.2.3) ปลากะพง ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 จําแนกตาม
ขนาดปลา ดังนี้ ขนาดเล็ก 130.02 บาทตอกิโลกรัม ขนาดกลาง 145.20 บาทตอกิโลกรัม และขนาดใหญ 174.10 บาท
ตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาปลากะพง ขนาดเล็ก 100.48 บาทตอกิโลกรัม ขนาดกลาง 131.08 บาทตอกิโลกรัม 
และขนาดใหญ 162.00 บาทตอกิโลกรัม เม่ือเปรียบเทียบกับป 2562 ปลากะพงทุกขนาดปรับตัวลดลง รอยละ 
24.88 5.13 และ 5.68 ตามลําดับ 

 (2.2.4) ปลากะรัง ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 ขนาดคละ 
231.32 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 223.06 บาทตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 1.04 เม่ือเทียบกับ
ป 2562 

 (2.2.5) หอยแครง ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 ขนาดคละ 
106.10 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 165.25 บาทตอกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.26 เม่ือเทียบ
กับป 2562 

 (2.2.6) หอยแมลงภู ราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2556-2563 
ขนาดคละ 41.06 บาทตอกิโลกรัม สําหรับป 2563 ราคาเฉลี่ย 45.49 บาทตอกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.54 
เม่ือเทียบกับป 2562 (ตารางท่ี 13 และภาพท่ี 26) 

 

ภาพท่ี 26  ราคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงน้ําชายฝงรายชนิด ป 2556 - 2563   
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ตารางท่ี 11 ราคาเฉลี่ยสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําชายฝงท่ีเกษตรกรขายได ป 2556 - 2563  
หนวย : บาท/กก. 

 
ท่ีมา : * สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร       ** กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2564) 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 คาเฉลี่ย %∆ เฉลี่ย 56-63 %∆ 63/62

สัตวน้ําจืด ชนิด ขนาด

กลุมปลา ปลานิล* 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

ขนาดใหญ 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

ขนาดใหญ 50.77   54.67   54.26   52.59   50.50   43.94   48.83   48.66    50.53     -0.33 -0.34

ปลาตะเพียนขาว* 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

ปลาชอน* ขนาดกลาง 90.48   93.73   82.74   82.30   83.89   87.08   83.49   83.75    85.93     -0.96 0.32

ขนาดใหญ 110.25 110.42 110.75 109.50 106.33 105.17 105.25 109.50  108.40    -0.08 4.04

ปลาจีน** ขนาดคละ 74.23   55.15   43.13   53.47   56.58   42.14   42.29   39.56    50.82     -7.05 -6.46

ปลานวลจันทรเทศ** ขนาดคละ 46.62   47.63   47.10   45.51   45.62   47.53   44.67   44.43    46.14     -0.64 -0.54

กลุมกุง กุงกามกราม** ขนาดคละ 246.29 248.46 249.36 225.41 230.57 248.36 214.63 212.07  234.39    -1.88 -1.19

กลุมสัตวน้ําอื่นๆ กบ* ขนาดคละ 81.06   105.30 85.71   101.54 103.13 97.07   106.90 95.63    97.04     3.58 -10.54

สัตวน้ําชายฝง

กลุมกุง กุงกุลาดํามีชีวิต** ขนาดคละ 218.08 229.64 231.48 235.95 243.35 244.80 249.22 249.17  237.71    1.94 -0.02

กุงขาวแวนนาไม** ขนาดคละ 179.53 184.28 157.00 164.39 169.29 159.19 150.88 146.90  163.93    -2.61 -2.63

กลุมปลา 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

ขนาดใหญ 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

กลุมหอย หอยแครง* ขนาดคละ 41.91   52.98   81.03   112.67 116.83 135.33 145.83 162.25  106.10    22.42 11.26

หอยแมลงภู* 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

กลุมปู ปูทะเล** 369.00 359.97 359.97  362.98    -1.22 0.00

ประเภทสัตวน้ํา
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เม่ือเปรียบเทียบราคากุงขาวแวนนาไมของไทยกับราคาประเทศคูแขง พบวา ราคากุงขาวแวนนาไม
จับปากบอ ขนาด 40 ตัว/กก. ป 2563 มีราคาเฉลี่ย 193.27 บาท สูงกวาราคาของประเทศเอกวาดอร อินเดีย 
อินโดนีเซีย และเวียดนาม 74.04 38.86 23.87 และ 21.95 บาท ตามลําดับ ในขณะท่ีเม่ือเทียบกับประเทศจีน
และมาเลเซีย ราคาต่ํากวา 62.42 และ 4.95 บาท ตามลําดับ (ภาพท่ี 27) 

 

ภาพท่ี 27 ราคากุงขาวแวนนาไมจับปากบอขนาด 40 ตัว/กิโลกรัม ป 2563 

ในป 2563 เม่ือเปรียบเทียบราคากุงขาวแวนนาไมของไทยกับราคาประเทศคูแขง โดยใชฐานตลาด
สหรัฐอเมริกาท่ีมีสัดสวนการนําเขากุงขาวแวนนาไมจากไทยมากท่ีสุด พบวา ราคากุงขาวแวนนาไม ขนาด 
31/35 ตัว/กก. มีราคาเฉลี่ย 3.60 เหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.92 เม่ือเทียบกับปกอน 
(ภาพท่ี 28) 

 

ภาพท่ี 28 ราคากุงขาวแวนนาไมขนาด 31/35 ตลาดสหรัฐอเมริกา ป 2561 – 2563 
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(3) ตนทุนและผลตอบแทนการเล้ียงสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําชายฝง 

การวิเคราะหตนทุนการเลี้ยงสัตวน้ํา ประกอบดวยตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปร ตนทุนการเลี้ยง

สัตวน้ําสวนใหญอยูท่ีตนทุนผันแปรซ่ึงเปนตนทุนคาอาหารจัดเปนตนทุนท่ีมีสัดสวนสูงสุด ดังนั้นการลดตนทุน

การเลี้ยงสัตวน้ําท่ีสําคัญท่ีสุดจะเปนการลดตนทุนคาอาหาร การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสัตวน้ํา

จําแนกไดดังนี้ 

 (3.1) ตนทุนและผลตอบแทนการเล้ียงสัตวน้ําจืด 

(3.1.1) ปลานิล การเลี้ยงปลานิลในบอดิน จังหวัดเชียงราย ป 2560 มีตนทุนการเลี้ยง

ตอไร 71,742.39 บาท หรือ 42.70 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 69,741.32 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 

97.22 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 78.45 และตนทุนคงท่ี 2,001.07 บาท

ตอไร คิดเปนรอยละ 2.78 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 92,736 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีกําไร

จากการเลี้ยง 20,993.61 บาทตอไร หรือ 12.50 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 29.26 

(3.2.2) ปลาตะเพียน การเลี้ยงปลาตะเพียนรวมกับปลานิลในบอดิน จังหวัดยโสธร  
ป 2560 เลี้ยงในรูปแบบยังชีพ ไมเนนการใหอาหารเม็ดสําเร็จรูป มีตนทุนการเลี้ยงตอไร 12,657.38 บาท  
หรือ 26.65 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 9,826.29 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 77.63 ของตนทุนท้ังหมด 
ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.07 และตนทุนคงท่ี 2,831.09 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 
22.37 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 24,375 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 11,717.62 บาท
ตอไร หรือ 24.67 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 92.58  

(3.2.3) ปลาสลิด การเลี้ยงปลาสลิดในบอดิน จังหวัดสมุทรสาคร ป 2562 มีตนทุน 
การเลี้ยงตอไร 110,355.50 บาท หรือ 60.70 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 107,827.49 บาทตอไร 
คิดเปนรอยละ 97.71 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72.82 และตนทุน
คงท่ี 2,528.01 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 2.29 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 133,168.50 บาท 
ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 22,813 บาทตอไร หรือ 12.55 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
รอยละ 20.67  

(3.2.4) ปลาดุก การเลี้ยงปลาดุกในบอดิน จังหวัดปทุมธานี ป 2562 มีตนทุนการเลี้ยง
ตอไร 264,077.89 บาท หรือ 33.01 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 258,874.50 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 
98.03 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.65 และตนทุนคงท่ี 5,203.39 
บาทตอไร คิดเปนรอยละ 1.97 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 316,000 บาท ดังนั้นเกษตรกร 
มีกําไรจากการเลี้ยง 51,922.11 บาทตอไร หรือ 6.49 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 
19.66  

(3.2.5) ปลาชอน การเลี้ยงปลาชอนในบอดิน จังหวัดอางทอง ป 2561 มีตนทุนการเลี้ยง
ตอไร 432,082.91 บาท หรือ 60.01 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 426,832.15 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 
98.78 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 81.32 และตนทุนคงท่ี 5,250.75 
บาทตอไร คิดเปนรอยละ 1.22 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 504,000 บาท ดังนั้นเกษตรกร 
มีกําไรจากการเลี้ยง 71,917.09 บาทตอไร หรือ 9.99 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 
16.64  
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(3.2.6) ปลาสวาย การเลี้ยงปลาสวายในบอดิน จังหวัดนครสวรรค ป 2561 มีตนทุน
การเลี้ยงตอไร 230,941.52 บาท หรือ 24.99 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 226,511.87 บาทตอไร 
คิดเปนรอยละ 98.08 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.95 และตนทุน
คงท่ี 4,429.65 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 1.92 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 249,480 บาท 
ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 18,538.48 บาทตอไร หรือ 2.01 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทน 
จากการลงทุน รอยละ 8.03  

(3.2.7) กุงกามกราม การเลี้ยงกุงกามกรามรวมกับกุงขาวในบอดิน จังหวัดนครปฐม  
ป 2561 มีตนทุนการเลี้ยงตอไร 38,423.63 บาท หรือ 153.69 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 36,230.87 บาท
ตอไร คิดเปนรอยละ 94.29 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.44 และตนทุน
คงท่ี 2,192.75 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 5.71 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 45,375 บาท 
ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 6,951.37 บาทตอไร หรือ 27.81 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทน 
จากการลงทุน รอยละ 18.09  

(3.2.8) กบ การเลี้ยงกบในบอซีเมนต จังหวัดนครนายก ป 2561 มีตนทุนการเลี้ยง
ตอบอ 15,965.91 บาท หรือ 63.86 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 15,125.25 บาทตอบอ คิดเปนรอยละ 
94.73 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.04 และตนทุนคงท่ี 840.66 
บาทตอบอ คิดเปนรอยละ 5.27 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอบอ 18,750 บาท ดังนั้นเกษตรกร 
มีกําไรจากการเลี้ยง 2,784.09 บาทตอบอ หรือ 11.14 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 
17.44 

 (3.2) ตนทุนและผลตอบแทนการเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 

(3.2.1) กุงขาวแวนนาไม การเลี้ยงกุงขาวแวนาไม จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานี 
ป 2561 มีตนทุนการเลี้ยงตอไร 205,329 บาท หรือ 125.74 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 191,427 บาท
ตอไร คิดเปนรอยละ 93.23 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.19 และ
ตนทุนคงท่ี 13,902 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 6.77 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 262,488.42 บาท 
ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 57,159.42 บาทตอไร หรือ 35.00 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน รอยละ 27.84  

(3.2.2) ปลากะพงขาว การเลี้ยงปลากะพงขาวในบอดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ป 2562  
มีตนทุนการเลี้ยงตอไร 209,855 บาท หรือ 104.93 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 207,426.25 บาท
ตอไร คิดเปนรอยละ 98.84 ของตนทุนทั้งหมด ทั้งนี้เปนตนทุนคาอาหารมากที่สุด คิดเปนรอยละ 73.26 
และตนทุนคงท่ี 2,428.75 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 1.16 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 250,000 บาท 
ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 40,145 บาทตอไร หรือ 20.07 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
รอยละ 19.13  

(3.2.3) ปลากะรัง การเลี้ยงปลากะรังในบอดิน จังหวัดตราด ป 2562 มีตนทุนการเลี้ยง
ตอไร 234,010.85 บาท หรือ 198.51 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 223,423.61 บาทตอไร คิดเปน
รอยละ 95.48 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาอาหารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70.63 และตนทุนคงท่ี 
10,587.24 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 4.52 ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 253,891.97 บาท 
ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 19,881.12 บาทตอไร หรือ 16.87 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทน 
จากการลงทุน รอยละ 8.50 
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(3.2.4) หอยแครง การเลี้ยงหอยแครงแบบหวานลูกพันธุลงในทะเล ภาคกลาง
และตะวันออก ป 2561 มีตนทุนการเลี้ยงตอไร 37,434.44 บาท หรือ 41.74 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปน
ตนทุนผันแปร 29,532.24 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 78.89 ของตนทุนท้ังหมด ท้ังนี้เปนตนทุนคาลูกพันธุ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.91 และตนทุนคงท่ี 7,902.21 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 21.11 ของตนทุนท้ังหมด 
รายไดจากการเลี้ยงตอไร 79,812.46 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 42,378.02 บาทตอไร หรือ 
47.26 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 113.21  

(3.2.5) หอยแมลงภู การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบปกหลักลอลูกพันธุ ภาคตะวันออก  
ป 2561 มีตนทุนการเลี้ยงตอไร 40,827.42 บาท หรือ 5.21 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 21,412.20 บาท
ตอไร คิดเปนรอยละ 52.45 ของตนทุนท้ังหมด และตนทุนคงท่ี 19,415.22 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 47.55 
ของตนทุนท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 57,373.44 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 16,546.02 บาท
ตอไร หรือ 2.11 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 40.53 

(3.2.6) หอยนางรม การเลี้ยงหอยนางรมแบบแพแขวน ภาคตะวันออก ป 2561 มีตนทุน
การเลี้ยงตอไร 167,998.65 บาท หรือ 7.03 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 150,285.07 บาทตอไร  
คิดเปนรอยละ 89.46 ของตนทุนท้ังหมด และตนทุนคงท่ี 17,713.58 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 10.54 ของตนทุน
ท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 205,931.80 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 37,932.80 บาทตอไร 
หรือ 1.59 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 22.58 

(3.2.7) ปูทะเล การเลี้ยงปูทะเลดวยปลาเหยื่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช ป 2562 มีตนทุน
การเลี้ยงตอไร 19,200.27 บาท หรือ 192.97 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนตนทุนผันแปร 17,952.64 บาทตอไร  
คิดเปนรอยละ 93.50 ของตนทุนท้ังหมด และตนทุนคงท่ี 1,247.63 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 6.50 ของตนทุน
ท้ังหมด รายไดจากการเลี้ยงตอไร 45,862.27 บาท ดังนั้นเกษตรกรมีกําไรจากการเลี้ยง 26,662 บาทตอไร 
หรือ 267.97 บาทตอกิโลกรัม อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รอยละ 138.86 

ตนทุนการเลี้ยงสัตวน้ําจืดของเกษตรกรโดยภาพรวมยังคงมีตนทุนสูงข้ึนจากปจจัยการผลิต
ดานอาหารเม็ดสําเร็จรูป ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 50-80 ของตนทุนท้ังหมด คาอาหารสัตวน้ํามีการปรับราคา
เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีราคาท่ีเกษตรกรจําหนายไดไมไดปรับเพ่ิมข้ึนมากนัก สงผลใหเกษตรกรมีรายไดลดลง ภาครัฐ 
จึงมีนโยบายสงเสริมโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญสัตวน้ําจืดหลายชนิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต เชน เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอหนวย และลดตนทุนการเลี้ยง  

สําหรับตนทุนการเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ไดแก กุงขาวแวนนาไม ปลากะพงขาว ปลากะรัง และปูทะเล 

สวนใหญเปนตนทุนคาอาหาร สวนตนทุนการเลี้ยงหอยทะเล ตนทุนการเลี้ยงสวนใหญเปนคาลูกพันธุ (ตารางท่ี 

14 และภาพท่ี 29) 
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ตารางท่ี 12 ตนทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 

ท่ีมา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2564) 

อัตราการปลอย ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนคาอาหาร สัดสวน ตนทุนรวม ผลผลิตตอไร ราคาขาย รายได กําไร ตนทุน/กก. กําไร/กก. ระยะเวลาเลี้ยง อัตรารอด อัตราผลตอบแทน

สัตวน้ําจืด ชนิด ประเภทการเลี้ยง จังหวัด ป (ตัว/ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร) คาอาหาร (บาท/ไร) (กก./ไร) (บาท/กก.) (บาท/ไร) (บาท/ไร) (บาท/กก.) (บาท/กก.) (เดือน) จากการลงทุน

ปลานิล บอดิน 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           

ปลาตะเพียนผสมปลานิล บอดิน 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 บอดิน สมุทรสาคร 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 บอดิน 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           

ปลาชอน บอดิน อางทอง 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 บอดิน นครสวรรค 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            

กุงกามกรามผสมกุงขาว บอดิน 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 บอซีเมนต (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           

สัตวน้ําชายฝง

กุงทะเล บอดิน 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 บอดิน 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 บอดิน 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 แบบหวาน ภาคกลาง ตะวันออก 2561 เนื้อที่ 10.26 ไร 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         

หอยแมลงภู แบบปกหลักลอ ภาคกลาง ตะวันออก 2561 เนื้อที่ 7.74 ไร 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 เสน/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 บอดิน 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         

ประเภทสัตวน้ํา
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ภาพท่ี 29 ตนทุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายชนิด  

(4) สถานการณการคา 
 การนําเขาผลผลิตสัตวน้ํา มีปริมาณ 2,166,153.60 ตัน สวนแบงการตลาดในภาพรวมผลผลิต 

คิดเปนปริมาณสัดสวนรอยละ 84.5 มูลคาการนําเขาผลผลิตสัตวน้ํา 117,531.50 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน
อัตราการเปลี่ยนแปลง ปริมาณการนําเขาเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.20 แตมูลคาการนําเขาลดลง รอยละ 5.51 (ตารางท่ี 15  
ภาพท่ี 30) 

การคาผลผลิตสัตวน้ําของประเทศไทย ในป 2563 การสงออกผลผลิตสัตวน้ํา มีปริมาณ 
1,646,537.90 ตัน สวนแบงการตลาดในภาพรวมผลผลิต คิดเปนปริมาณสัดสวนรอยละ 64.20 มูลคาการสงออก
ผลผลิตสัตวน้ํา 196,771.30 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง ปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึน รอยละ 
6.49 แตมูลคาการสงออกลดลง รอยละ 0.41 (ตารางท่ี 15 ภาพท่ี 31) 

ตารางท่ี 13 การคาสินคาสัตวน้ําของประเทศไทย ป 2556 - 2563  
หนวย : ตัน 

การคา 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ปริมาณการสงออก
สินคาสัตวน้ํา 

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 

รอยละของปริมาณการ
สงออกตอผลผลิตสัตวน้ํา
ทั้งหมด 

61.7 69.8 69.5 69.0 63.4 63.5 62.3 64.2 

มูลคาการสงออกสินคา
สัตวน้ํา (ลานบาท) 

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

ปริมาณการนําเขา
สินคาสัตวน้ํา 

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 
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การคา 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

รอยละของปริมาณการ
นําเขาตอผลผลิตสัตวน้ํา
ทั้งหมด 

59.2 63.4 67.2 78.5 74.3 87.3 86.3 84.5 

มูลคาการนําเขาสินคา
สัตวน้ํา (ลานบาท) 

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

ท่ีมา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2564) 

สัตวน้ําอ่ืน ๆ ปริมาณและมูลคาการนําเขาสินคาประมงของไทย ป 2556 - 2563

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง
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ปลาและผลิตภัณฑ     หมึกและผลิตภัณฑ        ปลาปน                       ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป

กุงและผลิตภัณฑ     อาหารกระปอง (ไมรวมกุง)        หอยแครงสดแชเย็น              สินคาประมงอ่ืน ๆ
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ภาพท่ี 30 ปริมาณและมูลคาการนําเขาสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ.2556 - 2563 

สัตวน้ําอ่ืน ๆ ปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาประมงของไทย ป 2556 - 2563

ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง
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อาหารทะเลกระปอง    ปลาและผลิตภัณฑ        กุงและผลิตภัณฑ            ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป

อาหารสุนัขและแมวกระปอง    หมึกและผลิตภัณฑ        สินคาประมงอ่ืน ๆ 

 

ภาพท่ี 31 ปริมาณและมูลคาการสงออกสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2563 
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 (4.1) การสงออก  
ป 2563 ไทยมีการสงออกผลผลิตสัตวน้ํา ปริมาณ 1,646,537.90 ตัน คิดเปนมูลคา 

196,771 ลานบาท หากพิจารณาจากสัดสวนมูลคาการสงออก พบวา ตลาดสงออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.50 ญี่ปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.50 จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.80 ออสเตรเลีย  
คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.10 แคนาดา คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.50 และประเทศอ่ืน ๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 42.60 

(ภาพท่ี 32) 

 

ภาพท่ี 32 มูลคาการสงออกสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ. 2563 

ปริมาณการสงออกสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงน้ําจืด ในป 2563 จําแนกรายชนิดสัตวน้ํา ดังนี้ 

• ปลานิล ปริมาณการสงออก 6,340.10 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ลดลงรอยละ 38 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.54 สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวน
รอยละ 14.18 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.58 ฝรั่งเศส คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.65 คูเวต คิดเปน
สัดสวนรอยละ 3.65 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.40 

• ปลาสวาย ปริมาณการสงออก 5,169.50 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณลดลงรอยละ 62.70 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.39 สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.78 ไนจีเรีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.38 บาหเรน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.98 
เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.87 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.61 

• กุงกามกราม ปริมาณการสงออก 4,264.90 ตัน และมูลคา 529.4 ลานบาท เม่ือเทียบกับ 
ปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5 และ 10.75 ตามลําดับ ตลาดสงออกหลัก 
ของไทย คือ เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.98 สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.63 จีน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 12.21 มาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.94 กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.80 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.53 
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• ปลาดุก ปริมาณการสงออก 1,617.50 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 76.30 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คิดเปนสัดสวนรอยละ 37.34 ลาว  
คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.61 เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.39 กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.18 
ซาอุดิอาระเบีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.99 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.49 

• กบ ปริมาณการสงออก 1,014.10 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 45.20 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ ฮองกง คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.05 มาเลเซีย คิดเปนสัดสวน
รอยละ 5.25 สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.89 ลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.37 กัมพูชา คิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.91 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.53 

• ปลานวลจันทรเทศ ปริมาณการสงออก 803.50 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณลดลงรอยละ 38.30 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 81.19 สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.23 กาตาร คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.98 โอมาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.68  
บารเรน คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.10 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.82 

• ปลาตะเพียน ปริมาณการสงออก 369.300 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณลดลงรอยละ 46.40 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.61 สิงคโปร คิดเปน
สัดสวนรอยละ 16.25 สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.65 ลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.39 กาตาร คิด
เปนสัดสวนรอยละ 8.68 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.43 

• ปลาชอน ปริมาณการสงออก 325.80 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 71 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ เกาหลีใต คิดเปนสัดสวนรอยละ 44.43 สหรัฐอเมริกา คิดเปน
สัดสวนรอยละ 21.75 ญ่ีปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.29 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.56 
ออสเตรเลีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.07 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.89 

• ปลาสลิด ปริมาณการสงออก 212.20 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.3 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 68.70 ออสเตรเลีย  
คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.05 มาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.42 สหราชอาณาจักร คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.80 
แคนาดา คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.51 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.53 

• ปลาจีน ปริมาณการสงออก 7.2 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลง
รอยละ 55.8 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.93 กาตาร คิดเปนสัดสวนรอยละ 
43.04 เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.61 และแคนาดา คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.42 ซ่ึงไมมีการนําเขาปลาจีน 
ในป 2563 

ปริมาณการสงออกสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียงชายฝง ในป 2563 จําแนกรายชนิดสัตวน้ํา ดังนี ้

• กุงขาวแวนนาไม ปริมาณการสงออก 114,375.0 ตัน คิดเปนมูลคา 33,471.4 ลานบาท เม่ือเทียบ
กับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง ปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 15.09 และ 15.07 ตามลําดับ หากพิจารณา 
จากสัดสวนมูลคาการสงออก พบวา ตลาดสงออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.99 

ญี่ปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.58 จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.17 เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.31 ไตหวัน 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.62 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 23.33  
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• หอยนางรม ปริมาณการสงออก 12,129.60 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณลดลงรอยละ 5.80 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 35.71 ลาว คิดเปนสัดสวน
รอยละ 10.47 เนเธอรแลนด คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.80 เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.12 สหรัฐอเมริกา คิดเปน
สัดสวนรอยละ 5.35 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.56 

• กุงกุลาดํา ปริมาณการสงออก 6,789.60 ตัน คิดเปนมูลคา 1,848.50 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 30.72 และ 31.63 ตามลําดับ หากพิจารณาจากสัดสวนมูลคา
การสงออก พบวา ตลาดสงออกหลักของไทย คือ จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.72 ฮองกง คิดเปนสัดสวนรอยละ 
10.81 แคนาดา คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.98 ญี่ปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.06 ไตหวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.10 
และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.34 

• ปูทะเล ปริมาณการสงออก 3,445.60 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 175.90 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 67.07 ไตหวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
9.08 สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.62 ออสเตรเลีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.33 เนเธอรแลนด คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2.43 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.47 

• ปลากะพง ปริมาณการสงออก 2,310.60 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.90 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.32 ญี่ปุน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 4.40 สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.68 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.16 ออสเตรเลีย 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.91 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.52 

• หอยแครง ปริมาณการสงออก 1,662.50 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 17 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 88.17 ญี่ปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
6.08 ลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.39 จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.26 และฮองกง คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.09 

• ปลากะรัง ปริมาณการสงออก 352.30 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ลดลงรอยละ 49.8 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ ฮองกง คิดเปนสัดสวนรอยละ 63.22 กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 
9.07 มาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.69 สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.74 จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
5.68 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.60 

• หอยแมลงภู ปริมาณการสงออก 213 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ลดลงรอยละ 31.60 ตลาดสงออกหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 40.30 สหรัฐอเมริกา คิดเปน
สัดสวนรอยละ 36.36 ฮองกง คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.99 อิสราเอล คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.45 อิตาลี คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2.23 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.68 

 (4.2) การนําเขา 
ป 2563 ไทยมีการนําเขาผลผลิตสัตวน้ํา ปริมาณ 2,166,154 ตัน คิดเปนมูลคา 

117,531 ลานบาท หากพิจารณาจากมูลคาการนําเขา พบวา นําเขาจากจีนมากท่ีสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.60 
เวียดนาม คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.90 ญี่ปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.20 ไตหวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.20 เมียนมา 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 6 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 62.10 (ภาพท่ี 33) 
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ภาพท่ี 33 มูลคาการนําเขาสัตวน้ําประเทศไทย พ.ศ.2563 

ปริมาณการนําเขาสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียงน้ําจืด ในป 2563 จําแนกรายชนิดสัตวน้ํา ดังนี้ 

• ปลาสวาย ปริมาณการนําเขา 34,648.10 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณลดลงรอยละ 9.7 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ เวียดนาม คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.58 ซาอุดิอาระเบีย 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.36 สิงคโปร คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.04 และเมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.02 

• ปลาชอน ปริมาณการนําเขา 4,416.70 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 53.60 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.49 เวียดนาม คิดเปนสัดสวน
รอยละ 2.27 อินโดนีเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ปากีสถาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.16 และซาอุดิอาระเบีย คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.08 

• ปลาดุก ปริมาณการนําเขา 1,271.90 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ลดลงรอยละ 13.40 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ มาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 75.26 จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
19.77 เวียดนาม คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.17 ปากีสถาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.80 และกัมพูชา คิดเปนสัดสวน
รอยละ 0.01 

• ปลานิล ปริมาณ 1,220.80 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลงรอยละ 
18.60 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.34 เวียดนาม คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.73 
อินโดนีเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.28 ฮอนดูรัส คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.86 คอสตาริกา คิดเปนสัดสวนรอยละ 
6.14 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.65 
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• กุงกามกราม ปริมาณการนําเขา 730.90 ตัน มูลคา 163.80 เมื่อเทียบกับปกอนอัตรา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 26.5 และ 21.46 ตามลําดับ ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ ศรีลังกา 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.02  อินเดีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.09 บังคลาเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.50 
เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.95 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.44  

• ปลาตะเพียน ปริมาณการนําเขา 27.20 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน (0.25 ตัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 10,776 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ เวียดนาม คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.64 สหราชอาณาจักร 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.30 ญี่ปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.88 และลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.18  

• กบ ปริมาณการนําเขา 16.20 ตัน เมื่อเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณลดลง
รอยละ 63.40 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.42 และเวียดนาม คิดเปนสัดสวน
รอยละ 49.58 

• ปลานวลจันทรเทศ ปริมาณการนําเขา 11.70 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 20.90 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ ซาอุดิอาระเบีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.90  

และสหราชอาณาจักร คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.10 

• ปลาสลิด ปริมาณการนําเขา 5.50 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน (0.38 ตัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 1,347.40 ตลาดการนําเขาหลักของไทย คือ มาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 90.91 
และเวียดนาม คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.09  

ปริมาณการนําเขาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงชายฝง ในป 2563 จําแนกรายชนิดสัตวน้ํา ดังนี ้

• ปลากะพง ปริมาณการนําเขา 12,664.60 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 33.60 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ มาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 85.54 อินเดีย คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2.89 เวียดนาม คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.15 อินโดนีเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.34 จีน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 1.19 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.89 

• หอยแมลงภู ปริมาณการนําเขา 9,766.90 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 57.30 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ กัมพูชา คิดเปนสัดสวนรอยละ 32.29 จีน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 28.34 ชิลี คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.30 นิวซีแลนด คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.70 อิตาลี คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.61 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.76 

• หอยแครง ปริมาณการนําเขา 8,349.90 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.60 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.80 มาเลเซีย คิดเปนสัดสวน
รอยละ 37.85 อินเดีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.31 อินโดนีเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.93 จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
4.05 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.07 

• ปูทะเล ปริมาณการนําเขา 3,468.80 ตัน เม่ือเทียบกับปกอน อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 67.16 บังคลาเทศ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 18.61 อินเดีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.17 เวียดนาม คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.29 มาเลเซีย คิดเปน
สัดสวนรอยละ 0.75 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.03 
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• กุงขาวแวนนาไม ปริมาณการนําเขา 1,629.60 ตัน คิดเปนมูลคา 303 ลานบาท เม่ือเทียบกับ 
ปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง ปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 175.80 และ 60.41 ตามลําดับ หากพิจารณาจากสัดสวน
มูลคาการนําเขา พบวา ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ เอกวาดอร คิดเปนสัดสวนรอยละ 87.41 ไทย คิดเปนสัดสวน
รอยละ 6.70 เวียดนาม คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.98 เปรู คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.42 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 6.19 

• หอยนางรม ปริมาณการนําเขา 1,453.20 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 30.40 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ มาเลเซีย คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.12 เกาหลีใต 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.06 ญ่ีปุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.96 จีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.41 ฝรั่งเศส คิดเปน
สัดสวนรอยละ 11.91 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.54 

• ปลากะรัง ปริมาณการนําเขา 1,238.60 ตัน เม่ือเทียบกับปกอนอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ลดลงรอยละ 12.10 ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ เมียนมา คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.96 อินโดนีซีย คิดเปนสัดสวน
รอยละ 19.28 ปากีสถาน คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.41 เยเมน คิดเปนสัดสวนรอยละ 6.43 อินเดีย คิดเปนสัดสวน
รอยละ 4.31 และประเทศอ่ืนๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.61 

• กุงกุลาดํา ปริมาณการนําเขา 118.90 ตัน คิดเปนมูลคา 50.90 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 0.50 และ 2.60 ตามลําดับ หากพิจารณาจากสัดสวนมูลคา
การนําเขา พบวา ตลาดนําเขาหลักของไทย คือ มาดากัสการ คิดเปนสัดสวนรอยละ 92.13 และออสเตรเลีย และ
ประเทศอ่ืน ๆ คิดเปนสัดสวนรอยละ 7.87 

(5) สถานการณเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และ ผูประกอบการดานประมง  
 ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 มีเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ1) ประเภทบุคคลธรรมดา 

จํานวน 556,568 ราย ประเภทนิติบุคคล จํานวน 507 ราย ประเภทฟารมเลี้ยง จํานวน 560,569 ฟารม ประเภท
โรงเพาะฟก จํานวน 4,768 ฟารม  

 จํานวนโรงเพาะฟกสัตวน้ํา จําแนกตามชนิดสัตวน้ํา ไดแก โรงเพาะฟกกุงทะเล จํานวน 941 ราย 
กุงน้ําจืด จํานวน 333 ฟารม ปลาทะเล จํานวน 191 ฟารม ปลาน้ําจืด จํานวน 2,334 ฟารม สัตวน้ําสวยงาม จํานวน 
683 ฟารม ปู จํานวน 24 ฟารม หอยทะเล จํานวน 3 ฟารม หอยน้ําจืด จํานวน 1 ฟารมและสัตวน้ําอ่ืน ๆ จํานวน 
496 ฟารม (ตารางท่ี 16)  

ตารางท่ี 14  จํานวนโรงเพาะฟกสัตวน้ํารายภาคแยกตามกลุมสัตวน้ํา  

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 
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 จํานวนฟารมเลี้ยงสัตวน้ํา จําแนกตามชนิดสัตวน้ํา ไดแก ฟารมเลี้ยงกุงทะเล จํานวน 24,839 ฟารม 
ฟารมเลี้ยงกุงน้ําจืด จํานวน 6,536 ฟารม ฟารมเลี้ยงปลาทะเล จํานวน 6,406 ฟารม ฟารมเลี้ยงปลาน้ําจืด จํานวน 
511,605 ฟารม ฟารมเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม จํานวน 1,966 ฟารม ฟารมเลี้ยงปู จํานวน 3,642 ฟารม ฟารมเลี้ยง
หอยทะล จํานวน 3,876 ฟารมเลี้ยงหอยน้ําจืด จํานวน 51 ฟารม และฟารมเลี้ยงสัตวน้ําอ่ืน ๆ จํานวน 4,573 ฟารม 
(ตารางท่ี 17)  

ตารางท่ี 15  จํานวนฟารมเลี้ยงสัตวน้ํารายภาคแยกตามกลุมสัตวน้ํา 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

 ฟารมเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ จํานวน 12 ชนิด ไดแก กบ กุงกามกราม กุงกุลาดํา กุงขาวแวนนาไม 
จระเข ปลากะพงขาว ปลากะรัง ปลาชอน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาแรด ปลาสลิด และ ปลาสวาย รายละเอียด
จํานวนฟารม และเนื้อท่ีเลี้ยง ดังตารางท่ี 18 

ตารางท่ี 16  สรุปจํานวนฟารมเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 
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 ผูประกอบการดานการประมง (ทบ 2) จําแนกเปน โรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา จํานวน 116 ราย 
ผูคาปจจัยการผลิตสัตวน้ํา จํานวน 543 ราย พอคาคนกลาง ผูรวบรวมและแพปลา จํานวน 6,350 ราย สถานประกอบการ
แปรรูปเบื้องตน จํานวน 1,205 ราย สถานประกอบการหองเย็น จํานวน 544 ราย สถานประกอบการแปรรูปพ้ืนเมือง 
จํานวน 1,526 ราย โรงงานแปรรูปสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 438 ราย ผูนําเขาสงออกสัตวน้ํา จํานวน 2,672 ราย  
ผูประกอบกิจการเก่ียวกับสัตวน้ําอ่ืน ๆ จํานวน 191 ราย และ ผูประกอบการดานกีฬาและสันทนาการ จํานวน 44 ราย 
(ตารางท่ี 19) 

ตารางท่ี 17  จํานวนผูประกอบการดานการประมง (ทบ 2) 

 
ตารางท่ี 17 (ตอ) จํานวนผูประกอบการดานการประมง (ทบ 2) 
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ตารางท่ี 17 (ตอ) จํานวนผูประกอบการดานการประมง (ทบ 2) 

 

ตารางท่ี 17 (ตอ) จํานวนผูประกอบการดานการประมง (ทบ 2)  
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ตารางท่ี 17 (ตอ) จํานวนผูประกอบการดานการประมง (ทบ 2) 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

(6) สถานการณดานมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ํา และโรงงานอุตสาหกรรม 
 โรงเพาะฟกและอนุบาล และฟารมเลี้ยงสัตวน้ําท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน จําแนกเปน มาตรฐาน 

Safety Level จํานวน 32,950 ฟารม GAP กรมประมง จํานวน 22,612 ฟารม CoC กรมประมง จํานวน 58 ฟารม 
มกษ 7422 จํานวน 525 ฟารม มกษ 7432 จํานวน 52 ฟารม มกษ 7401 จํานวน 124 ฟารม มกษ 7417 จํานวน 
50 ฟารม และ มกษ 9000 จํานวน 318 ฟารม (ตารางท่ี 20) 

ตารางท่ี 18  จํานวน โรงเพาะพันธุ อนุบาล และฟารมเลี้ยงสัตวน้ําท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน  

(ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2564) 

มาตรฐาน ชนิดสัตวน้ํา 
ฟารมเพาะพันธุ 

และอนุบาล 
ฟารมเล้ียง รวม 

Safety Level ปลาน้ําจืด 324 32,462 32,950 

กุงกามกราม - 3 

สัตวน้ําจืดอ่ืนๆ 64 96 

ปลาทะเล - 1 

GAP กรมประมง ปลาน้ําจืด 488 6,803 22,612 

กุงกามกราม 46 2,369 

สัตวน้ําจืดอ่ืนๆ 37 526 

ปลาทะเล 76 1,130 

กุงทะเล 407 9,660 

สัตวน้ําชายฝงอ่ืนๆ 9 1,061 

CoC กรมประมง กุงทะเล 21 37 58 

มกษ.7422 กุงทะเล 20 - 20 

มกษ.7432 กุงทะเล 52 - 52 

มกษ.7401 กุงทะเล - 124 124 

มกษ.7417 กุงกามกราม - 48 50 
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มาตรฐาน ชนิดสัตวน้ํา 
ฟารมเพาะพันธุ 

และอนุบาล 
ฟารมเล้ียง รวม 

ปลาน้ําจืด - 2 

เกษตรอินทรีย: 
มกษ. 9000เลม 1 

กุงทะเล - 1 318 

ปลาทะเล - 14 

สัตวน้ําชายฝงอ่ืนๆ - 5 

ปลาน้ําจืด - 280 

สัตวน้ําจืดรวมกับสัตวน้ําชายฝง 
- 18 

ท่ีมา : กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน กรมประมง 

 กรมประมง สงเสริมกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ํา จํานวน 143 กลุม มีการรับรองมาตรฐาน 
GMP และ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ํา โรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน 
และสถานบรรจุสัตวน้ํา รายละเอียดดังตารางท่ี 21 

ตารางท่ี 19  จํานวนผูประกอบการและสถานประกอบการท่ีไดรบัมาตรฐาน ป 2559 – 2563 

ประเภทสถาน
ประกอบการ 

2559 2560 2561 2562 2563 

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

กลุมเกษตรกร 
แปรรูปสัตวน้ํา  
 (143 กลุม) 

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

โรงงานผลิด
อาหาร สัตวน้ํา 
(ราย) 

12 9 12 9 11 8 11 9 13 9 -   

โรงงานแปรรูป
สัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑ (แหง) 

311 311 316 316 317 317 315 315 314 314 -  

สถานแปรรูป 
สัตวน้ําบื้องตน  
(แหง) 

114 -  73 -  71 -  72 -  65 -  -   

สถานบรรจุ 
สัตวน้ํา (แหง) 55 -  53 -  49 -  60 -  64 -  -   

(7) สถานการณสัตวน้ําท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุโดยกรมประมง 
 กรมประมงมีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา จํานวน 13 ชนิด ไดแก ปลานิลจิตรลดา 3, จิตรลดา 4, 

ปลาตะเพียนขาว ซิลเวอร 1 ซี, ซิลเวอร 2 เค, ปลาไน คอม1, ปลาหมอ ชุมพร1, ปลานิลแดง ปทุมธานี1, ปลานวลจันทร
เทศ มา 1, กุงกามกราม มาโคร 1, ปลานิล เรด 1, เรด 2, ปลายี่สก โรห 1 และ กุงขาว สิชล 1 (ตารางท่ี 22) 
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ตารางท่ี 20 สัตวน้ําท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุโดยกรมประมง  

ลําดับ ชื่อสัตวน้ํา แหลงท่ีมา ปท่ีเร่ิมปรับปรุง
พันธุ 

ปท่ีเร่ิมกระจาย
พันธุ 

1. จิตรลดา 3 ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชปลานิลสายพันธุ GIFT รุนท่ี 5 
จาก ICLARM ประเทศฟลิปปนส มาสรางเปนประชากรพ้ืนฐาน 
ปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโตดวยวิธีการคัดเลือก 
แบบหมู จํานวน 3 รุน ลักษณะประจําพันธุ มีการเจริญเติบโตดี 
หัวเล็ก ตัวหนา เน้ือแนนและมาก 

ตุลาคม  2537 - 
กันยายน  2540 

 พ.ศ. 2550–
ปจจุบัน 

2. จิตรลดา 

4 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชปลานิลสายพันธุ GIFT รุนท่ี 9 
จาก World Fish Center ประเทศมาเลเซีย มาสรางเปนประชากร
พ้ืนฐาน คัดเลือกลักษณะการเจริญเติบโตโดยอางอิงจากคาประมาณ
ศักยภาพทางพันธุกรรม (Estimated breeding values, EBVs) 
ลักษณะประจําพันธุ มีการเจริญเติบโตดี สวนหัวเล็ก ตัวกวาง 
สันหนา ใหผลผลิตสูง 

ตุลาคม  2548 - 
กันยายน  2551 

พ.ศ. 2552 – 
ปจจุบัน 

3. ปลาตะเพียน
ขาว“ซิล
เวอร 1 ซี” 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชรวบรวมปลาตะเพียนขาวแมนํ้า
เจาพระยามาสรางเปนประชากรพ้ืนฐาน ปรับปรุงพันธุลักษณะ
การเจริญเติบโตดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมู จํานวน 4 รุน 
ลักษณะประจําพันธุ มีการเจริญเติบโตดี 

ตุลาคม 2543-
กันยายน 2547 

พ.ศ.2550 – 
ปจจุบัน 

4. ปลาตะเพียน
ขาว“ซิล
เวอร 2 เค” 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชปลาตะเพียนขาวสายพันธุ
แมนํ้าโขงมาสรางเปนประชากรพ้ืนฐานปรีบปรงุพันธุลักษณะ
การเจริญเติบโตดวยการคัดเลือกแบบหมูจํานวน 2 รุน ลักษณะ
ประจําพันธุ มีการเจริญเติบโตดี 

พฤศจิกายน 
2546 – 

พฤษภาคม 2547 

พ.ศ.2551 – 
ปจจุบัน 

5. ปลาไน     
“คอม 1” 

 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชปลาไนจากประเทศเวียดนาม
มาสรางเปนประชากรพ้ืนฐาน ปรบัปรุงพันธุลักษณะการเจริญ 
เติบโต ดวยการคัดเลือกแบบหมู จํานวน 3 รุน ลักษณะประจําพันธุ 
มีการเจรญิเติบโตดี รูปรางลําตัวยาวหัว และทองเล็ก เน้ือมาก 

มกราคม 2548 – 
สิงหาคม 2548 

พ.ศ. 2551 – 
ปจจุบัน 

6. ปลาหมอสาย
พันธุ      
“ชุมพร 1” 

 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชปลาหมอจากโรงเพาะฟก 
ของ ศพก. ชุมพร ท่ีรวบรวมมาจากปลาในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต
ของประเทศ ปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโตดวยวิธีการ
คัดเลือกแบบหมู จํานวน 4 รุน ลักษณะประจําพันธุ มีการ
เจริญเติบโตดี 

ตุลาคม 2548-
กันยายน 2550 

 พ.ศ. 2553 

7. ปลานิลแดง
ปทุมธานี 1 

 

ดําเนินการปรับปรงุพันธุโดยใชปลานิลแดง 4 สายพันธุ (ปลานิล
แดงสายพันธุไทย สายพันธุไตหวันสายพันธุสเตอลิง และสาย
พันธุมาเลเซีย) มาผสมขามแบบพบกันหมดเพ่ือสรางเปนประชากร
พ้ืนฐาน คัดเลือกลักษณะการเจริญเตบิโตโดยอางอิงจากคาประมาณ
ศักยภาพทางพันธุกรรม (Estimated breeding values, EBVs) 
ลักษณะประจําพันธุ ลําตัวกวาง สันหนา สีชมพูอมสม สามารถ 
เจริญเติบโตไดดีในนํ้าท่ีมีความเคม็ 25 - 30 สวนในพันสวน 

ตุลาคม  2548 - 
กันยายน  2551 

พ.ศ. 2552 – 
ปจจุบัน 
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ลําดับ ชื่อสัตวน้ํา แหลงท่ีมา ปท่ีเร่ิมปรับปรุง
พันธุ 

ปท่ีเร่ิมกระจาย
พันธุ 

8. นวลจันทร
เทศ “มา 1” 
 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุปลานวลจันทรเทศโดยการนําเขา 
จากประเทศอินเดียมาสรางประชากรพ้ืนฐาน ปรับปรุงลักษณะ
การเจริญเติบโตดวยวิธีการคัดเลือกแบบหมู จํานวน 2 รุน 
ลักษณะประจําพันธุ มีการเจริญเติบโตดี 

ตุลาคม 2552 - 
กันยายน 2556 

พ.ศ. 2557 – 
ปจจุบัน 

9. กุงกามกราม 
“มาโคร 1” 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชกุงกามกรามท่ีเพาะเลี้ยงในฟารม
เกษตรกรจังหวัดราชบุรี มาสรางประชากรพ้ืนฐาน ปรับปรุง
พันธุลักษณะการเจริฐเติบโต โดยวิธีคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 
ลักษณะประจําพันธุ พันธุกุงกามกราม “มาโคร 1” ปลอด
จากเช้ือ Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) 
และ Extra small virus (XSV) มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน 
5-15 เปอรเซ็นตการอนุบาลและการเลี้ยงท่ีความหนาแนนสูง 

ตุลาคม 2541 - 
กันยายน 2553 

พ.ศ. 2554 

10 ปลานิล    
“เรด 1” 
 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชปลานิลสีแดงสายพันธุไทย (NIFI 
strain) มาเปนประชากรพ้ืนฐาน ปรับปรุงลักษณะการเจริญเตบิโต
ดวยการคัดเลือกแบบหมู จํานวน 2 รุน ลักษณะประจําพันธุ 
การเจริญเติบโตดี 

ตุลาคม  2546 - 
กันยายน  2549 

พ.ศ. 2554 – 
ปจจุบัน 

11 ปลานิล    
“เรด 2” 
 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชปลานิลแดงของ ศพก.อุตรดิตถ
และปลานิลแดงจากพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียงมาสรางเปนประชากร
พ้ืนฐาน คัดเลือกลักษณะการเจริญเติบโต ดวยการคัดเลือก
แบบภายในครอบครัว จํานวน 2 รุน ลักษณะประจําพันธุ 
การเจริญเติบโตดี สีสด มีจุดดางดํานอย 

ตุลาคม 2550-
กันยายน 2554 

พ.ศ. 2555 – 
ปจจุบัน 

12 
 

ปลายี่สกเทศ 
“โรห 1” 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยใชปลายี่สกท่ีนําเขาจากประเทศ
อินเดียมาสรางเปนประชากรพ้ืนฐาน ปรับปรุงพันธลักษณะ 
การเจริญเติบโตดวยคัดเลือกแบบหมูจํานวน 2 รุน ลักษณะ
ประจําพันธุ มีการเจริญเติบโตดี 

ตุลาคม 2548 - 
กันยายน 2555 

พ.ศ. 2557– 
ปจจุบัน 

13 กุงขาว  
สิชล 1 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุ โดยรวบรวมพันธุกุงขาวจากแหลง
เพาะเลี้ยง 3 แหลง ในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบ่ี นครศรีธรรมราช 
และสงขลา นํามาผสมขามแหลงพันธุเพ่ือสรางประชากรพ้ืนฐาน 
ปรับปรุงพันธุลักษณะการเจริญเติบโต และความตานทานโรค
ตายดวน (EMS-AHPND) ดวยการคัดเลือกแบบภายในครอบครัว 
ลักษณะประจําพันธุ มีการตานทานโรคตายดวน (EMS-AHPND) 
และมีการเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2562 

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า กรมประมง 
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(8) สถานการณดานการผลิตลูกพันธุสัตวน้ําจําหนายใหเกษตรกรโดยกรมประมง  
 กรมประมง ผลิตลูกพันธุสัตวน้ํา สําหรับจําหนายใหเกษตรกร จํานวน 22 รายการ ป 2558 - 2563 

ไดแก กุงขาว จํานวน 72.80 ลานตัว, กุงกุลาดํา จํานวน 75.30 ลานตัว, ปลากะพง จํานวน 24.30 ลานตัว, ปลากะรัง 
จํานวน 0.40 ลานตัว, ปลาทะเลอ่ืน ๆ จํานวน 26.40 ลานตัว, หอยตะโกรมกรามขาว จํานวน 1.20 ลานตัว, หอยแมลงภู 
จํานวน 3.01 ลานตัว, หอยทะเลอ่ืน ๆ จํานวน 2.70 ลานตัว, ปูทะเล จํานวน 3.10 ลานตัว, ปูมา จํานวน 9.40 ลานตัว
, กุงกามกราม จํานวน 96 ลานตัว, ปลานิล จํานวน 628.50 ลานตัว, ปลาสวาย จํานวน 12 ลานตัว, ปลาสลิด จํานวน 
2.4 ลานตัว, ปลาชอน 1.8 ลานตัว, ปลาตะเพียน จํานวน 209.2 ลานตัว, ปลานวลจันทรเทศ จํานวน 21.4 ลานตัว 
กลุมปลาจีน (ปลาเลง ปลาซง และ ปลาเฉา) จํานวน 0.4 ลานตัว, กบ จํานวน 8.2 ลานตัว ปลาน้ําจืดอ่ืน ๆ จํานวน 
360.4 ลานตัว และ ไรแดงและแพลงกตอนพืช ซ่ึงเปนอาหารสําหรับสัตวน้ําวัยออน จํานวน 23,910 กิโลกรัม  
ดังตารางท่ี 23 
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ตารางท่ี 21 การผลิตลูกพันธุสัตวน้ําเพ่ือจําหนายเกษตรกรของกรมประมง ป 2558 - 2563  

ท่ีมา : คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวนํ้าอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 

ลําดับ ชนิดสัตวนํ้า (ตัว) ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 58-63 

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

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

6  หอยตะโกรมกราม
ขาว  

  
  

1,000,000  172,492  1,172,492  

7  หอยแมลงภู  9,920  3,000,000   
 

  3,009,920  

8  หอยทะเลอืน่ๆ 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  ปูมา  2,141,640  1,003,000  1,953,000  797,400  1,390,420  2,143,731  9,429,191  

11  กุงกามกราม  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  ปลาชอน  560,425  24,125  102,600  353,025  351,120  387,650  1,778,945  

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

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

19  กลุมปลาจีน 
 (เลง ซง 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  ปลาน้ําจืดอื่นๆ 39,694,294  47,804,809   
49,704,768  

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

22  ไรแดง/น้ําเขียว  
 (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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3.1.4 สถานการณการเพาะเล้ียงสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ําโลก 
(1) การคาสัตวน้ําสวยงามของโลก ป 2553-2562 

สหรัฐอเมริกาเปนผูนําเขารายใหญของโลก ในป 2562 มีสัดสวนมากถึงรอยละ 20.98 รองลงมาไดแก 
จีนรอยละ 10.58 สหราชอาณาจักรรอยละ 6.92 เยอรมัน รอยละ 5.91 และ ญ่ีปุนรอยละ 5.10 (ตารางท่ี 24 และ
ภาพท่ี 34) 

ตารางท่ี 22 การนําเขาสัตวน้ําสวยงามของโลก จําแนกรายประเทศ ป 2553 - 2562  
หนวย : 1000 เหรียญฯ 

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
สัดสวน 
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 

ท่ีมา : https://comtrade.un.org 

https://comtrade.un.org/
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ภาพท่ี 34  สัดสวนมูลคาการนําเขาปลาสวยงามของโลก ป 2562 

มูลคาการคาสัตวน้ําสวยงามของโลก ป 2553 - 2562 เฉลี่ย 624.66 ลานเหรียญฯตอป (ประมาณ 
18,739.80 ลานบาท) โดยแบงเปนการสงออกเฉลี่ย 324.14 ลานเหรียญฯตอป และนําเขาเฉลี่ย 300.51 ลานเหรียญฯ
ตอป โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลคาในรอบ 10 ป มีไมมากนัก (ตารางท่ี 25 และภาพท่ี 35) 

ตารางท่ี 23  มูลคาการสงออกและนําเขาสัตวน้ําสวยงามของโลก ป 2553 - 2562 
หนวย : ลานเหรียญฯ 

ป สงออก นําเขา 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 

ท่ีมา : https://comtrade.un.org 

USA
21%

China
10%

United 
Kingdom

7%

Germany
6%

Japan
5%

Netherlands
5%

France
4%

Other
42%

https://comtrade.un.org/
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ภาพท่ี 35  มูลคาการสงออกและนําเขาสัตวน้ําสวยงามของโลก ป 2553 - 2562 

การสงออกสัตวน้ําสวยงามของญ่ีปุนมีสัดสวนมากท่ีสุด ในป 2562 มีสัดสวนมากท่ีสุดรอยละ 
13.59 ของมูลคาการสงออกสัตวน้ําสวยงามของโลกท้ังหมด อยางไรก็ตามจากขอมูลพบวา การสงออกของสิงคโปร
มีมากกวาในป 2553 - 2559 และเริ่มลดลงในป 2561 - 2562 สวนการสงออกของไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยป 
2562 มูลคาการสงออกสูงสุดในรอบ 10 ป (ตารางท่ี 26 และภาพท่ี 36) 

ตารางท่ี 24  มูลคาการสงออกสัตวน้ําสวยงามของโลก จําแนกรายประเทศ ป 2553-2562  
หนวย : 1000 เหรียญฯ 

ประเทศ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
สั ดส 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 

ท่ีมา: https://comtrade.un.org 
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ภาพท่ี 36  สัดสวนมูลคาการสงออกสัตวน้ําสวยงามของโลก ป 2562 

(2) การเพาะเล้ียงสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ําประเทศไทย 

 (2.1) สถานการณดานการผลิต 

 (2.1.1) สัตวน้ําสวยงาม 
ขอมูลสัตวน้ําสวยงามจากการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับกรมประมง (ทบ.1) 

พบวา ชนิดสัตวน้ําสวยงามท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยงมากท่ีสุดในประเทศไทย 10 อันดับแรก ไดแก ปลากัด ปลากระเบน
น้ําจืด ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาคารฟ ปลาหมอสี ปลาสอด ปลาบอลลูน ปลามังกร/ตะพัด และปลาปอมปาดัวร 
โดยปลากัดเปนสัตวน้ําสวยงามท่ีเกษตรกรนิยมเลี้ยงมากท่ีสุด พิจารณาจากจํานวนฟารมเลี้ยงปลากัดท้ังสิ้น 720 ฟารม 
คิดเปนรอยละ 30.93 ของจํานวนฟารมเลี้ยงปลาสวยงามท้ังหมด (2,328 ฟารม) และมีแหลงเลี้ยงท่ีสําคัญอยูท่ีจังหวัด
นครปฐม ราชบุร ีนครสวรรค และกรุงเทพมหานคร เปนตน (ตารางท่ี 27) 

ตารางท่ี 25  ชนิดสัตวน้ําสวยงาม 10 อันดับแรกท่ีมีการเลี้ยงมากท่ีสุดในประเทศ (ทบ.1) 

ลําดับท่ี ชนิดปลา จํานวนฟารม จํานวนเกษตรกร พ้ืนท่ีเลี้ยง กําลังการผลิต 
  (ฟารม) (คน) (ไร) (ตัว) 
1 ปลากัด 720 716 281.03 26,918,391  

2 ปลากระเบนนํ้าจืด 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 ปลาคารฟ 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 ปลามังกร/ตะพัด 16 16 22.85 3,962  

10 ปลาปอมปาดัวร 11 11 1.44 115,700  

Japan
14% Singapore

11%

Spain
10%

Indonesia
9%

Thailand
7%

Czechia
6%

Malaysia
6%

Netherlands
5%

United Kingdom
4%

OTHER
28%
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ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 

 (2.1.2) สาหรายทะเลและพรรณไมน้ํา 

ขอมูลจากการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับกรมประมง (ทบ.1) พบวามีเพียงการข้ึน
ทะเบียนสาหรายทะเล แหลงเลี้ยงท่ีสําคัญอยูท่ีจังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสาคร (ตารางท่ี 28) 

ตารางท่ี 26  จํานวนเกษตรกรผู พ้ืนท่ีเลี้ยง และกําลังการผลิต สาหรายทะเล (ทบ.1) 

ลําดับท่ี จังหวัด จํานวนฟารม (ฟารม) จํานวนเกษตรกร พ้ืนท่ีเลี้ยง กําลังการผลิต 
   (คน) (ไร) (กก.) 
1 เพชรบุรี 22 21 154.98 108,500  

2 กระบ่ี 1 1 0.50 100,000  

3 พังงา 3 3 0.14 8,230  

4 ภูเก็ต 1 1 0.10 6,000  

5 สตูล 1 1 0.62 500  

6 สมุทรสาคร 1 1 60.00 10,000  

 รวม 29 28 216.34 233,230  

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 

 (2.2) สถานการณดานราคาและการตลาด 
 (2.2.1) ดานราคา 

 สัตวน้ําสวยงามท่ีผลิตในประเทศไทยเพ่ือการสงออกนั้น ปจจุบันเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สวยงาม สามารถลดตนทุนดวยการใชอาหารมีชีวิต เชน ไรแดง หรือ การผสมอาหารใชเอง ประกอบกับราคาของสัตว
น้ําสวยงามสามารถจําหนายไดหลายรูปแบบ ถาหากมีการพัฒนารูปแบบสินคาใหสวยงามแปลกใหม จะสามารถขายได
ในราคาท่ีสูง ดังนั้นเม่ือเฉลี่ยราคาตนทุนการผลิต ยังถือวาเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามสามารถมีกําไร
จากการจําหนายสินคาไดดี เปนอาชีพท่ีม่ันคงได ท้ังนี้เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามของไทยมีความสามารถ
และมีทักษะในการผลิตและการพัฒนาสายพันธุข้ันสูง จึงเปนขอไดเปรียบบนเรื่องของการกําหนดราคาดวยตัวเอง
ในปลาบางประเภท อยางไรก็ตาม กรมประมงไดมีการผลิตพันธุสัตวน้ําสวยงามบางชนิดใหแกเกษตรกรรายใหม 
ท่ีตองการนําไปเปนพอแมพันธุ หรือนําไปเลี้ยงเพ่ือสรางอาชีพ โดยมีราคาจําหนายท่ีกรมประมงประกาศเพ่ือจําหนาย
ใหกับเกษตรกร มีท้ังสัตวน้ําสวยงามน้ําจืด สัตวน้ําสวยงามน้ําเค็ม และพรรณไมน้ํา ดังนี้  

ราคาจําหนายพันธุสัตวน้ําสวยงามน้ําจืด 
ราคาจําหนายพันธุปลาสวยงามน้ําจืด ชนิดปลาสวยงามน้ําจืดท่ีมีราคาคอนขางสูง ไดแก ปลาตะพัด 

สีเงินพันธุไทย ปลาเฉ่ียวหิน ปลาเสือพนน้ํา ปลาสลิดหินฟาหางเหลือง ปลาหางนกยูง ปลาทอง และปลากัด เปนตน 
(ตารางท่ี 29 และภาพท่ี 37 ) 
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ตารางท่ี 27 ราคาจําหนายพันธุสัตวน้ําสวยงามน้ําจืด 

ลําดับท่ี ชนิดปลา / ขนาด ขนาด หนวย ราคา (บาท) 

1 ปลาตะพัดสเีงินพันธุไทย 8-12 น้ิว ตัวละ 2,500 
2 ปลาตะพัดสเีงินพันธุไทย 2-4 น้ิว ตัวละ 1,200 
3 ปลาเฉ่ียวหิน 13 เซนติเมตรข้ึนไป ตัวละ 90 
4 ปลาเสือพนนํ้า 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 5 
5 ปลาเสือพนนํ้า 3-5 เซนติเมตร ตัวละ 10 
6 ปลาเสือพนนํ้า 5-7 เซนติเมตร ตัวละ 20 
7 ปลาทองริวก้ิน 3-4 เซนติเมตร ตัวละ 12 
8 ปลาทองหัวสิงห 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 ทักซิโด คอบบรา โมเสค 2-2.5 เซนติเมตร ตัวละ 12 
13 ปลาหางนกยูง 2-2.5 เซนติเมตร ตัวละ 2 
14 ปลากัดครีบสั้น 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 3 
15 ปลากัดหางพระจันทรครึ่งดวง 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 3 
16 ปลากัดหางมงกุฎ 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 3 
17 ปลากัดจีน 2-3 เซนติเมตร ตัวละ 2 

ท่ีมา : คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลติพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวนํ้าอ่ืน ๆ 

 

ภาพท่ี 37  ราคาจําหนายพันธุสัตวน้ําสวยงามน้ําจืด ป 2563 
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ราคาจําหนายพันธุสัตวน้ําสวยงามทะเล 
ราคาจําหนายพันธุสัตวน้ําสวยงามทะเล สวนใหญจะเปนปลาการตูนท่ีมีสีสันสวยงาม ราคาจําหนาย

คอนขางมีความแตกตางกันมาก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความนิยมของตลาด รูปราง สีสัน ความสวยงาม และความแข็งแรง 
รวมท้ังขนาดของลูกปลา ชนิดสัตวน้ําสวยงามทะเลท่ีมีราคาคอนขางสูง ไดแก ปลาการตูนเพอรคูลาปกัสโซ ปลาการตูน
สมขาวลายสโนเฟลค ปลาการตูนดําสโนเฟลค ปลาการตูนเพอรคูลาแพลทินัม ปลาการตูนเพอรคูลาซุปเปอรแบลค 
ปลาการตูนสมขาวลายสโนเฟลค เปนตน (ตารางท่ี 30 และภาพท่ี 38 )  

ตารางท่ี 28  ราคาจําหนายพันธุปลาสวยงามทะเล 

ลําดับท่ี ชนิดปลา / ขนาด ขนาด หนวย ราคา (บาท) 

1 ปลากะรังหงส เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        15  
2 ปลาการตูนแกมหนาม เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        40  
3 ปลาการตูนดํา 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        10  
4 ปลาการตูนดํา 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                        55  
5 ปลาการตูนดํา 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      110  
6 ปลาการตูนดํา 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      200  
7 ปลาการตูนดําสโนเฟลค 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        70  
8 ปลาการตูนดําสโนเฟลค 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      200  
9 ปลาการตูนดําสโนเฟลค 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      400  
10 ปลาการตูนดําสโนเฟลค 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      850  
11 ปลาการตูนแดงดํา เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        13  
12 ปลาการตูนเพอรคูลา 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        10  
13 ปลาการตูนเพอรคูลา 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                        55  
14 ปลาการตูนเพอรคูลา 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      110  
15 ปลาการตูนเพอรคูลา 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      200  
16 ปลาการตูนเพอรคูลา เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        40  
17 ปลาการตูนเพอรคูลาซุปเปอรแบลค 1 - 2 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        70  
18 ปลาการตูนเพอรคูลาซุปเปอรแบลค 3 - 4 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                      150  
19 ปลาการตูนเพอรคูลาซุปเปอรแบลค 5 - 6 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                      350  
20 ปลาการตูนเพอรคูลาซุปเปอรแบลค 7 - 8 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                      700  
21 ปลาการตูนเพอรคูลาปกัสโซ 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                      110  
22 ปลาการตูนเพอรคูลาปกัสโซ 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      350  
23 ปลาการตูนเพอรคูลาปกัสโซ 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      700  
24 ปลาการตูนเพอรคูลาปกัสโซ 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                    1,200  
25 ปลาการตูนเพอรคูลาแพลทินัม 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        80  
26 ปลาการตูนเพอรคูลาแพลทินัม 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      260  
27 ปลาการตูนเพอรคูลาแพลทินัม 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      440  
28 ปลาการตูนเพอรคูลาแพลทินัม 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      830  
29 ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม (ซุปเปอรแบลค) 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        20  
30 ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม (ซุปเปอรแบลค) 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      100  
31 ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม (ซุปเปอรแบลค) 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      180  
32 ปลาการตูนเพอรคูลาลูกผสม (ซุปเปอรแบลค) 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      360  
33 ปลาการตูนมะเขือเทศ เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        15  

34 ปลาการตูนลายปลอง เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        15  

35 ปลาการตูนลายปลองหางเหลือง เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        20  
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ลําดับท่ี ชนิดปลา / ขนาด ขนาด หนวย ราคา (บาท) 

36 ปลาการตูนสมขาว 1 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        10  
37 ปลาการตูนสมขาว 2 เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        20  
38 ปลาการตูนสมขาว 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                        70  
39 ปลาการตูนสมขาว 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      110  
40 ปลาการตูนสมขาว 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                      170  
41 ปลาการตูนสมขาวลายสโนเฟลค 1 - 2 เซนติเมตร ตัวละ                        70  
42 ปลาการตูนสมขาวลายสโนเฟลค 3 - 4 เซนติเมตร ตัวละ                      320  
43 ปลาการตูนสมขาวลายสโนเฟลค 5 - 6 เซนติเมตร ตัวละ                      660  
44 ปลาการตูนสมขาวลายสโนเฟลค 7 - 8 เซนติเมตร ตัวละ                    1,000  
45 ปลาการตูนอานมา เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        15  
46 ปลาการตูนอินเดียน เซนติเมตร เซนติเมตรละ                          7  
47 ปลาการตูนอินเดียนแดง เซนติเมตร เซนติเมตรละ                        10  
48 ปลาสลิดหินฟาหางเหลือง เซนติเมตร  เซนติเมตรละ 4 
49 เห็ดทะเล เสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ชิ้นละ 275 

 ท่ีมา : คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวนํ้าอ่ืน ๆ 

 

ภาพท่ี 38  ราคาจําหนายพันธุสัตวน้ําสวยงามทะเล 

ราคาสาหรายทะเลและพรรณไมน้ํา 
ราคาสาหรายทะเลและพรรณไมน้ําท่ีกรมประมงประกาศจําหนายใหกับเกษตรกร ไดแก สาหราย

พวงองุนเกรด A เปนราคาจําหนายคอนขางสูง กิโลกรัมละ 150 บาท รองลงมาเปนสาหรายผมนางในบอดิน 
กิโลกรัมละ 20 บาท สําหรับพรรณไมน้ําอ่ืน ๆ จําหนายในราคาตนละ ราคา 7-12 บาท (ตารางท่ี 31 และภาพท่ี 39) 
 

ตารางท่ี 31 ราคาจําหนายสาหรายทะเลและพรรณไมน้ํา  

ลําดับท่ี ชนิดปลา / ขนาด ขนาด หนวย ราคา (บาท) 
1 พันธุไมน้ํา "อนูเจ็น 1" 3 - 5 ตน/กอ  ตนละ  12.00 
2 ไมน้ําเฟรนอัฟริกา   2 - 3 เซนติเมตร   ตนละ  7.00 
3 ไมน้ําเฟรนอัฟริกา   3 - 5 เซนติเมตร   ตนละ  10.00 
4 สาหรายผมนางในบอดิน กิโลกรัม กิโลกรัมละ 20.00 
5 สาหรายพวงองุนเกรด A กิโลกรัม กิโลกรัมละ 150.00 

 

 ท่ีมา : คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวนํ้าอ่ืน ๆ 



87 
 

 
 

ภาพท่ี 39  ราคาจําหนายสาหรายทะเลและพรรณไมน้ํา 

 (2.2.2) ดานการตลาด 
 สัตวน้ําสวยงามเปนสัตวน้ําท่ีจัดอยูในกลุมสินคาฟุมเฟอย เปนการซ้ือไปเลี้ยงเพ่ือความผอนคลาย 

ดังนั้น ราคาจึงไมเปนไปตามกลไกของตลาด เนื่องจากข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูบริโภค ซ่ึงสวนใหญจะพึงพอใจ
ในเรื่องรูปราง สีสัน ความสวยงาม และความแข็งแรง ท้ังนี้เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามจะใหความสําคัญ
กับการพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากท่ีสุด ดังนั้นเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม  
จึงตองศึกษาแนวโนมความตองการของตลาดอยูเสมอ รวมท้ังตองมีการพัฒนาสินคาสัตวน้ําสวยงาม ใหมีความแปลกใหม 
และมีสายพันธุใหม ๆ เพ่ือใหสินคามีความหลากหลาย ดึงดูดผูบริโภค ใหเขามาซ้ืออยางตอเนื่อง นอกจากนี้แลว 
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามจะตองศึกษาเรื่องขอกําหนดการนําเขาสินคาสัตวน้ําสวยงามของประเทศผูคา 
เพ่ือใหสามารถผลิตและสงออกไดตามเง่ือนไขและขอกําหนดของผูคา เชน ประเทศออสเตรเลีย มีขอกําหนดวา 
ปลากัดและกลุมปลาสวยงามบางชนิดท่ีจะนําเขาประเทศออสเตรเลียจะตองปลอดจากเชื้อ Megalocytivirus หรือ 
ประเทศอินเดีย มีประกาศรายชื่อปลาสวยงามท่ีจะสงเขาไปในประเทศอินเดียจะตองไมเปนปลาสวยงามท่ีมีการตัดตอ
พันธุกรรม (สินคา GMO) และประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน มีขอกําหนดวา เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
และผูประกอบการสงออกท่ีมีความประสงคจะสงสินคาไปประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน จะตองใหกรมประมงรับรอง
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามเพื่อการสงออกและสถานที่รวบรวมสัตวน้ําสวยงามเพื่อการสงออก 
และใหกรมประมงสงรายชื่อไปข้ึนทะเบียนกับสํานักงานการศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เปนตน  

 สัตวน้ําสวยงามท่ีผลิตในประเทศไทย สวนใหญเปนการผลิตเพ่ือสงออกเปนหลัก ท้ังนี้เกษตรกร
ไดมีรูปแบบการนําเสนอสินคา โดยแบงสินคาออกเปน 2 กลุม คือ ปลาเกรด และปลาจํานวน โดยในสวนของปลา
เกรดนั้น เปนปลาท่ีมีลักษณะโดดเดน สวยงาม ไดคุณภาพ แลวนําเสนอขายผานชองทางออนไลน www.aquabid.com 
ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีขายในรูปแบบการประมูล และมีการขายผานแพลตฟอรม Facebook กันอยางแพรหลาย แตปจจุบัน
แพลตฟอรม Facebook ไมสนับสนุนใหมีการซ้ือขายสัตวเลี้ยงทุกชนิด เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม 
จึงตองหาชองทางในการซ้ือขายประชาสัมพันธ ในชองทางอ่ืน ๆ เชน Line Instagram เปนตน อยางไรก็ตาม 
Facebook ยังสามารถใชในการประชาสัมพันธสินคาและนําเสนอแบรนด โดยหลีกเลี่ยงวิธีการนําเสนอไมใหผิด
เง่ือนไขของแพลตฟอรม ในสวนของปลาจํานวนนั้น เปนปลาสวยงามสวนใหญท่ีเราผลิตเพ่ือการสงออกจํานวนมาก 
การขายจะขายผานผูสงออกท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองกับกรมประมง หรือจะใชบริการของตัวแทนผูสงออก (Shipping) 

http://www.aquabid.com/
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ซ่ึงปจจุบันตัวแทนผูสงออก ไดมาขอข้ึนทะเบียนเปนผูสงออกกับกรมประมงใหถูกตอง เพ่ือใหสามารถมาขอใบรับรอง
สุขภาพสัตวน้ํา (Health Certificate) สําหรับใชประกอบในการสงออกไปประเทศตาง ๆ อีกดวย จะเห็นไดวา
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม มีความสะดวก ในการจําหนายสินคา สําหรับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สวยงามท่ีเปนคนรุนใหมหรือยุคปจจุบัน ท่ีมีความรูเรื่องภาษา (หรือใชบริการ Google สามารถประชาสัมพันธ 
และเจรจาซ้ือขายสินคาดวยตัวเองผานแพลตฟอรม Facebook หรือแอพพลิเคชั่น (Line, Instagram) เม่ือตกลง
ซ้ือขายกันไดแลวจะสงสินคาผานผูสงออกหรือ Shipping ไดเลย โดยผูสงออกจะดําเนินการในเรื่องของข้ันตอน
การสงออกใหท้ังหมด ตั้งแตการขออนุญาตสงออกสินคาสัตวน้ํา การขอใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา การบรรจุ การขนสง 
และการติดตอสงสินคาใหกับลูกคาในตางประเทศ เปนการสงสินคาจาก Transhipper ตนทางในประเทศไทย  
ผานผูประสานงาน Transhipper ปลายทางหรือผูสงสินคาในตางประเทศ  

 ดังนั้น ชองทางการตลาดของสินคาสัตวน้ําสวยงาม ไมมีความยุงยาก โดยเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําสวยงาม ตองผลิตสินคาท่ีสวยงาม โดดเดน แปลกใหม มีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีผูซ้ือตองการ และเปนการ
ผลิตท่ีข้ึนทะเบียนฟารมถูกตอง มีการเฝาระวังโรคตามมาตรฐานฟารมสงออก ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของประเทศคูคา 
ซ่ึงปจจุบันตลาดสินคาสัตวน้ําสวยงามมีแนวโนมการขายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยภาครัฐตองมีนโยบายการสงเสริม
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน 

 (2.3) สถานการณดานการคา 
 (2.3.1) การนําเขาสัตวน้ําสวยงามของไทย 

 การนําเขาปลาสวยงามในชวง 3 ปท่ีผานมา (2561-2563) เฉลี่ยตอป 3,704,884 ตัว คิดเปน
มูลคาเฉลี่ยตอป 77.46 ลานบาท ซ่ึงแนวโนมการนําเขาในชวง 3 ปท่ีผานมาลดลงท้ังปริมาณและมูลคา โดยในป 
2563 นําเขาปริมาณ 2,825,776 ตัว คิดเปนมูลคา 75.53 ลานบาท ปริมาณลดลง รอยละ 24.61 ในขณะท่ีมูลคา 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.96 เม่ือเทียบกับป 2562 (ตารางท่ี 32 และภาพท่ี 40) 

 จากขอมูลสถิติมูลคาการนําเขาปลาสวยงามท่ีลดลงอยางมาก ในเดือนเมษายน 2563 เนื่องจาก
ไมมีการนําเขาปลาคารพ ปลาหมูอินโด ปลาอะโรวานาเงิน ซ่ึงเปนชนิดปลาสวยงามหลักท่ีมีการนําเขาในชวงเวลา
ดังกลาว (ภาพท่ี 40) 

ตารางท่ี 29  ปริมาณและมูลคาการนําเขาสัตวน้ําสวยงาม ป 2561-2563 
ปริมาณ : ตัว, มูลคา : ลานบาท 

เดือน 2561 2562 2563 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

มกราคม       298,859            7.10          313,429               6.26         193,072              8.30  
กุมภาพันธ       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  
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เดือน 2561 2562 2563 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

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  

 

ท่ีมา : กลุมควบคุมการนําเขาสงออกสัตวนํ้า กองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวนํ้า และปจจัยการผลิต 

 

ภาพท่ี 40 ปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาสวยงาม ป 2561 - 2563 

การนําเขาสัตวน้ําสวยงามในชวง 3 ปท่ีผานมา โดยพิจารณาจากปริมาณการนําเขาเปนสําคัญ 
พบวา ชนิดปลาสวยงามท่ีมีการนําเขาสูงสุด คือ ปลานีออน คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.01 รองลงมาเปน ปลาคารดินัล 
รอยละ 11.32 ปลาหมอสี รอยละ 8.18 ปลารัมม่ีโนส รอยละ 4.70 ปลาเสือตอ รอยละ 4.35 ปลาหมูอินโด รอยละ 
3.87 ปลาคารพ รอยละ 3.42 ปลาแบล็คโกสท รอยละ 2.23 ปลาแพะ รอยละ 1.77 ปลาอะโรวานาเงิน รอยละ 1.76 
และอ่ืนๆ รอยละ 36.39 ตามลําดับ สําหรับชนิดสัตวน้ําสวยงามท่ีมีการนําเขาเพ่ิมข้ึนในป 2563 ไดแก ปลาหมอสี 
ปลาอะโรวานาเงิน และปลาคารพ (ภาพท่ี 41) 
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ภาพท่ี 41 ปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาสวยงาม จําแนกตามชนิดท่ีสําคัญ ป 2561 - 2563 

สําหรับประเทศคูคาหลักท่ีสําคัญในการนําเขาปลาสวยงามในชวง 3 ปท่ีผานมา ไดแก อินโดนีเซีย 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.3 เมียนมา รอยละ 6.3 ไตหวัน รอยละ 5.4 จีน รอยละ 5.1 ญ่ีปุน รอยละ 3.5 และ
ประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 13.4 (ภาพท่ี 42) 

 

ภาพท่ี 42 ประเทศคูคาหลักในการนําเขาปลาสวยงามของไทย ป 2561 - 2563 

 (2.3.2) การสงออกปลาสวยงามของไทย 
 การสงออกปลาสวยงามในชวง 3 ปท่ีผานมา (2561-2563) เฉลี่ยตอป 86,598,262 ตัว คิดเปน

มูลคาเฉลี่ยตอป 632.39 ลานบาท ซ่ึงแนวโนมการสงออกในชวง 3 ปท่ีผานมาลดลงท้ังปริมาณและมูลคา โดยในป 
2563 สงออกปริมาณ 75,436,479 ตัว คิดเปนมูลคา 575.89 ลานบาท ลดลงท้ังปริมาณและมูลคา รอยละ 7.3 
และ 11.0 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับป 2562 (ตารางท่ี 33 และภาพท่ี 43) 
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ตารางท่ี 30 ปริมาณและมูลคาการสงออกปลาสวยงาม ป 2561 - 2563 
ปริมาณ : ตัว, มูลคา : ลานบาท 

เดือน 2561 2562 2563 
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ     มูลคา ปริมาณ มูลคา 

มกราคม    2,189,986  64.81         6,597,794             49.03          5,629,226  43.70  
กุมภาพันธ   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 

ท่ีมา : กลุมควบคุมการนําเขาสงออกสัตวนํ้า กองตรวจสอบเรือประมง สินคาสัตวนํ้า และปจจัยการผลิต 
 

 

ภาพท่ี 43 ปริมาณและมูลคาการสงออกปลาสวยงาม ป 2561 - 2563 

การสงออกสัตวน้ําสวยงามในชวง 3 ปท่ีผานมา หากพิจารณาชนิดปลาสวยงามท่ีประเทศไทย
สงออกสูงสุด คือ ปลากัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.05 รองลงมาเปน ปลาหางนกยูง รอยละ 15.99 ปลาลูกผึ้ง รอย
ละ 5.11 ปลาสอด รอยละ 4.26 ปลาหมอมาลาวี รอยละ 3.12 ปลาหางไหม รอยละ 3.11 ปลาทอง รอยละ 3.04 
ปลาแรด รอยละ 2.13 ปลากาแดง รอยละ 2.04 ปลาจิ้งจอก รอยละ 1.82 และปลาสวยงามอ่ืน ๆ รอยละ 35.32 
ตามลําดับ สําหรับชนิดปลาสวยงามท่ีมีการสงออกเพ่ิมข้ึนในป 2563 ไดแก ปลาจิ้งจก ปลาสอด และปลาลูกผึ้ง (ภาพท่ี 
44) 
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ภาพท่ี 44  ปริมาณและมูลคาการสงออกปลาสวยงาม จําแนกตามชนิดท่ีสําคัญ ป 2561 - 2563 

สําหรับประเทศคูคาหลักท่ีสําคัญในการสงออกปลาสวยงามในชวง 3 ปท่ีผานมา ไดแก สหรัฐอเมริกา 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.4 จีน รอยละ 14.5 เกาหลีใต รอยละ 9.8 ไตหวัน รอยละ 9.7 สิงคโปร รอยละ 5.2 และ
ประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 40.4 (ภาพท่ี 45) 

 

ภาพท่ี 45  ประเทศคูคาหลักในการสงออกปลาสวยงามของไทย ป 2561 - 2563 
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 (2.4) สถานการณการเพาะเล้ียงปลากัด 
ปจจุบันปลากัดไทยเปนสัตวน้ําประจําชาติของไทยหลังจากท่ีไดมีการผลักดันมาเปนเวลา 1 ป 

เนื่องดวยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้ 1) ดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ดวยคนไทยรูจัก คุนเคย และมีความผูกพัน 
กับปลากัดมาตั้งแตโบราณ โดยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนจากกระทรวงวัฒนธรรมท่ีประกาศข้ึนทะเบียนใหปลากัด
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเม่ือป 2556  2) ดานความเปนเจาของ และความมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยปลา
กัดไทยท่ีเสนอใหเปนสัตวน้ําประจําชาติ มีชื่อวิทยาศาสตร Betta splendens และชื่อสามัญ “Siamese Fighting 
Fish” หรือ “Siamese Betta” มีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย เปนสายพันธุท่ีมีเอกลักษณโดดเดน และไดรับการยอมรับ
ในระดับสากล และ 3 ) ดานประโยชนใชสอย โดยเฉพาะการสงเสริมการเพาะเลี้ยง และการสรางนวัตกรรมดานการ
เพาะพันธุ นําไปสูการคาเชิงพาณิชยและกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 (2.4.1) ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเล้ียงปลากัด 
จากการสํารวจเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลากัดในพ้ืนท่ี 2 จังหวัด ไดแก นครปฐม และราชบุรี เนื่องจาก

เปนจังหวัดอันดับตนๆ ของประเทศท่ีมีจํานวนฟารมเพาะเลี้ยงปลากัดมากท่ีสุด อีกท้ังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีตลาดกลาง 
ปลาสวยงามและสัตวเลี้ยงท่ีมีชื่อเสียง (Fish Village) โดยการสัมภาษณเชิงลึกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลากัด เพ่ือใหได
ขอมูลเก่ียวกับวิธีการเพาะเลี้ยง ตนทุนและผลตอบแทน ตลอดจนรูปแบบการจําหนายปลากัด จํานวนท้ังสิ้น 8 ตัวอยาง 
แบงเปนจังหวัดนครปฐม จํานวน 6 ตัวอยาง และจังหวัดราชบุรี จํานวน 2 ตัวอยาง ชวงระยะท่ีศึกษา 8 - 10 
กรกฎาคม 2563 สรุปผล ดังนี ้

ตนทุนการเพาะเลี้ยงปลากัดครีบสั้น ขนาด 5 ซม. ใชระยะเวลาเลี้ยง 105 วัน หรือ 3.5 เดือน  
โดยใชพอแมพันธุเฉลี่ยตอรุน จํานวน 200 คู ตนทุนรวมท้ังหมด 78,663.72 บาท ประกอบดวย ตนทุนผันแปร 
77,479.92 บาท (รอยละ 98.50) และตนทุนคงท่ี 1,183.79 บาท (รอยละ 1.50) เม่ือพิจารณารายละเอียดของตนทุน
ผันแปร พบวา ตนทุนหลักของการเพาะพันธุมากท่ีสุด คือ คาแรงงาน 41,424.66 บาท คิดเปนรอยละ 52.66  
ของตนทุนท้ังหมด รองลงมา คือ คาอาหารมีชีวิต 13,290.41 บาท (รอยละ 16.90) คาพอแมพันธุ 5,753.42 บาท 
(รอยละ 7.31) คาไฟฟา 5,178.08 บาท (รอยละ 6.58) คาน้ํา 4,142.47 บาท (รอยละ 5.27) คาขวดแบน 3,452.05 บาท 
(รอยละ 4.39) และคาใชจายอ่ืน ๆ เชน เคมีภัณฑ ถุงพลาสติก สวิงตักปลา เปนตน 5,238.83 บาท (รอยละ 6.89) 

สําหรับการวิเคราะหผลตอบแทนตอรุน พบวา การเพาะพันธุโดยใชพอแมพันธุจํานวน 200 คู  
ไดผลผลิตเฉลี่ยตอรุน 20,000 ตัว ขนาดผลผลิต 5 ซม. ราคาขายลูกปลาเฉลี่ยตัวละ 6 บาท คิดเปนรายไดท้ังหมด
ตอรุน 120,000 บาท มีกําไรสุทธิ 41,336.28 บาทตอรุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 52.55 (ตารางท่ี 34) 

การเพาะเลี้ยงปลากัด เกษตรกรผูเลี้ยงตองมีความใสใจ เขาใจและตองพัฒนาผลผลิตใหเปนท่ีตองการ
ของตลาด เพ่ือจูงใจใหผูซ้ือสนใจในตัวสินคา เพราะจะสงผลตอราคาขาย เนื่องจาก ปลาสวยงามจัดเปนสินคาฟุมเฟอย 
ดังนั้นราคาขายสินคาประเภทนี้ไมไดข้ึนอยูกับกลไกตลาด แตข้ึนอยูกับความเต็มใจจายของผูซ้ือ ซ่ึงผูซ้ือจะพิจารณา
จากประเภท สี ความสวยงาม ความสมบูรณของปลาเปนหลัก  

ตารางท่ี 31  ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะพันธุปลากัดครีบสั้น ขนาด 5 ซม. จังหวัดนครปฐมและราชบุรี 
 

หนวย : บาท/รุน 

รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

ตนทุนคงท่ี   1,183.79 1,183.79 1.50 
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รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

  คาเสื่อม  1,181.84 1,181.84 1.50 

1. ถังไฟเบอรเก็บนํ้าขนาด 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. แผนกระเบ้ืองหลังคาลอนคู  0.72 0.72 0.00 

5. เครื่องเจาะบอบาดาล  57.53 57.53 0.07 

6. อุปกรณสูบนํ้า  1.15 1.15 0.00 

7. ตูเย็น  80.55 80.55 0.10 

8. ตูรักษาโรคปลา  17.26 17.26 0.02 

9. สายยางสงนํ้า  131.51 131.51 0.17 

10. คาเสียโอกาสในการลงทุน (0.5%ตอป) 1.95 1.95 0.00 

11. เครื่องซีลถุง  789.04 789.04 1.00 

ตนทุนผันแปร 77,094.45 385.47 77,479.92 98.50 

1.คาแรงงาน 4 คน (เงินเดือน 9,000 บาท) 41,424.66  41,424.66 52.66 

2.คาพอแมพันธุ 200 คู 5,753.42  5,753.42 7.31 

3.คาขวดแบน 3,452.05  3,452.05 4.39 

4.ไขตุน/อารทีเมีย 2,013.70  2,013.70 2.56 

5.อาหารมีชีวิต 13,290.41  13,290.41 16.90 

6.คาไฟฟา 4,142.47  4,142.47 5.27 

7.คานํ้า 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.ฟอรมาลีน 276.16  276.16 0.35 

11.ยาปฏิชีวนะ 46.03  46.03 0.06 

12.คานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 6.90  6.90 0.01 

13. ขันนํ้า 863.01  863.01 1.10 

14. ถังหิ้ว 8.63  8.63 0.01 

15. อุปกรณถายนํ้า 14.38  14.38 0.02 
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รายการ เงินสด ไมเปนเงินสด รวม รอยละ 

16. มาน่ังพลาสติก 10.07  10.07 0.01 

17. ถุงพลาสติก 115.07  115.07 0.15 

18. กลองพลาสติก 172.60  172.60 0.22 

19. ตะกราพลาสติก 28.77  28.77 0.04 

20. สวิงตักลูกปลา 43.15  43.15 0.05 

21. สวิงกรองกรองอารทีเมีย 23.01  23.01 0.03 

22. แปรงถูพ้ืน  10.36  10.36 0.01 

23. ไมกวาด 5.75  5.75 0.01 

24. แผนขัดทําความสะอาด 17.26  17.26 0.02 

25. นํ้ายาลางจาน 23.01  23.01 0.03 

26. ชอนตักลูกปลา 8.63  8.63 0.01 

27. กะละมังขนาดเล็ก 21.58  21.58 0.03 

28. ถุงกรองนํ้า 100.68  100.68 0.13 

29. คาเสียโอกาสในการลงทุน (0.5%ตอป) 385.47 385.47 0.49 

ตนทุนท้ังหมด 77,094.45 1,569.26 78,663.72 100.00 

1. ผลผลิตท้ังหมดตอรุน (ตัว)   0,000.00     
2. จํานวนวันท่ีผลิตตอรุน (วัน)      105.00     
3. ขนาดผลผลิต (เซนติเมตร)          5.00     
4. ตนทุนในการผลิตตอรุน (บาท) 78,663.72    
5. ตนทุนในการผลิตตัวตอรุน (บาท) 3.93    
6. ราคาขายลูกปลาขนาด 5 ซม. (บาท/ตัว) 6.00    
7. รายไดท้ังหมด (บาทตอรุน) 120,000.00    
8. กําไรสุทธิ (บาท/รุน) 41,336.28    
9. กําไรสุทธิตอตัวตอรุน (บาท) 2.07    
10. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 52.55    

ท่ีมา : จากการสัมภาษณเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลากัด จังหวัดนครปฐม และราชบุรี ระหวางวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2563 

 (2.4.2) การจําหนายปลากัด 
 ชองทางการจําหนายปลากัด จากการสอบถามเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลากัด ใหขอมูลวา ปลากัด

กวารอยละ 90 สงออกจําหนายตางประเทศ โดยมีตลาดหลักคือประเทศในแถบเอเชีย ไดแก จีน อินเดีย มาเลเซีย 
เปนตน รองลงมาคือประเทศในทวีปยุโรป ไดแก ฝรั่งเศส เปนตน ท่ีเหลืออีกรอยละ 10 เปนการจําหนายในประเทศ 
สําหรับการสงออกตางประเทศ เกษตรกรสวนใหญจะสงปลาผานตัวแทนผูสงออก โดยลูกคาตางประเทศเปนผูกําหนด
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ตัวแทนผูสงออก มีเกษตรกรบางสวนท่ีสงออกปลาโดยตรงโดยไมผานตัวแทนผูสงออก ซ่ึงสวนใหญเปนเกษตรกร
รุนใหมท่ีสื่อสารภาษาอังกฤษได อยางไรก็ตาม จากสถานการณโรคระบาด COVID - 19 ท่ีสงผลกระทบตอการขนสง
สินคา โดยเฉพาะสินคาสัตวน้ํามีชีวิต สงผลใหเกษตรกรเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงในการพ่ึงพาตลาดตางประเทศ 
ดวยการขยายตลาดในประเทศใหเพ่ิมมากข้ึน โดยการจําหนายปลาในตลาดนัดจตุจักร หรือตลาดกลางปลาสวยงาม
และสัตวเลี้ยง (Fish Village) ท้ังนี้ เกษตรกรมีความตองการใหภาครัฐชวยประชาสัมพันธ โดยการเชิญบุคคล 
ผูมีชื่อเสียงมาจูงใจเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปหันมาสนใจการเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนการขยายตลาดในประเทศ
อีกทางหนึ่ง อยางไรก็ตาม หลังจากสถานการณโรคระบาดเริ่มคลี่คลาย ชวงปลายเดือนมีนาคม 2563 มียอดคําสั่ง
ซ้ือปลากัดของประเทศไทยเขามาปริมาณคอนขางมาก อยางไรก็ตาม แมวาความตองการจะเพ่ิมมากข้ึน แตเกษตรกร
ก็ไมสามารถผลิตลูกปลากัดไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา เนื่องจากเกษตรกรประสบกับปญหาการขาดแคลน
ไรแดง ซ่ึงเปนอาหารของปลากัด เกษตรกรบางสวนแกปญหาดังกลาวดวยการเพาะไรแดงไวใชในชวงท่ีขาดแคลน 

รูปแบบการสงออกปลากัด มี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบปลาเกรดหรือปลาคัด สวนใหญใชรูปแบบ
การคัดเชนเดียวกับการประกวดปลากัด คือ เนนท่ีคุณภาพ ความสมบูรณตัวปลา และความสวยงาม ทําใหเกษตรกร
สามารถจําหนายไดในราคาคอนขางสูง แตจําหนายไดปริมาณนอย ตลาดท่ีไทยสงออกในรูปดังกลาว เชน จีน อินเดีย 
มาเลเซีย สิงคโปร และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป 2) รูปแบบคาสง เนนการสงออกในปริมาณมาก ราคาจําหนาย
คอนขางต่ําไมสูงมากนัก ตลาดท่ีไทยสงออกในรูปแบบดังกลาว เชน จีน มาเลเซีย และไตหวัน สําหรับการบรรจุ
ปลากัดเพ่ือการสงออก เกษตรกรจะมีข้ันตอนการบรรจุปลากัด เพ่ือใหปลาสามารถคงคุณภาพจนถึงประเทศ
ปลายทาง ดวยการใสยาปรับสภาพน้ํา เพ่ือชวยลดความเครียด หรือลดการเคลื่อนไหวของปลากัดระหวางการขนสง 
โดยปลากัดจะถูกบรรจุใสถุง ๆ ละ 1 ตัว ท้ังนี้ปลากัดสามารถอยูในถุงไดนานถึง 36 ชั่วโมง  

 (2.5) สถานการณดานมาตรฐานฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําสวยงาม และพรรณไมน้ํา 
โรงเพาะฟกและอนุบาล และฟารมเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน จําแนกเปน 

มาตรฐาน GAP กรมประมง จํานวน 5 ฟารม และ มกษ. 7426 จํานวน 119 ฟารม (ตารางท่ี 35) 

ตารางท่ี 32  จํานวน โรงเพาะพันธุ อนุบาล และฟารมเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน  
(ขอมูล เดือนพฤษภาคม 2564) 

มาตรฐาน ชนิดสัตวน้ํา ฟารมเพาะพันธุและ
อนุบาล 

ฟารมเลี้ยง รวม 

GAP กรมประมง ปลาทะเลสวยงาม  2 3 5 
มกษ. 7426 สัตวน้ําจืดสวยงาม 119 119 
 ปลากัด 41  
 ปลาหางนกยูง 17  
 ปลาทอง 17  
 ปลาหมอส ี 13  
 ปลากระเบนนํ้าจดื 8  
 ปลาคารฟ 7  
 กุงแคระ 6  
 ปลาปอมปาดัวร 4  
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มาตรฐาน ชนิดสัตวน้ํา ฟารมเพาะพันธุและ
อนุบาล 

ฟารมเลี้ยง รวม 

 ปลาแมนํ้า 2  
 ปลาออสการ 1  
 เตานํ้า 1  
 ปลาตะพัด 1  
 ปลาชอนอเมซอน 1  

ท่ีมา : กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน กรมประมง 

 (2.6) สถานการณสัตวน้ําสวยงามและพันธุไมน้ําท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุโดยกรมประมง 
กรมประมงมีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ําสวยงาม จํานวน 3 ชนิด ไดแก ปลาการตูนเพอรคูลาซูเปอร

แบล็ค ปลาการตูนฟรอสทไบท และปลาการตูนแกมหนามสีขาว และพันธุไมน้ําสวยงาม จํานวน 1 ชนิด ไดแก  
ไมน้ําอนูเบียส อนูเจ็น 1 (ตารางท่ี 36)  

ตารางท่ี 33  สัตวน้ําท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุโดยกรมประมง  

 ชื่อสัตวน้ํา แหลงท่ีมา 
ปท่ีเร่ิม 

ปรับปรุงพันธุ 
ปท่ีเร่ิม 

กระจายพันธุ 
1. ปลาการตูน

เพอรคูลา 
“เพอรคูลา

ซูเปอรแบล็ค” 

เปนปลาลูกผสมจากการปรับปรุงพันธุ ดวยวิธีผสมขามชนิดระหวาง
ปลาการตูนเพอรคูลา (Amphiprion percula) กับปลาการตูนดํา 
(A. ocellaris) ลักษณะประจําพันธุ ลําตัวเปนสีดํา, ใบหนา สวนทอง 
และสวนกลางของครีบเปนสีสม  

2556-2557 2558 

2. ปลาการตูน
เพอรคูลา 

“ปลาการตูน 
ฟรอสทไบท” 

เปนฟโนไทพท่ีเกิดจากปฏิกิริยารวมระหวางยีนท่ีควบคุมลักษณะ
แพลทินัมจากปลาการตูนเพอรคูลา กับยีนท่ีควบคุมลักษณะสโนว
เฟลคจากปลาการตูนดํา โดยจัดใหยีนท้ังสองมาอยูดวยกัน ทําใหมี
การแสดงออกเปนฟโนไทพแบบใหม คือมีพ้ืนลําตัวเปนสีขาวแตมี
ลักษณะรูพรุนปรากฏบนสขีาว  

2562-2563 - 

3. ปลาการตูนแกม
หนาม 

“ปลาการตูน
แกมหนามสี

ขาว” 

ไดจากการผสมของปลาการตูนแกมหนามลายตาขาย ซึ่งจะไดปลา
รุนลูกเปนปลาการตูนแกมหนามสีขาว 25% จากการทดสอบพบวา 
ปลาตัวสีขาวเปนพันธุแท(ยีนดอย) หากนําไปผสมกับปลาการตูนแกม
หนามสายพันธุปา (wild type) ซึ่งเปนพันธุแท จะไดปลารุนลูกท่ี
แสดงลักษณะลายตาขาย 100% ซึ่งเกิดจากการขมแบบไมสมบูรณ
ของยีน 

2561-2563 - 

4. ไมนํ้าอนูเบียส 
“อนูเจ็น 1” 

ดําเนินการปรับปรุงพันธุโดยการฉายรังสีแกมมารวมกับเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเพ่ือใหได “พันธุกลาย” ท่ีมีลักษณะแปลกใหมจาก
พันธุเดิม ลักษณะประจําพันธุ ตนแคระ ใบเล็ก ใบและรากสเีขียว ดาง 
และขาว 

ตุลาคม 2545 – 
ตุลาคม 2548 

พ.ศ. 2552 – 
ปจจุบัน 

ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า กรมประมง 
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 (2.7) สถานการณดานการผลิตลูกพันธุสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ําจําหนายใหเกษตรกร  
โดยกรมประมง 

 กรมประมง ผลิตลูกพันธุสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา สําหรับจําหนายใหเกษตรกร จํานวน  
8 รายการ ในป 2558 - 2563 ไดแก ปลาการตูน จํานวน 4.12 ลานตัว, ปลาเฉ่ียวหิน จํานวน 1.43 ลานตัว  
ปลากะรังหงส จํานวน 8,939 ตัว และมีการผลิต ปลาสลิดหิน ปลาอโรวานาเงิน และ เห็ดทะเล เพ่ือจําหนาย 
ใหเกษตรกรดวย ในสวนของพรรณไมน้ํา มีการผลิตพันธุไมน้ํากลุม อนูเบียส จํานวน 89,368 ตน และ กลุมคริป 
จํานวน 82,846 ตน (ตารางท่ี 37) 

ตารางท่ี 34  การผลิตลูกพันธุสัตวน้ําสวยงาม และพรรณไมน้ํา ของกรมประมง ป 2558 – 2563 

 ชนิดสัตวนํ้า (ตัว) ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 2558 - 2563 

สัตวนํ้าสวยงาม (ตัว) 

1 ปลาการตูน (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 ปลากะรังหงส  8,939.00     8,939 

4 ปลาสลิดหิน      80 80 

5 เห็ดทะเล     11 31 42 

6 อโรวานาเงิน    328 2  330 

พันธุไมนํ้า (ตน) 

1 กลุมอนูเบียส  
(Anubias spp.) 

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

2 กลุมคริป 
(Cryptocoryne spp.) 

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

ท่ีมา : คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวนํ้าอ่ืน ๆ 

3.1.5 มาตรการ ขอตกลง ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 

(1) ระเบียบ กฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
 กฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวของกับการแผนปฏิบัติราชการกรมประมงประกอบดวยกฎหมายตาง ๆ ดังนี้ 

(1.1) พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีความมุงหมายเพ่ือการจัดระเบียบ
การประมงในประเทศไทยและในนานน้ําท่ัวไป เพ่ือปองกันมิใหมีการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฎหมาย เพ่ือรักษา
ทรัพยากรสัตวน้ําใหอยูในภาวะท่ีเปนแหลงอาหารของมนุษยชาติอยางยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหดํารง 
อยูในสภาพท่ีเหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ และมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในนานาประเทศ รวมท้ังคุมครองสวัสดิภาพ
ของคนประจําเรือ และปองกันการใชแรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง โดยมีกฎหมายลําดับรองซ่ึงออกตามความใน
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง จํานวน 32 ฉบับ เชน   
1) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตใหนําเขา สงออก นําผาน เพาะเลี้ยง หรือมีไวในครอบครองซ่ึงสัตว
น้ําบางชนิด พ.ศ. 2559  2) กฎกระทรวง การขออนุญาตและอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ีจับสัตวน้ํา 
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ซ่ีงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  3) กฎกระทรวง กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ใหเปนกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม พ.ศ. 2559 4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด 
ชนิดสัตวน้ําท่ีหามนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดชนิดสัตวน้ําท่ีหามนําเขา สงออก นําผาน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561  6) ประกาศคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัด เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสําหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม  7) ประกาศสํานักงาน
ประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพ เรื่อง กําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสําหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม  8) ประกาศกรม
ประมง เรื่อง กําหนดเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขออนุญาตและการอนุญาตและการอนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา พ.ศ. 2560  9) ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบรับคําขอ ใบอนุญาต คําขอโอน
ใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนในอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในท่ีจับสัตวน้ําซ่ึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
พ.ศ. 2563 10) ประกาศกรมประมง เรื่อง เกณฑมาตรฐานสารชีวพิษและแบคทีเรียในหอยสองฝา พ.ศ. 2561  11) ประกาศ 
กรมประมง เรื่อง ขอกําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุงทะเลซ่ึงเปนกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม
ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรา 77 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตองแจงประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2562 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  12) ประกาศกรมประมง เรื่อง ขอกําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุงทะเล 
ซ่ึงเปนกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตามมาตรา 77 แหงพระราชกําหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 ตองปฏิบัติ พ.ศ. 2562  13) ประกาศกรมประมง เรื่อง ขอกําหนดใหผูประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
จระเขซ่ึงเปนกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรา 77 แหงพระราชกําหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 ตองแจงประกอบกิจการ พ.ศ. 2563  14) ประกาศกรมประมง เรื่อง ขอกําหนดใหผูประกอบ
กิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจระเขซ่ึงเปนกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรา 77 
แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตองแจงประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 15) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําหลักฐานเพ่ือการสืบคนของผูผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําหรือแปรรูปสัตวน้ํา พ.ศ. 2558 
16) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑวิธีการท่ีผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ 
กอนดําเนินการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2560  17) ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทําหนังสือกํากับการซ้ือขาย
สัตวน้ํา สําหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุงทะเล พ.ศ. 2563  18) ประกาศ 
กรมประมง เรื่อง การบันทึกการซ้ือขายสัตวน้ําในหนังสือกํากับการซ้ือขายของผูผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําหรือแปรรูป
สัตวน้ํา พ.ศ. 2561  19)ประกาศกรมประมง เรื่อง การสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคไปสหภาพยโุรป 
พ.ศ. 2560  20) ประกาศกรมประมง เรื่อง การสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคไปนอกราชอาณาจักร 
ยกเวนสงออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  21) ระเบียบกรมประมง เรื่อง กําหนดแบบ วิธีการ
ยื่นคําขอใบรับรองการจับสัตวน้ํา หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําหรือการแปรรูปสัตวน้ํา พ.ศ. 2559 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม  22) ระเบียบกรมประมง วาดวยการขอหนังสือรับรองการไดมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การตรวจ
รับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหลงกําเนิดของสัตวน้ําใด การตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน น้ํา สัตวน้ํา หรือปจจัย
การผลิต พ.ศ. 2559  23) คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี 17/2559 ท่ี 907/2559 และ ท่ี 1311/2560  
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  24) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี พ.ศ. 2558  25) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เรื่อง กําหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ.2559 
26) ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการแตงตั้ง การปฏิบัติหนาท่ี และบัตรประจําตัว 
ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี พ.ศ. 2559 27) ระเบียบกรมประมง วาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับ 
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การดําเนินคดีและมาตรการทางปกครอง ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  28) ระเบียบ
กรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาท่ีในการคน พ.ศ. 2559  29) ระเบียบกรมประมงวาดวยการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการกับโรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับสัตวน้ําตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการประมง  30) ระเบียบกรมประมงวาดวยกําหนดแบบ วิธีการยื่นคําขอรับรับรองการจับสัตวน้ํา
หรอืใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําหรือการแปรรูปสัตวน้ํา พ.ศ. 2562  31) ระเบียบกรมประมงวาดวยการขาย
ทอดตลาดสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีพนักงานเจาหนาท่ีสั่งยึดไว พ.ศ. 2561  32) ประกาศกรมประมง เรื่อง 
แบบคําขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบางชนิดตามความใน
มาตรา 65 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

(1.2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหกรมประมง 
มีภารกิจเก่ียวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาดานการประมง เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา ควบคุม 
การประมง และสินคาประมงท่ีมีมาตรฐานถูกสุขอนามัยใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ  
และสามารถแขงขันในตลาดโลกได ตลอดจนปองกันมิใหมีการทําการประมงโดยไมชอบดวยกฏหมาย อนุรักษ 
และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตวน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน โดยมีกฎหมายลําดับรอง  
ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการ
กรมประมง จํานวน 42 ฉบับ เชน  1) กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
พ.ศ. 2563  2) ประกาศกรมประมง เรื่อง การพิจารณาประกาศรับรองแหลงหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุงขาว
ท่ีจะนําเขามาในราชอาณาจักร (พ.ศ. 2547)  3) ประกาศกรมประมง เรื่อง การนําเขาสัตวน้ําบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร 
ประเภทกุงทะเล พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  4) ระเบียบกรมประมง วาดวยการยื่นคําขอและการออกหนังสือ
รับรอง ยืนยันการนําเขาสัตวน้ําสําหรับทําพันธุ พ.ศ. 2547  5) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การข้ึนทะเบียนฟารมเพาะเลี้ยง
กุงทะเลเพ่ือการนําเขามาเพาะพันธุ พ.ศ. 2557  6) ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตภัณฑสัตวน้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  7) ระเบียบกรมประมงวา
ดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
8) ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับการผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี) 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  9) ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับ
การผลิตสัตวน้ํา (จี เอ พี) พ.ศ. 2553  10) ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดี (จี เอ พี) (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  11) ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดี (จี เอ พี) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  12) ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดี (จี เอ พี) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  13) ระเบียบกรมประมงวาดวยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดี (จี เอ พี) พ.ศ. 2548  14) ระเบียบกรมประมง วาดวยการขอใบรับรองโรงเพาะฟกอนุบาลกุงทะเลท่ีมีการผลิต
ตามมาตรฐาน โคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) พ.ศ. 2546  15) ระเบียบกรมประมง 
วาดวยการขอใบรับรองฟารมเพาะเลี้ยงกุงทะเลท่ีมีการผลิตตามมาตรฐาน โคด ออฟ คอนดัค (Code of Conduct) 
หรือ ซี โอ ซี (CoC) พ.ศ. 2546  16) ระเบียบกรมประมง วาดวยการออกใบรับรองการผลิตสัตวน้ําข้ันปลอดภัย พ.ศ. 2547 
17) ระเบียบกรมประมง วาดวยการออกใบรับรองการผลิตสัตวน้ําข้ันปลอดภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547  18) ระเบียบ
กรมประมง วาดวยการยื่นคําขอรับบริการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติดินและน้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พ.ศ.2532 
19) ระเบียบกรมประมงวาดวยการสงตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะหยังหองปฏิบัติการ พ.ศ. 2561  20) ระเบียบกรมประมง 
วาดวยการใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2546  21) ระเบียบกรมประมง วาดวย 
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การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและผูประกอบการดานการประมงพ.ศ. ๒๕๕๖  22) ระเบียบกรมประมง 
วาดวยการข้ึนทะเบียนสถานท่ีและรับรองสุขอนามัยสัตวน้ําเพ่ือการบริโภค พ.ศ. 2546  23) ระเบียบกรมประมง วาดวย
การข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ํา พ.ศ. 2561  24) ระเบียบกรมประมง วาดวย
การข้ึนทะเบียนคอมพารตเมนตสัตวน้ําเพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562  25) ระเบียบกรมประมง วาดวย
การข้ึนทะเบียนสถานประกอบการสงออกสัตวน้ํา พ.ศ. 2563  26) ระเบียบกรมประมง วาดวยการจัดทําหนังสือกํากับ
การจําหนายสัตวน้ํา พ.ศ. 2553  27) ระเบียบกรมประมง วาดวยการประกาศรับรองใหออกหนังสือกํากับการจําหนาย
สัตวน้ํา พ.ศ. 2553  28) ระเบียบกรมประมง วาดวยการขอรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑสัตวน้ํา พ.ศ. ๒๕๔๗   
29) ระเบียบกรมประมง วาดวยการออกใบรับรองสุขลักษณะสถานประกอบกิจการแพปลา พ.ศ. 2547  30) ระเบียบ
กรมประมง วาดวยการออกใบรับรองสุขลักษณะการดูและรักษาสัตวน้ําหลังการจับและการขนสง พ.ศ. 2547  31) ระเบียบ
กรมประมง วาดวยการออกใบรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําพ้ืนเมือง พ.ศ. 2547  32) ระเบียบ
กรมประมง วาดวยการออกใบรับรองสุขลักษณะและสถานแปรรูปผลิตภัณฑสัตวน้ําพ้ืนเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  
33) ระเบียบกรมประมง วาดวยการออกใบรับรองสุขลักษณะ (GMP) และใบรับรองระบบการวิเคราะหอันตรายและ
จุดวิกฤตท่ีตอง ควบคุม (HACCP) ในสถานประกอบการผลิตภัณฑประมง พ.ศ. 2547  34) ระเบียบกรมประมง วา
ดวยการยื่นคําของและการออกหนังสือรับรองการสงออกกุงกุลาดํามีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2547  
35) ระเบียบกรมประมง วาดวยการยื่นคําขอและการออกหนังสือรับรองชนิดสัตวน้ําท่ีมิไดอยูในบัญชีแนบทาย
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดของสัตวปาและพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุ (CITES) พ.ศ. 2547  36) 
ระเบียบกรมประมง วาดวยการยืน่คําขอและการออกหนังสือรับรองชนิดและเปลือกหอยของผลิตภัณฑเปลือกหอย
สําเร็จรูปท่ีสงออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2547  37) ระเบยีบกรมประมง วาดวยการยื่นคําขอและการออกหนังสือ
รับรองเพ่ือการสงออกปลาทะเลสวยงามท่ีมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549  38) ระเบียบกรมประมง วา
ดวยการลงนามรับรองในใบรับรองการนําเขาและสงออกกุงไปสหรัฐอเมริกา (Shrimp Exporter’s/Importer’s 
Declaration : DS-2031) พ.ศ. 2561  39) ระเบียบกรมประมง วาดวยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการ
สงออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557  40) ระเบียบกรมประมงวาดวยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการ
สงออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2562  41) ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขอหนังสือรับรองสุขอนามัย
สัตวน้ําสําหรับสงออกสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคในประเทศแคนาดา พ.ศ. 2556  42) ระเบียบกรมประมงวาดวยการ
ขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  

(1.3) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายท่ีกําหนดกลไกมาตรฐาน 
และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ือสงเสริมสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัย
หรือเพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือแกกิจการสินคาเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ 
และเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ โดยมีกฎหมายลําดับรอง ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรม
ประมง จํานวน 53 ฉบับ เชน 1) กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมผลิตลูกกุงขาวแวนนาไมปลอดโรคเปนมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2559 2) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมผลิต
ลูกกุงขาวแวนนาไมปลอดโรค ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551  มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7432 
- 2558  3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐาน
สินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมผลิตลกูกุงขาวแวนนาไมปลอดโรค ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7432 (G) - 2560 4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7401 - 2562 5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําท่ีดี สําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ.
7401 (G) - 2558  6) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: หลักการปฏิบัติ
สําหรับสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เลม 1: ขอกําหนดท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7410 - 2554 7) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเลี้ยงปลาน้ําจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7417 - 2559  8) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตร : แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ําจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7417 (G) - 2559 9) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ําจืด เลม 2 ปลาชอน 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7417 (G.2) - 2557 10) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับ
ฟารมเลี้ยงกุงทะเล: การผลิตกุงทะเลปลอดโรค ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐาน
เลขท่ี มกษ.7419-2552  11) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติ 
ท่ีดีดานสุขลักษณะสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7420 - 2552 12) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7421 - 2561 13) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืด  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7421 (G) - 2561 14) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับ
ฟารมเพาะพันธุและฟารมอนุบาลสัตวน้ําจืด เลม 2 ตะพาบ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7421 (G.2) - 2557 15) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7422 - 2561 16) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุง
ทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7422 (G) - 2561 17) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับ
ฟารมเลี้ยงกุงกามกราม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ.7423-2554  
18) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเลี้ยงกุงกามกราม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
มาตรฐานเลขท่ี มกษ.7423 (G) - 2555 19) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเลระบบชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ.7424-2554 20) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: หลักการปฏิบัติสําหรับสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เลม 4: หอยสองฝา  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7425 - 2555  21) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารม
เลี้ยงปูมาและฟารมเลี้ยงปูทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 
7427 - 2555 22) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงปูมาและฟารมปูทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 
มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7427 (G) - 2556  23) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตร: การปฏิบัติท่ีดีสําหรับการควบคุมโรคสัตวน้ําในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7428 - 2555 24) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7429 - 2559 25) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7429(G)-2559 26) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติท่ีดีในการดูแลรักษาหลังการจับสัตวน้ํา ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7430-2556 27) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมกุงเครยฟชเพ่ือการบริโภค 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7435 - 2563 28) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวทางปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมกุงเครยฟชเพ่ือการบริโภค ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551  มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7435 (G) - 2563 29) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการบริโภค ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7436 - 2563 30) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยง
จระเข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7700 - 2559 31) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวปฏิบัติทางการเพาะเลีย้งสัตวน้ําท่ีดีสําหรับ
ฟารมเลี้ยงจระเข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7700(G) - 2559 
32) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ท่ีดี สําหรับฟารมเพาะพันธุและอนุบาลสัตวจระเข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐาน
เลขท่ี มกษ. 7701 - 2562 33) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะพันธุและอนุบาลจระเข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 7701 (G) - 2562 34) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตร : กุงทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ.7019 - 2556 
35) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต 
แปรรูป แสดงฉลาก และจําหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 9000 เลม 1 - 2552  36) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตร: เกษตรอินทรีย เลม 3 : อาหารสัตวน้ําอินทรีย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
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พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 9000 เลม 3 – 2552 37) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานสินคา: ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐาน
เลขท่ี มกษ. 9032 - 2552 38) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : หลักการ
จัดทําคอมพารตเมนตสําหรับฟารมเลี้ยงกุงทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐาน
เลขท่ี มกษ. 9043 - 2558 39) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การชันสูตร
โรคหัวเหลืองในกุง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 10452 - 2552  
30) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุง 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551  มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 10455-2559 31) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร การชันสูตร
โรคไอเอชเอชเอ็นในกุง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551 มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 10455 (G) - 
2559 32) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ: กุงกามกราม พ.ศ. 2548 (มกอช.7002 - 2548)  33) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ: กุงเยือกแข็ง พ.ศ. 2549 (มก
อช.7017 - 2549)  9) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : กุงแหง พ.ศ. 2551 (มกอช. 7012 - 2551) 34) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : กุงกุลาดํา พ.ศ.2550 
(มกอช.7019 - 2550)  35) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ: กุงขาวแวนนาไม พ.ศ. 2550 (มกอช.7020 - 2550)  36) ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ: การปฏิบัติท่ีดี
ในการผลิตสัตวฯ และผลิตภัณฑสัตวน้ํา เลม 1 ขอกําหนดท่ัวไป พ.ศ. 2548 (มกอช. 7410 - 2548)  37) ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ: 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับโรงเพาะฟกกุงทะเลปลอดโรค พ.ศ.2551 (มกอช.7415-2551)  38) 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ : การปฏิบัติท่ีดีในการผลิตสัตวฯ และผลิตภัณฑสัตวน้ํา เลม 2 การผลิตปลาสด ปลาแลเยือกแข็ง และเนื้อ
ปลาบด การผลิตซูริมิเยือกแข็ง พ.ศ. 2548 (มกอช. 7411 - 2548)  39) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : การปฏิบัติท่ีทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดีสําหรับปลากะพงขาว พ.ศ. 2550 (มกอช. 7412 - 2550)  40) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ: การเลี้ยงกุงทะเลระบบอินทรีย 
พ.ศ.2550 (มกอช.7413-2550)  41) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : หลักปฏิบัติสําหรับสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เลม 3: กระบวนการ
ผลิตสัตวน้ําในภาชนะบรรจุปดสนิท พ.ศ. 2551 (มกอช. 7414 - 2551)  42)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ: การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดีสําหรับโรงเพาะฟกลูกกุงทะเลปลอดโรค พ.ศ. 2551 (มกอช. 7415 - 2551)  43) ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : การปฏิบัติ
ทางการเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับหอยเปาฮ้ือ พ.ศ. 2551 (มกอช. 7416 - 2551)  44) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : แนวทางการประเมิน
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คุณภาพสัตวน้ําดวยประสาทสัมผัสในหองปฏิบัติการ พ.ศ. 2551 (มกอช. 9026 - 2551) 45) ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ: แนวทางการ
ฝกอบรมการประเมินคุณภาพสัตวน้ําดวยประสาทสัมผัสในหองปฏิบัติการ พ.ศ. 2551 (มกอช. 9027 - 2551)   
46) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิเรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ : การชันสูตรโรคทอราซินโดรมในกุง พ.ศ. 2550 (มกอช. 10450 - 2550)  47) ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ: การชันสูตร
โรคจุดขาวในกุง พ.ศ. 2550 (มกอช. 10451 - 2550)  48) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมสัตวน้ําจืดสวยงาม ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 7426 - 2555)  49) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานสินคาเกษตร : แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับ
ฟารมสัตวน้ําจืดสวยงาม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 7426 (G) - 2557)  50) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับ
ฟารมสัตวทะเลสวยงาม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 7433 - 2561)  51) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร  
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมสัตวทะเลสวยงาม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551 (มกษ.7433 (G) - 2561)  52) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมกุงเครยฟชสวยงาม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 
พ.ศ. 2551 (มกษ. 7437 - 2563)  53) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : 
แนวปฏิบัติในการใชมาตรฐานสินคาเกษตร การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมกุงเครยฟชสวยงาม  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (มกษ. 7437 (G) - 2563) 

(1.4) พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนกฏหมายควบคุมกิจการเก่ียวกับการผลิตยา 
ขายยา และนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรตลอดจนการควบคุมใหมีเภสัชกรรับผิดชอบเก่ียวกับการขายยา
อันตราย มีสวนของการควบคุมยาสัตวอยูดวย โดยมีกฎหมายลําดับรอง ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 
จํานวน 5 ฉบับ เชน 1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 33) เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2561  2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 34) เรื่อง วัตถุท่ีไดรับ 
การยกเวนไมเปนยา พ.ศ. 2548  3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 35) เรื่อง วัตถุท่ีไดรับการยกเวนไมเปนยา 
พ.ศ. 2560  4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 50) เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ 5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 54) เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ เปนตน 

(1.5) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารและคุมครอง
ความปลอดภัยของผูบริโภค ประกอบดวย 8 หมวด คือ 1) คณะกรรมการอาหาร  2) การขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตอาหาร  3) หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตเก่ียวกับอาหาร  4) การควบคุมอาหาร  5) การข้ึนทะเบียนและการ
โฆษณาเก่ียวกับอาหาร  6) พนักงานเจาหนาท่ี  7) การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนในอนุญาต  8) บทกําหนด
โทษ ท้ังนี้กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมอาหารท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมงประกอบดวยกฎกระทรวง
และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยมีกฎหมายลําดับรอง 
ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง จํานวน 5 ฉบับ เชน  1) กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิต
อาหารเพ่ือจําหนายเรื่องการขออนุญาตผลิตอาหารหรือนําเขาซ่ึงอาหารเฉพาะคราว  2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
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เรื่องกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุและการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะบรรจุอาหาร 
เรื่องมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอน เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือใชในการผลิต และเก็บรักษาอาหาร  3) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 385) พ.ศ. 2560 เรื่อง แตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522  4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 299) พ.ศ. 2549 เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีการปนเปอนสารเคมี
บางชนิด (ฉบับท่ี 2)  5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 303) พ.ศ. 2550 เรื่องอาหารท่ีมียาสัตวตกคาง เปนตน 

(1.6) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2558 เปนกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตวและคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค โดยใหกําหนด  1) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารสัตวควบคุมเฉพาะตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิตเพ่ือ ขาย นําเขาเพ่ือขาย 
หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  2) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือมาตรฐาน ของอาหารสัตวท่ีมิใช
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิตเพ่ือขาย นําเขาเพ่ือขาย หรือขาย
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ  3) ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตวท่ีหามผลิต นําเขา หรือขายท้ังนี้จะกําหนด
เง่ือนไขในการหามไวดวยก็ได  4) ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุท่ีหามใชผสมในอาหารสัตว 
5) คุณภาพหรือมาตรฐานของเครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิตอาหารสัตวเพ่ือขาย ภาชนะบรรจุ วัตถุท่ีหามใชเปนภาชนะ
บรรจุ และการใชภาชนะบรรจุอาหารสัตวเพ่ือขาย ตลอดจนการเก็บรักษาอาหารสัตว 6) สถานท่ีแหงใดในราชอาณาจักร
ใหเปนดานตรวจสอบอาหารสัตวท่ีนําเขาหรือสงออก มีกฏหมายลําดับรองท่ีเก่ียวของกับอาหารสัตวน้ําท้ังหมด จํานวน 
๑๐๑ ฉบับ เชน  1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่อง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของวัตถุท่ีหามใชผสมในอาหารสัตวพ.ศ. 2558  2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดวัตถุท่ีหามใช
เปนสวนผสมในอาหารสัตว พ.ศ. 2559  3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ.2558 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  4) ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เรื่องกําหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการ และเง่ือนไขในการขอใบรับรอง การตออายุใบรับรอง พ.ศ.2560 เก่ียวของกับใบรับรอง
ระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว ใบรับรองอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับอาหารสัตวเพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักร  5) ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดลักษณะและเง่ือนไขของอาหารสัตวท่ีผสมยาท่ีหามผลิต นําเขา ขาย และใช 
พ.ศ. 2561  6) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดอาหารสัตวท่ีมิใชอาหารสัตวควบคุมเฉพาะประเภท
อาหารสัตวท่ีผสมยา พ.ศ.2562  7) ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดรายชื่อยาท่ีหามใชผสมในอาหารสัตวในวัตถุประสงค
เพ่ือการปองกันโรค พ.ศ. 2562  8) ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการควบคุมการผลิตอาหารสัตว
ท่ีผสมยาพ.ศ. 2563 และในแตละประเทศจะมีกฏระเบียบท่ีควบคุมคุณภาพอาหารสัตว เชน ในสหภาพยุโรปจะมี
การกําหนดคาสูงสุดของสารท่ีอนุญาตใหมีในอาหารสัตว (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) 

(1.7) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 เปนกฎหมายเพ่ือใหการปองกันและควบคุมโรคระบาด 
ท่ีเกิดกับสัตว และการทํางานของสัตวแพทย สารวัตร และพนักงานเจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ อันเปนการคุมครอง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกฎหมาย
ลําดับรอง ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง จํานวน 6 ฉบับ เชน 1) ประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง ชะลอ
การนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรซ่ึงกุงทะเลหรือซากกุงทะเลจากสาธารณรัฐเอกวาดอรและสาธารณรัฐ
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มาดากัสการ พ.ศ. 2564  2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของสัตวแพทยและสารวัตร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558  3) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดสัตวชนิดอ่ืน 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558  4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งสัตวแพทย 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558  5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งสารวัตร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558  6) ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว
น้ําและท่ีพักซากสัตวน้ําเพ่ือการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 วัตถุประสงคเพ่ือใหการรับรอง
สถานกักกันสัตวน้ําและท่ีพักซากสัตวน้ําท่ีมิใชของกรมปศุสัตวเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และใหการควบคุมโรค
ระบาดจากการนําเขาสัตวน้ําหรือซากสัตวน้ํานําออกหรือนําผานราชอาณาจักรอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรมประมง
อางอิงระเบียบกรมปศุสัตวนี้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดมาตรฐานสถานกักกันสัตวน้ําและท่ีพักซากสัตวน้ํา 
(พ.ศ. 2556)  

(1.8) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ.2558 เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนเนื่องการการเผชิญ 
กับการระบาดของโรคท่ีมีสาเหตุท้ังจากเชื้อโรคสายพันธุใหมและสายพันธุเกา การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเปนไปอยาง
รวดเร็ว ทําใหมีการนําเชื้อโรคและพิษจากสัตวไปใชในทางท่ีเปนประโยชน หรืออาจนําไปใชในทางท่ีเปนอันตราย
ตอสาธารณชนอยางกรณีการใชเปนอาวุธชีวภาพ มีบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว  
และกําหนดใหรัฐมนตรีวากระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจประกาศกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือคุมครองความปลอดภัยและปองกันอันตรายตอสาธารณชนท่ีเกิดจากเชื้อโรค
และพิษจากสัตว และปรับปรุงการควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตวใหมีประสิทธิภาพ จึงตราพระราชบัญญัตินี้  
ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง เชน การผลิต นําเขา สงออก นําผาน มีไวในครอบครอง เชื้อจุลินทรีย 
อันไดแก แบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต หรือ สารชีวภาพ ตองดําเนินการภายใตกฎหมายฉบับนี้ 

(1.9) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เปนกฏหมายท่ีวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
ในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ดวยเหตุจากมีการนําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการประเภทตาง ๆ 
จํานวนมาก และบางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายยางรายแรงแก บุคคล สัตว พืช ทรัพย และสิ่งแวดลอมได โดยมี
กฎหมายลําดับรอง ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง จํานวน 5 ฉบับ เชน 1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 
ใหหนวยงานตามบัญชีทายประกาศเปนหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 (บัญชี 2 หนา 59 - 61)  4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การข้ึนทะเบียน
วัตถุอันตราย การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ท่ีกรมประมงเปนผูรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2551 โดยใหกรมประมงควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี ๒ แนบทายประกาศดังกลาว ประกอบดวยวัตถุอันตราย
ท้ังหมด 21 รายการ ในผลิตภัณฑท่ีใชทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือประโยชน แกการควบคุม ปองกัน 
กําจัด เชื้อจุลินทรีย ปรสิต พืช หรือสัตวน้ํา 5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ท่ีกรมประมงมีอํานาจรับผิดชอบ พ.ศ. 2559  

(1.10) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เปนกฎหมายท่ีกําหนด
มาตรการควบคุมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดย  1) สงเสริมใหประชาชนและองคกรเอกชนใหมีสวนรวมในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  2) จัดระบบการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอม  3) กําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการสวนทองถ่ินใหเกิดการ
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ประสานงานและมีหนาท่ีรวมกันในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและกําหนดแนวทางปฏิบัติในสวน 
ท่ีไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรง  4) กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษดวยการจัดใหมีระบบบําบัดอากาศเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับมลพิษ  5) กําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของกับการกอใหเกิดมลพิษใหเปนไปโดยชัดเจน  6) กําหนดใหมีมาตรการสงเสริม
ดานกองทุนและความชวยเหลือดานตาง ๆ เพ่ือเปนการจูงใจใหมีการยอมรับท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม โดยมีกฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง จํานวน 7 ฉบับ เชน 1) ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 
ท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม  2) ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอยเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุม
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม  3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดใหใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลง
น้ําสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม  4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  5) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรอย  6) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  7) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 7) 

(1.11) พระราชบัญญัติวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ.2560 บัญญัติมาเพ่ือแกไข 
เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับปจจุบัน ในการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งลวงล้ําลําน้ําโดยไมไดรับ
อนุญาต โดยมีกฎหมายลําดับรอง ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง จํานวน 5 ฉบับ เชน 1) กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 กําหนดให
ผูประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําแมน้ํา ใหยื่นขอแบบท่ีอธิบดีกรมเจาทากําหนด   
2) ประกาศกรมเจาทา ท่ี 251/2541 เรื่อง ลักษณะของอาคารและการลวงล้ําลําแมน้ําท่ีพึงอนุญาตได  3) ระเบียบ
กรมเจาทา วาดวยการดําเนินคดีเก่ียวกับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา พ.ศ.2560  4) ประกาศกรมเจาท่ี 83/2560 เรื่อง ปรับปรุง
แบบการแจงตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. 2560   
5) ประกาศกรมเจาทา ท่ี 24/2560 เรื่อง กําหนดอัตราคาปรับตามมาตรา 18 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 
การเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับท่ี 17) พ.ศ.2560 

(1.12) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายท่ีใชในการควบคุมและกํากับ ดูแลการตั้ง  
และประกอบกิจการโรงงานเพ่ือประโยชนในทางเศรษฐกิจและอนุรักษสิ่งแวดลอม ความม่ันคง ความปลอดภัย 
ของประเทศ หรือของสาธารณชน การปองกันเหตุเดือดรอน รําคาญ การปองกันความเสียหายกันปองกันอันตราย
ท่ีอาจจะเกิดแกประชาชนหรือ สิ่งแวดลอม ประกอบดวย 3 หมวด คือ  1) การประกอบกิจการโรงงาน  2) การกํากับ
และดูแลโรงงาน  3) บทกําหนดโทษ 

(1.13) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) เปนกฎหมายท่ีบัญญัติ
ถึงสิทธิและหนาท่ีระหวางนายจางและลูกจาง โดยกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําในการใชแรงงานและการจายคาตอบแทน
ในการทํางาน ท้ังนี้ เพ่ือใหลูกจางทํางานดานความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ
ตามสมควร  
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(1.14) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายท่ีกําหนดแนวทางปฏิบัติตอกันระหวาง
บุคคลสองฝาย คือ ฝายนายจางและฝายลูกจาง เพ่ือใหบุคคลท้ังสองฝายไดมีความเขาใจอันดีตอกัน สามารถตกลง
ในเรื่องสิทธิหนาท่ี และผลประโยชนในการทํางานรวมกันไดรวมท้ังกําหนดวิธีการระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาท
แรงงานท่ีเกิดข้ึนใหยุติลงโดยรวดเร็ว ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสงบสุข ในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงจะสงผลถึงเศรษฐกิจ
และความม่ันคงของประเทศ 

(1.15) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554  
เปนการกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําใหสถานประกอบกิจการถือปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี
ปราศจากอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทํางาน 

(1.16) พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 เปนกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตาง
ดาว ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการกําหนดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลใหสอดคลองกับลักษณะการเคลื่อนยายแรงงาน 

(1.17) พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เปนกฎหมายท่ีตราข้ึน
เนื่องจากบทบัญญัติตาง ๆ ไมสามารถนํามาใชแกไขสถานการณท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบใหยุติลงไดโดยเร็ว รวมท้ังไมอาจนํามาใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติสาธารณะและการฟนฟูสภาพ
ความเปนอยูของประชาชนท่ีไดรับความเสียหาย เพ่ือใหรัฐสามารถรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัย และ
การรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท้ังปวงใหกลับสูสภาพปกติไดโดยเร็ว ดวยสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไดมีการออกขอกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) - (ฉบับท่ี 18) โดยมีกฎหมายลําดับรอง  
ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง จํานวน 2 ฉบับ เชน 1) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอํานวยความสะดวก
แกประชาชนและมิใหประชาชนตองเสียประโยชนหรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขต
ทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 2) มาตรการเพ่ิมเติมเฉพาะกิจในการปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัส COVID-19 
ในสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปนตน 

(1.18) พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522  
เปนกฎหมายวาดวยการควบคุมการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคาบางอยาง โดยท่ีเปน
การสมควรใหรัฐบาลมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับสินคาบางประเภทท่ีจะสงออกไปนอกหรือนําเขา
มาในราชอาณาจักร กับใหมีอํานาจในการดําเนินการจัดระเบียบการคากับตางประเทศใหเปนไปอยางมีระเบียบ
เรียบรอยเปนผลดีตอเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ และกอใหเกิดความเชื่อถือแกนานาประเทศยิ่งข้ึน  
และ พระราชบัญญัติ การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  
เปนกฎหมายท่ีตราข้ึนเนื่องจากการขนสงสินคาผานแดนและการขนถายลําในราชอาณาจักรเพ่ือสงไปยังประเทศอ่ืน
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สมควรกําหนดมาตรการในการกํากับดูแลสินคาท่ีนําผานใหมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน 
เพ่ือปองกันการใชวิธีการนําผานเปนชองทางในการลักลอบสงออกหรือนําเขาสินคา และเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในกลไกการจัดระเบียบการนําผานสินคาเพ่ือปกปองผลประโยชนของรัฐ โดยมีกฎหมายลําดับรอง ท่ีเก่ียวของกับ
แผนปฏิบัติราชการกรมประมง จํานวน 3 ฉบับ เชน 1) ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการสงสินคาออกไปนอก
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 46) พ.ศ.2531 เก่ียวของกับการสงเสริมอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงไขมุก  2) ประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง การสงปลาทะเลสวยงามท่ีมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549  3) ระเบียบกระทรวงพาณิชย วา
ดวยการอนุญาตใหสงหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2531 
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(1.19) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 เปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรน้ํา ท้ังในมิติ
ดานการจัดสรร การใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู การอนุรักษ และสิทธิในน้ํามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะเปนประโยชนแกการบริการสาธารณูปโภคและประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน ท่ีเก่ียวของกับ
แผนปฏิบัติราชการกรมประมง เชน 1) หมวด 3 องคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  2) หมวด 4 การจัดสรรน้ํา 
และการใชน้ํา มาตรา 41 การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะ แบงเปน 3 ประเภท คือ (1) การใชน้ําประเภทหนึ่ง ไดแก 
การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการดํารงชีพ การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตวเพ่ือยัง
ชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย การคมนาคม และ
การใชน้ําในปริมาณเล็กนอย  (2) การใชน้ําประเภทท่ีสอง ไดแก การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว การผลิตพลังงานไฟฟา การประปาและกิจการอ่ืน (3) การใชน้ําประเภทท่ีสาม ไดแก 
การใชทรัพยากรน้ําสาธารณะเพ่ือกิจการขนาดใหญท่ีใชน้ําปริมาณมาก หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบขามลุมน้ํา 
หรือครอบคลุมพ้ืนท่ีอยางกวางขวาง มาตรา 42 การใชน้ําประเภทท่ีหนึ่งไมตองขอรับใบอนุญาตการใชน้ําและ 
ไมตองชําระคาใชน้ํา มาตรา 43 การใชน้ําประเภทท่ีสองตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ํา หรืออธิบดีกรมน้ําบาดาล แลวแตกรณี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลุมน้ําท่ีทรัพยากรน้ํา
สาธารณะนั้นต้ังอยู มาตรา 44 การใชน้ําประเภทท่ีสามตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ํา หรืออธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล แลวแตกรณี โดยความเห็นของ กนช. มาตรา 45 การขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการอนุญาต 
รวมท้ังการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตการใชน้ําประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  3) กฎกระทรวง การคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการ
ลุมน้ําในคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 4) กฎกระทรวง การไดมาซ่ึงกรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กรรมการลุมน้ําผูแทนองคกรผูใชน้ํา และกรรมการลุมน้ําผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุมน้ํา  
พ.ศ.2564 5) กฎกระทรวงองคกรผูใชน้ํา พ.ศ. 2564  

(1.20) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 เปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัต ิ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือใหการสงวน 
อนุรักษ คุมครอง และบํารุงรักษาเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา และการบริหารจัดการสัตวปา 
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีดังกลาวใหเกิดประโยชนอยางสมดุล 
และยั่งยืน ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง เชน กฎกระทรวง การขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง  
และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองใหนําเขา ใหสงออก หรือใหนําผานซ่ึงสัตวปา ซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑ
ท่ีทําจากซากของสัตวปา พ.ศ. 2558  

(1.21) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรการกํากับดูแล 
และปองกันเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม โดยมีกฎหมายลําดับรอง ท่ีเก่ียวของกับแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 
จํานวน 1 ฉบับ ไดแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2558 

(1.22) พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เปนกฎหมายเพ่ือใหเกษตรกรไดรับ
ความคุมครองอยางเพียงพอ และผูประกอบการคาพันธุพืชสามารถดําเนินกิจการไปดวยดี เพ่ือประโยชนในการสงเสริม
เกษตรกรรมของประเทศใหเจริญรุงเรืองและมีผลดีตอเศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ํา จํานวน 5 ฉบับ 
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เชน 1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองพันธุพืช
รับรองตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547  2) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต และการขอรับหนังสือสําคัญการดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2559 3) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขการขอรับหนังสืออนุญาตนําเขา สงออก นําผานพืชอนุรักษและซากพืชอนุรักษ และใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนสถานท่ีเพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2559 4) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการนําเขา สงออก 
หรือนําผานพืชอนุรักษ ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2562 5) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง 
โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 พ.ศ. 2547 

(2) ความตกลงการคาเสร ี(Free Trade Agreement : FTA) และผลกระทบตอภาคการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

ปจจุบันประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยไดจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ 
หรือ FTA ท้ังในระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี และระดับภูมิภาค ซ่ึงมีเปาหมายเพ่ือใหมีการคาสินคาอยางเสรีมากข้ึน 
โดยยกเลิกหรือลดภาษีนําเขาท้ังสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรม รวมถึงการขจัดหรือลดอุปสรรคทางการคา 
ท่ีมิใชภาษีระหวางกัน ท้ังนี้ การจัดทําความตกลงการคาเสรีในระยะหลัง นอกจากจะครอบคลุมประเด็นการเปดเสรี
การคาแลว ยังครอบคลุมถึงการเปดเสรีการบริการและการลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจ และประเด็นอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ เชน ทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนตน  

ปจจุบันไทยมีไดจัดทํา FTA รวมท้ังหมด 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ซ่ึงมีผลบังคับใชแลว ไดแก 
1) เขตการคาเสรอีาเซียน (AFTA) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  2) ความตกลงเขตการคาเสรีไทย – ออสเตรเลีย 
(TAFTA)  3) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดยิ่งข้ึนไทย – นิวซีแลนด (TNZCEP)  4) ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน – จีน 
(ACFTA)  5) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน (JTEPA)  6) ความตกลงการคาเสรีไทย – อินเดีย (TIFTA) 
7) ความตกลงเขตการคาเสรีไทย – เปรู (TPFTA)  8) ความตกลงเขตการคาเสรีไทย – ชิลี  (TCFTA)  9) ความตกลง
การคาเสรีอาเซียน – อินเดีย (AIFTA)  10) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน – ญี่ปุน (AJCEP)  11) ความตกลงการคาเสรี
อาเซียน – เกาหลี (AKFTA)  12) ความตกลงเพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด (AANZFTA) 
13) ความตกลงการคาเสรีอาเซียน – ฮองกง (AHKFTA) (ตารางท่ี 39) 

ตารางท่ี 35  สถานการณเขตการเสรีภาษีนําเขาสินคาประมงของไทย 

FTA มีผลบังคับ ภาษีนําเขาสนิคาประมงถึงปจจุบัน 

อาเซียน 1 มค.36 รอยละ 0  

อาเซียน - จีน 29 พย.47 รอยละ 0  

อาเซียน - เกาหลีใต 27 กพ.52 รอยละ 0  

อาเซียน - อินเดีย 13 สค.52 รอยละ 0  

อาเซียน - ญี่ปุน 11 เมย.51 รอยละ 0  

อาเซียน-นิวซีแลนด-ออสเตรเลีย 12 มีค.53 รอยละ 0  

ไทย- ญี่ปุน 1 พย.50 สินคาสตัวนํ้าบางรายการไมเปนรอยละ0 
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FTA มีผลบังคับ ภาษีนําเขาสนิคาประมงถึงปจจุบัน 

ไทย- เปร ู 19 พย.48 รอยละ 0  

ไทย-อินเดีย 1 กย.47 รอยละ 0  

ไทย-จีน  29 พย.47 รอยละ 0  

ไทย-ซิล ี 4 ตค.56 

สินคาสตัวนํ้าบางรายการไมเปนรอยละ09 แตท้ังหมด 
เปนรอยละ 0 ในป 2565 

ไทย-ออสเตรเลีย 1 มค.48 รอยละ 0  

ไทย-นิวซีแลนด 1 กค.48 รอยละ 0  

นอกจากนี้ ยังมีความตกลงฯ ท่ีอยูระหวางเจรจา หรือรอการมีผลบังคับใช ไดแก  1) FTA  
ไทย -ปากีสถาน  2) FTA ไทย – ตรุกี  3) FTA ไทย – สหภาพยุโรป (มีแนวโนมจะรื้อฟนการเจรจา หลังจากท่ี 
การเจราหยุดชะงักเม่ือป 2557 จากสถานการณทางการเมืองของไทย)  4) FTA ไทย – สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป 
(EFTA)0

1 5) ความตกลง BIMSTEC2 และ 6) ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)2

3 เปนตน  
จากการจัดทําความตกลง FTA กับประเทศตาง ๆ สงผลใหไทยและประเทศภาคีสมาชิกภายใต

ความตกลงฯ ตองยกเลิกหรือลดภาษีสินคานําเขาตาง ๆ  รวมท้ังภาษีสินคาประมง ยกตัวอยาง ภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) FTA ไทย – ออสเตรเลีย FTA ไทย - นิวซีแลนด FTA อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด ภาษี
นําเขาสินคาประมงระหวางไทยและประเทศภาคีสมาชิกปจจุบันเหลือรอยละ 0 ทุกรายการ สวนภายใต FTA 
อาเซียน - จีน อัตราภาษีนําเขาสินคาประมงระหวางไทยและจีน ปจจุบันเทากับรอยละ 0 ทุกรายการ ยกเวนสินคา
อาหารสุนัขและแมวกระปอง และอาหารสําหรับเลี้ยงสัตวอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงอาหารสําหรับเลี้ยงกุง ท่ีจัดเปนสินคาออนไหว
ของไทยภายใต FTA ดังกลาว เปนตน ขณะท่ีความตกลง FTA อ่ืน ๆ ไทยและภาคีสมาชิกไดมีการลดภาษีสินคาประมง
สวนใหญเหลือรอยละ 0 ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด แตมีสินคาประมงบางรายการท่ีจัดเปนสินคาออนไหวหรือ
ออนไหวสูง (sensitive or highly sensitive list) ท่ีใหมีระยะเวลาการลดภาษีท่ียาวนานกวา หรือลดภาษีลงแตไมเหลือ
รอยละ 0 รวมถึงมีสินคาบางรายการท่ีไมนํามาเจรจาลดหรือยกเลิกภาษีระหวางกัน (exclusion list) เปนตน  

ผลกระทบจากการจัดทํา FTA ภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงของไทย มีท้ังผลกระทบทางบวก
และทางลบ ซ่ึงผลกระทบทางบวกจะชวยเพ่ิมโอกาสและขีดความสามารถในการสงออกสินคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง
ของไทย โดยทําใหไทยสามารถสงออกไดมากข้ึนจากอัตราภาษีท่ีถูกยกเลิกหรืออัตราภาษีท่ีต่ําลง และไดเปรียบคูแขง
                                                           
1 สมาชิกสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) ปจจุบัน ประกอบดวยสมาชิก 4 ประเทศ ไดแก สวิตเซอรแลนด นอรเวย ไอซแลนด 
และลิกเตนสไตน  

2 BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ปจจุบันสมาชิก 
BIMSTEC ประกอบดวย 7 ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดยี พมา เนปาล ศรีลังกา และไทย  

3 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ประกอบดวยสมาชิก  
15 ประเทศ ไดแก ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุน เกาหลีใต และนิวซีแลนด โดยปจจุบันประเทศสมาชิกท้ัง 
15 ประเทศ รวมท้ังไทย ไดลงนามความตกลงดังกลาวแลว โดยความตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชภายใน  60 วัน หลังจากท่ีสมาชิก
อาเซียนอยางนอย 6 ประเทศ และประเทศคูเจรจาอยางนอย 3 ประเทศ ไดใหสัตยาบันความตกลงดังกลาวแลว  
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ท่ีตองเสียภาษีนําเขาในอัตราท่ีสูงกวาไทย รวมท้ังสามารถนําเขาปจจัยการผลิตตาง ๆ และสัตวน้ําวัตถุดิบมาเพ่ือแปรรูป 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีสัตวน้ําในประเทศขาดแคลน รวมถึงนําเขาสัตวน้ําเพ่ือการบริโภคในประเทศ ในราคาท่ีถูกลง 
นอกจากนี้ จากการเปดเสรีการทุนระหวางกัน โดยสรางโอกาสและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการลงทุน รวมถึงผอนคลาย
เง่ือนไขการลงทุนตาง ๆ เพ่ือใหมีการลงทุนระหวางกันไดอยางเสรีมากข้ึน จะชวยใหไทยอาจยายฐานการลงทุนเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําไปยังประเทศภาคีสมาชิก โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนท่ีมีศักยภาพ หรือมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย 
ตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสามารถสงออกสัตวน้ําท่ีผลิตไดโดยใชสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต FTA ตาง ๆ เปนตน 
ในสวนของไทยไดมีการเปดเสรีการลงทุนเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน 2 สาขา คือ  1) การเพาะเลี้ยง
ทูนาในกระชังน้ําลึก และ  2) การเพาะเลี้ยงกุงมังกรชนิดพันธุทองถ่ินของประเทศไทย โดยเปดใหนักลงทุนอาเซียน
สามารถเขามาลงทุนเพาะเลี้ยงท้ัง 2 กิจการดังกลาวในประเทศไทยได โดยถือหุนสูงสุดไมเกินรอยละ 51 ของทุน
ประกอบการ เปนตน  

อยางไรก็ตาม สําหรับผลกระทบในทางลบ ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีของไทยความกังวลวา 
การเปดเสรีการคาจะทําใหสัตวน้ํานําเขาท่ีมีราคาถูกลงไหลทะลักเขามาในประเทศจํานวนมาก โดยเฉพาะการนําเขา
มาเพ่ือทดแทนการบริโภคปลาในประเทศ ซ่ึงท่ีผานมามีปญหาการนําเขาสัตวน้ําราคาถูกจากประเทศเพ่ือนบาน เชน 
ปลาดุกและปลากะพงขาวจากมาเลเซีย ปลาชอนจากกัมพูชา และหมึกจากพมา เขามาจํานวนมากในชวงเดียวกับ 
ท่ีผลผลิตสัตวน้ําของไทยออกสูตลาด สงผลกระทบตอการแขงขันของสินคาสัตวน้ําในประเทศท้ังจากการเพาะเลี้ยง
และจากประมงจับท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีสูงกวา และกระทบตอราคาสัตวน้ําในประเทศ ซ่ึงนอกจากกรณีดังกลาว 
ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํายังมีความกังวลเก่ียวกับปลาน้ําเย็นตาง ๆ รวมท้ังปลาแมคเคอเรล ซ่ึงสามารถ
ทดแทนการบริโภคปลาในประเทศ ท้ังนี้ จากความกังวลท่ีกลาวมา สมาคมผูเพาะเลี้ยงปลาไทยไดมีหนังสือถึงหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของ ขอใหจัดสินคาปลาและผลิตภัณฑกลุมปลาน้ําจืด ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน ปลาอ่ืน ๆ  
ท่ีไมไดระบุชนิดพันธุ เปนสินคาออนไหว/สินคาออนไหวสูง โดยไมนํามาลดภาษี (อัตราภาษีสินคาสัตวน้ําดังกลาว
ปจจุบันอยูท่ีอัตรารอยละ 5 ซ่ึงตํ่าอยูแลว) ในการเจรจาจัดทํา FTA ตาง ๆ ของไทยท่ีอยูระหวางการเจรจาในปจจุบัน
และในอนาคต เปนตน  
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การนําเขาสินคาประมงในกลุมประเทศท่ีจัดทําเขตการคาเสรีแลว พบวาปริมาณการนําเขาเพ่ิมข้ึน 
โดยในป 2554 นําเขาเพียง 789,522 ตัน แตในป 2563 มีปริมาณมากถึง 1.21 ลานตัน โดยสวนใหญเปนการนําเขา
จากประเทศสมาชิกในอาเซียนคิดเปนรอยละ 61 ของปริมาณการนําเขาสินคาประมงของกลุมประเทศท่ีจัดทํา FTA 
เชน เมียนมา เวียดนาม และมาเลเซีย เปนตน รองลงมาเปนการนําเขาจากจีนรอยละ 18 และญ่ีปุนรอยละ11 
(ตารางท่ี 40 และตารางท่ี 41) 

ตารางท่ี 36  ปริมาณการนําเขาสินคาประมงในกลุมท่ีจัดทําเขตการคาเสรีกับไทย ป 2554 - 2563 
หนวย : ตัน 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุมอาเซียน 432,065 423,601 383,645 386,772 314,743 577,914 653,223 659,347 649,200 738,094 

 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 

  ฟลิปปนส 35,280 36,105 21,636 29,473 15,810 15,045 11,453 16,709 4,291 11,457 

  สิงคโปร 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 

ญี่ปุน 97,064 105,052 136,842 91,805 112,428 87,502 94,963 150,231 128,909 127,156 

นิวซีแลนด 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 

เปรู 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 : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 
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ตารางท่ี 37  ปริมาณการสงออกสินคาประมงในกลุมท่ีจัดทําเขตการคาเสรีกับไทย ป 2554 - 2563 
หนวย : ตัน 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุมอาเซียน 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 

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

  สิงคโปร 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 

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

นิวซีแลนด 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 

เปรู 2,164 2,355 4,882 9,030 13,750 10,190 10,914 10,940 15,451 19,689 

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

ท่ีมา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 

การสงออกสินคาประมงในกลุมท่ีจัดทํา FTA แลว พบวาสวนใหญสงออกสินคาประมงไปยังญ่ีปุน 
ในป 2563 มีมูลคา 34,505 ลานบาท รองลงมาเปนกลุมอาเซียนมูลคา 17,856 ลานบาท จีนมูลคา 15,266 ลานบาท 
และออสเตรเลีย มูลคา 9,968 ลานบาท (ตารางท่ี 42 และตารางท่ี 43) 
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ตารางท่ี 38 มูลคาการนําเขาสินคาประมงในกลุมท่ีจัดทําเขตการคาเสรีกับไทย ป 2554 - 2563 
หนวย : ลานบาท 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุมอาเซียน 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 

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

  สิงคโปร 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 

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

นิวซีแลนด 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 

เปรู 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 : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 

ตารางท่ี 39  มูลคาการสงออกสินคาประมงในกลุมท่ีจัดทําเขตการคาเสรีกับไทย ป 2554 - 2563 
หนวย : ลานบาท 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุมอาเซียน 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 

  ฟลิปปนส 2,008 2,835 1,917 1,554 747 900 709 950 265 561 
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ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

  สิงคโปร 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 

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

นิวซีแลนด 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 

เปรู 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 : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 

เม่ือพิจารณาดุลการคาในกลุมนี้ พบวาไทยเสียดุลการคาใหกับกลุมอาเซียนมากท่ีสุด โดยในป 
2563 มีมูลคามากถึง 8,382 ลานบาท โดยเสียดุลใหกับอินโดนีเซียมากท่ีสุด รองลงเปน เวียดนาม และเมียนมา 
เชนเดียวกับอินเดียและซิลี สวนไดดุลการคา จากญ่ีปุนและออสเตรเลีย ทําใหภาพรวมไทยยังไดดุลการคาสินคา
ประมงในกลุมนี้ 23,526 ลานบาท ในป 2563 (ตารางท่ี 44) 

ตารางท่ี 40  ดุลการคาสินคาประมงในกลุมท่ีจัดทําเขตการคาเสรีกับไทย ป 2554 - 2563 
หนวย : ลานบาท 

ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กลุมอาเซยีน -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  
ฟลิปปนส -221  -894  -195  477  1,261  1,257  1,517  1,385  1,693  2,196  
สิงคโปร 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  
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ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ญี่ปุน 51,042  52,970  40,537  37,315  35,440  37,632  36,045  34,611  32,693  27,184  
นิวซีแลนด 924  954  248  120  405  349  644  621  185  540  
ซิลี -2,498  -2,264  -1,747  -2,573  -2,007  -2,374  -3,023  -2,555  -1,902  -1,284  
เปรู -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 : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ประมวลจากกรมศุลกากร 

โดยสรุป 
1. การจัดทําเขตการคาเสรี เพ่ือลดภาษีและมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเปนอุปสรรค ทําใหมีการคาขาย

ระหวางกันมากข้ึน ท้ังนี้อาจจะมีผูไดรับผลกระทบบาง แตจําเปนตองมองภาพรวมการคาท้ังหมด หรือสินคาประมง
ภาพรวม โดยผูท่ีไดรับผลกระทบจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ รวมท้ังการปรับตัวของเกษตรกรเองดวย 

2. อัตราภาษีภายใตกรอบ FTA ถึงแมจะมีอัตรารอยละ 0 แตมิไดหมายถึงทุกสินคาจะไดรับสิทธินั้น
โดยอัตโนมัติ เนื่องจากสินคาเหลาจะตองดําเนินใหเปนไปตามแหลงกําเนิดสินคากอน ซ่ึงหากไมสามารถทําไดตองเสียภาษี
ในอัตราปกติ 

3. การนําเขาสินคาประมงของท่ีเพ่ิมข้ึน สวนหนึ่งเพราะสินคาประมงภายในประเทศมีไมเพียงพอ 
หรือมีคุณภาพต่ํา ไมเปนท่ีตองการของผูบริโภคภายในประเทศ (การสงออกสินคาประมงไมเพ่ิมข้ึนแตการนําเขาเพ่ิม) 
จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพสินคา รวมถึงการเขาถึงของผูบริโภคของสินคาประมงยังไมท่ัวถึง 

4. ในระยาวเกษตรกรจําเปนตองปรับตัว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงมิไดมีเพียงการลด
ภาษีระหวางกันเทานั้น แตสินคาจําเปนตองไดมาตรฐานสากล รวมท้ังการปรับเปลี่ยนจากการคาสินคาวัตถุดิบเปนสินคา
แปรรูปมากข้ึน เนื่องจากปริมาณผูคาสินคาวัตถุดิบมีจํานวนมาก แขงขันดานราคาสูง ในขณะท่ีไทยมีตนทุนการผลิต
สินคาสูงกวาจึงไมสามารถแขงขันได 

5. การลงทุนภาคประมงของคนไทยในประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากยังมีพ้ืนท่ี ความสมบูรณและตนทุน
ท่ีต่ํากวาไทย รวมท้ังบางประเทศยังไดรับสิทธิพิเศษ GSP ในการสงออกสินคาไปตางประเทศ รวมท้ังเพ่ือนําเขามาแปรรูป
เพ่ือสงออก 

6. ขอตกลง อาทิ CPTPP หรือ ไทย-สหภาพยุโรป จะสงผลตอการลดภาษีระหวางกัน ตลอดจน
สงผลตอความสามารถในการแขงขันของบางธุรกิจ อาจจะมีบางสินคาท่ีไดรับประโยชน และบางสินคาเสียประโยชน 
จําเปนจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับทิศทางซ่ึงประเทศกําลังจะสรางความรวมมือกับนานาอารยประเทศ  

3.1.6 ผลกระทบทางลบท่ีมีตอแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 

(1) ภัยธรรมชาต ิ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีกระจายอยูทุกภาคของประเทศไทย ท้ังท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน และนอกเขต

พ้ืนท่ีชลประทาน ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีประสบปญหาการขาดแคลนน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ 
การเปด-ปดการสงน้ําจากระบบชลประทาน การเกิดสภาวะภัยแลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
ทําใหการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป ซ่ึงสงผลใหเกษตรกรไมสามารถสัตวน้ํา
เพ่ือเปนพอ - แมพันธุในการเพาะพันธุลูกสัตวน้ําไดเองโดยไมตองจัดซ้ือลูกพันธุจากภายนอกได ซ่ึงทําใหตองมีตนทุน
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ในการจัดหาลูกพันธุ รวมท้ังการเลี้ยงใหไดขนาดใหญตามท่ีตลาดตองการอาจทําไดคอนขางจํากัด อีกท้ังในบางชวงเวลา
ประเทศไทยประสบปญหาอุกทัย และวาตะภัย ทําใหเกษตรกรไดรับความเสียหาย โดยในป 2561 ประสบปญหา
อุทกภัยในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ในเขตพ้ืนท่ี 26 จังหวัด ซ่ึงสรางความเสียหายใหกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 5,203 ราย พ้ืนท่ี 5,941.63 ไร  และในป 2562  ประเทศไทยประสบปญหาภัยธรรมชาติท่ีคอนขางรุนแรง 
ท้ังการเกิดอุทกภัย ในชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ซ่ึงสรางความเสียหายใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 27 จังหวัด จํานวน
เกษตรกร 14,197 ราย พ้ืนท่ี 12,727.39 ไร และยังเกิดพายุโซนรอนปาบึกในชวงเดือน มกราคม 2562 ซ่ึงสงผล
กระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในภาคตะวันออกและภาคใต จํานวน 8 จังหวัด เกษตรกรไดรับความเสียหาย 
5,525 ราย พ้ืนท่ี 12,258.95 ไร สงผลใหผลผลิตท่ีเกิดข้ึนไมเพียงพอและไมตอเนื่องกับความตองการของตลาด 

(2) ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19  
ภาพรวมผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19) ตอภาคอาหาร

ทะเลของไทย จากสถานการณการระบาดของโรค COVID – 19 ท่ีเริ่มระบาดในจีนในเดือนธันวาคม 2562 จากนั้น
สถานการณการระบาดไดลุกลามไปท่ัวโลกในเดือนมีนาคม 2563 ทําใหมีการยกเลิกสายการบินระหวางประเทศ 
การประกาศใชมาตรการล็อกดาวน (lockdown measures) ในประเทศตาง ๆ และการเพ่ิมความเขมงวดของมาตรการ
ทางศุลกากรของประเทศผูนําเขา เพ่ือปองกันการปนเปอนโรค COVID – 19 ในสินคาอาหารทะเลนําเขา สงผลให
การขนสงสินคาและวัตถุดิบตาง ๆ ลาชา การผลิตและหวงโซอุปทานชะงักงัน ภาพรวมการสงออกและการนําเขา
อาหารทะเลของไทยชะลอตัว ขณะท่ีการสงออกอาหารทะเลกระปองและแปรรูปมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกัน
มาตรการล็อกดาวนภายในประเทศ รวมถึงมาตรการหยุดอยูบาน (stay at home) เพ่ือลดการแพรกระจายของโรค 
สงผลกระทบตอท้ังอุปสงคและอุปทานอาหารทะเลภายในประเทศ โดยอุปสงคอาหารทะเลในภาพรวมลดลง 
เนื่องจากผูบริโภคไมสามารถเขาถึงตลาด โดยเฉพาะตลาดสดไดตามปกติ รานอาหารและธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร
บางสวนตองปดตัวลง และนักทองเท่ียวตางชาติหายไปเกือบ 100% นอกจากนี้ การระบาดของโรค COVID – 19 
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค อุปสงคการบริโภคอาหารทะเลกระปองและท่ีเก็บรักษาไดนาน
เพ่ิมสูงข้ึน อาหารทะเลท่ีมีราคาแพงไดรับความนิยมลดลง การคาอาหารทะเลผานชองทางออนไลน และบริการสงถึงท่ี 
(delivery) ขยายตัวอยางรวดเร็ว  

ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID –  19 ตอการสงออกสินคาประมงของไทย หลังจาก 
ท่ีจีนประสบปญหาการแพรระบาดของโรคดังกลาว และไดประกาศใชมาตรการล็อกดาวนภายในประเทศในชวงปลายเดือน
มกราคม 2563 ไดสงผลกระทบตอการสงออกสินคากุงมีชีวิตของไทย ซ่ึงขนสงทางเครื่องบิน โดยในชวงเดือน
กุมภาพันธ – มีนาคม 2563 ไทยสงออกกุงมีชีวิตไปจีน 552 ตัน มูลคา 105 ลานบาท ลดลงมากถึงรอยละ 73.75 
และ 77.28 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีท้ังป 2563 การสงออกกุงมีชีวิตไปจีน
เทากับ 2,933 ตัน มูลคา 598 ลานบาท ลดลงรอยละ 71.33 และ 73.00 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับป 2562 
โดยป 2563 ไทยสงออกกุงมีชีวิตไปจีนประมาณรอยละ 57.87 ของการสงออกกุงมีชีวิตท้ังหมดของไทย 

การสงออกสินคาประมงแปรรูปหรือปรุงแตง เชน ปลาทูนากระปอง ปลาซารดีนกระปอง ของไทย
ในชวงป 2563 เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในตลาดหลัก สะทอนถึงอุปสงคอาหารทะเลแปรรูปและท่ีเก็บรักษาไวไดนานท่ีเพ่ิมข้ึน
ท่ัวโลก ในชวงการระบาดของโรค COVID – 19  

สําหรับภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเฉพาะกุงกามกราม ปลากะพง และหอยลาย ซ่ึงผลผลิต 
สวนใหญบริโภคภายในประเทศ ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID – 19 โดยเฉพาะ
ในชวงท่ีมีมาตรการล็อกดาวน ทําใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไมสามารถจําหนายผลผลิตของตนไดตามปกติ 
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และจากอุปสงคท่ีลดลง เนื่องจากผูบริโภคไมสามารถเขาถึงตลาด และจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีลดลง โดยเฉพาะ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีไมสามารถเดินทางเขามาได สงผลใหราคาสัตวน้ําลดลง และเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสวนหนึ่ง 
ท่ียังไมจับผลผลิตสัตวน้ํามาจําหนายแมวาเลี้ยงไดขนาดตลาดแลว ตองแบกรับตนทุนการเพาะเลี้ยงท่ียาวนานข้ึน 
โดยเฉพาะคาอาหารท่ีสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําพยายามปรับตัวและหาโอกาสการเพ่ิม
ชองทางการจําหนายผลผลิต เชน การวางจําหนายตามสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง การคาผานชองทางออนไลน 
และการบริการจัดสงถึงท่ี เปนตน  

นอกจากนี้ จากการระบาดของโรค COVID – 19 ระลอกใหมของไทย ซ่ึงพบการระบาดในแรงงาน
ตางดาว และผูซ้ือ – ขาย ณ ตลาดกลางกุง จังหวัดสมุทรสาคร ในชวงกลางเดือนธันวาคม 2563 ทําใหตลาดดังกลาว 
ซ่ึงเปนศูนยกลางกระจายสินคากุงรายใหญของไทย ตองปดดําเนินการชั่วคราว ประกอบกับมีการนําเสนอขาวสาร 
ท่ีไมถูกตอง สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันในการบริโภคสินคาสัตวน้ําของไทย โดยเฉพาะกุงทะเล และกุงกามกราม
จากการเพาะเลี้ยง และสงผลใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไมสามารถระบายหรือจําหนายผลผลิตของตนท่ีออกมา
จํานวนมาก เนื่องจากเพ่ือเตรียมรองรับอุปสงคอาหารทะเลในชวงเทศกาลปใหม อยางไรก็ตาม ในชวงเดือนมีนาคม 
2564 สถานการณดังกลาวเริ่มคลี่คลายในทางท่ีดีข้ึน จากความรวมมือท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการแกไขปญหา
ดังกลาว ท้ังการออกมาตรการดานสุขอนามัยเพ่ือปองกันการปนเปอนของโรค COVID – 19 ตลอดหวงโซอุปทาน 
การประชาสัมพันธเพ่ือใหขอมูลท่ีถูกตองวาสินคาสัตวน้ําไมไดเปนพาหะของโรคดังกลาว รวมท้ังการจัดหาชองทาง
และตลาดใหมในการระบายสินคาสัตวน้ําใหแกเกษตรผูเพาะเลี้ยง เปนตน  

(3) โรคสัตวน้ํา 

โรคท่ีพบในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของประเทศไทย 5 ปยอนหลัง ไดแก 1) โรคติดเชื้อไวรัส 
ประกอบดวย โรคตัวแดงดวงขาว WSSV, IHHNV และ โรคหัวเหลือง YHV 2) โรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไดแกVpAHPND 
3) โรคติดเชื้อไมโครสปอริเดีย (EHP) จากการประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคกุงทะเล พบวาโอกาสการระบาด คือ 
จังหวัดท่ีผลผลิตกุงทะเลสูงใน 5 ปท่ีผานมา ตั้งแตป 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ซ่ึงมีขอสมมติฐานวา จังหวัดท่ีมี
ผลผลิตกุงทะเลสูง จะเสี่ยงตอการเกิดโรคกุงทะเลสูง  

สถานการณโรคติดเชื้อ WSSV มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรก ในป 2535 ท่ีจีนและไตหวัน และ
เกิดการแพรกระจายในทุกภูมิภาคในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทย มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรก ในป 2537 
อาการของโรค : บริเวณใตเปลือกกุง ตลอดท้ังตัวจะมีสีแดงเรือ ๆ ชมพูถึงเขม บางครั้งจะเปนสีสมและมีจุดขาว
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.1 – 2 มิลลิเมตร โดยเฉพาะบริเวณสวนหัวและดานขางลําตัวสวนหาง บางครั้งกุง 
จะลอกคราบไมออกหรือลอกคราบแลวเปลือกไมแข็ง ทําใหเกิดการตายของกุงสูงถึง 80 – 100 % ภายใน 4 – 5 วัน  

สถานการณโรคติดเชื้อ IHHNV พบครั้งแรกท่ีเกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือป 2524 ในกุง 
Litopenaeus stylirostris ทําใหกุงตายมากกวา 90% มักพบในกุงระยะ P35 จนถึงระยะกอนวัยเจริญพันธุ  
ซ่ึงทําใหเกิดการตายรุนแรงเฉียบพลันมากถึง 80 – 90% สวนอาการอ่ืนๆ เชน ตัวกุงมีสีน้ําเงิน ซึม เบื่ออาหาร 
เปลือกเปนลายคลายหินออน ในขณะท่ีกุงโตเต็มวัยท่ีเปนโรคอารดีเอส มักติดเชื้อเรื้อรัง แสดงอาการแคระแกร็น 
การเจริญเติบโตลดลง อาการท่ีสังเกตไดงายคือ ความผิดรูปของคิวติเคิล ไดแก กรีโคงงอ หนวดกุงเปราะ หงิกงอ 
และการผิดรูปท่ีปลองทองอันท่ี 6 อัตราการตายนอยแตกุงมีขนาดแตกตางกันมาก (30 – 90%)  
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สถานการณโรคติดเชื้อ YHV พบครั้งแรกในประเทศไทย ในป 2534 หลังจากนั้นก็พบในอีกหลายประเทศ
ในเอเชีย อาการท่ีพบ คือ หัวเหลืองและสีตัวกุงคอนขางซีด  

สถานการณโรคติดเชื้อ VpAHPND มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรก ในป 2552 ท่ีจีน และเกิดการแพรกระจาย
ในทุกภูมิภาคในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทย มีรายงานการเกิดโรคครั้งแรก ในปลายป 2554อาการของโรค : 
ตับและตับออนของกุงจะมีสีซีดขาว เนื่องจากสูญเสียเม็ดสี ตับฝอลีบอยางเห็นไดชัดเปลือกนิ่ม ลําไสไมมีอาหาร
หรือขาดชวง อาจมีจุดหรือเสนดําท่ีตับ ตับเหนียว บี้ดวยนิ้วมือยาก พบอาการของโรคและการตายในกุงไดตั้งแตวันท่ี 
10 หลังการปลอย กุงปวยจะจมลงกนบอ พบกุงตายในบอประมาณ 40% ในเวลา 3 – 5 วัน อายุกุงปวยอยูในชวง 
10 – 35 วัน  

สถานการณโรคติดเชื้อ EHP เกิดจากเชื้อไมโครสปอริเดีย สงผลใหกุงโตชา แตกไซส อาจทําใหเกิด
อาการข้ีขาวกุงทยอยตาย  

โรคท่ีพบในการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามของไทย ไดแก WSSV, MrNV, XSV,  
โรคท่ีพบในการเพาะเลี้ยงปลาทะเล ไดแก VNN  

3.1.7 นโยบายท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายแผนปฏิบัติราชการกรมประมง 

 (1) ยุทธศาสตรกรมประมง พ.ศ. 2560 - 2564 
 ยุทธศาสตรกรมประมง ป พ.ศ. 2555 - 2559 มีวิสัยทัศน ดังนี้ “เปนหนวยงานท่ีมุงพัฒนาและบริหาร 

การเปลี่ยนแปลง” โดยมีพันธกิจหลัก ประกอบดวย 5 พันธกิจ ดังนี้ 
 (1.1) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลคาของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ และความสามารถในการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกร 
 (1.2) พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบยอนกลับ 
 (1.3) บริหารจัดการประมงเพ่ือใหมีทรัพยากรประมงใชอยางยั่งยืน 
 (1.4) พัฒนาการวิจัยเพ่ือนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมถายทอดสูเกษตรกร 
 (1.5) ปรับบทบาทขององคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู สมรรถนะ ทักษะท่ีพรอม

ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 (2) ยุทธศาสตรปลานิล (ป พ.ศ. 2560-2564) 
 ยุทธศาสตรปลานิล (ป พ.ศ. 2560-2564) มีวิสัยทัศน คือ “เปนผูนําในการผลิตสินคาปลานิลท่ีมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน” โดยมีพันธกิจ 4 ดาน ดังนี้ 
 (2.1) สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาปลานิลใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 (2.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
 (2.3) สงเสริมและสรางโอกาสใหแกเกษตรกรผูผลิตสินคาปลานิล 
 (2.4) เพ่ิมศักยภาพในการขยายตลาดสินคาปลานิลในประเทศและตางประเทศ 

 (3) แผนปฏิบัติการพัฒนาปลาดุก (พ.ศ. 2563-2565) 
 แผนปฏิบัติการพัฒนาปลาดุก (พ.ศ. 2563-2565) ประกอบดวยพันธกิจ 4 ดาน ไดแก ดานการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยี ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ดานการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร และดานการตลาด 
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 (4) แผนปฏิบัติการพัฒนากุงกามกราม (พ.ศ. 2562-2565) 
 แผนปฏิบัติการพัฒนากุงกามกราม (พ.ศ. 2562-2565) ประกอบดวยพันธกิจ 4 ดาน ไดแก ดานการ

วิจัยและพัฒนา ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ดานการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร และ ดาน
การตลาด 

 (5) แผนปฏิบัติการดานกุงทะเล (ป พ.ศ. 25๖3-25๖๕) 
 แผนปฏิบัติการดานกุงทะเล (ป พ.ศ. 25๖3-25๖๕) ประกอบดวย ๒ แผน คือ แผนดานการตลาดและ

การผลิต และแผนการควบคุม เฝาระวังโรค สารตกคาง อาหารปลอดภัย และการรับรองมาตรฐาน 

 (6) รางแผนปฏิบัติการดานปลากะพงขาว (ปพ.ศ. 2564-2570) 
 แผนปฏิบัติการดานปลากะพง (ป พ.ศ.2564-2570) ประกอบดวย 3 แผน คือ แผนดานการตลาด แผน

ดานการผลิตและลดตนทุนการผลิต และ แผนปฏิบัติการดานการควบคุม เฝาระวังโรค สารตกคาง อาหารปลอดภัย 
และการรับรองมาตรฐาน 

 (7) รางแผนปฏิบัติการดานปูทะเล (ป พ.ศ.2564-2570) 
 แผนปฏิบัติการดานปูทะเล (ป พ.ศ.2564- 2570) ประกอบดวย 2 แผน คือ ดานการตลาด และดาน

การผลิต 

 (8) การดานการวิจัยและนวัตกรรมดานการประมง (ป พ.ศ.2565 – 2570) 

3.1.8 การวิเคราะห SWOT แผนปฏิบัติราชการ กรมประมง 
การวิเคราะห SWOT เพ่ือเตรียมแผนประกอบไปดวยรายละเอียด ดังนี้ 
(1) จุดแข็ง (Strength) จากปจจัยภายใน ไดแก 

S1 ศักยภาพของบุคลากรมีสูง และมีความพรอมในเชิงองคความรูและการควบคุมการทําประมง 
มีความพรอม และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

S2 มีหนวยงานกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ พรอมประสานงานกับหนวยงานรัฐและเอกชน
ในพ้ืนท่ีอยางเต็มประสิทธิภาพ 

S3 มีความสัมพันธท่ีดีตอหนวยงานดานการประมงในตางประเทศ  
S4 เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศมีหลากหลายระดับ รายยอย รายกลาง รายใหญ  

เปนสวนสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือบริโภคท้ังภายในประเทศและสงออก 
S5 เกษตรกรและแรงงานในภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีทักษะสูง มีประสบการณ และมีความพรอม

ในการปรับตัวไดดี 
S6 สินคาสัตวน้ําของไทยเปนท่ียอมรับดานคุณภาพและความปลอดภัย เปนท่ีตองการของตลาด

รวมท้ังเปนอาหารท่ีสําคัญของโลก 
S7 การวิจัยและพัฒนาดานการประมงมีความตอเนื่องท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

ในอุตสาหกรรมการประมงของประเทศ 
S8 สถานประกอบการของไทยมีหลากหลายระดับ มีผูประกอบการอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับ 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําครบวงจร  
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S9 มีองคความรูและบุคคลากรดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เทคโนโลยีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
มีเทคโนโลยีการผลิตสินคาประมงท่ีทันสมัย มีกําลังการผลิตท่ีจะสามารถรองรับปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนได รวมท้ัง
มีหลากหลายระดับ ซ่ึงสงผลตอการผลิตสินคาท่ีมีความหลากหลายเขาสูตลาดโลก 

S10 มีเครือขายของภาครัฐและเอกชนในการถายทอดองคความรูและขาวสาร ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
S11 มีนโยบายเพ่ิมการบริโภคสัตวน้ําภายในประเทศใหกับประชาชน และผลักดันใหครัวไทย 

เปนครัวโลก 
S12 มีนโยบายสนับสนุนการผลิตสินคาประมงใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค ใหมีระบบ

ในการควบคุม กํากับ ดูแล ดานมาตรฐานการผลิตสัตวน้ํา สูมาตรฐานการผลิตสินคาประมงสากล มีระบบตรวจสอบ
ยอนกลับได 

S13 ประเทศไทยมีลูกพันธุสัตวน้ําคุณภาพดี สัตวน้ําท่ีผลิตไดมีหลากหลายชนิด และมีศักยภาพ 
ท่ีจะพัฒนาเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจ 

S14 มีระบบการบริหารการเกษตรตลอดหวงโซอุปทาน  
S15 มีนโยบายสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว ในสาขาการเกษตรและอาหาร ภายใตตลาดนําการผลิต 
S16 มีทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเปนอยางมากจึงไดกําหนดยุทธศาสตร

การวิจัยของชาติ โดยคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
S17 มีกฎหมายดานการประมงมีความทันสมัย และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
S18 มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการ พรอมสําหรับปรับปรุงพัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
S19 ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการประมงท่ีเขมแข็ง สรางรายไดและสงออกไดเปนอันดับหนึ่งใน

สิบของโลก 
S20 มีความตอเนื่องดานการทําวิจัยและพัฒนา ดวยรูปแบบท่ีชัดเจน มีเปาหมายเพ่ือเนนยกระดับ

การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเอ้ือตอการประมง 
S21 ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

(2) จุดออน ไดแก 
W1 ขอกฎหมายบางสวนไมสงเสริมความสามารถในการแขงขันของผูทําอาชีพประมง 
W2 การบังคับใชกฎหมายอาจทําไดไมเต็มท่ี เนื่องจากขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคล-เจาหนาท่ี  
W3 สัตวน้ําพันธุดียังไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร 
W4 วัตถุดิบจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไมเพียงพอตอการผลิตของโรงงาน 
W5 การวางแผนการผลิตตลอดหวงโซยังไมสอดคลองกับความตองการผูบริโภค 
W6 เกษตรกรรายยอยขาดองคความรูท่ีจําเปนและโอกาสไดรับการพัฒนาความรู ทักษะตางๆ 
W7 เกษตรกรรายยอยไมสามารถเขาถึงแหลงทุนท่ีมีตนทุนต่ําจนแขงขันได 
W8 เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารายยอย ขาดการรับรู ความเขาใจในการนํากฎหมายและกฎระเบียบ

ใหมๆ ไปใชในทางปฏิบัติ 
W9 ผูประกอบการขนาดเล็ก เชน สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน สถานบรรจุสัตวน้ํา (Packing 

house) ผูรวบรวมสัตวน้ํา ตลาดกลาง สะพานปลา แพปลา และทาเทียบเรือ ยังขาดความรูและความเขาใจในเรื่อง
กฎระเบียบและมาตรฐานดานสุขอนามัย และมาตรฐานแรงงาน  
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W10 พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายยังมีความรูและทักษะไมเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลง 
ในสถานการณปจจุบันในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ ดานกฎหมายประมง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

W11 กฎหมาย/ระเบียบของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปนปญหาตอการประกอบอาชีพ ดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ท้ังในท่ีสวนบุคคล และท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน 

W12 ระบบตรวจสอบยอนกลับยังไมครอบคลุมทุกชนิดสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง 
W13 ผลงานวิจัยขาดการนําไปประยุกตใชและบางสวนไมตอบสนองความตองการ หรือแกไข

ปญหาของเกษตรกร และผูประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
W14 ระบบการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํายังไมมีประสิทธิภาพ 
W15 ระบบการบริหารจัดการการใชประโยชนพ้ืนท่ีในท่ีสาธารณสมบัติของแผนดิน เพ่ือการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําในบางพ้ืนท่ียังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ 
W16 ระบบการจัดจําหนายผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ขาดความตอเนื่อง 
W17 ระบบฐานขอมูลทางดานสารสนเทศและการบริหารจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ระบบอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ขาดการบูรณาการเชื่อมโยง 
W18 เจาหนาท่ีของกรมประมงท่ีมีความเชี่ยวชาญ เกษตรกรสวนใหญเขาสูสังคมสูงวัย 
W19 ขาดการเฝาระวังสถานการณการเสียเปรียบ-ไดเปรียบตามขอตกลงหรือความรวมมือระหวาง

ประเทศ การตอบโตปกปองสิทธิประโยชนเพ่ือไมใหประเทศไทยเสียเปรียบ และการประสานงานกับผูประกอบการ  
W20 งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับนโยบาย

แผนปฏิบัติราชการกรมประมงไมเพียงพอ  
W21 ขาดมาตรการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก ในการสรางภาพลักษณท่ีดีท้ังระดับประเทศ

และระหวางประเทศ  
W22 การบูรณาการระหวางหนวยงานภายในประเทศเพ่ือการสงเสริมการคาสินคาประมง หรือ

เปดตลาดใหมในตางประเทศ ยังตองมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
W23 ขาดมาตรการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก ในการสรางภาพลักษณท่ีดีท้ังระดับประเทศ

และระหวางประเทศ รวมท้ังการตอบโตขาวท่ีมีผลเชิงลบตอภาคการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของไทย  
W24 ตนทุนการผลิตสัตวน้ํามีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ คาอาหารสัตวน้ํา และ  

คาพลังงานไฟฟา ทําใหแขงขันในตลาดตางประเทศไดลดลง 
 

(3) โอกาส ไดแก 
O1 การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผูบริโภค และความตองการบริโภคอาหารท่ีมีโปรตีนสูง 

จากผลิตภัณฑสัตวน้ํา สงผลใหยอดขายเพ่ิมสูงข้ึนได 
O2 ประเทศไทยใชโอกาสเปนศูนยกลางการผลิตและการคา รวมท้ังเปนศูนยกลางดานโลจิสติกส

ของอาเซียน จากการปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยกลางของภาคพ้ืนเอเชียและมีโอกาสขยายตลาดสินคา
ประมงในตางประเทศได 

O3 การเจรจาเขตการคาเสรี (FTA) กับประเทศตาง ๆ สงผลใหประเทศคูเจรจาปรับลดอัตราภาษี
นําเขาและใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคาประมงไทย 
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O4 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดข้ึนท่ัวโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพสามารถนํามาปรับใช
ในการเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

O5 เทคโนโลยีสารสนเทศ (social media) มีความกาวหนามากข้ึนและสามารถเขาถึงไดงาย  
รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานการเงิน (Fintech) และระบบพาณิชยอิเลคทรอนิคส (E-commerce) ท่ีแพรขยายท่ัว
โลก ทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรงและขยายชองทางการตลาดไดกวางขวางในระดับสากล 

O6 ความตองการสินคาเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอาหารเพ่ือสุขภาพ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
จากการเพ่ิมของประชากร แตความสามารถในการผลิตในบางประเทศลดลง เปนโอกาสท่ีดีของประเทศไทยท่ีมีฐาน
การผลิตและฐานทรัพยากรสูงในการท่ีจะผลักดันเปนครัวของโลกได 

O7 ความตองการบริโภคประเทศจีนและแอฟริกามีความตองการบริโภคมากข้ึน เปนโอกาสใน
การทําการคากับจีนและแอฟริกาได  

(4) อุปสรรค ไดแก 
T1 ความไมชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการเปดประเทศ ซ่ึงสงผลตอการบริโภคและการสงออก อันสืบเนื่อง 

มาจากความเสี่ยงเก่ียวกับโรคระบาด COVID-19 ท่ีอาจมีสายพันธุอ่ืนเพ่ิมเติมในอนาคต (Omicron) 
T2 สภาพแวดลอมแหลงน้ําเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการขยายของชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม 

และมลภาวะตาง ๆ 
T3 ความขัดแยงของการใชประโยชนพ้ืนท่ีของภาคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ี

สาธารณสมบัติ 
T4 การเกิดโรคอุบัติใหม และ โรคสัตวน้ําอุบัติใหม สรางความเสียหายตออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 
T5 สถานการณเศรษฐกิจโลกผันผวนสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาสัตวน้ํา 
T6 ผู ซ้ือมีการกําหนดมาตรฐานเอกชน (private standard) เชน มาตรฐาน BAP และ ASC  

ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม เปนตน 
T7 กฎระเบียบและมาตรฐานดานสุขอนามัย การตอตานการทุมตลาด การถูกตัดสิทธิพิเศษ 

ทางศุลกากร (GSP) กําหนดมาตรฐานเอกชน เพ่ือกีดกันทางการคาท่ีไมใชมาตรการภาษีนําเขา (non-tariff barriers) 
ทําใหความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกลดลง 

T8 แรงงานตางดาวซ่ึงเปนแรงงานหลักในอุตสาหกรรมประมงมีแนวโนมยายไปทํางานในภาค 
อุตสาหกรรมอ่ืน  

T9 ประเทศผูนําเขามีระบบควบคุมการนําเขาสินคา กอนท่ีจะอนุญาตใหนําเขา เชน การระบุให
สินคานําเขาตองอยูในบัญชีรายชื่อท่ีจะอนุญาตใหนําเขาได การมาตรวจประเมินระบบควบคุมโรคสัตวน้ํา และระบบ
ควบคุมคุณภาพสินคาท้ังระบบ ทําใหการเปดตลาดสินคาใหม ตองใชระยะเวลานาน  

T10 การเปลี่ยนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change) สงผลตอความไมแนนอน และยากจะคาดเดาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอทุกประเทศ
ท่ัวโลก ท้ังประเทศผูผลิตและผูบริโภคจึงมีความเสี่ยงตอการกําหนดนโยบายระยะยาว 
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3.2 สาระสําคัญของนโยบายแผนปฏิบัติราชการกรมประมง พ.ศ.2566 - 2570 

วิสัยทัศน  ยกระดับการประมงไทยใหแขงขันได โดยใชทรัพยากรอยางสมดุล พรอมผลักดันงานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีสรางความม่ังคั่งแกเกษตรกร 

โดยมี ประเด็นสําคัญ 5 ดาน ประกอบดวย 

1. สรางสมดุลการประมงท่ีรักษส่ิงแวดลอม พรอมไดผลผลิตอยางตอเนื่องและม่ันคง (ครอบคลุมถึงการใช
ทรัพยากรและปจจัยการผลิตอยางคุมคา) 
เปาหมาย 

• สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการประมงไดรับการธํารงรักษา ใหใชประโยชนไดในระยะยาว 

• มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือกํากับการทําการประมง 

• มุงเนนบริหารจัดการทรัพยากรและปจจัยการผลิตเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคา 

• ลดการทําลายสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมการประมง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ิมความเขมขน 
ในการกํากับดูแลใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละความสําเร็จของโครงการและกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสมดุลการประมงท่ีรักษสิ่งแวดลอม 

• จํานวนเกษตรกร-ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการประมง ท่ีไดรับการสงเสริมสรางความตระหนักรูเก่ียวกับ
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

• ระดับความสําเร็จ และความคืบหนาของการดําเนินการเพ่ือผลักดันการจับสัตวน้ําและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

• ระดับความสําเร็จในการผลักดันใหเกิด Zero waste / Closed systems เทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 
กลยุทธ 

• พัฒนาแนวทางการอนุรักษ ฟนฟูบริหารจัดการการใชประโยชนของทรัพยากรสัตวน้ํา และการกําหนด
มาตรการ เพ่ืออางอิงตามหลักวิชาการและใชในการกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย 

• สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการประมงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผานโครงการ กิจกรรม การดําเนินงาน
ของกรมประมงและสวนราชการอ่ืนท่ีมีสวนเก่ียวของ 

• กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
ไมสรางผลเสียตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในระยะยาว 

• กําหนดเปนวาระสําคัญระดับประเทศท่ีตองพัฒนาความตระหนักตอทรัพยากรทางน้ํา โดยดึงเอาภาค
ประชาชน ภาคสื่อสารมวลชน เขามามีสวนรวมในการรณรงค ใหสาธารณชนเขาใจและสนใจ 

• ทบทวนระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการประมง เพ่ือปรับปรุงใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอการธํารงรักษาสภาพแวดลอม และเปดใหใชประโยชนในระดับท่ีเหมาะสม 

โครงการสําคัญ 

• โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

• โครงการพัฒนาดานการประมงในพ้ืนท่ีแมน้ําพรมแดนและพ้ืนท่ีความรวมมือระหวางประเทศ  
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2. เสริมความม่ังคั่งใหเกษตรกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเพ่ิมท้ังผลผลิตและมูลคา (เพ่ิมรายได
สงเสริมอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ํา ลดตนทุนการผลิต และยกระดับการจัดการหวงโซอุปทาน) 
เปาหมาย 

• พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับความตองการสินคาประมงของผูบริโภคในยุค New normal  

• ตนทุนสําคัญท้ังอาหาร พันธสัตวน้ํา ยารักษาโรคและอ่ืนๆ ต่ําลง ตนทุนในการออกจับสัตวน้ํา อยูในระดับ
ท่ีแขงขันได 

• ปญหาและอุปสรรคในการจัดการหวงโซอุปทานของการประมงตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําไดรับการปรับแกไข 

• เกิดนวัตกรรมท่ีเพ่ิมมูลคาสินคาประมงท้ังปริมาณและรายได พรอมเพ่ิมมูลคาใหผลิตภัณฑและผลผลิต
บนฐานความรู-ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 

• เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมจากอัตราการขยายตัวของมูลคาสินคาประมงเพ่ิมข้ึน (Quantity-based target) 
ตัวช้ีวัด 

• รอยละของตนทุนท่ีลดลงจากการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช 

• รอยละของจํานวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตวน้ําท่ีมีศักยภาพไดรับการนําไปใชประโยชนเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและมูลคาของสัตวน้ํา 

• จํานวนเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุสตัวน้ําท่ีไดรับการพัฒนา 

• จํานวนชนิดสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีไดรับการปรับปรุงพันธุใหมีคุณภาพมากข้ึน 

• รอยละของจํานวนเทคโนโลยีดานอาหารสัตวน้ํา สุขภาพ และการควบคุมโรคสัตวน้ําไดรับการนําไปใช
ประโยชน 

• จํานวนกลุมเกษตรกรท่ีไดนําเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําในแหลงน้ําชุมชนไปใชประโยชน 
กลยุทธ 

• ปรับเปลี่ยนระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศใหเปนระบบท่ีปลดปลอยกาซเรือนกระจกในระดับต่ํา 
และเปนจุดเดนของระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและการยอมรับจาก
ผูบริโภคในอนาคต 

• พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบการผลิตสตัวน้ําใหไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

• พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําและจับสัตวน้ํารวมกับกลุมเกษตรกรในแหลงน้ําชุมชน 

• พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตวน้ําเศรษฐกิจชนิดใหมท่ีมีศักยภาพในอนาคต 

• พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสัตวน้ําและจับสัตวน้ําท่ีมีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคา 
โครงการสําคัญ 

• โครงการตําบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

• โครงการผลิตและขยายพันธุสัตวน้ําพันธุดี 

• โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลง เกษตรอัจฉริยะ 

• โครงการระบบสงเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ 
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• โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร 

• โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

• โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri map) 

• โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 

• โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

• โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานประมง 

• โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
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3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยสินคาดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และหลากหลาย (เพ่ิมมูลคาสินคา
สรางอัตลักษณพ้ืนถ่ิน ยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในกระบวนการผลิตใหมีมาตรฐานตลอดจนพัฒนา
ความรูการใชชีวภัณฑแทนเคมีภัณฑ) 
เปาหมาย 

• มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงดวยสินคาคุณภาพ หลากหลาย มีสินคาประมงใหมพัฒนาออกมา 

• เกษตรกรและผูประกอบการ (ครอบคลุมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา) ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 

• สินคาจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีไดรับการรับรองจากกรมประมงมีคุณภาพ ปลอดภัย ไมถูกตีกลับ 
จากประเทศคูคา 

• ผลผลิต-ผลิตภัณฑจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากลรอยละ
ของผูประกอบการท่ีขอการรับรองและไดรับการรับรอง  

ตัวช้ีวัด 

• รอยละของสินคาประมงไทยท่ีสงออก ไมถูกตีกลับจากประเทศคูคา 

• จํานวนสินคาประมงท่ีสงเสริมอัตลักษณพ้ืนถ่ินท่ีไดรับการพัฒนายกระดับ 

• จํานวนมาตรฐานสินคาประมงท่ีแสดงความปลอดภัยและคุณภาพ-มาตรฐานของสินคาประมง ท่ีผาน
การรับรอง 

• รอยละความสําเร็จของโครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาสัตวน้ําใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

• รอยละของสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีสงออกไปยังตางประเทศสามารถตรวจสอบยอนกลับถึง
แหลงท่ีมาของสัตวน้ําได 

กลยุทธ 

• สงเสริมใหความรูผูประกอบการและเกษตรกรเพ่ือใหไดการรับรองมาตรฐาน 

• ยกระดับฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และยกระดับกระบวนการผลิตสินคาประมงใหไดมาตรฐานสากล 

• ยกระดับการจับสัตวน้ําใหมีการใชเทคโนโลยีท่ีปลออดภัยกับสิ่งแวดลอม ไดผลผลิตคุณภาพสูง 

• เสริมสรางมาตรฐานสุขอนามัยสถานประกอบการแปรรูปสัตวน้ําภายในประเทศ 

• พัฒนาระบบ-เทคโนโลยีการตรวจสอบยอนกลับไปถึงวัตถุดิบตลอดหวงโซ เพ่ือความปลอดภัย  

• เพ่ิมศักยภาพการตรวจรับรองและระบบควบคุมคุณภาพสินคาประมง 

• สรางความตระหนักรูดานอาหารปลอดภัยในทุกภาคสวน 

โครงการสําคัญ 

• โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยาในสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

• โครงการสงเสริมอาชีพประมง 

• โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 

• โครงการธนาคารสินคาเกษตร 

• โครงการสินคาประมงในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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4. ยกระดับการประมงไทยดวยงานวิจัยและพัฒนา พรอมตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG) 
(มุงเนนเกษตรกรรมยั่งยืนลดปริมาณขยะ/วัสดุเหลือใช ใชแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พรอมมีการวิจัยและ
พัฒนาองคความรู) 

เปาหมาย 

• มีงานวิจัยอยางตอเนื่อง และมุงแกไขปญหาท่ีตรงจุด เปนความตองการของชาวประมง/อุตสาหกรรมประมง 

• เกิดความตระหนักตอความสําคัญในการสงเสริมใหการประมงไทยเนนท่ีเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

• นําเอาเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ในดานท่ีเก่ียวของเขามาประกอบในการวาง นโยบาย
และแผนปฏิบัติราชการตลอดจนโครงการและกิจกรรมสําคัญของกรมประมง 

• ไดรับการยอมรับในระดับสากล จากหนวยงานหรือองคกรในตางประเทศ จากการท่ีกรมประมงสงเสริม
และยกระดับการทําการประมง ท่ีอาศัยแนวคิดเนสเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดปริมาณขยะ 

• กรมประมงผลิตงานวิจัย-วิชาการคุณภาพสูงออกมาอยางตอเนื่อง และเปนท่ีพ่ึงเชงิวิชาการของภาคอุตสาหกรรม
ประมงไทย 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละของจาํนวนงานวิจัยท่ีเกิดจากการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการทําวิจัยและมีการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการขยายผลการใชประโยชน 

• จํานวนฐานขอมูลองคความรูและเทคโนโลยีดานการติดตามตรวจสอบ และเฝาระวังท่ีไดรับการพัฒนา 

• จํานวนเทคโนโลยีการวิเคราะห พยากรณ และคาดการณท่ีไดรับการพัฒนา 

• รอยละของจาํนวนบุคลากรท่ีไดรับการเสริมสรางศักยภาพไดทําวิจัยและจัดพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

กลยุทธ 

• เสริมสรางศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยในการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

• สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการท าวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

• สนับสนุนการเผยแพรและการขยายผลในการใชประโยชนผลงานวิจัย 

• ผลักดันการนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใชประโยชนจริงในอุตสาหกรรมการประมงไทย 

• วิจัยและพัฒนาวิทยาการดานการสื่อสารและบูรณาการขอมูลทางการประมง 

• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการดานการประมงใหมีความยั่งยืน 

• วิจัยและพัฒนามุงเนนการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลตอทรัพยากรสัตว
น้ําระบบนิเวศ แหลงทําการประมง และการทําประมงทุกสภาพพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีน้ําจืด พ้ืนท่ีชายฝง และ
พ้ืนท่ีทะเลและลดความออนไหวหรือขจัดขอจํากัดและอุปสรรคของการปรับตัวของชาวประมง 
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โครงการสําคัญ 

• โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา BCG Model ดานการประมง 

• โครงการสรางมูลคาเพ่ิมจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 

• โครงการวิจัยและนวัตกรรมดานการประมง 
  



132 
 

5. พัฒนากําลังคนและการดําเนินงานของรัฐใหทัดเทียมสากลจนเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ 
(มุงเนน พัฒนากระบวนการของรัฐในการปองกันการทําการประมงผิดกฎหมายการเฝาระวัง แกไขปญหา
ตางๆทางอุตสาหกรรมประมง เพ่ือใหเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ) 

เปาหมาย 

• การดําเนินงานของกรมประมงและภาคอุตสาหกรรมประทงไทยไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

• มีกระบวนการของรัฐท่ีเปนมาตรฐานในการปองกันการกระทําผิดกฎหมาย ตลอดจนการเฝาระวัง 
ท่ีเพียงพอ 

• จุดออนสําคัญของการประมงไทยตลอดจนสภาพปญหาท่ีเคยเกิดข้ึน ไดรับการปรับปรุงแกไข  

• การดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการของกรมประมง สอดคลองกับขอบังคับตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด 

• จํานวนกําลังคนภาครัฐเอกชนท่ีไดรับการพัฒนา ตามเปาหมาย 

• กระบวนการภายในของสวนราชการและกรมประมงท่ีไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสม กับบริบทปจจุบัน 

• จํานวนกิจกรรมและโครงการท่ีผลักดันใหเกิดการยอมรับและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเปนขอจุดออน 
ของอุตสาหกรรมการประมงไทย 

• รอยละของการเพ่ิมข้ึนของการรวมกลุม/สรางเครือขายเพ่ือพัฒนากําลังคน 

กลยุทธ 

• พัฒนาองคความรูและบุคลากรของรัฐ-เอกชนท่ีมีสวนสงเสริมใหการประมงไทยถูกยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

• เพ่ิมศักยภาพระบบการเตือนภัย การเฝาระวัง และการควบคุมการระบาดของโรคสัตวน้ํา และความเสี่ยงอ่ืน 
เพ่ือประโยชนของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/ชาวประมง/ ผูประกอบกิจการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
การประมง 

• สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสินคาประมงฮาลาล 

• เพ่ิมชองทางการตลาดและลดอุปสรรคการกีดกันทางการคา 

• การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและตางประเทศ 

โครงการสําคัญ 

• โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง 

• โครงการปองกันและแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 

• โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร 

• โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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3.2.1 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบรรลุเปา 5 ปแหงการพัฒนาอยางสมดุลพรอมเพ่ิมขีดความสามารถดวยดิจิทัลเทคโนโลยี  

2) เพ่ือผลักดัน 5 ดานของแผนปฏิบัติราชการ ท่ีวางกรอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการทบทวนทุกป 
งบประมาณ โดยออกแบบใหมี Plan Do Check Act ดวยระบบบริหารโครงการ และติดตามวัดดวย KPI ท่ีมีกลยุทธ
ดําเนินการอยางเปนระบบ 

3) บรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของกฎหมายหลักท่ีเก่ียวของกับการประมง พรอมท้ังติดตาม
ประเมินผลกระทบจากการกํากับดูแล เพ่ือนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงขอกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ท่ีวางเอาไว
อยางเหมาะสม 

4) สรางมูลคาเพ่ิมของสินคาประมงใหตรงกับความตองการของตลาด และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5) วางยุทธศาสตรท่ีรองรับสถานการณหลังการแพรระบาดของ COVID-19 เพ่ือปรับรูปแบบการดําเนินงาน
ใหสอดรับกับ New normal  

6) ใหความสําคัญกับทิศทางการพัฒนาระดับโลกท่ีเนนไปท่ีความยั่งยืน (SDG) สงเสริมใหเกิดระบบ
การจัดการประมงท่ียั่งยืนท้ังตอสิ่งแวดลอมและสรางความม่ังค่ังใหอุตสาหกรรมการประมง 

7) เพ่ือปองกันและขจัดการท าการประมงท่ีเกินศักยการผลิตและขีดความสามารถในการทําการประมง
สวนเกิน ตลอดจนควบคุมมิใหการทําการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตวน้ํา 

8) มุงสรางความม่ันคงทางการเกษตร เนนวางทิศทางแผนปฏิบัติราชการกรมประมง ท่ีสนับสนุนเกษตรกร
และผูมีสวนเก่ียวของตลอดหวงโซอุปทาน 

9) ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรควบคูกับการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ของสินคาประมง ตามมาตรฐานสากล 

10) มีการใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ํา นําไปสูการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน  

11) สงเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการในการแขงขันทางการคาในอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ดานประมงอยางยั่งยืน สงเสริมการปรับตัวของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในการเพาะเลี้ยง 

12) ตอบสนอง ยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับภารกิจของกรม รวมท้ังสอดรับกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศใหประโยชนตอเกษตรกรชาวประมง และสังคมไทย 
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3.2.2 เปาหมายและตัวช้ีวัด 

1) ภายใน 5 ป ประเทศไทยจะเปนหนึ่งในประเทศท่ีไดรับการยอมรับดาน Sustainable fisheries 
ผานการดําเนินโครงการ มาตรการ นโยบายตางๆ อยางตอเนื่อง ชี้วัดจากการบรรลุมาตรฐานสําคัญระดับโลก  
(For wild production: certified by one of the following programs: IFFO RS, ASMI RFM For farmed 
production: certified by one of the following programs: ASC, BAP, GGAP, AIP) 

2) บรรลุเปาหมายการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและหลักการปองกันลวงหนาเพ่ือรักษาหรือฟนฟู
ทรัพยากรสัตวน้ําใหอยูในระดับท่ีสามารถกอใหเกิดผลิตผลสูงสุดของสัตวน้ําท่ีสามารถทําการประมงไดอยางยั่งยืน 
(MSY) 

3) ปรับรูปแบบการใหบริการของกรมประมง มีชองทางดิจิทัลท่ีผูรับบริการสามารถติดตอหรือขอรับ
บริการไดไมนอยกวารอยละ 90  

4) ระยะของเกษตรกร ในความรับผิดชอบของกรมประมงเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 ตอป  

5) การดําเนินงานของกรมประมงไดรับการยอมรับในระดับประเทศจนไดรับรางวัลเลิศรัฐ 

6) ยกระดับการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอยใหเปนกลุม และกลุมผูประกอบการแปรรูปใหมีความเขมแข็ง
เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 80  

7) ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา สถานแปรรูปสัตวน้ํา ท่ีขอการรับรองมาตรฐาน ไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน
การผลิตท่ีดี ไมนอยกวารอยละ 80  

8) ผลงานวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมตอเนื่องกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ถูกนําไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80  

9) สินคาประมงมีคุณภาพ ปลอดภัย เปนไปตามมาตรฐานสากล ไมถูกตีกลับจากประเทศคูคารอยละ 95 

10) อัตราการขยายตัวของสินคาประมงเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 3 

11) ผูประกอบการผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและอุตสาหกรรมตอเนื่องกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดรับการสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถ ไมนอยกวารอยละ 50 

12) ขอกฎหมายเก่ียวกับการประมง รอยละ 90 ไดรับการติดตาม ประเมินผลกระทบจากการกํากับ
ดูแล พรอมนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงขอกฎหมายตามความเหมาะสม 

างตั้งเปาท่ีทาทาย 
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