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 5.2  การส ารวจโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling Survey)  เป็นการส ารวจรายละเอียดต่างๆ 
ของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ในแต่ละประเภทของธุรกิจ ในแบบ 707 ได้แก่ ผู้ประกอบการ
แปรรูป ปลาเค็ม, บูดู, ปลานึ่ง-ปลาอบ, ปลาย่าง-รมควัน, กุ้งแห้ง, หมึกแห้ง, หอยแห้ง, ลูกชิ้น-ทอดมัน และ
ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง ให้ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกผู้ประกอบการจากบัญชีรายชื่อผู้ประกอบหน่วย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ที่ศูนย์สารสนเทศจัดส่งให้ โดยท าการสุ่มตัวอย่างในอัตรา 5:1 ส าหรับในการ
ส ารวจดังกล่าว จะท าการส ารวจพร้อมกับการส ารวจเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบหน่วยธุรกิจ       
ที่เก่ียวข้องกับการประมง 
 

6.  ระเบียบวิธีการส ารวจ  
การส ารวจหน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 6.1 การส ารวจเพื่อจัดท าบัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง 
(แบบ 701)  

การส ารวจเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดย
เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ ได้ท าการคัดลอกรายชื่อและจ านวน                 
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ลงในแบบ 701/1, แบบ 701/2, แบบ 701/3, แบบ 701/4, แบบ 
701/5 และแบบ 701/6 โดยจัดท าข้อมูลหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ที่ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 
จ าแนกเป็นรายจังหวัด และรายอ าเภอ จัดส่งให้ส านักงานประมงจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส ารวจ
ข้อมูลในปีถัดมา (ปีที่ท าการส ารวจ) แล้วส่งคืนให้กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ           
กรมประมง 1 ชุด และจัดเก็บไว้ทีส่ านักงานประมงจังหวัด 1 ชุด 
 6.2 การส ารวจรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling  Survey) 
 เมื่อท าการส ารวจจัดท าบัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง   
(แบบ 701/1, แบบ 701/2, แบบ 701/3, แบบ 701/4, แบบ 701/5 และแบบ 701/6) เรียบร้อยแล้ว ให้ท า
การส ารวจรายละเอียดต่าง ๆ ของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงในแต่ละประเภท ในแบบ 702, 703, 
704, 705, 706 โดยให้ท าการส ารวจแบบครบถ้วนทุกโรงงาน ยกเว้น แบบ 707 ผู้ประกอบการแปรรูป         
สัตว์น้ าอ่ืนๆ ให้ท าการสุ่มเลือกตัวอย่างในอัตรา 5:1 จ าแนกตามประเภทของหน่วยธุรกิจ เป็นรายอ าเภอ          
ในแต่ละจังหวัด ส่วนเศษที่เหลือให้เก็บเพ่ิมอีก 1 ตัวอย่าง ส าหรับจ านวนผู้ประกอบการที่มีจ านวนน้อยกว่า          
5 ตัวอย่าง ให้เก็บทุกตัวอย่าง และถ้ามากกว่า 5 ตัวอย่าง แต่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง ให้เก็บมา 5 ตัวอย่าง 
7.  วิธีการประเมินผล  

 หน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง ที่ท าการส ารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 9 
ประเภท คือ ปลาเค็ม, บูด,ู ปลานึ่ง-ปลาอบ, ปลาย่าง-รมควัน, กุ้งแห้ง, หมึกแห้ง, หอยแห้ง, ลูกชิ้น-ทอดมัน 
และข้าวเกรียบปลา-กุ้ง  ซึ่งการแปรรูปสัตว์น้ าในแต่ละประเภท ใช้สูตรในการค านวณดังนี้ 
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           = ปริมาณสัตว์น้ าสดที่ใช้ในการแปรรูปของจังหวัดที่ i ชนิดสัตว์น้ าที่ j  
           ของตัวอย่างที่ k 
                = ปริมาณสัตว์น้ าสดที่ใช้ในการแปรรูปของจังหวัดที่ i ชนิดสัตว์น้ าที่ j 
                         = ปริมาณสัตว์น้ าสดที่ใช้ในการแปรรูปสัตว์น้ าของจังหวัดที่ i 
                          = ปริมาณสัตว์น้ าสดที่ใช้ต่อปีของผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าของประเทศ 

  โดยที่ 
   Ni    = จ านวนผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าทั้งหมดของจังหวัดที่ i 
   ni    = จ านวนตัวอย่างของผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าของจังหวัดที่ i 
   i     = จ านวนจังหวัด (24 จังหวัด) 
   j     = ชนิดสัตว์น้ าที่ใช้ในการแปรรูป 
   k    = จ านวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัด 
 

8.  แบบท่ีใช้ในการส ารวจ   
แบบที่ใช้ในการส ารวจหน่วยธรุกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง  มีดังนี ้

  8.1  แบบ 701  แบบส ารวจจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมงและการแปรรูป 
สัตว์น้ าเค็ม 
  8.2  แบบ 701/1  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานน้ าปลา) 
  8.3  แบบ 701/2  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานน้ าแข็ง) 
  8.4  แบบ 701/3  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานห้องเย็น) 
  8.5  แบบ 701/4  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานสัตว์น้ า
กระป๋อง) 
  8.6  แบบ 701/5  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานปลาป่น) 
  8.7  แบบ 701/6  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (แปรรูปสัตว์น้ า) 
  8.8  แบบ 702  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานน้ าปลา) 
  8.9  แบบ 703  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานน้ าแข็ง)  
  8.10  แบบ 704  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานห้องเย็น)  
  8.11  แบบ 705  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง) 
  8.12  แบบ 706  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานปลาป่น)  
  8.13  แบบ 707  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (แปรรูปสัตว์น้ า)  
9.  รายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบส ารวจ 
  9.1  แบบ 701 แบบส ารวจจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมงและการแปรรูป   
สัตว์น้ าเค็ม 
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 5.2  การส ารวจโดยวิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling Survey)  เป็นการส ารวจรายละเอียดต่างๆ 
ของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ในแต่ละประเภทของธุรกิจ ในแบบ 707 ได้แก่ ผู้ประกอบการ
แปรรูป ปลาเค็ม, บูดู, ปลานึ่ง-ปลาอบ, ปลาย่าง-รมควัน, กุ้งแห้ง, หมึกแห้ง, หอยแห้ง, ลูกชิ้น-ทอดมัน และ
ข้าวเกรียบปลา-กุ้ง ให้ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกผู้ประกอบการจากบัญชีรายชื่อผู้ประกอบหน่วย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ที่ศูนย์สารสนเทศจัดส่งให้ โดยท าการสุ่มตัวอย่างในอัตรา 5:1 ส าหรับในการ
ส ารวจดังกล่าว จะท าการส ารวจพร้อมกับการส ารวจเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบหน่วยธุรกิจ       
ที่เก่ียวข้องกับการประมง 
 

6.  ระเบียบวิธีการส ารวจ  
การส ารวจหน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 6.1 การส ารวจเพื่อจัดท าบัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง 
(แบบ 701)  

การส ารวจเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดย
เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ ได้ท าการคัดลอกรายชื่อและจ านวน                 
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ลงในแบบ 701/1, แบบ 701/2, แบบ 701/3, แบบ 701/4, แบบ 
701/5 และแบบ 701/6 โดยจัดท าข้อมูลหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ที่ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 
จ าแนกเป็นรายจังหวัด และรายอ าเภอ จัดส่งให้ส านักงานประมงจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส ารวจ
ข้อมูลในปีถัดมา (ปีที่ท าการส ารวจ) แล้วส่งคืนให้กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ           
กรมประมง 1 ชุด และจัดเก็บไว้ทีส่ านักงานประมงจังหวัด 1 ชุด 
 6.2 การส ารวจรายละเอียดต่าง ๆ โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง (Sampling  Survey) 
 เมื่อท าการส ารวจจัดท าบัญชีรายชื่อและจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง   
(แบบ 701/1, แบบ 701/2, แบบ 701/3, แบบ 701/4, แบบ 701/5 และแบบ 701/6) เรียบร้อยแล้ว ให้ท า
การส ารวจรายละเอียดต่าง ๆ ของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงในแต่ละประเภท ในแบบ 702, 703, 
704, 705, 706 โดยให้ท าการส ารวจแบบครบถ้วนทุกโรงงาน ยกเว้น แบบ 707 ผู้ประกอบการแปรรูป         
สัตว์น้ าอ่ืนๆ ให้ท าการสุ่มเลือกตัวอย่างในอัตรา 5:1 จ าแนกตามประเภทของหน่วยธุรกิจ เป็นรายอ าเภอ          
ในแต่ละจังหวัด ส่วนเศษที่เหลือให้เก็บเพ่ิมอีก 1 ตัวอย่าง ส าหรับจ านวนผู้ประกอบการที่มีจ านวนน้อยกว่า          
5 ตัวอย่าง ให้เก็บทุกตัวอย่าง และถ้ามากกว่า 5 ตัวอย่าง แต่น้อยกว่า 25 ตัวอย่าง ให้เก็บมา 5 ตัวอย่าง 
7.  วิธีการประเมินผล  

 หน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง ที่ท าการส ารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 9 
ประเภท คือ ปลาเค็ม, บูด,ู ปลานึ่ง-ปลาอบ, ปลาย่าง-รมควัน, กุ้งแห้ง, หมึกแห้ง, หอยแห้ง, ลูกชิ้น-ทอดมัน 
และข้าวเกรียบปลา-กุ้ง  ซึ่งการแปรรูปสัตว์น้ าในแต่ละประเภท ใช้สูตรในการค านวณดังนี้ 
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           = ปริมาณสัตว์น้ าสดที่ใช้ในการแปรรูปของจังหวัดที่ i ชนิดสัตว์น้ าที่ j  
           ของตัวอย่างที่ k 
                = ปริมาณสัตว์น้ าสดที่ใช้ในการแปรรูปของจังหวัดที่ i ชนิดสัตว์น้ าที่ j 
                         = ปริมาณสัตว์น้ าสดที่ใช้ในการแปรรูปสัตว์น้ าของจังหวัดที่ i 
                          = ปริมาณสัตว์น้ าสดที่ใช้ต่อปีของผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าของประเทศ 

  โดยที่ 
   Ni    = จ านวนผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าทั้งหมดของจังหวัดที่ i 
   ni    = จ านวนตัวอย่างของผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าของจังหวัดที่ i 
   i     = จ านวนจังหวัด (24 จังหวัด) 
   j     = ชนิดสัตว์น้ าที่ใช้ในการแปรรูป 
   k    = จ านวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัด 
 

8.  แบบท่ีใช้ในการส ารวจ   
แบบที่ใช้ในการส ารวจหน่วยธรุกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง  มีดังนี ้

  8.1  แบบ 701  แบบส ารวจจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมงและการแปรรูป 
สัตว์น้ าเค็ม 
  8.2  แบบ 701/1  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานน้ าปลา) 
  8.3  แบบ 701/2  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานน้ าแข็ง) 
  8.4  แบบ 701/3  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานห้องเย็น) 
  8.5  แบบ 701/4  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานสัตว์น้ า
กระป๋อง) 
  8.6  แบบ 701/5  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (โรงงานปลาป่น) 
  8.7  แบบ 701/6  บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง (แปรรูปสัตว์น้ า) 
  8.8  แบบ 702  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานน้ าปลา) 
  8.9  แบบ 703  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานน้ าแข็ง)  
  8.10  แบบ 704  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานห้องเย็น)  
  8.11  แบบ 705  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานสัตว์น้ ากระป๋อง) 
  8.12  แบบ 706  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (โรงงานปลาป่น)  
  8.13  แบบ 707  แบบส ารวจธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมง (แปรรูปสัตว์น้ า)  
9.  รายละเอียดและวิธีการบันทึกแบบส ารวจ 
  9.1  แบบ 701 แบบส ารวจจ านวนผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการประมงและการแปรรูป   
สัตว์น้ าเค็ม 
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ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 4949



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง50 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 5151



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง52 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 5353



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง54 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 5555



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง56 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 5757



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง58 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 5959



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง60 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 6161



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง62 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 6363



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง64 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 6565



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง66 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 6767



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง68 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 6969



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง70 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 7171



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง72 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 7373



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง74 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 7575



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง76 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 7777



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง78 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 7979



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง80 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 8181



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง82 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 8383



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง84 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 8585
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กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง86 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 8787



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง88 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 8989



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง90 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 9191



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง92 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 9393



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง94 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 9595



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง96 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 9797



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง98 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 9999



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง100 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 101101



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง102 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 103103



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง104 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 105105



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง106 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 107107



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง108 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 109109



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง110 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 111111



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง112 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 113113



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง114 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 115115



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง116 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 117117



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง118 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 119119



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง120 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 121121



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง122 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 123123



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง124 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 125125



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง126 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 127127



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง128 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 129129



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง130 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 131131







กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 135135



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง136 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 137137



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง138 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 139139



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง140 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 141141



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง142 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 143143



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง144 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 145145



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง146 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 147147



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง148 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง

ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง

กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 149149



กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง150






